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  :دانشگاهبا توجه به قوانین در گروه روان پزشکی  گرفتن پایان نامه توسط اساتیدشرایط 

 

تعیین دام برای هرک راهنما استادمورد  4 ، حداکثردستیاری دانشجویی و پایان نامه هایبرای همکار سقف هر . 1

.است هشد  

 

.کرداز هر استاد اشغال خواهد را ظرفیت  5/0داشته باشد، استاد راهنما  2در صورتی که یک پایان نامه . 2  

 

د منظور خواهاساتید  شده پر پایان نامه هایی که هنوز دفاع نهایی آنها انجام نشده است در محاسبه ظرفیت تنها :1 توجه

   .شد

استاد همه مربوط به ...( داشتن مقاله، سابقه کار و)و کلیه شرط های دیگر  ادت، محدودیت تعداشغال ظرفی :2توجه 

   .استاد مشاور هیچ نوع شرط یا محدودیتی نداردو  است (دوماز اول و اعم ) راهنما

 

 

 سال اخیر 3در  یک مقاله در اندکس های معتبر به عنوان نویسنده اول یا مسوؤلطبق قانون دانشکده داشتن  .3

.الزامی است پایان نامه  دانشجویی راهنمااستاد برای  سال اخیر 5و در  پایان نامه دستیاری راهنمااستاد برای   

 

به تبدیل شده باشد اجازه گرفتن پایان نامه را  به مقالهآنان  پایان نامه آخرسه یکی از تنها اساتیدی که حداقل . 4

  .دارند راهنمااستاد عنوان 

 

به شرط داشتن مقاله در اندکس های معتبر به ) یان نامه دانشجوییپا راهنما استادهیأت علمی  دو سال نخستدر . 5

.مجاز است( هیچ شرطیبدون ) پایان نامه دستیاری همشاورو ( سال اخیر 5عنوان نویسنده اول یا مسؤول در   

 

بر به مقاله در اندکس های معت 3، به شرط داشتن پایان نامه دستیاری راهنمااستاد ، هیأت علمی دو سال نخستدر . 6

در اندکس های معتبر به عنوان نویسنده اول یا مسؤول مقاله  1یا داشتن  ،سال اخیر 3عنوان نویسنده اول یا مسؤول در 

.   باشد، مجاز است که منتج از پایان نامه راهنمایی شده و دفاع شده دانشجویی  

 

مقاله در اندکس های  1عالوه بر داشتن  ،یپایان نامه دستیار راهنمااستاد نخست هیأت علمی، برای  سال پس طی دو .7

پایان نامه  2 راهنماییاستاد  پایان نامه آخر، 3 ازمقاله  1و  سال اخیر 3در  معتبر به عنوان نویسنده اول یا مسوؤل



2 

 

دفاع شده پایان نامه  1راهنمایی ، یا استاد پایان نامه دفاع شده دستیاری 2مشاور یا استاد  ،دفاع شده دانشجویی

. ، الزامی استدفاع شده دستیاریپایان نامه  1 مشاورو استاد  شجوییدان  

 

 دتائیز به اینسوم نفر  یو برا آزاد نفر 2تا  استاد راهنما برای هر پایان نامه،د راهنما یتااسمجاز تعداد  بارهرد. 8

 یها طهیها و ح ییاناتوبدیهی است که در انتخاب افراد ) استمجاز  نفر 5تا  مشاورو استاد  است پژوهش یشورا

(.فعالیت آنان در نظر گرفته خواهد شد  

 

این موارد در شورا  ،ای که ثبت نهایی شده است  نامه انیاز پااستاد راهنما  یاستعفاصورت درخواست در . 9

 این پایان تیظرفولی کماکان خواهد شد، استعفا پذیرفته  قرار گیرد یپژوهش یشورا دییتامورد  مطرح و صورتی که

.خواهد ماند یاستاد راهنما پر باق نامه برای  

 

ادامه آن با استاد دیگر ماندن موضوع و  یباقمشروط به استعفای استاد تنها  ،پژوهش یدر صورت مخالفت شورا. 10

  .استامکان پذیر  (این پایان نامه برای استاد مستعفی تیظرف پر ماندن راه باهم)

 

. دانشگاه مصوبه جدیدی صادر نکرده است اجرا خواهد شدمصوبه های فوق الذکر تا زمانی که 

 




