دستورالعول نحوه هذایت درس سوینار و پایاى ناهه دانطجویاى کارضناسی ارضذ

(هصوب ضورای تحصیالت تکویلی هوسسه آهوزش عالی جاهی)

بخص اول :هقذهه
ایي دستَسالؼول ثِ هٌظَس سٍضي ًوَدى ًحَُ ّذایت دسس سویٌبس ٍ پبیبى ًبهِ داًطجَیبى همغغ وبسضٌبسی اسضذ ثِ سضتِ
تحشیش دسآهذُ است .دسس سویٌبس داًطجَیبى وبسضٌبسی اسضذ هی تَاًذ فشغت خَة ٍ هسبػذی سا ثشای آضٌبیی ایي دستِ اص
داًطجَیبى ثب اغَل سٍش تحمیك فشاّن آٍسد ٍ ایطبى سا دس ضشٍع پبیبى ًبهِ خَد ووه ًوبیذ ،لزا دس ایي دستَسالؼول ضشایغی
فشاّن ضذُ تب داًطجَیبى اهىبى اًتخبة هَضَع سویٌبس خَد سا دس ساستبی پبیبى ًبهِ ای وِ دس آیٌذُ ثِ ًگبسش دس خَاٌّذ آٍسد
داضتِ ثبضٌذ .هغبثك ایي دستَسالؼول داًطجَیبى هی تَاًٌذ ثب عی گبم ّبیی ًسجت ثِ اًتخبة هَضَع سویٌبس ٍ استبد ساٌّوبی
خَد الذام ًوَدُ ٍ پس اص هشٍسی ثش هغبلؼبت گزضتِ تحت ًظش استبد ساٌّوبی هشثَعِ الذام ثِ ًگبسش پشٍپَصال پبیبى ًبهِ خَد
ًوبیٌذً .وشُ دسس سویٌبس ضبهل هیبًگیي ًوشُ اوتسبثی اص داٍساى دس جلسِ دفبع اص پشٍپَصال (یب ّوبى جلسِ اسائِ سویٌبس) ٍ ًوشُ
حضَس دس وبسگبُ ّبی اسائِ ضذُ هشثَط ثِ دسس سویٌبس دس عَل سبل تحػیلی گزضتِ هیثبضذ .داًطجَیبى پس اص عی هشاحل
دسج هَضَػبت سویٌبس ٍ اسبتیذ ساٌّوب دس سیستن اتَهبسیَى آهَصش هَسسِ هی تَاًٌذ ًسجت ثِ اداهِ تحمیك خَد ثش سٍی
پشٍپَصال تػَیت ضذُ جْت تىویل پبیبى ًبهِ خَد الذام ًوبیٌذ .دس اداهِ جْت سٍضي ضذى سٍش ّذایت دسس سویٌبس ٍ پبیبى
ًبهِ ثِ تَغیف دلیك توبم هشاحل آى پشداختِ ضذُ است.
بخص دوم :درس سوینار
اسبتیذ توبم ٍلتً ،یوِ ٍلت ٍ یب هذػَ ثِ هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی اهىبى اسائِ هَضَع سویٌبس داًطجَیبى وبسضٌبسی
اسضذ سا داسًذ؛ لیىي توبم ایي هَضَػبت ثبیذ دس ضَسای گشٍُ هشثَعِ عشح ٍ پس اص ثشسسی وبهل هَضَػبت اص لحبػ ًَآٍسی،
اهىبًبت هَسد ًیبص ٍ اهىبى پزیشی اًجبم آًْب دس هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی ثِ هذیشیت تحػیالت تىویلی جْت تػَیت ًْبیی
دس جلسِ ضَسای تحػالت تىویلی هَسسِ اسائِ ضَد .ػٌبٍیي هػَة ٍ اسبتیذ ساٌّوب تَسظ هذیشیت تحػیالت تىویلی جْت
اػالم ثِ داًطجَیبى دس ٍة سبیت ٍ ثشد تحػیالت تىویلی هَسسِ لشاس خَاّذ گشفت.
