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اوجامپايان 
وامٍ

دستًرالعمل

اوتخاباساتيذراَىمايمشاير 
 .1استاد راٌّوا تا پيطٌْاد داًطجَ ،هَافقت استاد ٍ تأييذ ضَراي گزٍُ ٍ ًْايتاً ضَراي تحػيالت تكويلي
داًطكذُ اًتخاب هيضَد.
 .2استاد راٌّوا عضَ ّيأت علوي داًطكذُ تَدُ ٍ تايذ حذاقل داراي هزتثِ استادياري تاضذ .در غَرت
ًياس ،هزتياى داًطگاُ تا  11سال ساتقِ كار آهَسضي (سَاتق علوي در راتغِ تا هَضَع) ٍ پژٍّطي
(حذاقل هطاٍرُ دٍ پاياىًاهِ) هيتَاًٌذ حذاكثز ّذايت  2پاياىًاهِ را تِ عَر ّوشهاى تِ عْذُ تگيزًذ.
 .3تزاي ّز پاياىًاهِ ،حذاكثز دٍ استاد هطاٍر تِ پيطٌْاد استاد راٌّوا ٍ تأييذ ضَراي گزٍُ ٍ ضَراي
تحػيالت تكويلي اس تيي اعضاي ّيأت علوي ٍ يا غاحةًظزاى ٍ پژٍّطگزاى تزجستِ هزتثظ تا
هَضَع پاياىًاهِ اًتخاب هيضَد.
 .4در هَارد استثٌاء ٍ در غَرت ًياس ،تا تأييذ ضَراي گزٍُ ٍ تػَية ضَراي تحػيالت تكويلي داًطگاُ،
داًطجَ هيتَاًذ استاد راٌّواي دٍم تزاي پاياىًاهِ خَد اًتخاب ًوايذ.
 .5در غَرتي كِ پاياىًاهِ داراي دٍ استاد راٌّوا تاضذ ،استاد راٌّواي اٍل ،هسؤٍل اغلي ّذايت
پاياىًاهِ تَدُ ٍ ًظزات ٍي ارجح خَاّذ تَد.
 .6در غَرت اًتخاب استاد راٌّواي دٍم ،حذاكثز يك استاد هطاٍر تزاي پاياىًاهِ اًتخاب خَاّذ ضذ.
 .7تعذاد پاياىًاهِّايي كِ ّز استاد هيتَاًذ تِ غَرت ّوشهاى ،راٌّوايي آًْا را تز عْذُ داضتِ تاضذ تز
اساس آئييًاهِ آهَسضي كارضٌاسي ارضذ هيتاضذ .در ضزايظ استثٌاء تػوينگيزي در خػَظ
راٌّوائي ّوشهاى تيص اس تعذاد پيصتيٌي ضذُ در آئييًاهِ ،تز عْذُ ضَراي تحػيالت تكويلي
داًطكذُ هيتاضذ.

تصًيةپريپًزالپايانوامٍ 

 .8داًطجَ تا تَجِ تِ رضتِ تحػيلي ،گزايص ،تجزتِ ٍ عالقِهٌذي ،تا ّذايت استاد راٌّواي خَد ،هَضَع
پاياىًاهِ را اًتخاب هيكٌذ.
 .9داًطجَ هَظف است پس اس پاياى ًيوسال اٍل ٍ قثل اس ضزٍع ًيوسال سَم تحػيلي ،پزٍپَسال
پاياىًاهِ خَد را در گزٍُ آهَسضي تِ تػَية تزساًذ .در غيز ايي غَرت ،گزٍُ آهَسضي هَظف است
هَارد را تِ ضَراي تحػيالت تكويلي داًطكذُ گشارش ًوايذ.
 .11داًطجَ هَظف است چكيذُ پزٍپَسال ضاهل عٌَاى ،هقذهِ (تياى هسألِ ٍ ضزٍرت پژٍّص) ،اّذاف ٍ
رٍش اجزا را جْت تػَية در ضَراي گزٍُ تِ گزٍُ آهَسضي هزتَعِ تحَيل دّذ .در غَرت تػَية
چكيذُ پزٍپَسال ،داًطجَ تايستي حذاكثز تا دٍ ّفتِ پزٍپَسال كاهل ضذُ را ّوزاُ تا ًاهِ تأييذيِ استاد
راٌّوا تِ هذيز گزٍُ تحَيل دّذ.
 .11هذيز گزٍُ ،پزٍپَسال را تزاي يك ًفز داٍر داخلي ٍ يك ًفز داٍر خارج اس گزٍُ جْت تزرسي ٍ اًجام
داٍري ارسال هيًوايذ.
 .12داًطجَ هَظف است در تاريخ تعييي ضذُ ،اس پزٍپَسال خَد در جلسِ دفاع ٍ تا حضَر اساتيذ داٍر ٍ
ًوايٌذُ ضَراي تحػيالت تكويلي (تِ اًتخاب هذيز تحػيالت تكويلي) دفاع ًوايذ.
 .13در جلسِ دفاعّ ،يأت داٍراى تز اساس دفاعيِ داًطجَ ٍ تَضيحات استاد راٌّواي پاياىًاهِ در خػَظ
تػَية قغعي ٍ يا تػَية هطزٍط (اًجام اغالحات) پزٍپَسال تػوينگيزي هيًوايذ.
 .14در غَرت تػَية هطزٍط ،داًطجَ هَظف است حذاكثز تا  11رٍس ،پزٍپَسال تػحيح ضذُ را تِ گزٍُ
آهَسضي خَد تحَيل ًوايذ.
 .15هذيز گزٍُ تالفاغلِ پزٍپَسال ًْايي داًطجَ را ّوزاُ تا ًاهِاي هثٌي تز آهادُ تَدى پزٍپَسال تِ ادارُ
تحػيالت تكويلي ارسال هيًوايذ.

