
 
  
  
  
  
  
  ٢٥ماده  ٢وتبصره  ٢١و  ٢٠ماده : اصالحيات 

  
  :  19ماده  

طي آن دانشجو موظف است ، دريـك زمينـه   بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه تهيه پايان نامه 
  .مربوط به رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق وتتبع بپردازد 

  )اصالح( : 20ماده  

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه 
، مشخص و به تصويب شـوراي گـروه آموزشـي     طرح پيشنهادي با نظر استاد راهنماخود را در قالب 

  .مربوطه وشوراي  تحصيالت تكميلي دانشكده برساند 

  )اصالح(:  21ماده 
 تحصيالت تكميلي و تصويب شورايمديرگروه استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو وموافقت استاد و تأييد 

  .حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد دانشگاه بااز اعضاي هيأت علمي  دانشكده

  : 1تبصره  

تكميلـي  به پيشنهاد گروه آموزشي و تاييـد شـوراي تحصـيالت     در موارد خاص در صورت ضرورت ،
انتخاب استاد راهنما با حـداقل مرتبـه اسـتاد     دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،

  .خارج از دانشگاه بال مانع است  ياري ،

  

  

 
  



   2تبصره 

و يا تعداد استاد يار در آن رشته كافي نيست مي توان به در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد 
 كه داراي  دانشگاه از بين مربيان دانشگاه تحصيالت تكميلي  شورايتأييد  بااستاد راهنمارا  استثناء

  . انتخاب كرد باشند، سال سابقه كار مفيد آموزشي وپژوهشي 10حداقل 

  : 22ماده  

  تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استاد ياري مي تواند به طور همزمان 

  .عهده داشته باشد يك از موارد زير استهدايت آنها را بر 

  )Ph.D(دو پايان نامه دكتري تخصصي  -الف

  و سه پايان نامه كارشناسي ارشد ) Ph.D(يك پايان نامه دكتري تخصصي  –ب 

  در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هر يك  -ج

  ي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي  از موارد بند الف و ب برعهده شورا

  .و رعايت عدالت در تقسيم پايان نامه ها مي باشد 

  :1تبصره 

  هدايت پايان نامه هاي دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان نامه 

  .كارشناسي ارشد محسوب مي شود 

  : 2تبصره 

  باشند مي توانند 21ماده  2دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره  مربيان با تجربه و با سابقه

  .پايان نامه كارشناسي ارشد را بطور همزمان بر عهده بگيرد  2حداكثر هدايت 



  : 23ماده 

  دانشكده يك يا دو نفر از اعضاء هيأت  تحصيالت تكميلي شورايبه پيشنهاد استاد راهنما و تأييد 

  مرتبط با موضوع پايان نامه مي توانند بعنوان استاد  علمي و يا صاحب نظران و محققان برجسته ،

  .تعيين شوند  مشاور

  

  : 24ماده  

  ياارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران ، متشكل از استاد راهنما ، استاد 

  و دو نفر ازبين اعضاي هيأت دانشكده تحصيالت تكميلي شورايمشاور و يك نفر نماينده اساتيد  

  از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پيشنهادعلمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج  

  .صورت مي گيرد گروه و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  

  : تبصره 

  دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحد هاي آموزشي خود را با موفقيت 

  گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي 

  .تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم شده باشد 

  : 25ماده 

  پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايـان نامـه ،  هيأت داوران در 
  . نمره آنرا با تاكيد بر درجه به شرح زير سطح بندي مي نمايند

  درجه                 نمره                             



  عالي           20تا  5/18نمره از 

  بسيار خوب          49/18تا  17نمره از 

  خوب        99/16تا  5/15از نمره 

  قابل قبول          49/15تا  14نمره از 

  غيرقابل قبول                      14كمتر از نمره 

  : 1تبصره 

  .نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود 

  )اصالح( : 2تبصره 

كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامـه در مجـالت   
معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي بـر اسـاس تقسـيم بنـدي معاونـت      

 19حداكثر نمره ) Submission(ارسال مقاله تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد و درصورت 
  .مي باشد  20و ارائه پذيرش مقاله حداكثر نمره 

  :  26ماده  

دانشجو پس از انتخاب پايان نامه ، تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است براساس تقويم 
درايـن حـال نمـره پايـان نامـه در آخـرين       . بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد هايدانشگاهي در نيمسال 

نمـرات او منظـور   نيمسال و ميانگين كل نيمسال تحصيلي ، وارد كارنامه دانشجو مي شود و درميانگين 
  . خواهد شد

  : 27ماده  

و ميتوانـد  در صورتي كه پايان نامه ،ازنظر هيأت داوران غير قابل قبـول تشـخيص داده شـود، دانشـج    
درمدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ، پايان نامه خود را كامـل و بـار ديگـر در    



دانشجويي كه درحداكثر مدت مجـاز تحصـيل   . زماني كه هيأت داوران تعيين مي كننداز آن دفاع نمايد
  .ي دريافت نمي كنداز تحصيل محروم شده و مدركنتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند  

 


