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هدف
هدف از تدوين ضوابط و دستورالعمل" پاياننامه  9واحدي" در مقطع کارشناسي ارشد آن است که شرايط الزم براي
اجراي پاياننامههاي ساخت تجهیزات و محصوالت ايجاد گردد .بدين منظور در رويه حاضر موارد مرتبط با اين نوع
پاياننامههاي فارغالتحصیلي در دوره کارشناسي ارشد ارائه ميگردد.
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 -1محوريت اصلي پاياننامهها
محور اصلي پاياننامه بايد ساخت (تجهیزاتي يا موادي) ويا تحقیقات میداني وسیع باشد .پاياننامههاي ساخت به
پاياننامههايي اطالق مي شود که در راستاي ساخت و يا ارتقاي فناوري يک دستگاه يا در راستاي تهیه ،بررسي و
کاربرد مواد جديد تعريف شود .بخش تجربي اين پروژهها الزم است درصد قابل توجهي از کل فعالیتهاي علمي
پاياننامه را شامل شود .الزم است هر دانشكده شرايط اطالق پايان نامه  9واحدي را تدوين و پس از تصويب در
شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده ،براي تحصیالت تكمیلي دانشگاه ارسال نمايد.

 -2مرجع تشخيص پاياننامه
مرجع تشخیص تجربي بودن پاياننامه  9واحدي گروه آموزشي و شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده ميباشد.
ضروري است پاياننامه  9واحدي با مشخصات ماده  ،1پس از تصويب در گروه آموزشي ،در شوراي تحصیالت تكمیلي
دانشكده نیز مورد تصويب قرار گیرد.

 -3زمان تعريف و تصويب پاياننامه
زمان تعريف و تصويب پاياننامههاي  9واحدي همانند پاياننامههاي  6واحدي است.

 -4تغيير تعداد واحدهاي پاياننامه
پس از تصويب پاياننامه  6واحدي ،امكان تغییر آن از  6واحد به  9واحد وجود ندارد.
در صورتي که پس از تصويب پاياننامه  9واحدي ،انجام و اتمام پاياننامه بنا به داليل موجه امكانپذير نباشد ،دانشجو
حداکثر تا پايان ترم سوم تحصیل خود فرصت دارد که نسبت به تغییر پاياننامه از  9واحد به  6واحد اقدام نمايد.
براي تغییر پاياننامه از  9واحد به  6واحد ،الزم است داليل ارائه شده توسط دانشجو ،پس از تائید استاد راهنما،
توسط گروه و شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده تائید گردد.

 -5تمديد ترم پنجم
مطابق با آيین نامه تمديد سنوات در مقطع کارشناسي ارشد (رويه  ،)AUT-PR-3301تمديد ترم پنجم دانشجويان
داراي پاياننامه  9واحدي بدون کسر نمره و پرداخت شهريه انجام ميشود.

 -6نحوه دفاع نهايي
جهت دفاع نهايي پاياننامه  9واحدي ،حضور يک داور از خارج دانشگاه براي داوري پاياننامه الزامي است.
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 -7تائيد نوع پاياننامه در فرم داوري جلسه دفاع نهايي
الزم است داوران در جلسه دفاع نهايي پاياننامه احراز شرايط ماده ( 1ساخت و يا تحقیقات میداني وسیع و شرايط
تدوين شده توسط دانشكده) را صراحتا" در فرم داوري تائید نمايند.

 -8زمان اجراي آيين نامه
اين آيین نامه براي وروديهاي مهرماه  1394به بعد قابل اجرا ميباشد.
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