
 

 

 
 

 ی و مشاوره و داور ییراهنما طی دستورالعمل شرا
 ی کتر د یاهو رساله ارشدیکارشناس  یاهانمهانیپا
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دان گردتکمیلى خوت یس تحصیالدپرو ها هنشکدى در داکترى دسالههاو رشد ارشناسى رکاى نامههانیت پایااکیفى هدء تقاار منظوربه

 و 84/48/2800رخ موب مصوى کترى دییننامهها)آورى فنات و تحقیقام، علووزارت بالغى ى اییننامههاب آچورچاه، در شگاندا
، هنماد راستااتعیین ک مالو ست ه العمل حاضر تنظیم شدراستود( 25/42/2800رخ موب شد مصوارشناسى رییننامه کاو آ 40/40/2807

 د.هد بوایخ تصویب خورتااز  ین مقاطعن انشجویااى دابرور و داور مشا

 

 :یفرتعا -6ده ما

ن ندراگذ ازشد پس ارشناسى رکاب برنامه مصواى آن در جراست که ى امندمهش نظاوشد پژارشناسى رنامه کانپایا نامه:نپایا-6-6 

 ست.اهش وین پژامیز آموفقیتاى جرابه ط منون دوره پایارک مدى عطاد. امىشوز غاآشى زموآموظف ى حدهاوا

د. مىشوز غاآجامع ن موآزمیز آموفقیتن ندراگذاز پس  آن رسماًاى جراست که ى امندمهش نظاوپژى کتردساله ر ساله:ر -6-9

ثبت و تحلیل ، سالهرقع . در واکندمیمشخص را نشجو داعالیق علمى و ساله تخصص ع رموضو، نامهنپایا یهایژگیوبر وه عال

 .انجامدیمنین جدید اقول و صوط استنباابه ه گاو  هاریهنظن ندوراست که به پراتى امنظم مشاهدو قعى وا

ع میز موضوآموفقیتاى جرب و انتخاو اشناسایى را در نشجو داست که ط اشته مربورعلمى متخصص ت عضو هیأهنما: را-6-1

هش وحل پژامراى رجا یهایگواهئه و اراهش وپژاز تنظیم مقاله برگرفته ور، مشاد ستاب انتخاارى، اغیرتکرو شمند ارزهشى وپژ

 .کندمیهى اهمر
 

هنما حالت تکمیلى د راستاانشجو نسبت به تخصص داهش وپژع تخصص علمى با موضوط تباظ ارست که به لحادى افرور: مشا-6-4

 د.مىشول عمااهنما رافقت اموو گاهى آبا ور مشادى پیشنهاارد موو ست اهنما راهش وصلى پژایتگر این هدابنابردارد. 
 

 ست(.اهشى وپژ /شىزمووه آست )مرجع تشخیص گرامتخصص د در آن ستااشته تحصیلى که رط: مربوشته ر-6-5
 

هشى وکز پژامرو در یس دتکمیلى پرت تحصیالراى شو، یسدپره، در نشکدداتکمیلى ت تحصیالراى شوه نشکددر دارا: شو -6-1

 ست.اهشى مرکز وپژراى شو
 

 ست.اط هشى مربووپژ /شى زمووه آگرراى شووه: گر -6-7

 

 :شدارشناسى رنامه کانهنمایى پایارا -9ده ما

از  یکى قلاحده و شدع فادنامه نپایا 1قل احدوره سابقه مشاط، شته مربوى در رکتررک دشتن مدداعلمى با ت هر عضو هیأ -1-2 

 ست:اشد ارشناسى رنامه کانهنمایى پایارابه ز یر مجازیط اشر

 ل.نیمسادو ل قاحدت شد به مدارشناسى رمقطع کادر یس رتد -2
 

نامه نپایاع موضوط تباورت ارنشگاهى )ضردایا اى هنشکددرون داتحقیقاتى ح یا طرب، و یا ترجمه کتاو شتن یک تألیف دا -1

