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  سمه تعالياب
 

  اعضاي هيات علمي مؤسسه رازي به پايان نامه عطايورالعمل اتدس
   مقدمه:

و توسعه  هاي موسسه رازي و ماموريت در راستاي اهدافو هاي تحصيالت تكميلي هاي دورهي پايان نامهكيفسطح رتقا به منظور ا
اجراي پايان نامه هاي دانشجويي با دستورالعمل ، مراكز آموزش عاليو  هادانشگاهموسسه رازي و هاي علمي و پژوهشي بين همكاري

  .دشواجرا مي 01/01/1398از تاريخ  با شرايط و ضوابط ذيل تدوين وهدايت و راهنمايي اعضاي هيات علمي مؤسسه 
 و شدار كارشناسي هاينامه پايان اعطاي به اقدام موسسه اين ،عالوه بر دانشجويان تحصيالت تكميلي موسسه رازي راستا اين در 

 راهنما استادتحت هدايت اعضاي هيات علمي موسسه رازي به عنوان  ،از ساير مراكز آموزش عالي متقاضي دانشجويان به دكترا
   .دنماي مي) مشترك يا مستقل(
جويان هاي دانشپايان نامههاي دانشجويان تحصيالت تكميلي موسسه و بخش دوم اين دستورالعمل در دو بخش، بخش اول پايان نامه 

  ه تصويب شوراي تحصيالت تكميلي موسسه رازي رسيده است.تهيه و ب ساير مراكز آموزشي و پژوهشي،
  اهداف: 

 در موسسه رازي تحصيالت تكميليي هاهدايت و اجراي پايان نامه مند نمودنضابطه -1

هاي موسسه رازي و استفاده از  ماموريتتحصيالت تكميلي در راستاي  دوره هاي هايبرداري از پايان نامههدايت و بهره -2
  براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي پتانسيل دانشجويان

 مندي اعضاي هيات علمي از امتيازات مربوطه در ترفيع و ارتقاءبهره -3

 
  رازي موسسه تكميلي تحصيالت دانشجويان هاينامه پايان: اول بخش

  پايان نامه: مفاد اجراي
و عضو هيات علمي به عنوان استاد راهنما،   مي شود انتخابهاي تحقيقاتي مصوب موسسه موضوع پايان نامه از بين پروژه -1

 مجري پروژه مذكور باشد.مي بايست 

  استاد راهنما از اعضاي هيات علمي مؤسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد.  -2
تواند هدايت يك پايان نامه تحصيالت تكميلي دانشجويان موسسه را بر عهده ميفقط  به طور همزمانهر عضو هيات علمي  -3

 بگيرد.

 صورت نياز پس از تاييد شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه، انتخاب استاد راهنماي دوم بال مانع مي باشد. در -4

به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه هاي آموزشي و شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه، يك يا دو نفر از اعضاي هيات  -5
 علمي و يا از صاحب نظران و محققان برجسته، مرتبط با موضوع پايان نامه، مي توانند به عنوان استاد مشاور تعيين شوند. 

ين تعي مؤسسه معرفي گروه هاي آموزشي مربوطه و تاييد شوراي تحصيالت تكميليداوران خارجي و داخلي پايان نامه با  -6
 مي گردند. 

  
 آن مراحل تصويب پايان نامه و اجراي

دانشجو به استاد راهنما معرفي شده تا عنوان پايان نامه، به همراه پروژه تحقيقاتي كه پايان نامه از آن مستخرج خواهد شد را  -1
  اعالم نمايد.

 ارائه مي گردد. و به  اداره آموزشتكميل  توسط استاد راهنما  به همراه ابالغيه پروژه مربوطهفرمهاي  -2

 مطابقت تشخيص مرجع. باشد راهنما استاد اجراي حال در و تحقيقاتي پروژه راستاي در بايست مي نامه پايان عنوان: 1 تبصره
  .است فناوري و توسعه ،تحقيق مديريت شده، معرفي پروژه موضوع



2 
 

  .باشد مانده باقي پروژه انجام زمان از ماه 8 حداقل، راهنما استاد توسط نامه پايان پيشنهادي ارائه عنوان به هنگام: 2تبصره

 شماره  فني و علمي كميته مصوبه طبق است، گرنت داراي اما ندارد، مصوب تحقيقاتي طرح راهنما استاد كه درمواردي: 3تبصره
 قفس رعايت با تكميلي تحصيالت شوراي تاييد با) نامه پايان يا(پروژه يك راهنما استاد گرنت محل از 04/10/1397 مورخه 761
 .  شد خواهد صادر آن ابالغيه و گرديده تصويب گرنت

