معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
شيوه نامه شرايط راهنمايي و مشاوره پاياننامه كارشناسي ارشذ و رساله دكتري
(پيوست دوم مصوبات جلسه چهارم شوراي دانشگاه)99/51/51 -
مقذمه:
ثِ هٌظَر ايجبد ٍحذت رٍيِ ٍ فزغت هطبركت ٍ ثْزُ ثزداري اس تَاًبيي ّبي فكزي ٍ ػلوي اػضبء هحتزم ّيبت ػلوي داًطگبُ

ضبّزٍد در راٌّوبيي ٍ هطبٍرُ پبيبى ًبهِ ّبي كبرضٌبسي ارضذ ٍ رسبلِ ّبي دكتزي در سغح داًطگبُ "شيوه نامه شرايط
راهنمايي و مشاوره پاياننامه كارشناسي ارشذ و رساله دكتري" در ضَراي تحػيالت تكويلي داًطگبُ تذٍيي ٍ
ثزاي اجزا ثِ تبييذ ضَراي داًطگبُ رسيذُ است.
بخش اول :شرايط راهنمايي و مشاوره پاياننامه كارشناسي ارشذ

ماده  :5استبد راٌّوبي اٍل ثبيذ داراي كليِ ضزايظ هٌذرج در ثٌذ ّبي سيز ثبضذ:
الف) ػضَ ّيبت ػلوي توبم ٍلت داًطگبُ ضبّزٍد در رضتِ گزايص داًطجَ.
ة) داراي هزتجِ ػلوي حذالل استبديبري.
ج) داراي حذالل دٍ ًيوسبل سبثمِ تذريس (ضبهل تذريس حذالل ٍ 02احذ) در دٍرُ كبرضٌبسي در رضتِ هزتجظ ثب تخػع ػضَ
ّيبت ػلوي در داًطگبُّبي دٍلتي ثِ ػٌَاى ػضَ ّيبت ػلوي يب هذرس حكالتذريس ٍ كست هيبًگيي ارسضيبثي حذالل  53در
درٍس تذريس ضذُ در ايي دٍرُ.
د) داراي حذالل دٍ ًيوسبل سبثمِ تذريس در دٍرُ كبرضٌبسي ارضذ در رضتِ هزثَط ثِ تخػع ػضَ ّيبت ػلوي در داًطگبُّبي
دٍلتي ٍ كست هيبًگيي ارسضيبثي حذالل  53در درٍس تذريس ضذُ در ايي دٍرُ ٍ يب كست حذالل  3اهتيبس اس همبالت ػلوي ٍ
پژٍّطي هؼتجز ثزاسبس آيييًبهِ ارتمبء اػ ضب ّيبت ػلوي در عي آخزيي دٍرُ تزفيغ .ضوٌبً ايي دٍ ًيوسبل سبثمِ تذريس ثبيستي
ػالٍُ ثز دٍ ًيوسبل سبثمِ تذريس ػضَ ّيبت ػلوي در دٍرُ كبرضٌبسي ثبضذ .ثٌبثزايي تذريس ّوشهبى در عي دٍ ًيوسبل در ّز
دٍ دٍرُ كبرضٌبسي ٍ كبرضٌبسي ارضذ ثزاي احزاس ضزايظ ايي ثٌذ لبثل لجَل ًخَاّذ ثَد.
تبصره  :5ثزاي ػضَ ّيبت ػلوي كِ در سهبى تؼييي ظزفيت در ضَراي تحػيالت تكويلي داًطكذُ ثٌب ثِ داليلي ًظيز هبهَر ثِ
خذهت ثَدى؛ هزخػي ثذٍى حمَق؛ هزخػي استؼالجي؛ هزخػي سايوبى ٍ يب فزغت هغبلؼبتي ثِ عَر كبهل در داًطگبُ حضَر
ًذارد ،ظزفيت پذيزش ثزاي راٌّوبيي پبيبى ًبهِ كبرضٌبسي ارضذ در ًظز گزفتِ ًخَاّذ ضذ.
تبصره  : 2احزاس ضزايظ ثٌذ (د) تَسظ ػضَ ّيبت ػلوي حذاكثز تب سهبى ثجت ًبم ٍ ضزٍع ثِ تحػيل داًطجَ در ايي داًطگبُ
خَاّذ ثَد.

