
نامه كارشناسي ارشدتكمله دستورالعمل نحوه دفاع از پايان
مقدمه

 در مورد انتشارات علمي و تقويت مجالت داخلي از نظر افزايش تعداد مقاالت وارده به 1-8به منظور تحقق بند 
م  در مورد استانداردسازي فعاليتهاي پژوهشي از ويرايش پنج1-1-9گيري براي تحقق بند دفاتر مجالت و جهت

هاي نامهاي بر دستورالعمل نحوه دفاع از پايانسياستها و راهكارهاي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس تكمله
.كارشناسي ارشد به شرح ذيل درشوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب رسيد

اله نامه كارشناسي ارشد، حداقل يك مق دانشجو موظف است در راستاي فعاليتهاي علمي مربوط به پايانـ1ماده
زير نظر استاد راهنما و طبق دستورالعمل تنظيم مقاالت مجله (به منظور ارائه به مجالت علمي ـ پژوهشي معتبر 

استاد راهنما پس از تأييد به عنوان مسئول مكاتبات، مقاله را . تهيه و تحويل استاد راهنما نمايد) موردنظر
.نمايدبه مجله مورد نظر ارسال مي

.گام تسويه حساب بايد برگه رسيد مقاله را به پژوهشي دانشكده تحويل نمايد دانشجو هنـ1تبصره 
. بالمانع است دفاع دانشجو قبل از ارائه رسيد مقاله، با رعايت ساير مقررات،ـ2تبصره 
نامه را زير نظر استاد راهنما به مجالت ارسال نموده و  دانشجوياني كه قبالً مقاله مستخرج از پايانـ3تبصره 

اند يا مقاله آنها به چاپ رسيده است، هنگام تسويه حساب نيازي به ارائه مقاله برگة رسيد يا پذيرش دريافت كرده
.مجدد نخواهند داشت

.شونده اول پس از انتشار نيز مشمول اين دستورالعمل مي شمار5 مجالت علمي دانشگاه تا ـ4تبصره 
منجر به حل يكي از مشكالت كشور ) در قالب طرحهاي كاربردي(نامه آنها  دانشجوياني كه پايانـ2ماده 

، خلق )به تأييد مراجع ذيربط(، اختراع )دهنده طرحدريافت حسن انجام كار به تأييد وزارت يا سازمان سفارش(
ي ارزنده و چاپ كتاب شود، در هنگام تسويه حساب نيازي به ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي نخواهند يك اثر هنر

.داشت
. بررسي موارد استثنا به عهده شوراي منتخب شوراي پژوهشي دانشگاه استـ1تبصره 
 شوراي منتخب متشكل از يكنفر به انتخاب معاون پژوهشي دانشگاه، مديركل پژوهشي و معاونـ3ماده 

.پژوهشي دانشكده ذيربط خواهد بود
 در شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ 11/12/80 تبصره در تاريخ 5 ماده و 3اين تكمله در 

.االجرا خواهد بود الزم1/7/81