شى زمووه آبا تأیید گرن، یشات امقاالو کتب ه، یس شدرتددروس با توجه به ، هنماد راستااهشى وپژ -شىزموآبق ابا سو

 ست(.ط امربو
 

 گذشته. ل یک سادر هشى وپژ -لمىمقاله عدو شتن دا -8

 ل.نیمسا 0قل احدت شناسى به مدرکادر دوره یس رتد -0
 

دو دوره تا ، باشندیم کارشناسی ارشدى دوره مجرر اول بااى که بر ییهاگروهاى نامه برنپایا 1قل احدور سابقه مشاط شر :هتبصر

 هد شد.انخوا جرا
 

 ست.ورودى اهر در یل ول ذجدس ساانامه بر نهنمایى پایااى رابرنشجو ب دانتخاابه ز علمى مجات هر عضو هیأ - 1-1

 



 

 

 دورهیک ورودى تحصیلى  یهارشتهکل در نامه نهنمایى پایاش راسقف پذیر -2ول جد

 استاد دانشیار استادیار مرتبه علمی

 5 0 8 نامهتعداد پایان

 

 شدهرهیذخز متیاو اتبه ربه نسبت  تواندیموه گر، شجونن داباقى ماندرت صو، در 2ره شماول تکمیل ظرفیت جداز پس  :6ه تبصر

ترفیع م فردر هشى وپژه خیرز ذمتیاا 14هر ازاى علمى به ت ین هر عضو هیأابر وه هد. عالدیش افزاتب علمى امرم تمااى بررا ظرفیت 

هد اخوف حذو ثر ابعد بالدر دوره ز متیااین د. ابپذیررا نامه نهنمایى پایاق، رافوول بر سقف جدوه یک سهمیه عال تواندیمساالنه 

 شد.
 

و هنما د راستااست اخودرننماید به ع فاد دنامه خونپایال( از نیمسا 0تحصیل )ز مجاات سنودر نشجو داتى که رصودر  :9ه تبصر

هنما د رااستق امر نافى حقواین اکه ون آنبد؛ هد شداخواد خالى قلمد ربطذیى نشجورد دامودر هنما د راستااظرفیت وه فقت گرامو

 باشد.

 : تأییداز پس و هنما د راستاد انامه به پیشنهانپایاور شد مشاارشناسى رنامه کانپایاوره مشا -1ده ما

 د:یر تعیین مىشوزیط ابا شررا تصویب شوط و مربووه گر
 

 ه.گانشدر دایس رسابقه تدل سادو قل احدط به شرط شته مربوى در رکتررک دشتن مددایا و علمى ت هیأدر عضویت  -2

 خیرل اسادر دو هشى خاتمه یافته وپژح قل یک مقاله یا طراشتن حددا -1

بر ابردو کثر احدان به میز زمانهم طوربهها ورودىکل و در تحصیلى ى شتههام رتمادر نامه نپایاوره مشااد کثر تعداحد :2ه تبصر 

 د.هد بواخو -2ول جد

خشانى درهشى وفعالیت پژداراى که وه باسابقه گرن به مربیارا نامه نپایاوره شامسئولیت م تواندمیوه گر، ستثنایىارد امودر  :1ه تبصر

 نماید.ار گذ، واهستند

 :سالهرهنمایى را -4ده ما

 د:بگیره به عهدط شته مربوى را در رکتردساله رهنمایى رامسئولیت  تواندمییر باشد زیط اجد شرواعلمى که ت هر عضو هیأ -لفا 

 تکمیلىت مقاطع تحصیالدر یس رسابقه تدل سا 8با رى یادستاامرتبه دن بودارا یا دى ستاایا رى نشیاادمرتبه دن بودارا  -0-2

 ىکترى دوره اول دمجر هایگروهى ستثناابه ه شدع فادیا ا جرل احاى در کتردساله وره رمشارد مو 1قل اشتن حددا -0-1

