دانشگاه کاتب ـ اداره تحصیالت تکمیلی
سیر مراحل تدوین پایان نامه ماستری
 .1دریافت فرم اجمالی موضوع و تدوین آن زیر نظر استاد راهنما و ارائه آن به برد ماستری ،یک ماه
پس از شروع سمستر سوم؛
 .2بررسی و تصویب موضوع پایان نامه در برد ماستری ظرف مدت حداکثر دو هفته و امضای فرم
مخصوص توسط اعضای برد ماستری و تحویل آن به اداره تحصیالت تکمیلی؛
 .3دریافت فرم طرح پایان نامه (طرح تفصیلی) حداکثر سه هفته پس از تصویب موضوع در برد
ماستری و تدوین آن زیر نظر استاد راهنما و مشاور ،و تصویب آن در برد ماستری و تحویل آن به
اداره تحصیالت تکمیلی تا پایان سمستر سوم؛
 .4دریافت و تحویل ابالغیه استاد راهنما ،مشاور و دانشجو از مدیریت تحصیالت تکمیلی پس از
تصویب طرح پایان نامه و انجام اصالحات مورد نظر برد علمی و ثبت نام در سمستر چهارم؛
 .5دریافت فرم گزارش کاری ماهانه از اداره تحصیالت تکمیلی و گزارش سیر پیشرفت پایان نامه با
تایید اساتید راهنما و مشاور به اداره تحصیالت تکمیلی توسط دانشجو؛
 .6اگر دانشجو پس از دو ماه گزارش سیر پیشرفت پایان نامه را ارائه ندهد؛ مراتب به صورت کتبی به
استاد راهنما و دانشجو ،و سپس به برد ماستری ارائه خواهد شد تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود؛
 .7دفاع از پایان نامه توسط دانشجو پس از تدوین ،در حضور هیئت داوران ،نماینده تحصیالت تکمیلی
و نماینده وزارت تحصیالت عالی در صورت لزوم.
 .8الزم است دانشجو برای کسب اطالعات الزم و آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه خود حداقل در
دو جلسه دفاع شرکت نماید.
 .9ارائه نسخه نهایی پایان نامه به اساتید راهنما و مشاور  15روز پیش از تاریخ جلسه دفاع توسط
دانشجو و یک نسخه نهایی به اداره تحصیالت تکمیلی توسط دانشجو و تحویل آن به داوران توسط
تحصیالت تکمیلی؛
 .11در صورتی که در مدت تعیین شده (حداکثر دوماه پس از دفاع) دانشجو ،اصالحات پیشنهادی هیات
داوران را انجام ندهد یا اصالحات انجام شده غیر قابل قبول ارزیابی شود ،پرونده دانشجو جهت
تصمیم مقتضی به کمیته موارد خاص ارجاع می شود؛
 .11ارائه سه نسخه از پایان نامه اصالح شده همراه با سی دی در دو فرمت  wordو  pdfتوسط دانشجو
به اداره تحصیالت تکمیلی و ارائه دو نسخه صحافی شده توسط دانشجو به اساتید راهنما و مشاور؛
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 .12مراجعه دانشجو به تحصیالت تکمیلی ،مدیریت محاسبه و مالی و مدیریت محصالن جهت انجام امور
فراغت تحصیل.
تذکرات
 .1مدت زمان تحصیل در ماستری با احتساب زمان پایان نامه ،دو سال است.
 .2تعداد صفحات پایان نامه ماستری بدون محاسبه مقدمه و ضمائم حداقل  111و حداکثر 211
صفحه است .تعداد کلمات در هر صفحه با کاغذ  A4با فونت  311 ،14کلمه است.
 .3در صورتی که دانشجو در حداکثر مدت مجاز نتوانند از پایان نامه خود دفاع کند ،در صورت ضرورت
و وجود شرایط مناسب ،پیش از اتمام زمان مجاز ،با درخواست دانشجو و موافقت استاد راهنما و
تایید برد تحصیالت تکمیلی ،زمان پایان نامه تا یک ترم تحصیلی قابل تمدید خواهد بود ولی در
صورتی که دانشجو بنا به دالیل خارج از اختیار نتواند در این مدت تمدید شده نیز ،از پایان خود
دفاع کند ،پرونده او به کمیته موارد خاص ارجاع و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
 .4در صورتی که دانشجو نتواند در حداکثر مدت مجاز تحصیل از پایان نامه یا رساله خود دفاع نماید،
از ادامه تحصیل و دریافت مدرک رسمی ،محروم خواهد شد.
 .5تبعات قانونی بی توجهی به زمان بندی معین شده در سیر مراحل تدوین پایان نامه در صورتی که
باعث تاخیر در برگزاری جلسه دفاع گردد ،متوجه دانشجو خواهد بود.
با آرزوی موفقیت
مدیریت تحصیالت تکمیلی
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