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همقدم  

َذف اص اسائٍ سمیىاس آشىایی ػلمی داوشجًیان کاسشىاسی اسشذ تا اصًل سيش تحقیق ي وحًٌ استفادٌ اص 

کٍ صیش وظش یک استاد ساَىما تُیٍ  استمىاتغ ي اسائٍ جذیذتشیه مطالة مًجًد دس مًسد یک مًضًع مشخص 

 .شًد ي اسائٍ می 

 

 ياحذَای سمیىاس تؼذاد : 1ماده 

     ياحذ سمیىاس اسائٍ  4دس کلیٍ سشتٍ َا تٍ داوشجًیاوی کٍ تا شیًٌ آمًصشی پزیشش می شًوذ   -1-1

 .شًدمی 

 3یا  2آن دسس حزف ي یک دسس ، دس سشتٍ َایی کٍ دس سشفصل آوُا دسس سمیىاس يجًد داسد   -1-2

 .شًدياحذی تٍ اوتخاب ي تاییذ گشيٌ جایگضیه ي اسائٍ می 

 ًضًع سمیىاسصمان اخز ي تصًیة م : 2ماده 

 .تحصیل َستىذدس ویمسال ديم یا سًم  مًظف تٍ اخز دسس سمیىاس داوشجًیان -2-1

 .تصًیة مًضًع سمیىاس دس شًسای گشيٌ الضامی است -2-2

 .الضامی است  وُایی تا صمان اسائٍتؼذی دسس سمیىاس دس ویمسال َای تحصیلی ياحذ اوتخاب  -2-3

 اسائٍ سمیىاس : 3ماده 

 .ماٌ پس اص تصًیة مًضًع خًاَذ تًد 4سمیىاس تٍ صًست شفاَی است ي صمان آن حذاقل اسائٍ  -3-1

آرس سال  دسس سا اخز ومًدٌ اوذ تا پایانایه ، يسيد  ديممُلت اسائٍ تشای داوشجًیاوی کٍ دس ویمسال  -3-2

ال چُاسم ویمسدسس سا اخز ومًدٌ اوذ تا پایان اوشجًیاوی کٍ دس ویمسال سًم يسيد ، تحصیلی تؼذ ي د

 .است  ، دس تاصٌ َای صماوی تؼییه شذٌ اص طشف داوشکذٌ (حذاکثش تا پایان شُشیًس)

صیشوظش داوشکذٌ ي  ل صمان تىذی تؼییه شذٌيمطاتق جذتا حضًس استاد ساَىما ، جلسٍ اسائٍ سمیىاس  -3-3

 .شًدتشگضاس می 

 .َستىذتٍ گشيٌ  سمیىاس لًح فششدٌوسخٍ پس اص اسائٍ شفاَی سمیىاس داوشجًیان ملضم تٍ اسائٍ یک  -3-4

 



 اسصیاتی سمیىاس : 4ماده 

 .سمیىاس تًسط استاد دسس اوجام می گیشد اسصیاتی -4-1

 .سيص پس اص اسائٍ شفاَی امکان پزیش است 10حذاکثش تا ثثت ومشٌ تًسط استاد دسس  -4-2

 صمان اجشا : 5ماده 

 4ي  3سػایت مادٌ . تؼذ اص آن می شًد  ي 1330دستًالؼمل مشمًل داوشجًیان يسيدی سال اجشای کامل 

 .الضامی است 1333تشای داوشجًیان يسيدی سال 

سای تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ تٍ تصًیة شً 11/2/31تىذ دس تاسیخ  11مادٌ ي  5ایه دستًسالؼمل دس 

 .سسیذ