 شد.ارشناسى رنامه کانپایا 8قل اهنمایى حدرا -0-8
 

 باشد: نشجوداشته تحصیلى رتى که مرتبط با رصودر یر زیط اشراز قل یکى احد شتندا -0-0

 تألیفىب شتن یک کتادا -2

 یا ملى خاتمه یافتهو نشگاهى دایا  یادانشکدهدرون تحقیقاتى وژه قل سه پراشتن حددا -1
 

 باشد. تقاضامحورهش وباید پژ هاطرحین وعنااز قل یکى احد :هتبصر

منتهى به پذیرفتن ل ساه( در دو شد پیا چاش معتبر )پذیر ISIمقاله دو هشى یا وپژ -لمىمقاله ع 8قل اشتن حددا -8

 ىکترى دنشجوداهنمایى را
 

ین ایط اجد شرواعلمى ت هیأى عضااز ابا یک نفر  تواندمیند ارندرا  0-0یط بند اعلمى که شرت هیأى عضااز اهر یک  :6ه تبصر

 د.بگیره به عهدرا نشجو داساله یک ریت امسئولیت هدک مشتر طوربه، ییننامهآ
 

د ستااست اخودربه  ،ننمایدع فاد دخوى کتردساله ل( از رنیمسا 7تحصیل )ز مجاات سنودر نشجو داتى که رصودر  :9ه تبصر

ق مر نافى حقواین اکه ون آنبد؛ هد شداخواد خالى قلمد ربطذیى نشجورد دامودر هنما د راستااظرفیت وه فقت گراموو هنما را

 هنما باشد.د راستاا
 



 

 

ى اول هنمارا عنوانبهن را نشجویاداهنمایى رایر ول زجدس ساابر  تواندمیباشد  0ده یط مااجد شرواعلمى که ت هر عضو هیأ -ب

 د.بپذیر
 

 دوره یکورودى  تحصیلى ىشتههار کلدر  ىکترد ىسالههااول ر هنمایىرا شپذیر سقف -1ول جد

 اداست دانشیار استادیار مرتبه علمی

 8 1 2 رسالهتعداد 

 

اى بررا ظرفیت  1ره شماول جدس سااتبه بر ربه نسبت  تواندمیوه گر، نشجون داباقى ماندو تکمیل ظرفیت رت صودر  :6ه تبصر

 هد.دیش افزاتب علمى امرم تما
 

هنمایى ق رابر ظرفیت فوزاد ام تواندمیترفیع سالیانه م فردر هشى وپژه خیرز ذمتیاا 84هر ازاى علمى به ت هر عضو هیأ :9ه تبصر

 هد شد.اخوف حذو  بلااثربعد ز در دوره متیااین د. ابپذیرى را کتردساله رکثر یک احد

 :ىکتردساله وره رمشا - 5ده ما

 ست:ا ریپذامکانیر زیط ابا شررا تصویب شووه و با تأیید گرى کتردساله وره رمشا 
 

 طشته مربوى در رکتررک دشتن مددا -2

 سالهع رموضو درشتن تخصص دا -1

و در تحصیلى ى شتههام رتمادر ساله وره رمشااد کثر تعداحده: تبصرل نیمسادو قل احدت به مدى کتردر دوره دیس رتد -8

 ست.ا - 1ول بر جدابران دو به میز زمانهم طوربهها ورودىکل 

 :سالههاو رنامهها نپایااد تعدع مجمو - 1ده ما

 0و  1 هایمادهه در شد مشخصاد عایت تعدربا را دارد لعمل راستودین ا 0و  1 ایهمادهیط اعلمى که شرت هر عضو هیأ 1-2 

 دازد.ها بپرورودىکل ن از مازیک ن در نشجویاداهنمایى رایر به ول زجده در شد مشخصاد کثر به تعداحد تواندمی
 