ثذیْی است هَضَػبت هػَة لبثلیت اسائِ ثِ داًطجَیبى سا خَاٌّذ داضت .داًطجَیبى ًیض هی تَاًٌذ هَضَع پبیبى ًبهِ
خَد سا پیطٌْبد ًوبیٌذ لیىي هَضَػبت پیطٌْبدی داًطجَیبى ثبیذ ثِ هذیشیت تحػالت تىویلی اسائِ ضَد .هذیشیت تحػالت
تىویلی پس اص ًظشخَاّی اص ضَسای گشٍُ هشثَعِ ،تػوین گیشی ثشای لجَل ٍ یب سد آى هَضَػبت سا اص ضَسای تحػیالت
تىویلی پیگیشی خَاّذ ًوَد .الصم ثِ یبد آٍسی است وِ استبد ساٌّوبی پیطٌْبدی هحتشم ًیض ثبیذ دس جلسِ ضَسای تحػالت
تىویلی هغشح ٍ ثِ تػَیت ثشسذ .دس غَست ػذم هَافمت ضَسا ثب اًتػبة استبد ساٌّوبی پیطٌْبدی داًطجَ ،ایي ضَسا هی تَاًذ
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هستمیوبً ًسجت ثِ تؼییي استبد ساٌّوب ثشای هَضَع پیطٌْبد ضذُ الذام ًوبیذ .هَضَػبت تػَیت ضذُ ثٌبثِ ًظش ضَسای
تحػالت تىویلی هی تَاًٌذ ثػَست اججبسی ثِ داًطجَیبى وبسضٌبسی اسضذ اختػبظ یبثذ ٍ یب ثب اسائِ هَضَػبت ثِ داًطجَیبى
ثِ آًْب حك اًتخبة هَضَع ٍ استبد ساٌّوبی هشثَعِ دادُ ضَد.
الصم ثِ تبویذ است وِ اداسُ آهَصش تٌْب ثِ دسج هَضَػبت سویٌبس ٍ اسبتیذ ساٌّوبیی دس سیستن اتَهبسیَى آهَصش هَسسِ
الذام هی ًوبیٌذ وِ داًطجَ پس اص ثشگضاسی جلسِ دفبع اص پشٍپضالً ،سجت ثِ سفغ ایشادات ٍ اػوبل اغالحبت پیطٌْبدی داٍساى
الذام ًوَدُ ٍ پشٍپضال اغالح ضذُ سا حذاوثش تب یه هبُ ثؼذ اص جلسِ هزوَس ثِ هذیشیت تحػیالت تىویلی اسائِ ًوَدُ ثبضذ.
وبسگبُ ّبی اسائِ ضذُ هشثَط ثِ دسس سویٌبس جْت ایجبد آهبدگی ّش چِ ثیطتش داًطجَیبى دس اًجبم تحمیك ػجبستٌذ اص:
وبسگبُ آضٌبیی ثب پبیگبّْبی اعالػبت ػلوی ٍ جستجَی همبالت ػلوی
وبسگبُ آضٌبیی ثب پشٍپَصال ًَیسی
وبسگبُ آضٌبیی ثب تملجبت ػلوی
وبسگبُ سٍش اسائِ سویٌبس ٍ پبیبى ًبهِ
وبسگبُ گضاسش ًَیسی فٌی ،همبلِ ٍپبیبى ًبهِ
وبسگبُ ّبی تخػػی سضتِ
الصم ثِ روش است وِ وبسگبُ ّبی تخػػی تش هی تَاًذ ثب پیطٌْبد گشٍُ هشثَعِ ثِ ضَسای تحػالت تىویلی ثِ وبسگبُ
ّبی فَق اضبفِ گشدد.
