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روسای محترم دانشکده ها
باسالم و احترام،

بدینوسیله بند هفتم مصوبات شصت و سومین شورای دانشگاه که از ساعت ٠۸:٠٠ لغایت ۱٢ روز چهارشنبه 

مورخ ٩٩/٠٦/٢٦ در تاالر حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردد، جهت استحضار و دستور اقدام الزم ارسال 

می گردد.

بند هفت: نامه شماره ٤/٢٣٣٠/د مورخ ٩٩/٠٦/٠٤ معاونت تحقیقات و فناوری مبنی بر وضعیت انتشار 

مقاالت مربوط به پایاننامههای تحصیلی قرائت شد و با توجه به آنکه به ویژه در دورههای کارشناسی 

ارشد و دکترای عمومی (که امکان فراغت از تحصیل دانشجو با تعهد استاد راهنما وجود دارد) بخش 

قابل توجهی از برون دادها محقق نمیشود، مقرر گردید: 

الف) دانشکدههای دارای دورههای دکترای عمومی برنامهریزی نمایند تا از طریق بازنگری در زمان

بندی ارائه واحد پایاننامه و تدوین برنامه مشخصی برای ارائه آن به عنوان یک درس و نیز پایش 

مستمر فراگیران تا قبل از نزدیک شدن به زمان فراغت از تحصیل دانشجو، فرایندهای آموزشی 

مربوط به پایاننامه به صورت کامل طی گردد. 

ب) دانشکدهها نظارت جدیتری بر اجرای ضوابط مربوط به مقاالت مورد نیاز برای دفاع دانشجویان 

داشته باشند و در مواردی که دانشجو با تعهد استاد راهنما جهت ارائه مقاله فارغالتحصیل میگردد، 

نسبت به پیگیری موضوع اهتمام ورزند. همچنین، اقدامات الزم جهت ارائه بروندادهای تعهد شده 

سالهای اخیر صورت پذیرد و گزارشی از اقدامات صورت گرفته تا پایان بهمن ماه سال جاری در 

اختیار معاونتهای آموزشی و تحقیقات و فناوری قرار گیرد. 

ج) با توجه به اینکه نگارش مقاله جزء الینفک فرایند آموزش پژوهش است و نقش مهمی در ارتقای 

مهارتهای تفکر علمی دارد، ضروری است در صورتی که دفاع از پایان نامه دانشجو با تعهد استاد 
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راهنما و بدون چاپ یا پذیرش مقاله انجام می شود، داوری پیش نویس مقالۀ سابمیت شده در مجله 

معتبر از سوی داوران جلسه دفاع صورت پذیرد. جزئیات فرآیند از سوی شورای آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبیین گردد. 

د) چنانچه یک عضو هیات علمی بیشتر از یک پایاننامه بدون برونداد داشته باشد یا مدت زمان 

تعهد استاد راهنما برای انتشار نهایی مقاله سپری شده باشد ولی مقاله ارائه نشده باشد، دانشکدهها 

موظف به عدم پذیرش پایاننامه جدید هستند و تا زمان حل موضوع پایاننامههای قبلی تحت 

راهنمایی، به پروپوزال جدید کد علمی و اخالقی داده نمیشود. این موضوع شامل پایاننامه همه 

مقاطع تحصیلی میشود و از ابتدای سال تحصیلی ۱٤٠۱-۱٤٠٠ الزماالجرا میباشد.

هـ) در صورتی که عضو هیات علمی بیش از یک طرح تحقیقاتی معوقه داشته باشد یا بیش از یک 

پایاننامه تحت راهنمایی قبلی داشته باشد که بروندادهای تعهد شده آن ارائه نگردیدهاند، در پاسخ 

به استعالم هیات اجرایی جذب از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به هنگام بررسی درخواست 

ارتقای مرتبه یا تبدیل وضعیت این موضوع قید میگردد و ادامه فرایند منوط به انجام تعهدات و 

تائید کتبی معاونت تحقیقات و فناوری میباشد.  


