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واحد علوم و تحقیقات
بسوه تعالی

جناب آقای دکتز کیادلیزی
رئیس هحتزم دانشکده کشاورسی و هنابع طبیعی
جناب آقای دکتز توسلی
رئیس هحتزم دانشکده حقوق و علوم سیاسی
جناب آقای دکتز آیتی
رئیس هحتزم دانشکده الهیات و فلسفه
جناب آقای دکتز نیکوهزام
رئیس هحتزم دانشکده هدیزیت و اقتصاد
جناب آقای دکتز قزآىنویس
رییس هحتزم هزکش تحقیقات فیشیک
جناب آقای دکتز جاوید
رئیس هحتزم دانشکده علوم و فنوى دریایی
جناب آقای دکتز رحوانی
رئیس هحتزم دانشکده فنی و ههندسی
جناب آقای دکتز نجفی
رئیس هحتزم دانشکده هکانیک و هوا فضا
جناب آقای دکتز قواهی
رئیس هحتزم دانشکده صنایع غذایی
سزکار خانن دکتز خاىهحودی
رئیس هحتزم دانشکده سباى و ادبیات
جناب آقای دکتز عباسپور
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رئیس هحتزم دانشکده هحیط سیست و انزصی
جناب آقای دکتز هاجدی
رئیس هحتزم دانشکده هنز و هعواری
جناب آقای دکتز اصغزی
رئیس هحتزم دانشکده داهپششکی
جناب آقای دکتز آبزوهند
سزپزست هحتزم دانشکده علوم پایه
جناب آقای دکتز اهاهشاده
رئیس هحتزم دانشکده نفت و گاس
جناب آقای دکتز باقزی
رئیس هحتزم دانشکده علوم انسانی و اجتواعی
جناب آقای دکتز خدابنده
رئیس هحتزم دانشکده ههندسی هواد
جناب آقای دکتز کویلی
رئیس هحتزم دانشکده علوم پششکی
جناب آقای دکتز پوالدیاى
سزپزست هحتزم دانشکده ههندسی پششکی
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با سالم

احتزاهاً ،تا تَجِ تِ هطکالت ایجاد ضذُ در رًٍذ تػَیة هَضَع پزٍپَسال ٍ دفاع اس پایاىًاهِ داًطججَیاى هطغجغ
کارضٌاسی ارضذ ٍ تِ هٌظَر رفغ هطکالت ایجاد ضذُ  ،خَاّطوٌذ است دستَر فزهائیذ درخػَظ اعجالعرسجاًی
هَارد سیز تِ داًطجَیاى ٍ گزٍُّای تخػػی تاتؼِ اقذاهات هطتضی تِ ػول آٍرًذ.

