
  

  دستور العمل تصويب موضوع پايان نامه ها و زمان دفاع در مقطع كارشناسي ارشد
  

دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد : 1ماده 

  .به تصويب برساند گروهراهنما انتخاب و در 

  

آبان نيمسال سوم  30كه حداكثر  تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهموضوع پيشنهادي پس از  :2ماده

  .قطعيت مي يابد تحصيلي دانشجو خواهد بود

  

بديهي است ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال چهارم تحصيلي دانشجو منوط به تصويب : 1تبصره  �

  .پايان نامه است

  

  .دانشكده به عنوان تاريخ شروع، ثبت و مالك عمل خواهد بودتاريخ تصويب موضوع در شوراي تحصيالت تكميلي : 3ماده

  

  .ماه مي باشد 4ب موضوع پايان نامه تا زمان دفاع، حداقل فاصله زماني بين تصوي :4ماده

  

پايان نامه اقدام واحد  پس از تصويب، دانشجو موظف است تا زمان دفاع در كليه نيمسال ها نسبت به انتخاب  :5ماده

  .نمايد
  

شامل دانشجوياني است كه موضوع پايان نامه آنان تا پايان آبان نيمسال  فقط كمك هزينه مرحله اول پايان نامه : 6ماده 

  . به تصويب برسد در شوراي دانشكده سوم

  

دانشكده و حصيالت تكميلي اي ترماه پس از تصويب در شو 6تغيير عنوان پايان نامه در فاصله زماني حداكثر : 7ماده

موافقت شوراي گروه و شوراي استاد راهنما و  دانشجو و تاييد  درخواستذكر داليل توجيهي كافي با يكبار با فقط 

  .امكان پذير است تحصيالت تكميلي دانشكده 

، مراحل باشد پايان نامه ) اهداف، مواد و روشها( محتوي % 50بيش از  مستلزم تغيير تغيير عنوان اگر: 1 بصرهت �

 در غير اينصورت .تكرار و پايان نامه با تاريخ جديد ثبت خواهد شد اًعنوان جديد پايان نامه مجددثبت و تصويب 

  .عمل خواهد بود مالكاوليه، موضوع دانشكده  تاريخ تصويب  روه وموافقت شواري گ با

  .تغيير عنوان نبايد منجر به تغيير استاد راهنما شود :2تبصره  �

  .ماه خواهد بود 3و دفاع موضوع حداقل فاصله زماني بين تاريخ تغيير  :3تبصره  �
  

استاد راهنما داشته  2يك پايان نامه حسب ضرورت مي تواند با تاييد شوراي گروه و تحصيالت تكميلي دانشكده  :8ماده 

  .باشد

  

تصويب و   15/09/1389  دانشگاه مورخ تحصيالت تكميلي تبصره در شوراي  4ماده و  8اين دستور العمل در 

  .از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشد


