شیوه انهم راهنمایی و مشاوره پایانانهم اهی
کارشناسی ارشد

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
دااگشنه نیب المللی امام خمینی ( ره)
7931

 .1راهنمایی پایاننامه در داخل دانشگاه:

 :1-1استاد راهنما در دوره کارشناسیارشد به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیأت علمی با مرتبه حداقل
استادیاری و تایید شورای گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده تعیین میشود.
 :2-1ظرفیت راهنمایی پایاننامه مندرج در جدول  1حداکثر ظرفیت راهنمایی است و بابت راهنمایی خارج از دانشگاه
افزایش نمییابد .به عبارت دیگر ،چنانچه ظرفیت راهنمایی استادی در داخل دانشگاه تکمیل شود ،راهنمایی خارج از
دانشگاه در سیستم قابل ثبت نیست.
تبصره  :1چنانچه تعداد دانشجویان متقاضی راهنمایی پایاننامه بیش از ظرفیت استادان واجد شرایط گروه آموزشی
باشد ،الزم است استاد راهنمای پایاننامه از بین استادان واجد شرایط خارج از دانشگاه انتخاب شود.
 :3-1بابت مرتبه علمی اساتید ،در مرتبه دانشیاری  1پایاننامه و در مرتبه استادی  2پایاننامه به عدد مذکور در -1
 2افزوده میشود.
 :4-1درصورت استخراج مقاله علمی -پژوهشی یا  ISIچاپ شده از پایان نامهی دانشجوی کارشناسی ارشد درحال
فراغت از تحصیل یا فارغ التحصیل ،با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و ارائه مستندات ( فرم شماره  ،24کپی
مقاله چاپ شده) ،به عدد مذکور در  ،2-1حداکثر  2عدد افزوده میشود ( .به ازای هر مقاله ،یک راهنمایی)
تبصره  :2مقاالت ارائه شده جهت افزایش ظرفیت راهنمایی میبایست مربوط به  3سال منتهی به سال درخواست
افزایش ظرفیت راهنمایی پایاننامه باشد.
تبصره  :3افزایش راهنمایی پایاننامه کارشناسی ارشد مازاد بر  2-1بابت مرتبه علمی و مقاله چاپ شده مستخرج از
پایاننامه منوط به این است که کلیه اعضای گروه در گرایش مربوطه ،حداقل راهنمایی  3پایاننامه را برعهده داشته
باشند.
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تبصره  :4استادانی که راهنمایی رساله دکتری را بر عهده دارند ،صرف نظر از مرتبه علمی و ارائه مقاله مستخرج از
پایاننامه ،میتوانند حداکثر  6پایاننامه کارشناسی ارشد را راهنمایی کنند.
جدول  :2حداکثر تعداد راهنمایی همزمان رساله دکتری و پایاننامه کارشناسی ارشد
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 .2راهنمایی پایاننامه در خارج دانشگاه:
 :1-2استاد راهنمای خارج از دانشگاه میبایست از اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی باشند ولی در موارد خاص،
گروهها میتوانند از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاههای دولتی استفاده نمایند.

 .3راهنمایی پایاننامه در فرصت مطالعاتی
 :1-3اعضای هیات علمی که متقاضی فرصت مطالعاتی در داخل کشور میباشند؛ میتوانند راهنمایی و مشاوره
پایاننامههای کارشناسی ارشد را برعهده داشته باشند.
 : 2-3آندسته از اعضای هیات علمی که در مهرماه سال شمسی عازم فرصت مطالعاتی خارج از کشور هستند از
ورودیهای سال قبل نمیتوانند راهنمایی پایاننامه را عهدهدار شوند و چنانچه عهدهدار شده باشند باید از راهنمایی
پایاننامه انصراف دهند.

 .4مقررات مربوط به مشاوره پایاننامه
 : 1-4در صورت نیاز ،استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید شورای گروه و تحصیالت تکمیلی دانشکده
از بین اعضای هیات علمی داخل یا خارج از دانشگاه انتخاب میشود.
تبصره  :5در پایاننامههای کارشناسی ارشد ،تعیین استاد مشاور الزامی نیست.
تبصره  :6استاد مشاور خارج از دانشگاه میتواند هیات علمی دانشگاههای دولتی یا متخصص دارای مدرک دکتری
باشند.
 : 2-4درصورت استفاده از استاد مشاور ،حضور وی در جلسه دفاع الزامی است و بدون حضور وی جلسه دفاعیه رسمیت
نخواهد داشت.
تبصره  :7در موارد خاص ،چنانچه استاد مشاور در جلسه دفاع حضور پیدا نکند ،امتیاز پژوهشی پایاننامه به وی تعلق
نمیگیرد ولی حق الزحمه مشاوره پرداخت میشود.

