باسمه تعالی
دانشگاه معماری و هنر پارس

قوانین مربوط به مراحل مختلف پایاننامه دانشجویان کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی پارس
بنا به مصوبات جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخه  5991 /2/9مقرر گردید:
 .1کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهرماه هر سال حداکثر تا  51اردیبهشت ماه ترم دوم نسبت به تعیین استاد راهنما
و عنوان پایان نامه تحصیلی خود (تحویل فرم شماره  )5و نیز تدوین پروپوزال خود تا  51خرداد همان ترم (ارائه فرم شماره
 )2اقدام نمایند .ضمناً این گروه بایستی حداکثر تا ابتدای خرداد ترم  4نسبت به اتمام و تحویل پایاننامه خود و تکمیل فرم
آمادگی دفاع (فرم شماره  )4اقدام نمایند .تاریخ دفاع از پایاننامه برای این گروه از دانشجویان دو هفتۀ آخر خرداد ماه ترم
چهارم است.
دانشجویان ورودی بهمن ماه هر سال موظف هستند حداکثر تا  51آذرماه ترم دوم نسبت به تعیین استاد راهنما و عنوان پایان
نامه تحصیلی خود (تحویل فرم شماره  )5و نیز تدوین پروپوزال خود تا  51دی ماه ترم دوم همان سال (ارائه فرم شماره )2
اقدام نمایند .ضمناً این گروه بایستی حداکثر تا ابتدای دی ماه ترم چهارم نسبت به اتمام و تحویل پایاننامه خود و تکمیل فرم
آمادگی دفاع (فرم شماره  )4اقدام نمایند .تاریخ دفاع از پایاننامه برای این گروه از دانشجویان دو هفتۀ آخر دی ماه ترم چهارم
است .الزم به ذکر است که روند مراحل پایاننامه دانشجویان ارشد بر اساس ترم ورودی آنها و صرفاً طبق جدول زمانبندی مندرج
در انتهای این مصوبه انجام خواهد شد و هر گونه تغییر در آن تنها منوط به طرح و تصویب در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی
است.
 .2ضروری است کلیه دانشجویان حداقل دو هفته قبل از تاریخ دفاع از پایاننامه نسبت به تحویل پایاننامه به اساتید داور از طریق
معاونت آموزشی و طی مراحل دفاع اقدام نمایند.
 .3الزم به ذکر است که دانشجویان تا پیش از انجام مراحل دفاع نسبت به رفع نواقص پرونده خود اقدام نمایند .به دانشجویانی که
دارای نقص در پرونده هستند به هیچ عنوان اجازه برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد و دانشگاه در قبال عواقب تمدید
سنوات و مسائل مالی آتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 .4کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از شروع فرآیند دفاع از پایاننامه نسبت به تسویه حساب مالی با موسسه اقدام نمایند.

 .5دانشجویانی که رشته/گرایش مقطع کارشناسی آنها با رشته/گرایش مقطع کارشناسیارشد آنها تفاوت دارد لزوماً بایستی پیش از
اخذ درس پایاننامه دروس جبرانی مربوط را گذرانده باشند.
 .6دانشجویانی که تا پایان نیمسال چهارم موفق به دفاع از پایاننامه خود نشوند مشمول سنوات تحصیلی شده و الزم است برای ترم
پنجم ثبت نام کنند.
 .7کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی پس از شروع دورۀ پایاننامه تحصیلی خود هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت پروژۀ خود را به
تأیید استاد راهنمای تحصیلی رسیده به مدیر گروه آموزشی تحویل نمایند.
جدول زمانبندی مراحل پایاننامه ارشد -ورودی مهر ماه
زمان ارائه پیشنهاد عنوان و استاد راهنما (فرم )1

تا  51اردیبهشت ترم دوم

زمان تحویل اطالعات پژوهشی پروپوزال (فرم)2

تا  51خرداد

طرح در شورای تحصیالت تکمیلی و تصویب پروپوزال (صدور حکم ابالغ تصویب)

تیرماه

تحویل پایاننامه و آغاز فرآیند دفاع

اول خرداد ترم 4

تاریخ دفاع نهایی

دو هفتۀ آخر خرداد ترم 4

جدول زمانبندی مراحل پایاننامه ارشد -ورودی بهمن
زمان ارائه پیشنهاد عنوان و استاد راهنما (فرم )1

تا  51آذرماه

زمان تحویل اطالعات پژوهشی پروپوزال (فرم)2

تا  51دی ماه

طرح در شورای تحصیالت تکمیلی و تصویب پروپوزال (صدور حکم ابالغ تصویب)

بهمن ماه

تحویل پایاننامه و آغاز فرآیند دفاع

اول دی ماه ترم 4

تاریخ دفاع نهایی

دو هفتۀ آخر دی ماه ترم 4

