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به نام خدا

مقاطع کارشناسی ارشديو دفاع  از پایان نامه هایآیین نامه نحوه بررس

: مراحل تصویب پایان نامه:  1ماده 
تحصـیلی  سـوم  نیمسـال تـا قبـل از شـروع    اول و نیمسـال کارشناسی ارشد می بایست بعد از گذراندن دانشجوي-

د.  ده برساندانشکپروپوزال پایان نامه خود را به تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی 
:  به ترتیب ذیل استمراحل تصویب پایان نامه-

)1(فرم شماره با هماهنگی مدیر گروهانتخاب استاد راهنما توسط دانشجو-1
(فـرم  گروه آموزشی جهت تصـویب مدیر به بصورت مکتوب و امضا شده، پایان نامه توسط استاد راهنما ارایه عنوان -2

)2شماره 
توسـط  "تسما"سامانه مدیریت اطالعات تحقیقاتی در ثبتبا همکاري استاد راهنما وتوسط دانشجوپروپوزال تکمیل -3

استاد راهنما
دانشکدهتحصیالت تکمیلی/مدیربه معاونگروه مدیرتوسطداورنفر استاد دو تا سهپیشنهاد- 4
توسـط کارشـناس تحصـیالت    در سـمات ثبـت داور داور پروپوزال توسط معاون/مـدیر تحصـیالت تکمیلـی و    انتخاب - 5

تکمیلی
از طریق سیستم سمات ظرف حداکثر دوهفتهانجام روند داوري- 6
در و اسـتاد داور پایان نامه توسط دانشجو بـا حضـور اسـتادراهنما   پروپوزالطرح در جلسه شوراي گروه و دفاع از -7

هفته بعد از ثبت جواب داوري در سماتدوفاصله حداکثر
.ضروري است)موافقءاکثریت آرا(کسبپایان نامه در گروه پروپوزالتصویب -8
سیستم سماتدراعالم تایید تصویب پایان نامه توسط مدیر گروه-9

دانشکدهتحصیالت تکمیلی شوراي به پایان نامه مصوب گروه پروپوزالارجاع-10
طی دو هفتهحداکثردانشکده تحصیالت تکمیلی در شوراي پایان نامهپروپوزالتصویب بررسی کلیات و -11
گاهبه معاونت پژوهشی دانششوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده یه تاییدارسال -12
طی دوهفتهحداکثرشوراي پژوهشی دانشگاهتصویب نهایی -13
طی دو هفته  حداکثر بررسی و تایید نهایی در کمیته اخالق دانشگاه - 14
اجراجهت مجريمصوبه شوراي پژوهشی دانشگاه بهارجاع - 15

: وظایف دانشجو:            2ماده 
موافق استاد راهنماکسب نظرانتخاب و -1
تکمیل فرمهاي مربوط به انتخاب پایان نامه-2
1ماده طبق ه پایان نامتصویب پروپوزالپیگیري روند -3
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کمیته اخالق دانشگاهپس از تصویبفعالیت اجرایی در خصوص موضوع پایان نامه آغاز- 4
راهنما و مشاور (مشاوران))اساتید(موضوع پایان نامه با نظارت استادفعالیت مداوم در خصوص - 5
)3به استاد راهنما (فرم شمارهارائه گزارش هاي دوره اي پیشرفت کار- 6
راهنما و مشاور(مشاوران) نگارش پایان نامه تحت نظارت استاد(استادان)-7
مراحل دفاع از پایان نامهو انجام پیگیري -8
طبق دستورالعمل هاي مصوب به واحد هاي مربوطهپایان نامه مجلدتحویل نسخ نهایی -9

استاد مشاور:: شرایط و وظایف استاد راهنما و3ماده

استاد راهنما:)3-1
انتخاب شود.استاد یاري مرتبهحداقل بادانشکده ستی از میان اعضاي هیات علمی هریبااستادراهنماي اصلی -1
موافقـت اسـتاد و گـروه    و دانشـجو  درخواسـت کتبـی   راهنما در مقطع کارشناسی ارشد باستناد (اساتید) انتخاب استاد -2

خواهد بود.  آموزشی مربوطه
بـا تصـویب شـوراي    بعنـوان اسـتاد راهنمـا طبـق آیـین نامـه هـاي مربوطـه         ،انتخاب مربیان با سابقهدر شرایط خاص -3

.تحصیالت تکمیلی دانشگاه بالمانع است
گروهها در شرایط خاص با تاییـد گـروه   یا راهنماي مشترك از بین اعضاي هیات علمی سایر دانشکده ها انتخاب استاد- 4

ممکن می باشد.  تحصیالت تکمیلی دانشکده، آموزشی و شوراي 
بـا تاییـد گـروه    هاي دیگر بصورت موردي و بـا ذکـر دالیـل تـوجیهی کـافی      انتخاب استاد راهنماي مشترك از دانشگاه- 5

