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  آئين نامه آموزشي  استاد

  كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره 

  

اسي ارشد ناپيوسته، يكي از دوره هاي آموزشي در سطح آموزش عالي و باالتر از دوره كارشناسي دوره كارشن
  . است و سر انجام به دريافت مدرك كارشناسي ارشد ناپيوسته در يك رشته دانشگاهي مي انجامد 

  

  پايان نامه 

، در يك زمينـه مربـوط بـه    تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است
  . رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد 

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خـود را  
  .رساند با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ب

  .استاد راهنما از اعضاي هيات علمي دانشگاه تعيين مي گردد 

در موارد خاص درصورت ضرورت، به پيشنهاد گروه آموزشي و تاييد شـوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـكده و     
تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبـه اسـتادياري، خـارج از دانشـگاه     

  . نع است بالما

در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد و يا تعداد استاديار در آن رشته كافي نيست مي توان به صـورت اسـتثنا   
سال سابقه  10استاد راهنما را با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه از بين مربيان دانشگاه كه داراي حداقل 

  .كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند انتخاب كرد 

تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري مي توانـد بـه طـور همزمـان هـدايت آنهـا را       
  :برعهده داشته باشد يكي از موارد زير است 

  )  PhD( دو پايان نامه دكتري تخصصي : الف 

  و سه پايان نامه كارشناسي ارشد)   PhD( يك پايان نامه دكتري تخصصي : ب 
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در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هر يك از موارد فوق بـر  : ج 
عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي و رعايـت عـدالت در تقسـيم پايـان نامـه هـا             

  .مي باشد 

پايـان نامـه كارشناسـي     2مربيان با تجربه و با سابقه دانشگاه كه حائز شرايط باشند مي تواننـد حـداكثر هـدايت    
  . ارشد را به طور همزمان برعهده بگيرد 

  . به پيشنهاد استاد راهنما يك يا دو نفر از اعضاي هيات علمي بعنوان استاد مشاور تعيين شوند 

فاعيه توسط هيات داوران، متشكل از استاد راهنمـا، اسـتاد يـا اسـاتيد مشـاور و      ارزشيابي پايان نامه در جلسه د
يكنفر نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و دو نفر از بين اعضاي هيات علمـي يـا متخصصـان و محققـان     

ي دانشـكده  داخل يا خارج از دانشگاه بعنوان ناظر با حق راي به پيشنهاد  گروه و تاييد شوراي تحصـيالت تكميلـ  
  .صورت مي گيرد 

دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانـده  : تبصره 
باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما بصورت كتبي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعـالم  

  .شده باشد 

جلسه دفاعيه درخصوص اصالت و صحت پايان نامه نمره آنرا با تاكيد بر درجه بـه شـرح    هيات داوران در پايان
  .زير سطح بندي مي نمايد 

      

  نمره درجه

  5/18–20 عالي

  17–49/18  بسيار خوب

  5/15–99/16 خوب

  14–49/15  قابل قبول

  14كمتر از  غيرقابل قبول

  . دانشجو محاسبه مي شود نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات 
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كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجالت معتبر علمـي  
پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي براساس تقسـيم بنـدي معاونـت تحقيقـات و فنـاوري وزارت      

  .متبوع باشد 

هيات داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي تواند در مدتي كه در صورتي كه پايان نامه، از نظر 
از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند پايان نامه خود را كامـل و بـار ديگـر در زمـاني كـه هيـات داوران       

ه خود با موفقيت دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز تحصيل نتواند از پايان نام. تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد 
  . دفاع كند از تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند 

 