 .16ادارُ تحػيالت تكويلي در تاريخ هطخع ،دعَتًاهِاي تزاي ّز يك اس اعضاي ضَراي تحػيالت
تكويلي تِ ّوزاُ پزٍپَسال داًطجَ ارسال هيًوايذ.
 .17در غَرت تػَية قغعي پزٍپَسال در ضَراي تحػيالت تكويلي ،اتالغ ٍ احكام هزتَط تِ اساتيذ راٌّوا
ٍ هطاٍر تَسظ ادارُ تحػيالت تكويلي غادر هيضَد.
 .18داًطجَ هَظف است گشارش پيطزفت كار را حذاقل تِ غَرت سِ هاِّ تِ استاد راٌّوا ٍ ادارُ
تحػيالت تكويلي داًطكذُ ارائِ دّذ.
اقذاماتقثلازدفاع 
 .19استاد راٌّوا تِ غَرت كتثي آهادُ تَدى پاياىًاهِ تزاي دفاع را تِ هذيز گزٍُ اعالم ًوَدُ ٍ تزگشاري
جلسِ دفاع را درخَاست هيًوايذ.
 .21تِ پيطٌْاد هذيز گزٍُ ٍ تأييذ هذيز تحػيالت تكويلي دٍ ًفز اس اعضاي ّيأت علوي ٍ يا غاحةًظزاى
ٍ پژٍّطگزاى هزتثظ تا هَضَع پاياىًاهِ تِ عٌَاى داٍراى داخلي ٍ خارجي پاياىًاهِ اًتخاب هيضًَذ.
 .21هذيز گزٍُ هَظف است حذاقل  15رٍس قثل اس تاريخ دفاع ،فزم درخَاست دفاع را تِ ّوزاُ هستٌذات
هزتَط تِ پذيزش يا چاج هقالِ ٍ ًيش دٍ ًسخِ اس پاياىًاهِ تِ ادارُ تحػيالت تكويلي ارسال ًوايذ.
 .22ادارُ تحػيالت تكويلي هَظف است حذاقل  11رٍس قثل اس تاريخ دفاعً ،سخِ چاپي پاياىًاهِ را ّوزاُ
تا فزم داٍري تزاي داٍراى داخلي ٍ خارجي ارسال ًوايذ.
 .23ادارُ تحػيالت تكويلي هَظف است حذاقل يك ّفتِ قثل اس جلسِ دفاع ،دعَتٌاهِ اساتيذ راٌّوا،
هطاٍر ٍ داٍراى داخلي ٍ خارجي را تْيِ ٍ ارسال ًوايذ.
 .24ادارُ تحػيالت تكويلي هَظف است ضوي اًجام ّواٌّگيّاي السم تزاي آهادُساسي هكاى دفاع،
اعالعرساًي تزگشاري جلسِ دفاع را اس عزيق ٍبسايت داًطكذُ اًجام دّذ.