بخص سوم :استاد راهنوا و هطاوراى
پزیشش ٍ تأییذ پیطٌْبد داًطجَ ثشای استبد ساٌّوبی اٍل ،دس اختیبس ضَسای تحػیالت تىویلی ثَدُ لیىي استبد ساٌّوبی دٍم
ٍ هطبٍساى پبیبى ًبهِ ثِ پیطٌْبد استبد ساٌّوبی اٍل خَاّذ ثَد .اسبتیذ ساٌّوبی اٍل ٍ دٍم ولیِ پبیبى ًبهِ ّبی هَسسِ آهَصش
ػبلی جبهی ثبیذ اص اػضبء ّیئت ػلوی یب اص اسبتیذ هذػَ عشف لشاسداد هَسسِ ثبضٌذ لیىي هطبٍساى هی تَاًٌذ اص سبیش داًطگبّْب
ًیض اًتخبة گشدًذ .ولیِ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍساى ثبیذ ثِ تػَیت ضَسای تحػالت تىویلی سسیذُ ٍ پس اص دسج دس غَست جلسِ
گشٍُ اهىبى ثجت سسوی آى دس سبهبًِ اتَهبسیَى آهَصش هَسسِ اهىبى پزیش خَاّذ ثَد.
اػضبی ضَسای تحػیالت تىویلی هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی ضبهل هؼبٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی ،هذیش تحػیالت تىویلی،
ًوبیٌذُ گشٍُ ّبی هختلف ٍ ًوبیٌذُ سیبست هَسسِ هی ثبضذ ٍ جلسبت تحػیالت تىویلی دس سٍص هطخػی اص ّفتِ وِ دس
ثشًبهِ سیضی ّبی ّشتشم تؼییي هیضَد ثشگضاس هیگشدد.
اسبتیذ ساٌّوبی اٍل ثبیذ داسای هذسن دوتشی ثَدُ ٍ دس هشتجِ استبدیبس ثِ ثبال ثبضٌذ ،اًتخبة اسبتیذ ساٌّوبی دٍم
دسغَستیىِ اهتحبى جبهغ سا گزساًذُ ثبضٌذ ثالهبًغ استّ .وچٌیي اهىبى استفبدُ اص اػضبء ّیئت ػلوی ثب هذسن وبسضٌبسی اسضذ
ثِ ػٌَاى استبد هطبٍس ٍجَد داسد.
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تبصره  :1ضَسای تحػالت تىویلی هی تَاًذ دس غَست ًیبص ًسجت ثِ اًتػبة اججبسی استبد ساٌّوب ٍ هطبٍس ثِ پبیبى ًبهِ
داًطجَیبى الذام ًوبیذ لیىي چٌیي الذاهی ًیبصهٌذ تػَیت ایي هَضَع دس ضَسای گشٍُ هشثَعِ ٍ دسج آى دس غَست جلسِ
هشثَعِ هی ثبضذ.
تبصره  :2دسغَست ػذم ٍجَد تؼذاد وبفی ػضَ ّیئت ػلوی دس یه گشٍُ آهَصضی اهىبى استفبدُ اص اسبتیذ ساٌّوبی اٍل اص
خبسج اص هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی پس اص تػَیت ضَسای تحػالت تىویلی ٍجَد داسد.
بخص چهارم :پروپوزال پایاى ناهه
پس اص هطخع ضذى هَضَع ٍ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس پبیبى ًبهِ ،داًطجَ هَظف است تحت سشپشستی اسبتیذ ساٌّوب ٍ
هطبٍس ًسجت ثِ ًگبسش پشٍپَصال پبیبى ًبهِ خَد هغبثك فشهت هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی الذام ًوبیذ .فشهت پشٍپَصال تَسظ
ضَسای تحػیالت تىویلی آهَصضی هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی تػَیت ضذُ است.
داًطجَیبى جذیذالَسٍد هَظف اًذ پشٍپضال ّبی خَد سا پس اص ًگبسش ٍ تبییذ استبد ساٌّوب ،ثشای ٍسٍدیّبی ًیوسبل اٍل
حذاوثش تب  51ضْشیَس هبُ سبل ثؼذ ٍ ثشای ٍسٍدیّبی ًیوسبل دٍم حذاوثش تب  5دی هبُ سبل ثؼذ ،ثِ وبسضٌبس تحػیالت
تىویلی جْت عشح دس ضَسای تحػیالت تىویلی ٍ تؼییي داٍساى تحَیل دٌّذ.
