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واحد علوم و تحقیقات
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر کیادلیری
رئیس محترم دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
جناب آقای دکتر توسلی
رئیس محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی
جناب آقای دکتر آیتی
رئیس محترم دانشکده الهیات و فلسفه
جناب آقای دکتر نیکومرام
رئیس محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد
جناب آقای دکتر قرآننویس
رییس محترم مرکز تحقیقات فیزیک
جناب آقای دکتر جاوید
رئیس محترم دانشکده علوم و فنون دریایی
جناب آقای دکتر رحمانی
رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی
جناب آقای دکتر نجفی
رئیس محترم دانشکده مکانیک و هوا فضا
جناب آقای دکتر قوامی
رئیس محترم دانشکده صنایع غذایی
سرکار خانم دکتر خانمحمدی
رئیس محترم دانشکده زبان و ادبیات
جناب آقای دکتر عباسپور
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رئیس محترم دانشکده محیط زیست و انرژی
جناب آقای دکتر ماجدی
رئیس محترم دانشکده هنر و معماری
جناب آقای دکتر اصغری
رئیس محترم دانشکده دامپزشکی
جناب آقای دکتر آبرومند
سرپرست محترم دانشکده علوم پایه
جناب آقای دکتر امامزاده
رئیس محترم دانشکده نفت و گاز
جناب آقای دکتر باقری
رئیس محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
جناب آقای دکتر خدابنده
رئیس محترم دانشکده مهندسی مواد
جناب آقای دکتر کمیلی
رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی
جناب آقای دکتر پوالدیان
سرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی
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با سالم

احتراماً ،با توجه به مشکالت ایجاد شده در روند تصویب موضوع پروپوزال و دفاع از پایاننامه دانشججویان مطعج
کارشناسی ارشد و به منظور رف مشکالت ایجاد شده  ،خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص اطجالعرسجانی
موارد زیر به دانشجویان و گروههای تخصصی تابعه اقدامات مطتضی به عمل آورند.

 )1تعیین موضوع پروپوزال :دانشجویان مطع کارشناسی ارشد از نیمسال دوم تحصیل تا قبل از اتمام نیمسال
سوم تحصیلی فرصت دارند تا موضوع پایاننامه خود را در گجروه تخصصجی بجه تصجویب برسجانند .ایج
دانشجویان باید اساتید خود را زیر نظر گروه تخصصی انتخاب نموده و پس از تکمیل فرم پروپوزال نسبت
به تصویب آن در شورای گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشجکده و معاونجت پژوهشجی بجه تصجویب
برسانند.
 )2نحوه انتخاب اساتید :انتخاب استاد مشاور با پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه تخصصی امکان پذیر است.
 )3زمانبندی تصویب پروپوزال :فاصله زمانی تاریخ تصجویب نهجایی پروپجوزال در شجورای گجروه بجا تجاریخ
تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و تاریخ ارسال پروپوزال از طریق سیستم ثبجت پروپجوزال بجه حجوزه
معاونت پژوهش و فناوری هر یک نباید بیش از یک ماه باشد.
 )4نظارت در طول اجرای رساله :تمام فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجو ،در مرحله پژوهشی و تجدوی
پایاننامه باید با هدایت و نظارت استادان راهنما و مشاور صورت پذیرد و دانشجو موظف اسجت در پایجان
هر سه ماه  ،گزارشی مکتوب از فعالیت پژوهشی خود را به تایید استاد راهنما و مشاور برساند و الزم است
صورتجلسه توسط مدیر گروه جهت درج در پرونده دانشجو به دفتر پژوهشی دانشکده ارسال گردد.
 )5زمان دفاع از پایاننامه :دفاع از پایاننامه بعد از گذشت حداقل ششماه از تاریخ تصویب نهایی پروپجوزال
در شورای پژوهشی دانشکده (که مالک تصویب نهایی میباشجد و همننجی گذشجت حجداقل  4نیمسجال
تحصیلی ( 2سال از زمان شروع به تحصیل در مطع کارشناسی ارشد امکانپذیر خواهد بود.
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 )6شرایط دفاع از پایاننامه :دفاع از پایاننامه پس از تدوی آن توسط دانشجو و تأیید علمی و صحت معالب
آن از طرف اساتید راهنما و مشاور و اظهار نظر داور /داوران و تأیید دانشکده از نظر تعبیق با مطجررات ،در
حضور هیات داوران امکان پذیر است.
 )7شرایط انتخاب داوران :رشته تخصصی داوران پایاننامه میبایست با رشته تحصیلی دانشجو متناسب باشد
و حداقل مرتبه علمی داور  /داوران باید استادیار باشد .داوران پایاننامه در صورتی که از فجار التحصجیالن
دورههای قبل اساتید راهنمای دانشجو باشند باید دارای درجه علمی دانشیار به باال باشند.
 )8اصول الزم برای برگزاری دفاع :برگزاری جلسه دفاع از پایاننامه بجدون حضجور اسجتاد راهنمجا رسجمیت
ندارد (در صورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد و یک استاد راهنما بنجا بجه دالیجل موججه امکجان
حضور در جلسه دفاع را نداشته باشد و به استاد راهنمای دیگر وکالت کتبی بدهجد امکجان برگجزاری دفجاع
وجود دارد  .در صورتی که دانشجو یک استاد راهنما داشته باشد و به دالیجل کجامالً موججه (بجه تشجخی
شورای پژوهشی واحد امکان حضور ایشان در جلسه دفاع وجود نداشته باشد ،باید سمت استاد مشاور به
استاد راهنما تغییر کرده و فرد دیگری به عنوان استاد مشاور انتخاب شده و سپس دفجاع برگجزار گجردد .بجه
منظور برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حضور حداقل  3نفجر از هیجات داوران در جلسجه
دفاع الزامی میباشد که حداقل یکی از آنها باید داور باشد.
 )9نحوه ارزیابی پایاننامه :ارزیابی پایان نامه بر اساس کیفیت علمی پجژوهش انججام شجده ،میجزان نجوآوری،
چگونگی دفاع از یافتههای پژوهشی و نحوه نگارش انجام میشود و نتیجه آن به یکجی از دو صجورت زیجر
تعیی میشود:
الف قبول (در یکی از سعوح :عالی ،بسیار خوب ،خوب در ای حالت به دانشجو نمره تعلق میگیرد.
ب غیر قابل قبول .چناننه پایاننامه دانشجو غیرقابل قبول ارزیابی شود ،بنا به تشخی

هیأت داوران ،دانشجو

مجاز است طی یکنیمسال ،به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصجیل بیشجتر نشجود ،اصجالحات الزم را در
پایاننامه به عمل آورد و صرفاً برای یک بار دیگر از آن دفاع کند.
 )10ترکیب هیأت داوران:
الف استاد/اساتید راهنما به عنوان رئیس هیأت داوران (حضور استاد یا استادان راهنما در جلسه الزامی است
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ب استاد مشاور
ج یک نفر از اعضای هیأت علمی در رشته مرتبط ،با درجه حداقل استادیاری و به پیشنهاد استاد راهنما و تایید
شورای گروه تخصصی
تبصره :1در صورتی که دانشجو استاد مشاور نداشته باشد برای ای دانشجو باید یک داور داخلجی و یجک داور
خارجی انتخاب گردد..
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