بسمهتعالی

تـاریخ99/5/15 :
شماره:

دانشگاه شهید مطهری

پیوست:

شورای تصویب عنوان رساله دکتری

طرح اجمالی رساله دکتری در گروه و طرح تفصیلی در شورای تصویب عناوین رسالههای دکتری بررسی و تصویب خواهد شد .اعضای
شورای تصویب عناوین رسالههای دکتری متشکل از هفت نفر خواهد بود .این افراد عبارتند از:
 .1معاون آموزشی
 .2مدیر تحصیالت تکمیلی
 .3یک نفر از اعضای گروه.
 .4یک نفر از اعضای گروه.
 .5استاد راهنما یا مشاور (در صورت صالحدید استاد راهنما).
 .6یک داور خارجی.
 .7یک داور داخلی.
تبصره:
 .1اعضای منتخب گروه ها متناسب با موضوع ،به پیشنهاد گروه و تصویب معاونت آموزش انتخاب خواهند شد.
 .2داور داخلی و خارجی طبق نظر گروه و استاد راهنما انتخاب خواهند شد.
زمان برگزاری جلسات تصویب عنوان رساله
جلسات تصویب عناوین رسالههای دکتری دو بار در هر ترم برگزار خواهد شد:
 .1ترم اول :هفته آخر آبان و هفته اول دی ماه.
 .2ترم دوم :هفته دوم اسفند و هفته آخر اردیبهشت.
تبصره:
دانشجویان دکتری موظفند حداکثر تا تاریخهای ذیل ،طرح نامه خود را تحویل تحصیالت تکمیلی دانشگاه دهند:
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بسمهتعالی

تـاریخ99/5/15 :
شماره:

دانشگاه شهید مطهری

پیوست:

تقویم تصویب طرحنامه های اجمالی و تفصیلی رساله های دکتری
زمان برگزاری جلسات طرحنامه

حداکثر مهلت ارسال طرحنامه

1

هفته آخر آبان

 20آبان

2

هفته اول دی

 25آذر

3

هفته دوم اسفند

 5اسفند

4

هفته آخر اردیبهشت

 20اردیبهشت

نکته:
 .1دانشجویان از تاریخ  1399/6/1موظفند طرحنامه های خود را صرفا از طریق سامانه گلستان و سیستم فرم ساز آن تهیه و به تحصیالت
تکمیلی تحویل دهند.
فرمهای پیش نویس طرحهای اجمالی و تفصیلی از طریق سایت دانشگاه قابل دانلود می باشد.
 .2دانشجویان رشتههای فلسفه تطبیقی و کالم اسالمی موظفند در ابتدا طرح اجمالی و در صورت تصویب ،طرح تفصیلی خود را به تحصیالت
تکمیلی تحویل دهند.
دانشجویان رشته های فقه و حقوق جزا و فقه و حقوق خصوصی فعال از ارائه طرح اجمالی معاف هستند.
نمره تافل
بنا بر مصوبه تاریخ  1398/10/23شورای محترم آموزش دانشگاه شهید مطهری ،تنها مدرک زبان خارجی مورد قبول دانشجویان دکتری
تافل زبان انگلیسی اخذ شده از مراکز آموزشی معتبر کشور و حداقل نمره  50می باشد.
تبصره:
ارائه نمره حداقل  40در آزمون تافل جهت شرکت در امتحان جامع مشروط به تعهد کتبی از سوی دانشجو جهت ارائه حداقل نمره  50تا
زمان پیش دفاع ،کفایت می کند.
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بسمهتعالی

تـاریخ99/5/15 :
شماره:

دانشگاه شهید مطهری

پیوست:

شورای تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد (طرح اجمالی و طرح تفصیلی) در گروه بررسی و تصویب خواهد شد.
جلسات تصویب عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد در هفته آخر هر ماه برگزار خواهد شد.
دانشجویان کارشناسی ارشد موظفند حداکثر تا تاریخهای ذیل ،طرح نامه خود را تحویل تحصیالت تکمیلی دانشگاه دهند:
تقویم تصویب طرحنامه های اجمالی و تفصیلی پایان نامه های کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جلسات طرحنامه