بخص پنجن :ارائه سوینار /دفاع از پروپوزال
هذیشیت تحػیالت تىویلی ثب ّوبٌّگی ضَسای تحػیالت تىویلی هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی جلسِ اسائِ سویٌبس وِ دس
ٍالغ ّوبى جلسِ دفبع اص پشٍپضال ًیض هیثبضذ سا دس سٍصّبی هطخػی اص ّفتِ چْبسم پس اص تبسیخ فَق ،ثشگضاس هیًوبیذ .حذالل
یىی اص اسبتیذ ساٌّوب دس جلسِ دف بع اص پشٍپَصال ضشوت خَاٌّذ ًوَد .اسصیبثی پشٍپضال ٍ ًحَُ اسائِ سویٌبس ثِ ػْذُ استبد ساٌّوب
ٍ یه یب دٍ استبد دیگش است وِ ثِ ػٌَاى داٍس دس جلسِ اسائِ سویٌبس ایفبی ًمص خَاٌّذ ًوَدً .وشُ دسس سویٌبس ضبهل ً51وشُ
ثشاسبس هتَسظ ًظش داٍساى ٍ ً2وشُ هشثَط ثِ حضَس دس وبسگبُّبی دسس سویٌبس هیثبضذ .تػَیت ًْبیی پشٍپَصال هٌَط ثِ
سفغ توبهی ًَالع هغشح ضذُ تَسظ داٍساى ٍ تبییذیِ ًْبیی استبد ساٌّوب ،حذاوثش یه هبُ پس اص جلسِ اسائِ سویٌبس خَاّذ ثَد.
ولیِ هشاحل صهبى ثٌذی اص اخز ٍاحذ دسس سویٌبس دس ًیوسبل اٍل ٍسٍد تب صهبى ثشگضاسی دفبػیِ پبیبى ًبهِ دس دستَسالؼول
"ساٌّوبی هشاحل اسائِ سویٌبس ٍ اخز پبیبى ًبهِ دس همغغ وبسضٌبسی اسضذ" دس ٍة سبیت هؤسسِ آهَصش ػبلی جبهی ثِ تفػیل
آهذُ است.
بخص ضطن :هوضوع پایاى ناهه
دس ایي دستَسالؼول ضشایغی فشاّن ضذُ تب داًطجَیبى اهىبى اًتخبة هَضَع سویٌبس خَد سا دس ساستبی پبیبى ًبهِ ای وِ دس
آیٌذُ ثِ ًگبسش دس خَاٌّذ آٍسد داضتِ ثبضٌذ .دس ضشایظ خبظ ٍ دسغَست تػَیت ضَسای تحػیالت تىویلی داًطجَ هیتَاًذ
هَضَع پبیبى ًبهِ خَد سا هتفبٍت اص هَضَع سویٌبس اًتخبة ًوبیذ .پس اص تػَیت هَضَع پبیبى ًبهِ ،تغییش هَضَع تٌْب ثٌب ثِ
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دالیل ثسیبس حبئض اّویت ٍ هٌَط ثِ ثشسسی هَضَع دس ضَسای تحػالت تىویلی ٍ تػَیت آى اًجبم هیپزیشد ٍ ّیچ فشد یب
هسئَلی دس هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی لبدس ثِ غذٍس دستَس تغییش هَضَع پبیبى ًبهِ ًوی ثبضذ.
بخص هفتن :ارائه گسارش پیطرفت پایاى ناهه
ّش ضص هبُ یه ثبس داًطجَ هَظف ثِ اسائِ گضاسش پیطشفت پبیبى ًبهِ خَد هی ثبضٌذ .گضاسش پیطشفت پبیبى ًبهِ هی-
ثبیست ثِ اهضبء ٍ تبییذ ولیِ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس داًطجَ سسیذُ ٍ دس جلسِ ضَسای تحػالت تىویلی ثِ اعالع اػضبء ثشسذ.
