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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 /رسالهنامهپايان عنوانضوابط تغيير 
 شماره:

 :تاريخ 

 موضوعالف: 

ي که در موارد خاص و بنا بهه  های دانشجويان تحصيالت تکميلاين دستورالعمل با هدف ايجاد هماهنگي و اتخاذ وحدت رويه در رسيدگي به درخواست

، تهيه شده و امکان مساعدت و موافقت با تغيير عنهوان را  دارند را نامه/رسالهپايانتغيير عنوان  تقاضای /پيشنهاديه،تصويب پروپوزالداليل موجه، پس از 

 نمايد.  پس از طي مراحل و رعايت ضوابط مندرج در بندهای ذيل فراهم مي

مورد استناد خواهد  ،مذکورتصويب رسيده و از تاريخ بند به  4در شورای آموزشي و تحصيالت دانشگاه  10/8/1400مورخ ه دستورالعمل حاضر در جلس

 بود.

 کارشناسي ارشدب: 

 /اسهاتيد استادتأييهد   ابتدا بايد به )به همراه نسخه پروپوزال اصالح شده(، درخواست دانشجو با قيد داليل و ذکر عنوان جديد، در مقطع کارشناسي ارشد

از  موضهوع  ،درخواست در دانشکده در صورت تاييد. مورد موافقت قرار گيرد جلسات گروه آموزشي مربوطه و شورای دانشکدهو سپس در  رسيده راهنما

 شود.تحصيالت تکميلي دانشگاه ارجاع ميآموزشي و به شورای  نهايي جهت تصويبطرف معاون آموزشي دانشکده 

 .گيردانجام مي دو با لحاظ ضوابط مندرج در بند  وضوع در هريک از جلسات شوراهای ذکر شده، پس از تأييد شورای قبليقابل ذکر است طرح م

  دکتریج: 

 

ابتهدا   ،(اصالح شده پيشنهاديه رسالهبه همراه نسخه )با قيد داليل و ذکر عنوان جديد در قالب فرم پيوست درخواست خود را دانشجويان مقطع دکتری 

 دهند. در اختيار گروه آموزشي مربوطه قرار مي ،سپس جهت اعالم نظر رسانده و پيشنهاديه رسالهراهنما و داوران جلسه تصويب  /اساتيداستاد تأييد به

از  مراتهب  ،در دانشهکده درخواسهت  در صورت تاييد و  نمودهموضوع را بررسي  دمندرج در بند گروه آموزشي و سپس شورای دانشکده با رعايت ضوابط 

 شود.تحصيالت تکميلي دانشگاه ارجاع مي آموزشي و به شوراینهايي طرف معاون آموزشي دانشکده جهت تصويب 

 ضوابط :د
 و  تصويب نهايي در شورای آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه "ج"و  "ب"نامه/رساله پس از طي مراحل مندرج در بندهای تغيير عنوان پايان .1

 هد بود.پذير خواامکان

ی تا پايان ترم پنجم و در مقطهع دکتهر  حداکثر مقطع کارشناسي ارشد در  نامه/رسالهپايان تغيير عنوان تصويب محدوده سنوات تحصيلي بررسي و .2

 است.حداکثر تا پايان ترم دهم 

تحصيالت تکميلي  ماه از تاريخ تصويب در شورای آموزشي و 6کارشناسي ارشد با عنوان جديد بعد از سپری شدن حداقل  نامهدفاع از پايان .3

 پذير خواهد بود.امکان دانشگاه

امکان  دفاع از رساله دکتری با عنوان جديد بعد از سپری شدن حداقل يک سال از تاريخ تصويب در شورای آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه .4

 پذير خواهد بود.

مسئوليت و قبول عواقب تمديد سنوات  با پذيرش ،اين مساعدتبوده و نامه/رساله مجوزی برای تمديد سنوات مازاد نموافقت با تغيير عنوان پايان .5

 گيرد.از طرف دانشجو انجام مي

ونه تغيير عنوان در جلسه و هر گ رساندهبه انجام های تحقيقاتي خود را فعاليت ،دانشجو موظف است در چارچوب عنوان مصوب و نهايي شده .6

 ممنوع است.دفاعيه 

  نامه/رساله بايد مرتبط با عنوان مصوب جديد باشد.و نيز کسب درجات مختلف نمره پايانم برای احراز شرايط دفاع تمامي دستاوردهای علمي الز .7

ج از ضوابط تعيين شده در شورای آموزشي و تحصيالت تکميلي های موردی خارب اين دستورالعمل، بررسي درخواستبديهي است پس از تصوي .8

 دانشگاه قابل بررسي نخواهد بود.
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