امکان پذیر می باشد.  ، دانشکدهیلیتکمالتیاي تحصآموزشی و شور

وظایف استاد راهنما )3-2
مسئولیت اصلی مراحل مختلف اجراي پایان نامه و صحت علمی مطالب آن -1
پایان نامه طراحی، اجرا ، تدوین و دفاع از دانشجو درکلیه مراحلراهنمایی -2
مشاور در صورت لزوم  یا اساتید استاد یشنهادپ-3
مراحل مختلف انجام پایان نامه درمکاتبات الزم انجام - 4
پایان نامهنظارت بر روند اجراي صحیح - 5
کاملتصحیح و تایید پیش نویس و پایان نامه،مطالعه- 6
به گروه آموزشی جلسه دفاعپیشنهاد داوران -7
از پایان نامهشرکت در جلسه دفاع-8

شرایط استاد مشاور : )3-3
تعیین می گردد.  تحصیالت تکمیلی دانشکده،استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و با تایید شوراي -1
ا سایر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باشد. یاستاد مشاور می تواند از بین اعضاي هیات علمی دانشگاه -2
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اسـتاد مشـاور مـی توانـد از بـین محققـین و صـاحب        تحصیالت تکمیلی دانشکدهدر شرایط ویژه به تصویب شوراي -3
با تجربه انتخاب  شود. اننظر

ه کارشناسی ارشد می تواند یک استاد مشاور داشته باشد و انتخاب بیش از یـک اسـتاد مشـاور بـا ذکـر      هر پایان نام- 4
امکان پذیر است. ،دانشکدهشوراي تحصیالت تکمیلی دالیل توجیهی کافی و با تایید 

د مشاور : ایف استاوظ)3-4
با دانشجو و استاد راهنماهمکاري -1
.درصورت امکانشرکت در جلسه دفاع از پایان نامه-2

:  اجراي پایان نامه :4ماده
می باشد. مجازشروع اجراي پایان نامه، فقط پس از تصویب توسط کمیته اخالق دانشگاه -1
پایان نامه، اعتبار پژوهشی آن با تشخیص استاد راهنما و با رعایت قـوانین و مقـررات جـاري    پروپوزال پس از تایید -2

دانشگاه هزینه می شود.  
زیـر نظـر اسـتاد راهنمـا     پیشرفت کـار را تا پایان تحقیق هر سه ماه یک بار گزارش بطور منظمدانشجو موظف است-3

.)3ارائه نماید( فرم شماره تکمیلی دانشکده،واحد تحصیالتتهیه و پس از تایید مدیر گروه آموزشی به 
اسـتاد  نتایج تحقیق خود را با حضـور  ،هر سه ماهپایاندر درصورت تشخیص شوراي گروه، موظف است دانشجو - 4

ارزیابی گزارش شفاهی را اعضاي گروه انجـام  مـی دهنـد و    صورت شفاهی در گروه ارائه نماید.به،راهنماي اصلی
.)4( فرم شماره دانشکده ارائه می نمایدواحد تحصیالت تکمیلی نتیجه آن را مدیر گروه به 

: نگارش پایان نامه :5ماده

هشـی  مصـوبه شـوراي پژو  باید به زبان فارسی و بر اساس آخـرین نسـخه راهنمـاي نگـارش     کامل، نگارش پایان نامه .1
. )دانشگاه(مراجعه به وب سایت معاونت پژوهشیباشددانشگاه

: دفاع از پایان نامه :6ماده

بـراي انجـام مراحـل    ،راهنمـا /اساتیدصحت و کیفیت علمی پایان نامه توسط استادکتبی دانشجو باید پس از تایید -1
. )5(فرم شماره دانشکده مراجعه نمایدواحد تحصیالت تکمیلیاجرایی دفاع به 

تحصـیالت تکمیلـی   پایـان نامـه در شـوراي    پروپـوزال شش مـاه پـس از تصـویب    حداقلدفاع از پایان نامه باید -2
باشد.  دانشکده 

. انجام شودحداکثر در محدوده زمانی مجاز آموزشی دانشجوبایددفاع از پایان نامه-3
واحد به را و نسخه نهایی پایان نامه هقبل از تاریخ دفاع، فرم هاي مربوطپانزده روزحداقل دانشجو باید - 4

. دهددانشکده تحویل تحصیالت تکمیلی 
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به ، 6طی فرم شماره را ، نسخه هاي پایان نامه ظرف یک روز کاريحداکثردانشکده بایداحد تحصیالت تکمیلیو- 5
. نمایداعضاي هیات داوران ارسال 

موضوع به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم و 6، طی فرم شماره داوراننامه توسط در صورت تایید پایان- 6
خواهد شد. انجامجلسه دفاع هماهنگی 

عدم تایید توسط داوران، پایان نامه به استاد راهنما عودت داده خواهد شد تا پس از اصالح، مجدداًدرصورت -7
، توسط داوران، دانشجو اجازه دفاع 6بدیهی است تنها در صورت تایید فرم شماره مورد بررسی قرار گیرد.