الصم ثِ روش است وِ ثشگضاسی جلسِ دفبع اص پبیبى ًبهِ هٌَط ثِ اسائِ هٌظن ایي گضاسضبت هی ثبضذ.
تبصره  :3دس غَستی وِ عَل دٍسُ تحمیك وَتبُ تش اص ضص هبُ ثبضذ داًطجَ ًیبصی ثِ اسائِ گضاسش پیطشفت پبیبى ًبهِ ًذاسد.
تبصره  :4دسغَستی وِ داًطجَ دس عی تحمیك خَد هَفك ثِ اخز ًبهِ پزیشش ٍ یب چبح همبلِ گشدد اص اسائِ گضاسش پیطشفت
پبیبى ًبهِ هؼبف هی ثبضذ ٍ همبلِ هشثَعِ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى گضاسش پیطشفت وبس داًطجَی هشثَعِ اص عشیك هذیش گشٍُ ثِ
ضَسای گشٍُ تحَیل گشدد.
بخص هطتن :جلسه دفاع از پایاى ناهه
دس ًخستیي گبم داًطجَ هَظف است پس اص تىویل ًگبسش پبیبى ًبهِ خَد هغبثك فشهت هَسسِ آهَصش ػبلی جبهی ٍ اخز
تبییذ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس خَد ًسجت ثِ تحَیل پشیٌت پبیبى ًبهِ ٍ همبلِ (دس غَست ٍجَد) ثْوشاُ فشم تىویل ضذُ اػالم
آهبدگی داًطجَ ثشای دفبع ثِ وبسضٌبس تحػیالت تىویلی الذام ًوبیذ .دسغَست ثجت ًْبیی توبم ًوشات داًطجَ دس سبهبًِ
آهَصش (غیشاص ًوشُ پبیبى ًبهِ) ،دسخَاست دفبع داًطجَ دس اٍلیي جلسِ ضَسای تحػیالت تىویلی هغشح ٍ ًسجت ثِ تؼییي
داٍساى پیطٌْبدی ٍ هحذٍدُ صهبًی جلسِ دفبع پبیبى ًبهِ الذام خَاّذ ضذ .حذالل دٍ ّفتِ ثؼذ اص آى داًطجَ هَظف ثِ ًػت
آگْی اػالم جلسِ دفبع اص پبیبى ًبهِ خَد دس ثشد ٍ ثشگضاسی جلسِ دفبع هیثبضذ .داًطجَ دس سٍص دفبع اص پبیبى ًبهِ خَد 03
دلیمِ فشغت اسائِ هغلت داضتِ ٍ پس اص آى هیثبیست پبسخگَی پشسطْبی داٍساى هشثَعِ ثبضذ .پس اص ثشگضاسی دفبػیِ،
داًطجَ ثبیذ تػحیحبت احتوبلی سا عجك ًظش داٍساى اػوبل ٍ هجَص وتجی تىثیش ٍ غحبفی اص اسبتیذ ساٌّوبی خَد اخز ًوبیذ.
تحَیل حذالل  4جلذ پبیبى ًبهِ غحبفی ضذُ (اسبتیذ ساٌّوب ،هطبٍس،وتبثخبًِ ٍ گشٍُ هشثَعِ)2 ،ػذد  CDول پبیبى ًبهِ ٍوذ
سّگیشی پژٍّطگبُ اعالػبت ٍ هذاسن ػلوی ایشاى هشحلِ آخش خَاّذ ثَد.
هْلت ثشگضاسی دفبػیِ پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ دس ًیوسبل اٍل  51اسفٌذهبُ ٍ دس ًیوسبل دٍم 51هْشهبُ ّشسبل تحػیلی
هیثبضذ.
ولیِ هشاحل داًص آهَختگی اص تذٍیي پبیبى ًبهِ تب دسیبفت گَاّی فبسؽ التحػیلی دس دستَسالؼول "ساٌّوبی هشاحل داًص
آهَختگی دس همغغ وبسضٌبسی اسضذ" دس ٍة سبیت هؤسسِ آهَصش ػبلی جبهی ثِ تفػیل آهذُ است.
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