دستورالعمل جهتدهی پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
ماده  -1هدف

هدف این دستورالعمل ساماندهی و هدفمندسازی پایاننامههای حتصیالت تکمیلی و سوق دادن آهنا به مست حل مسائل و مشکالت مبتالبه جامعهه و چننها امها
حتقیقات نظری بنیادین و اصیل می باشد.

ماده  -2تعاریف

پایاننامه تحصیالت تکمیلی:
منظور پایاننامه یا رساله کارشناسیارشد و دکرتی است که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد ،دکرتی حرفهای و یا دکرتی ختصصی زیهر نظهر اسهتاد ااسهاتیده راهنمها و
مشاور اما می شود.

پایاننامه تقاضامحور:
منظور پایاننامه حتصیالت تکمیلی است که به منظور ارائه راهکار علمی و عملی بهرای حهل یهس مسهیله یها مشهکل مبهتالبهه جامعهه در ابهاق عقهد اهرارداد مشهم
میشود.

امها

پایاننامه بدیع:
منظور پایاننامه حتصیالت تکمیلی است که نتایج آن منجر به ثبت اخرتاع یا بومیسازی فناوری میشود.
پایان نامه کاربردی ،نظری و توسعهای:
منظور پایان نامه حتصیالت تکمیلی است که در راستای بسط مباحث نظری و توسعه مرزهای دانش و یا موضوعات کاربردی اما میگرید.

ماده  -3ماخذ تشخیص

پایاننامههای تقاضاحمور و بدیع منوط به تایید کارفرما و یا گواهی ثبت اخرتاع حسب مورد میباشد که به تایید معاون پژوهشی دانشهاا مهیرسهد .تیییهد پایهاننامههههای
منتهی به بومیسازی فناوری نیز توسط کمیتهای ختصصی زیر نظر معاونت پژوهشی دانشاا اما میگرید.

ماده  -4واحد معادل حقالتدریس

حماسهبه واحههد معهادق حه التهدری پایههان نامهههههای حتصههیالت تکمیلهی بههر اسها جههدوق زیههر بهود و بههر مبنهای میهزان مشهارکت اسههاتید راهنمهها و یها مشههاور کهه در ههر نامههه
اپروپوزاقه مشم میگردد تسهیم میگردد:
جدول محاسبه واحد معادل حقالتدریس اساتید راهنما و مشاور پایاننامههای تحصیالت تکمیلی
ضریب پایاننامه نظری،کاربردی

مقطع

واحد معادل مبنا

ضریب پایاننامه تقاضامحور

ضریب پایاننامه بدیع

دکرتی حرفهای

2

3

2/5

2

کارشناسیارشد

3

3

2/33

2

دکرتی ختصصی

10

2/4

2

1/8

و توسعهای

تبصر  :1واحد معادق مبنا برای کلیه پایاننامهها پ از برگزاری جلسه دفاعیه اابل پرداخت میباشد.
تبصر  :2اعماق ضریب برای پایاننامههای نظری،کاربردی و توسعهای در مقطع کارشناسیارشد و دکهرتی حرفههای منهوط بهه پهاک یهس مقالهه در عهالت معته داخلهی یها بهااملللهی بها
ضریب تیثری متوسط به باالی آن رشته میباشد که به تایید معاون پژوهشی دانشاا میرسد.
تبصر  :3اعماق ضریب برای پایاننامههای نظری،کاربردی و توسعهای در مقطع دکرتی ختصصی منوط به پاک حداال دو مقاله اعالو بر مقالهای که برای برگزاری جلسههی دفاعیهه
الز استه در عالت معت داخلی یا بااملللی با ضریب تیثری متوسط به بهاالی آن رشهته مهیباشهد .ضهریب اابهل اعمهاق بهرای مقالههی اضهافی اوق  1/5و بهرای مقالهه دو  1/3خواههد
بود که به تایید معاون پژوهشی دانشاا میرسد.
تبصر  :4پناننه مقالهی مستمرج از پایاننامهی نظری،کاربردی و توسعهای که برای جلسه دفاع ارایه میگردد در عالت  ISIبا ضریب تاثری  Q1پاک گردد ،برای اعماق ضریب
مربوط ،نیازی به ارایه مقاالت اضافی خنواهد بود.

ماده  :4حمایت مالی

میزان محایت مالی دانشاا برای هزینههای اجرایی پایاننامههای تقاضاحمور و بدیع پنجا درصد بیشرت از محایت مصوب حسب مورد میباشد.
این دستورالعمل در  4ماد و  4تبصر در جلسهی مورخ  ......هیات امنا به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ الز االجرا میباشد.