 سالهو ر نامهنپایا هنمایىرا شپذیر سقف -1ول جد

 استاد دانشیار استادیار مرتبه علمی

 24 0 1 رسالهو  نامهپایان تعدادحداکثر مجموع 
 

 ى:کتردساله اى داورى ربرب نتخاایط اشر -7ده ما

ب نتخاى اکتردساله اى داورى رنند برایر مىتوزیط اشراز قل یکى اشتن حددابا ، سالهربه ط شته مربودر رتخصصى اى کترن دندگادار

 شوند:

 یر باشد:زیط اشراز کى باید حائز یى کتردساله رجى رخاداور  -9-2

 ست(.امى الزط اجى شررخااز داوران یکى اى قل برابه باال )حدرى نشیادامرتبه علمى  -9-2-2
 

 .تکمیلىت مقاطع تحصیالدر یس رسابقه تدل سا 8قل احد +ه شدع فااى دکتردساله رقل سه اهنمایى حدرا -9-2-1

 ر باشد:یزیط اشراز باید حائز یکى ى کتردساله رخلى داور دا -9-1
 

 ه.شدع فااى دکتردساله رقل یک اهنمایى حدرا -9-1-2

 ه.شدع فااى دکتردساله رقل سه احدوره مشا -9-1-1 
 

دوره تا سه  1-1-9بند دوره و تا یک  2-1-9خلى بند اى داور دالتأسیس باشد براجدیدى کتردشته رمربوطه وه گردر گر ا :هتبصر

 مى نیست.الزا



 

 

 :رهش محووپژى کترى دهادان و دورهگردیس خودپروره در مشاو مایى هنش راظرفیت پذیر -8ده ما

 ورهمشاو هنمایى راظرفیت ه، نشگاداتکمیلى ت یس تحصیالدپررد مودر لعمل راستودین د اقیق مفادعایت رضمن  -0-2 
 

ه نشگادان داگردس خویدپرر( و هش محووپژو هشى وپژ -شىزمو)آها هنشکدى در داکترى دسالههاو رشد ارشناسى رکاى نامههانپایا

 د.هم محاسبه مىشواز مستقل  طوربهده و بون یکسا
 

 هد شد.اخوام قدا هادورهین قبیل اى ابره شد تنظیم نامهوهیشس ساابر ر هش محووپژى کترص دخصودر  -1- 0

 :اجراتضمین  -2ده ما

 یناتفسیر را و شوو تکمیلى ت حصیالتى هاى دورهمجر هایگروهان مدیره لعمل بر عهدراستودین اقیق اى دجرامسئولیت  

ه نشگاداهشى وپژو شى زموآ یهامعاونترت تکمیلى با نظات تحصیالى هازى دورههدفمندساو کمیته ساماندهى ه لعمل بر عهدراستود

 د.هد بواخو
 

و  20و  0و  20/48/2878و  22رخ موت جلساه در تبصر 21ء و جز 28و بند  12ده، ما 24در لعمل راستودین ا -60ده ما

)مرکب ه نشگاداتکمیلى ت تحصیالى هادوره یهدفمندسازو کمیته ساماندهى  41/40/2878و  10/49/2878و 25و  15/40/2878

مدیر ون معارات، نتشاپ و امرکز چا رئیس، سنجشرت و نظاو شى زموآ یزیربرنامهفتر دمدیر ، تکمیلىت مدیر تحصیال، هشىوپژ رموامدیر از 

که ه شد تنظیمجامعه( و با صنعت ه نشگاط داتبار ارمول امسئوو سنجش رت و نظاو شى زموآ ریزیبرنامهفتر دیر مدون معا، تکمیلىت تحصیال

 ست.ا االجرازم( ال29/40/2878رخ )موه نشگاداتکمیلى ت تحصیالراى شو جلسهدر یخ تصویب رتااز 

 

 

  