تبصره  :9در غَرت ػذم احزاس ضزايظ ثٌذ (د) تَسظ ػضَ ّيبت ػلوي هتمبضي راٌّوبيي پبيبى ًبهِ داًطجَ تب سهبى ثجت ًبم ٍ
ضزٍع ثِ تحػيل داًطجَ در ايي داًطگبُ ،سْويِ پيص ثيٌي ضذُ ثزاي ايي ػضَ ّيبت ػلوي ثب تبييذ ضَراي تحػيالت تكويلي
داًطكذُ ثِ تٌبست اهتيبسات پژٍّطي ٍتَئي كست ضذُ در آخزيي دٍرُ تزفيغ گذضتِ ثِ سبيز اػضبي ّيبت ػلوي ٍاجذ ضزايظ
داًطكذُ تخػيع دادُ خَاّذ ضذ.
ماده  :2استبد راٌّوبي دٍم (در غَرت ًيبس ثِ پيطٌْبد استبد راٌّوبي اٍل ٍ تبييذ ضَراي آهَسضي گزٍُ ٍ ضَراي تحػيالت
تكويلي داًطكذُ) ثبيستي داراي هزتجِ حذالل استبديبري ثَدُ ليكي اس داضتي ضزايظ هٌذرج در ثٌذّبي (ج) ٍ (د) ايي ضيًَُبهِ
هستثٌي هي ثبضذ .اگز استبد راٌّوبي دٍم اس خبرج اس هَسسبت آهَسش ػبلي اًتخبة ضَد ثِ جبي ضزط استبديبري داضتي هذرن
دكتزي تخػػي كفبيت هيكٌذ.
ماده  :9در غَرت ًيبس ٍ پيطٌْبد استبد راٌّوبي اٍل (ٍ تبييذ ضَراي آهَسضي گزٍُ ٍ ضَراي تحػيالت تكويلي داًطكذُ) كسبًي
كِ هذرن دكتزي تخػػي خَد را اس داًطگبُ آساد اسالهي اخذ ًوَدُ ٍ سِ سبل سبثمِ تذريس در داًطگبُّبي دٍلتي داضتِ ثبضٌذ
هيتَاًٌذ ثِ ػٌَاى استبد راٌّوبي دٍم ٍ يب هطبٍر داًطجَ اًتخبة ضًَذ.
ماده  :4استبد ٍ يب اسبتيذ هطبٍر (در غَرت ًيبس ثِ پيطٌْبد استبد راٌّوبي اٍل ٍ تبييذ ضَراي آهَسضي گزٍُ ٍ ضَراي تحػيالت
تكويلي داًطكذُ) هيتَاًذ اس اػضبي ّيبت ػلوي ٍ يب هتخػػبى خبرج اس داًطگبُ ًيش اًتخبة ضَد.
ماده  :1استبد ٍ يب اسبتيذ راٌّوب (اٍل يب دٍم) ،اسبتيذ هطبٍر ٍ داٍراى پبيبىًبهِّبي كبرضٌبسيارضذ ٍ ًوبيٌذُ تحػيالت تكويلي
در جلسِ دفبع اس پبيبى ًبهِ ارضذ ًويتَاًٌذ اس ثستگبى درجِ اٍل داًطجَ ثبضٌذ.
بخش دوم :شرايط راهنمايي و مشاوره رساله دكتري
ماده  :6استبد راٌّوبي اٍل (ثب سْن حذالل 42درغذ هسئَليت ّذايت رسبلِ) ثبيذ داراي كليِ ضزايظ هٌذرج در ثٌذ ّبي سيز
ثبضذ:
الف) ػضَ ّيبت ػلوي توبم ٍلت داًطگبُ ضبّزٍد در رضتِ گزايص داًطجَ .
ة) داراي هزتجِ ػلوي حذالل استبديبري.
ج) داراي حذالل ضص ًيوسبل سبثك تذريس در دٍرُ كبرضٌبسي ارضذ در رضتِ هزتجظ ثب تخػع ػضَ ّيبت ػلوي.
د) راٌّوبيي حذالل سِ پبيبىًبهِ كبرضٌبسيارضذ دفبع ضذُ ثِ ػٌَاى استبد راٌّوبي اٍل در داًطگبُّبي دٍلتي.
ُ) كست حذالل  52اهتيبس پژٍّطي اس ثٌذّبي ٍتَيي هبدُ پژٍّطي آيييًبهِ ارتمبي اػضبي ّيبت ػلوي اس سهبى ضزٍع ثِ كبر ثب
حذالل هزتجِ استبديبري در داًطگبُ ضبّزٍد.