 )1تؼییي هَضَع پزٍپَسال :داًطجَیاى هطغغ کارضٌاسی ارضذ اس ًیوسال دٍم تحػیل تا قثل اس اتوام ًیوسال
سَم تحػیلی فزغت دارًذ تا هَضَع پایاىًاهِ خَد را در گجزٍُ تخػػجی تجِ تػجَیة تزسجاًٌذ .ایجي
داًطجَیاى تایذ اساتیذ خَد را سیز ًظز گزٍُ تخػػی اًتخاب ًوَدُ ٍ پس اس تکویل فزم پزٍپَسال ًسثت
تِ تػَیة آى در ضَرای گزٍُ تخػػی ٍ ضَرای پژٍّطی داًطجکذُ ٍ هؼاًٍجت پژٍّطجی تجِ تػجَیة
تزساًٌذ.
ً )2حَُ اًتخاب اساتیذ :اًتخاب استاد هطاٍر تا پیطٌْاد استاد راٌّوا ٍ تائیذ گزٍُ تخػػی اهکاى پذیز است.
 )3سهاًثٌذی تػَیة پزٍپَسال :فاغلِ سهاًی تاریخ تػَیة ًْایی پزٍپَسال در ضَرای گزٍُ تا تاریخ تػَیة
در ضَرای پژٍّطی داًطکذُ ٍ تاریخ ارسال پزٍپَسال اس عزیق سیستن ثثت پزٍپجَسال تجِ حجَسُ هؼاًٍجت
پژٍّص ٍ فٌاٍری ّز یک ًثایذ تیص اس یک هاُ تاضذ.
ً )4ظارت در عَل اجزای رسالِ :توام فؼالیتّای ػلوی ٍ پژٍّطی داًطجَ ،در هزحلِ پژٍّطجی ٍ تجذٍیي
پایاىًاهِ تایذ تا ّذایت ٍ ًظارت استاداى راٌّوا ٍ هطاٍر غَرت پذیزد ٍ داًطجَ هَظف اسجت در پایجاى
ّز سِ هاُ  ،گشارضی هکتَب اس فؼالیت پژٍّطی خَد را تِ تاییذ استاد راٌّوا ٍ هطاٍر تزساًذ ٍ السم است
غَرتجلسِ تَسظ هذیز گزٍُ جْت درج در پزًٍذُ داًطجَ تِ دفتز پژٍّطی داًطکذُ ارسال گزدد.
 )5سهاى دفاع اس پایاىًاهِ :دفاع اس پایاىًاهِ تؼذ اس گذضت حذاقل ضصهاُ اس تاریخ تػَیة ًْایی پزٍپَسال در
ضَرای پژٍّطی داًطکذُ (کِ هالک تػَیة ًْایی هیتاضذ) ٍ ّوچٌیي گذضت حذاقل ً 4یوسال تحػیلی
( 2سال) اس سهاى ضزٍع تِ تحػیل در هطغغ کارضٌاسی ارضذ اهکاىپذیز خَاّذ تَد.
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 )6ضزایظ دفاع اس پایاى ًاهِ :دفاع اس پایاىًاهِ پس اس تذٍیي آى تَسظ داًطجَ ٍ تأییذ ػلوی ٍ غحت هغالة
آى اس عزف اساتیذ راٌّوا ٍ هطاٍر ٍ اظْار ًظز داٍر /داٍراى ٍ تأییذ داًطکذُ اس ًظز تغثیق تا هطجزرات ،در
حضَر ّیات داٍراى اهکاى پذیز است.
 )7ضزایظ اًتخاب داٍراى :رضتِ تخػػی داٍراى پایاىًاهِ هیتایست تا رضتِ تحػیلی داًطجَ هتٌاسة تاضذ
ٍ حذاقل هزتثِ ػلوی داٍر  /داٍراى تایذ استادیار تاضذ .داٍراى پایاىًاهِ در غَرتی کِ اس فجارؽالتحػجیالى
دٍرُّای قثل اساتیذ راٌّوای داًطجَ تاضٌذ تایذ دارای درجِ ػلوی داًطیار تِ تاال تاضٌذ.
 )8اغَل السم تزای تزگشاری دفاع :تزگشاری جلسِ دفاع اس پایاىًاهِ تذٍى حضَر استاد راٌّوا رسویت ًذارد
(در غَرتی کِ داًطجَ دٍ استاد راٌّوا داضتِ تاضذ ٍ یک استاد راٌّوا تٌا تِ دالیل هَجِ اهکاى حضَر در
جلسِ دفاع را ًذاضتِ تاضذ ٍ تِ استاد راٌّوای دیگز ٍکالت کتثی تذّذ اهکاى تزگشاری دفجاع ٍججَد دارد).
در غَرتی کِ داًطجَ یک استاد راٌّوا داضتِ تاضذ ٍ تِ دالیل کاهالً هَجِ (تِ تطخیع ضَرای پژٍّطجی
ٍاحذ) اهکاى حضَر ایطاى در جلسِ دفاع ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ،تایذ سوت استاد هطاٍر تِ استاد راٌّوا تغییز
کزدُ ٍ فزد دیگزی تِ ػٌَاى استاد هطاٍر اًتخاب ضذُ ٍ سپس دفاع تزگشار گزدد .تِ هٌظَر تزگشاری جلسِ
دفاع اس پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ حضَر حذاقل ً 3فز اس ّیات داٍراى در جلسِ دفاع الشاهی هیتاضجذ کجِ
حذاقل یکی اس آًْا تایذ داٍر تاضذ.
ً )9حَُ ارسیاتی پایاىًاهِ :ارسیاتی پایاى ًاهِ تز اساس کیفیت ػلوجی پجژٍّص اًججام ضجذُ ،هیجشاى ًجَآٍری،
چگًَگی دفاع اس یافتِّای پژٍّطی ٍ ًحَُ ًگارش اًجام هیضَد ٍ ًتیجِ آى تِ یکجی اس دٍ غجَرت سیجز
تؼییي هیضَد:
الف) قثَل (در یکی اس سغَح :ػالی ،تسیار خَب ،خَب) در ایي حالت تِ داًطجَ ًوزُ تؼلق هیگیزد.
ب) غیز قاتل قثَل .چٌاًچِ پایاىًاهِ داًطجَ غیزقاتل قثَل ارسیاتی ضَد ،تٌا تِ تطخیع ّیأت داٍراى ،داًطجَ
هجاس است عی یکًیوسال ،تِ ضزط ایٌکِ اس حذاکثز هذت هجاس تحػجیل تیطجتز ًطجَد ،اغجالحات السم را در
پایاىًاهِ تِ ػول آٍرد ٍ غزفاً تزای یک تار دیگز اس آى دفاع کٌذ.
 )10تزکیة ّیأت داٍراى:
الف) استاد/اساتیذ راٌّوا تِ ػٌَاى رئیس ّیأت داٍراى (حضَر استاد یا استاداى راٌّوا در جلسِ الشاهی است)
ب) استاد هطاٍر
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ج) یک ًفز اس اػضای ّیأت ػلوی در رضتِ هزتثظ ،تا درجِ حذاقل استادیاری ٍ تِ پیطٌْاد استاد راٌّوا ٍ تاییذ
ضَرای گزٍُ تخػػی
تثػزُ :1در غَرتی کِ داًطجَ استاد هطاٍر ًذاضتِ تاضذ تزای ایي داًطجَ تایذ یک داٍر داخلجی ٍ یجک داٍر
خارجی اًتخاب گزدد..
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