 ارسال مي گردد. به اداره آموزش  ،شده استتاييد  استاد راهنما كه توسط پروپوزال -3

 بررسي و تاييد مي گردد.  آموزشيهاي  پروپوزال در گروه-4

 .نهايي شده و به تصويب مي رسد بررسي پروپوزال در شوراي تحصيالت تكميلي-5
  به استاد ارهنما ابالغ مي گردد.  قيقات و فناوريحتوسط معاونت ت تصويب شده، پروپوزال -6
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  پژوهشي و آموزشي مراكز ساير دانشجويان هاينامه پايان: دوم بخش

  
هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي خارج از توانند هدايت پايان نامههاي زير مي علمي موسسه به يكي از روش اعضاي هيات-1

  موسسه را به عنوان استاد راهنما بر عهده داشته باشند.
 پايان نامه، خارج از مؤسسه و بدون طرح تحقيقاتي مصوب مؤسسه رازي اجراي-الف

 پايان نامه، داخل مؤسسه با پروژه مصوب مؤسسه رازي اجراي-ب

  رازي مؤسسه با پروژه مصوب خارج از مؤسسه داخل ،پايان نامه اجراي-ج
   
 ند.نمايمي نامه را تكميل و امضاء موضوع پايان موافقت اعالم فرم ، مندي از امتياز علمي پايان نامهاعضاي هيات علمي براي بهره-2

وسط ت بايستميهمراه با ابالغيه طرح تحقيقاتي مرتبط،  قبل از تصويب پروپوزال پايان نامه موضوعموافقت اعالم فرم   :1 تبصره
يد تايو فناوري موسسه رازي  تحقيقات مدير تحقيق و توسعه و فناوري و معاوناستاد راهنما، رئيس بخش مربوطه، رئيس آموزش، 

  .گردد
وري و توسط معاونت تحقيقات و فنĤ دانشجو در دانشگاه، فرم موافقت نامه توسط استاد راهنما تكميل: بعد از تصويب پروپوزال 2تبصره

  تاييد مي گردد.
 امتياز از مندي	بهره جهت علمي هيات عضو توسطموافقت نامه فرم ، فقط در خارج از مؤسسه اجراي پايان نامهدر مورد : 3تبصره
 تاييد به معاونت تحقيقات و فنĤوري ارسال مي گردد.ارتقاء تكميل و جهت  و ترفيع در علمي

درصد متعلق به  100،رازي مالكيت حقوقي و معنوي نتايج حاصل از پايان نامه هاي مستخرج از طرح تحقيقاتي مصوب مؤسسه-3
 باشد.ميمؤسسه اين 

 االتمق از يكيدر  حداقل ،تخصصي حرفه اي و  دكتري دانشجويان چاپ مقاله و براي راي دانشجويان كارشناسي ارشد در صورتب-4
 .د، نفر دوم باشبا درج وابستگي موسسه رازي دانشجو نفر اول و استاد راهنماي مؤسسه به عنوان نويسنده مسئول بايست مي
به تنهايي هدايت پايان نامه به عنوان استاد راهنما را برعهده  مؤسسه رازي عضو هيات علمي، پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در-5

  انتخاب خواهد شد.  )دانشكده(، استاد راهنماي دوم يا مشاور از دانشگاه)دانشكدهدر صورت تمايل دانشگاه(. خواهد داشت
و مؤسسه بالمانع  (دانشكده)نشگاه)، انتخاب دو استاد راهنما از دا1ي معتبر دولتي(سطحو دانشكده ها در مورد دانشگاه هاتبصره: 

 است.

 د.وان استاد راهنماي دوم انتخاب شوتواند به عنمؤسسه مي عضو هيات علمي ،دكتري تخصصي در پايان نامه هاي-6

در صورت تقاضاي استاد  بالمانع بوده و بدون حمايت مالي و فني موسسه رازي توسط اعضاي هيات علمي مشاوره پايان نامه -7
  پايان نامه نخواهد داشت. انشجو نموده و تعهد ديگري در برابريك بار اقدام به صدور مجوز تردد دو ماهه براي د صرفا موسسه مشاور،

شامل پايان نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي مؤسسه  هيات علمي در حال اجراي عضو هاي تعداد مجاز راهنمايي پايان نامه  -8
  مي باشد. 1به صورت همزمان بر حسب رتبه علمي طبق جدول شماره  اير مراكز آموزشي و پژوهشيدانشجويان سپايان نامه  و رازي