تبصره :ثزاي ػضَ ّيبت ػلوي كِ در سهبى تؼييي ظزفيت در ضَراي تحػيالت تكويلي داًطكذُ ثٌب ثِ داليلي ًظيز هبهَر ثِ
خذهت ثَدى؛ هزخػي ثذٍى حمَق؛ هزخػي استؼالجي؛ هزخػي سايوبى ٍ يب فزغت هغبلؼبتي ثِ عَر كبهل در داًطگبُ حضَر
ًذارد ،ظزفيت پذيزش داًطجَ در ًظز گزفتِ ًخَاّذ ضذ.
ماده  :7استبد راٌّوبي دٍم (در غَرت ًيبس ثب پيطٌْبد استبد راٌّوبي اٍل ٍ تبييذ گزٍُ آهَسضي هزثَعِ ٍ ضَراي تحػيالت
تكويلي داًطكذُ) ثبيذ داراي كليِ ضزايظ هٌذرج در ثٌذ ّبي سيز ثبضذ:

الف) ػضَ ّيبت ػلوي توبم ٍلت داًطگبُ ضبّزٍد يب يكي اس داًطگبُّبي دٍلتي داخل يب داًطگبُّبي هؼتجز خبرجي ٍ يب هزاكش ٍ
هَسسبت ػلوي ٍ پژٍّطي هؼتجز داخلي ٍ يب خبرجي.
ة) داراي حذالل چْبر ًيوسبل سبثمِ آهَسضي ٍ يب پژٍّطي.
ج) راٌّوبيي حذالل دٍ پبيبىًبهِ كبرضٌبسيارضذ دفبع ضذُ ثِ ػٌَاى استبد راٌّوب.
تبصره :در ضزايظ خبظ ٍ ثِ پيطٌْبد استبد راٌّوبي اٍل ٍ تبييذ ضَراي تحػيالت تكويلي داًطكذُ ،استبد راٌّوبي دٍم هيتَاًذ
اس ثيي هتخػػبى خبرج اس داًطگبُ ضبّزٍد ثب هذرن دكتزي تخػػي اخذ ضذُ اس داًطگبُّبي دٍلتي داخل ٍ يب داًطگبُّبي
هؼتجزخبرجي (كِ هذارن آًْب تَسظ ٍسارتيي ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍري ٍ يب ٍسارت ثْذاضت ٍ درهبى ٍ آهَسش پژضكي ارسضيبثي
ضذُ است) كِ داراي سِ سبل سبثمِ كبر هزتجظ ثب تخػع خَد ثبضٌذ ،اًتخبة ضَد.
ماده  :8استبد ٍ يب اسبتيذ هطبٍر (در غَرت ًيبس ثب پيطٌْبد استبد راٌّوبي اٍل ٍ تبييذ گزٍُ آهَسضي هزثَعِ ٍ ضَراي تحػيالت
تكويلي داًطكذُ) ثبيستي ػضَ ّيبت ػلوي ثب هزتجِ استبديبري ٍ يب داراي هذرن دكتزي اس داًطگبُّبي داخلي ٍ يب خبرجي ثبضذ.
ماده  :9استبد ٍ يب اسبتيذ راٌّوب (اٍل يب دٍم) ،اسبتيذ هطبٍر ٍ داٍراى رسبلِّبي دكتزي ٍ ًوبيٌذُ تحػيالت تكويلي در جلسِ
دفبع اس رسبلِ ًويتَاًٌذ اس ثستگبى درجِ اٍل داًطجَ ثبضٌذ.
ماده :51هسئَليت حسي اجزا ٍ ًظبرت ثز اجزاي ايي ضيًَُبهِ ثز ػْذُ هؼبًٍت آهَسضي ٍ تحػيالت تكويليي داًطيگبُ اسيت ٍ در
ضزح ٍ تفسيز هفبدً ،ظز آى هؼبًٍت هَرد استٌبد خَاّذ ثَد.
ماده  :55ايي ضيَُ ًبهِ هطتول ثز  55هبدُ ٍ  3تجػزُ در چْبرهيي جلسِ ضَراي داًطگبُ هَرخ  5131/52/53ثِ تػَيت رسيذ
ٍ ثزاي راٌّوبيي پبيبى ًبهِ ّبي كبرضٌبسي ارضذ ٍ رسبلِ ّبي دكتزي داًطجَيبًي كِ اس ًيوسبل اٍل سبل تحػيلي 5132-5133
ٍ هب ثؼذ پذيزش خَاٌّذ ضذ السم االجزا است.

