آئین نامه بازنگری شده توزیع پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
آیین نامه نحوه توزیع پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی مصوب دویست و هفتاد و نهمین جلسه مورخ
 91/5/22شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ  7آبان ماه  1396شورا مجددا
مطرح و به شرح ذیل مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.
تعداد پایان نامه هایی که هر عضو هیأت علمی می تواند راهنمایی آن ها را بر عهده داشته باشد بایستی تابع شرایط زیر
باشد:
 -1توزیع پایان نامه ها در گروههای اموزشی می بایست به صورت عادالنه زیر نظر شورای گروه صورت گیرد به
طوری که تمام اعضاء هیأت علمی با رعایت مرتبه علمی در پایان نامه های گروه مشارکت داشته باشند.
 -2سقف مجاز تعداد پایان نامه هایی که هر عضو هیأت علمی به صورت همزمان می تواند راهنمایی آنها را به عهده
بگیرد ،به قرار جدول ( )1و تبصره های مربوطه است.
جدول ( : )1نحوه تخصیص پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی براساس مرتبه علمی
درجه علمی
مربی
استادیار

سقف مجاز
تا سقف  3پایان نامه کارشناسی ارشد (در صورت داشتن شرایط
مندرج در تبصره  2-1این ایین نامه)
تا سقف  3پایان نامه کارشناسی ارشد  1 +پایان نامه ( Ph.D.به شرطی

الف  :استادیارانی که دارای شرایط که یکی اعضاء هیأت علمی با درجه دانشیار به باال راهنمای اول این
ذکر شده در تبصره  2-2این ایین نامه پایان نامه باشد)
نیستند.
ب  :استادیارانی که دارای شرایط تا سقف  4پایان نامه کارشناسی ارشد  2 +پایان نامه Ph.D.
ذکر شده در تبصره  2-2می باشند.
دانشیار

استاد

تا سقف  4پایان نامه کارشناسی ارشد  4 +پایان نامه ( Ph.Dبا توجه به
تبصره )2-3
تا سقف  5پایان نامه کارشناسی ارشد  5 +پایان نامه ( Ph.Dبا توجه به
تبصره)2-3

تبصره  : 2-1مربیانی می توانند راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد را به عهده داشته باشند که:
الف -حداقل  8سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی داشته باشند و حداقل  5سال از این زمان را عضو هیأت علمی
باشند.
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ب -حد اقل در 3طرح تحقیقاتی مصوب که به اتمام رسیده باشد به عنوان مجری اول کار کرده باشند.
ج -در دو مقاله چاپ شده در سه سال اخیر به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشند.
د -حداقل در دو پایان نامه کارشناسی ارشد یا  PhDبه اتمام رسیده به عنوان مشاور باشند.
ه -مربیانی که در حال تحصیل در دوره  Ph.Dباشند ،نمی توانند راهنمایی پایان نامه را به عهده بگیرند اما مشارکت در
مشاوره دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی (بعنوان استاد مشاور) با نظر گروه ممانعتی وجود ندارد.
تبصره  : 2-2استادیارانی می توانند پایان نامه  Ph.Dرا به صورت مستقل راهنمایی نمایند که حداقل  3سال سابقه
استادیاری داشته باشند و در ضمن حد اقل  2پایان نامه کارشناسی ارشد اتمام یافته را راهنمایی کرده یا  4پایان نامه اتمام
یافته  Ph.Dرامشاوره نموده باشند.
تبصره  : 2-3اعضاء هیأت علمی با درجه استادی یا دانشیاری در صورتی می توانند بیش از  60درصد سقف مجاز در
ارتباط با مرتبه استادی ( 3نفر  )PhDو  50درصد سقف مجاز در رابطه با مرتبه دانشیاری ( 2نفر دانشجوی  )PhDپایان
نامه دکتری  Ph.D.را به طور همزمان راهنمایی کنند که سایر اعضاء گروه به میزان  50درصد سقف مجاز خود پایان
نامه دکتری اخذ کرده باشند.
تبصره  : 2-4در هنگام اختصاص پایان نامه ها به اساتید ،در صورتی که پایان نامه ای دو یا سه استاد راهنما داشته باشد
(چه در داخل و یا خارج گروه یا دانشگاه) امتیاز واحد پایان نامه اساتید راهنما به همان نسبت تقسیم می گردد .بدیهی
است از نظر سقف تعداد دانشجو مطابق جدول ( )1جهت استاد راهنمای اول معادل یک پایان نامه دانشجویی محسوب
می گردد .در مورد راهنمای دوم و یا سوم هر دو پایان نامه معادل یک پایان نامه محسوب می شود.
تبصره  : 2-5شورای گروه می تواند  2پایان نامه کارشناسی ارشد را معادل یک پایان نامه  Ph.Dدر نظر گرفته و با
توجه به سقف تعیین شده در این شیوه نامه  ،پایان نامه ها را بین اعضاء محترم هیأت علمی تقسیم نماید.
تبصره  : 2-6پایان نامه های تحصیالت تکمیلی برای هر عضو هیأت علمی شامل کلیه پایان نامه های اخذ شده اعم از
گروه مربوطه و یا سایرگروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی خواهد بود.
تبصره  : 2-7توزیع دانشجویان  Ph.D.حتی المقدور به نحوی انجام گیرد که در هر دوره به هر عضو هیأت علمی واجد
شرایط حداقل یک دانشجوی  Ph.D.جهت راهنمایی اختصاص یابد .چنانچه در دوره ای خاص (به خصوص پذیرش
های سال اول) تعداد دانشجوی پذیرش شده کمتر از تعداد اساتید واجد شرایط باشد دانشجویان به اعضای هیأت علمی
با مرتبه علمی باالتر اختصاص یابند .بدیهی است در سالهای بعد اولویت اصلی با سایر اساتید گروه خواهد بود.
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تبصره  :2-8در تخصیص پایان نامه های دانشجویان تحصیات تکمیلی به اساتید راهنما ،دانشجویان خودگردان (شهریه
پرداز) همانند سایر دانشجویان عادی در نظر گرفته خواهند شد.
 -3ضروری است گروه هایی که پس از تقسیم پایان نامه ها مطابق با مفاد این آیین نامه ،هنوز هم تعدادی
دانشجودارند که با توجه به سقف مجاز ،هیچ کدام از اعضاء هیأت علمی نمی توانند پایان نامه آنها را تقبل کنند،
مراتب را به همراه مستندات به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه جهت تعیین تکلیف دانشجو و اخذ تصمیم
نهایی اعالم نمایند.
شایان ذکر است که کلیه فرایند تخصیص پایان نامه های دانشجویان تحصیات تکمیلی به اساتید راهنما می بایست با
توافق ،تصویب و نظارت شورای گروه آموزشی مربوطه صورت پذیرد.
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