  پايان نامه به صورت همزمان توسط يك عضو هيات علمي موسسه رازي سقف پذيرش :1جدول شماره 
  نامه كارشناسي ارشد (درصورت پذيرش دانشگاه مبدا) پايان 2حداكثر 

 

واعضاي  مربي
غير هيات 

 علمي

 كارشناسي ارشدنامه  پايان 4حداكثر   استاديار

 پايان نامه كارشناسي ارشد 6 حداكثر  دانشيار

 پايان نامه كارشناسي ارشد8 حداكثر  استاد
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  پايان نامه كارشناسي ارشد مي باشد.  2: هر پايان نامه دكتري تخصصي معادل 1تبصره
  ، هر دو پايان نامه مشترك، معادل يك پايان نامه خواهد بود.داشته باشده پايان نامه دو استاد راهنما : در مواردي ك2تبصره
: تا زماني كه سقف پايان نامه هاي يك عضو هيات علمي تكميل باشد، به هيچ عنوان دانشجوي جديد براي تهيه پروپوزال و 3 تبصره

  اجراي پايان نامه به ايشان معرفي نخواهد شد.  يا
در صورت موافقت دانشگاه مبداء  ،و داشتن پروژه در حال اجرا علمي در صورت نداشتن پروژه معوقهت ا: محققين غير هي 4تبصره 

  .مي توانند به عنوان استاد راهنما/ مشاور در پايان نامه نقش داشته باشند
  پايان نامه و اجراي مراحل تصويب 

الت ، معاون تحصيي، معاون پژوهشيجانشين او(معاون آموزش(دانشكده) يا با امضا باالترين مقام مسئول دانشگاه دانشجومعرفي   -1
   رازيبه مؤسسه  يا موسسه آموزش عالي تكميلي)
در صورت عدم معرفي استاد راهنما در نامه و فقط معرفي دانشجو به موسسه، استاد راهنما از بين اعضاي هيات علمي : 1تبصره

خواهد نتخاب ابا نظر شوراي تحصيالت تكميلي  در نظر گرفتن سقف تعداد دانشجو و با توجه به رشته تحصيلي دانشجومتقاضي 
   شد.

عنوان پايان نامه، به همراه پروژه تحقيقاتي كه پايان نامه از آن مستخرج  براي اعالم دانشجو به استاد راهنما و بخش مربوطه معرفي -2
 .خواهد شد
مرجع تشخيص مطابقت در حال اجراي استاد راهنما باشد.  و در راستاي پروژه تحقيقاتي بايستمي پايان نامه وان: عن2تبصره

  .دتاييد مي گردنيز معاونت تحقيقات و فناوري  توسط كه بوده توسعه و فناوري ،مديريت تحقيق ،موضوع پروژه معرفي شده
  .باشد مانده باقي پروژه انجام زمان از ماه 8 حداقل راهنما، استاد توسط نامه پايان پيشنهادي عنوان ارائه هنگام به: 3 تبصره  

 761شماره درمواردي كه استاد راهنما طرح تحقيقاتي مصوب ندارد، اما داراي گرنت است، طبق مصوبه كميته علمي و فني   -3 
رنت سقف گ با رعايتاز محل گرنت استاد راهنما يك پروژه(يا پايان نامه) با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي  04/10/1397مورخه 

    تصويب گرديده و ابالغيه آن صادر خواهد شد.

ت تحصيالهايي كه استاد راهنما طرح مصوب خارج از مؤسسه دارد، اجراي پايان نامه در موسسه با تاييد شوراي در مورد پايان نامه-4  
  باشد.  تكميلي قابل اجرا مي

  به  اداره آموزش  ارائه آن ها استاد راهنما و تكميل فرمهاي مربوطه با همكاري – 5  
مي باشد.  2پايان نامه و تردد دانشجو طبق جدول شماره اجراي تدوين پروپوزال و عيين موضوع، ت مدت زمان الزم براي - 6  

ورد تردد در م تحقيقات و فناوري ضروري مي باشد. حداكثر مدت تمديد موافقت استاد راهنما و معاونت ،تمديد ترددنياز به درصورت 
 3 ،كارشناسي ارشد/ دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي با تاييد استاد راهنما و موافقت معاونت تحقيقات و فنĤوري هايپايان نامه

  باشد. ماه مي
  پروپوزال و  اجراي پايان نامه در موسسه رازي براي تدوين تردد دانشجو: مدت زمان 2جدول شماره 