حداکثر مهلت ارسال طرحنامه

1

هفته آخر مهر

 20مهر

2

هفته آخر آبان

 20آبان

3

هفته آخر آذر

 20آذر

4

هفته آخر بهمن

 20بهمن

5

هفته آخر فروردین

 20فروردین

6

هفته آخر اردیبهشت

 20اردیبهشت

نکته:
 .3دانشجویان از تاریخ  1399/6/1موظفند طرحنامه های خود را صرفا از طریق سامانه گلستان و سیستم فرم ساز آن تهیه و به تحصیالت
تکمیلی تحویل دهند.
فرمهای پیش نویس طرحهای اجمالی و تفصیلی از طریق سایت دانشگاه قابل دانلود می باشد.
 .4دانشجویان رشتههای فلسفه و حکمت اسالمی و شیعه شناسی موظفند در ابتدا طرح اجمالی و در صورت تصویب ،طرح تفصیلی خود را به
تحصیالت تکمیلی تحویل دهند.
دانشجویان رشته های فقه و حقوق جزا ،فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق خانواده فعال از ارائه طرح اجمالی معاف هستند.
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بسمهتعالی

تـاریخ99/5/15 :
شماره:

دانشگاه شهید مطهری

پیوست:

مهلت تحویل پایان نامه ها
مهلت تحویل پایان نامه و رساله برای تعیین زمان جلسه دفاع و پیش دفاع برای دانشجویان دکتری و دفاع برای دانشجویان کارشناسی
ارشد در نیمسال اول تحصیلی ،حداکثر  15دیماه و در نیمسال دوم تحصیلی حداکثر  31تیر ماه میباشد .درخواستهایی که پس از این دو
زمان به تحصیالت تکمیلی داده شود ،جهت انجام کارهای اداری و ارزیابی کیفی ،به ترم بعد موکول خواهد شد.
همچنین از آنجا که بررسی دقیق شکلی و علمی پایان نامه و رساله فرآیندی زمانبر میباشد ،الزم است دانشجو حداقل پانزده روز پیش
از دفاع یا پیش دفاع ،رساله و یا پایان نامه خود را به مدیریت تحصیالت تکمیلی تحویل دهد.
آیین نامه نگارش
ویرایش جدید آیین نامه نگارش پایان نامه ها در قسمت معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی  /فرمها و آیین نامه ها قابل دانلود و مشاهده
است.
آیین نامه جدید از تاریخ  1399/6/1الزم االجراء است.
تحویل نسخه نهایی پایان نامه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی موظفند بعد از دفاع و انجام اصالحات احتمالی ،یک نسخه فیزیکی از پایان نامه را به دانشگاه تحویل نمایند.
همچنین دانشجو موظف است دو عدد لوح فشرده که هر کدام محتوی یک فایل  wordو یک فایل  PDFاز پایان نامه است ،در یک
کاور ،به تحصیالت تکمیلی و معاونت پژوهشی دانشگاه تحویل دهد.
سامانه همانندجو
بنا بر مصوبه تاریخ  1398/10/23شورای محترم آموزش دانشگاه شهید مطهری ،حداکثر میزان درصد همانندجویی در این سامانه برای
پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری  25درصد است.
تبصره:
 .1این میزان بنا بر نظر کارشناس تحصیالت تکمیلی و تایید معاونت آموزش ،تا  30درصد هم مجاز است.
 .2در صورتی که در بارگذاری اولیه میزان همانندی بیش از  40درصد باشد ،دانشجو موظف است زیر نظر استاد راهنما و با مسوولیت ایشان
اصالحات الزم را انجام داده و میزان همانندی را تا حد مصوب کاهش دهد و تغییرات را به تأیید استاد راهنما برساند.
5193
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