اقذاماتمرتًطتٍَىگامدفاع 
 .25جلسِ دفاع اس پاياىًاهِ تا حضَر استاد راٌّوا ،داٍر داخلي ،داٍر خارجي ٍ ًوايٌذُ ضَراي تحػيالت
تكويلي رسويت پيذا هيكٌذ؛
 .26هذيزيت جلسِ دفاع تز عْذُ ًوايٌذُ ضَراي تحػيالت تكويلي است كِ تَسظ هذيز تحػيالت
تكويلي اًتخاب ٍ هعزفي هيضَد.
 .27جلسِ دفاع ،تا هعزفي داًطجَ ٍ ّيأت داٍراى تَسظ هذيز جلسِ آغاس هيضَد.
 .28در جلسِ دفاع ٍ پس اس ارائِ گشارش پژٍّص تَسظ داًطجٍَ ،ي هَظف تِ پاسخگَيي تِ سؤاالت
داٍراى هيتاضذ؛
 .29ارسضياتي پاياىًاهِ در جلسِ دفاعيِ تَسظ ّيأت داٍراى هتطكل اس اساتيذ راٌّوا ٍ هطاٍر ،داٍراى
داخلي ٍ خارجي ٍ ًوايٌذُ ضَراي تحػيالت تكويلي غَرت هيگيزد.
ً .31وزات تِ غَرت هحزهاًِ در اختيار هذيز جلسِ قزار گزفتِ ٍ ايطاى تا تَجِ تِ ضَاتظ هَجَد ،پس اس
هحاسثِ ًْاييً ،وزُ را اعالم كزدُ ٍ فزمّاي هَجَد تَسظ هوتحٌيي تكويل ٍ اهضاء هيضَد.
ّ .31ز كذام اس اعضاي ّيأت داٍراى تٌْا در غَرت حضَر در جلسِ دفاع اس حق ًوزُ تزخَردار خَاٌّذ تَد.
ً .32حَُ تعييي ًوزُ هقالِ ٍ پاياىًاهِ تز اساس هقزرات داخلي داًطگاُ اًجام هيضَد.
 .33اغالحات هَرد ًظز ّيأت داٍراى پس اس جلسِ دفاع در قالة فزم اغالحات ،تَسظ ًوايٌذُ تحػيالت
تكويلي در اختيار داًطجَ قزار هيگيزد.
 .34در غَرتي كِ پاياىًاهِ ،اس ًظز ّيأت داٍراى غيز قاتل قثَل تطخيع دادُ ضَد ،داًطجَ هيتَاًذ در
هذتي كِ اس حذاكثز هذت هجاس تحػيل ٍي تجاٍس ًكٌذ ،پاياىًاهِ خَد را كاهل ٍ تار ديگز در سهاًي كِ
ّيأت داٍراى تعييي هيكٌٌذ اس آى دفاع ًوايذ.

ً .35وزُ هَقت پاياىًاهِ در جلسِ دفاع ،تعييي ضذُ ٍ ًوزُ ًْايي پس اس ارائِ گَاّي استاد راٌّوا هثٌي تز
اًجام اغالحات هَرد ًظز داٍراى ٍ تأييذ ًوايٌذُ ضَراي تحػيالت تكويلي ثثت هيضَد.
اقذاماتپسازدفاع
 .36در غَرت ًياس تِ اغالحات در پاياىًاهِ ،داًطجَ هَظف است حذاكثز يك هاُ پس اس دفاع ،اغالحات
هَرد ًظز را اًجام دّذ .كليِ اغالحات تايذ تِ تأييذ استاد راٌّوا ٍ ًوايٌذُ ضَراي تحػيالت تكويلي
تزسذ.
 .37داًطجَ هَظف است پاياىًاهِ خَد تز اساس ضيًَُاهِ تذٍيي پاياىًاهِّاي داًصآهَختِگاى داًطكذُ
تٌظين ًوايذ.
 .38داًطجَ هَظف است يك ًسخِ اس پاياىًاهِ خَد را جْت كٌتزل ضيَُ ًگارش ٍ تٌظين تِ ادارُ
تحػيالت تكويلي تحَيل دّذ.
 .39پس اس تأييذ ًْايي ضيَُ ًگارش پاياىًاهِ تَسظ ادارُ تحػيالت تكويلي ،داًطجَ هَظف است تز
اساس هقزرات هَجَد ،پاياىًاهِ خَد را تِ تعذاد هَرد ًياس تكثيز ٍ غحافي ًوَدُ ٍ تِ ٍاحذّاي
پيصتيٌي ضذُ تحَيل ًوايذ.
ايه دستًرالعمل در  93تىذ در جلسٍ مشترك شًراي تحصيالت تكميلي ي َيأت رئيسٍ
داوشكذٌ مًرخ  9931/5/93تٍ تصًية رسيذ ي از ويمسال ايل سال تحصيلي  9931-35الزم
االجراميتاشذ
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