نگارش پايان نامه و تهيه  مدت اجرا،  
 مقاله

 فاز مقدماتي جهت تصويب پروپوزال  مقطع تحصيلي  رديف

 سال يك  ) ماه3سه ( كارشناسي ارشد و دكتراي
 عمومي

1 

 دو سال   اه) م4چهار (  دكتري تخصصي 2 
  
د اتردد دانشجو فقط براي است مي باشند، نامهمؤسسه  عضو هيات علميدرمورد پايان نامه هايي كه دواستاد راهنما دارند و هردو -7

  طرح تحقيقاتي بوده و معرفي نامه از دانشگاه به نام وي صادر شده باشد.   راهنمايي صادر مي شود كه مجري
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توسط رئيس بخش، استادراهنما، رئيس اداره آموزش، مدير تحقيق و بررسي مستندات در اداره آموزش و امضاي موافقت نامه -8
 توسعه و معاون تحقيقات و فنĤوري

 ارائه  پروپوزال به دانشگاه -9

  به مؤسسه رازي  با امضا باالترين مقام مسئول دانشگاه يا موسسه آموزش عاليدانشگاه مصوب ارسال پروپوزال  -10
 تحصيالت شوراي گيري تصميم مرجع است، نشده بيني پيش دستورالعمل اين در كه مواردي و شرايط بروز صورت در: 4تبصره

  .بود خواهد تكميلي
  تعهدات دانشجو:

  محل اجراي پايان نامه  بخش رئيس موافقت اخذ-1 
  قبول مسئوليت هر گونه تخلف و خسارت احتمالي در محل اجراي پايان نامه-2 
  قررات موسسه رازي و بخش محل اجراي پايان نامهرعايت قوانين و م -3
  مضاي فرمها و تعهد نامه هاي مورد نيازتكميل و ا -4
 تحقيق، توسعه و فناوريارائه يك نسخه از پروپوزال مصوب به مديريت  -5

  پايان نامه ) و صورتجلسه دفاعيه PDFو   word(حاوي فايل   CD، يك نسخه از پايان نامهارائه  -6
 ي تخصصي حداقل يك مقاله علمي پژوهشي و در مورد پايان نامه هاي دكتراانتشار ي ا در مورد پايان نامه هاي دكتراي حرفه -7

 در مجالت داخلي يا خارجي ISIانتشار حداقل يك مقاله 

عنوان  ه، پوستر و سخنراني) بتشره (اعم از مقاله، پايان نامهنموسسه رازي در پايان نامه و پروپوزال مصوب و كليه مطالب مذكر نام -8
  ي پايان نامهمحل اجرا

 در انتشارات مرتبط با همايش هاي علمي ومقاله يك در  حداقل عنوان نويسنده مسئوله ب، ذكر نام استاد راهنماي موسسه رازي-9
   .فناوري و توسعه تحقيق،از آن به مديريت  تحويل يك نسخهو 

وابستگي سازماني رازي است،  مؤسسهعضو هيات علمي استاد راهنما  انتشارات حاصل از پايان نامه هايي كه: در تمامي 1تبصره
  د.شودرج به طور كامل و درست طبق شيوه نامه  مي بايست رازي مؤسسه
  از طريق اداره حقوقي پي گيري خواهد نمود. معنوي مؤسسه رعايت نشود، مؤسسه  ي وحقوقمالكيت : در صورتي كه 2تبصره

  داشتن بيمه حوادث -10
  تعهدات استاد راهنما:

  ، از معرفي دانشجو به وي خودداري خواهد شد. تخطيبوده و در صورت  رعايت كليه مفاد اين آيين نامه استاد راهنما ملزم به -1
  و بر عهده استاد راهنما مي باشد.تمام موارد تعهدات دانشجنظارت و پيگيري  -2
  هاي مربوط به اجراي پايان نامهعدم اخذ هرگونه مواد اوليه، وجه نقد و يا الزام دانشجو به پرداخت هزينه -3

اساس نظر معاونت در صورت نياز به تامين مواد اوليه يا پرداخت هزينه ها توسط دانشجو، بر: در موارد پيش بيني نشده، 1تبصره
  تحقيقات و فناوري اقدام خواهد شد.

پايان نامه هاي دانشجويي دانشجو همچنان در ليست توسط استاد راهنما،  و صورتجلسه دفاع در صورت عدم تحويل پايان نامه -4
  خواهد ماند. باقيوي 

  
  