خواهد داشت.
مدیر/معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده پایان نامه را براي داور ،درصورتی که استاد راهنما، نظر داور را نپذیرد-8

دیگري می فرستد و نظر این داور مالك تصمیم گیري خواهد بود. 
با هماهنگی را ) 7(فرم شماره وظف است حداقل سه روز قبل از دفاع، فرم اعالم برگزاري جلسه ي دفاع دانشجو م-9

نماید. یا پیوست نصب در نظر گرفته شده،در محل هاي روابط عمومی دانشکده، 

: ترکیب اعضاي هیات داوران7ماده 
اعضاء هیات داوران  به صورت ذیل می باشد:ترکیب -1

تحصیالت تکمیلی (رئیس جلسه)نماینده -
راهنما در موارد خاص)اساتیدستاد راهنما ( یا ا-
در صورت وجود)  مشاور (یا اساتید ستاد ا-
پیشنهاد مـدیر گـروه   به دو نفر داور از بین اعضاي هیات علمی یا متخصصان یا محققان داخل یا خارج دانشگاه-

مدیر تحصیالت تکمیلی می تواند داور یا داوران دیگـري را غیـر از افـراد    و تایید مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده.
پیشنهادي مدیر گروه انتخاب نماید. 

و نماینـده  دو نفـر داور  اسـتاد راهنمـا،   نفـر از اعضـاي هیـات داوران شـامل    4حـداقل  جلسه ي دفاع بـا حضـور  -2
تحصیالت تکمیلی رسمیت پیدا می کند.  

رامربوطـه هـاي  فـرم  صیالت تکمیلی به طور محرمانه اوران در حضور نماینده ي تحدر پایان جلسه دفاع، هیات د-3
بـا تاکیـد بـر    اسـت کـه   میانگین نمرات اعضاي هیات داوران ،نمره نهایی پایان نامه.تکمیل و به وي تحویل میدهند

.  شودمی اعالمتوسط نماینده تحصیالت تکمیلی درجه به شرح ذیل سطح بندي و 
5/18-20عالیقبول با درجه

17-49/18قبول با درجه بسیار خوب
5/15-99/16قبول با درجه خوب 

14-49/15قابل قبول
14کمتر از مردود
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) در یکی از مجـالت  Submissionو ثبت آن (مستخرج از پایان نامه شرط دفاع از پایان نامه تحقیقاتی، ارائه مقاله - 4
قابـل  5/18در این صورت نمره دانشـجو از حـداکثر نمـره    علمی پژوهشی و تایید مقاله توسط هیات داوران است. 

محاسبه خواهد بود.  
–مسـتخرج از پایـان نامـه توسـط دانشـجو در مجـالت معتبـر علمـی        ايمقالـه درصورت چـاپ یـا اخـذ پـذیرش     - 5

به میـانگین  توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشکده گیرد. این نمره میپژوهشی،به ترتیب زیر نمره به وي تعلق
اضافه خواهد شد.   در جلسه دفاع، نمره کسب شده دانشجو 

نمرهنوع مجلهردیف
2طبق تقسیم بندي وزارت متبوع1سطح نمایه 1
5/1طبق تقسیم بندي وزارت متبوع2نمایه سطح 2
1وزارت متبوعطبق تقسیم بندي3نمایه سطح 3
75/0سایر مجالت علمی پژوهشی4
5/0در کنگره علمی پژوهشی معتبرسخنرانی5
25/0در کنگره علمی پژوهشی معتبرپوستر6
submission(5/0رسید ارسال مقاله به مجله علمی و پژوهشی (7

)5/1(حداکثر جمع

پـس از  تحصیل توسط دانشکده، دانشجو می تواند پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه را فراغت ازتا قبل از اعالم - 6
را اخذ خواهد کرد.    هبه تایید مدیر تحصیالت تکمیلی برساند و در این صورت نمره مربوطتایید مدیر گروه، 

اعالم می نماید.  مدیر تحصیالت تکمیلی نمره نهایی پایان نامه را با تاکید بر درجه سطح بندي، اصالح و-7

پس از دفاع از پایان نامه :فرآیند: 8ماده 

نماینده ي تحصیالت تکمیلی باید کلیه ي مدارك مربوط به دفاع را حداکثر تا دو روز کاري بعـد از برگـزاري جلسـه    -1بند 
دانشکده تحویل دهد.  مدیریت تحصیالت تکمیلیدفاع به 

دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر زمان مجاز ورد قبول هیات داوران قرار نگیرد،در صورتی که پایان نامه م-2بند 
، از آن نی که هیات داوران تعیـین مـی کننـد   تحصیل وي تجاوز نکند، پایان نامه خود را تکمیل و حداکثر یک بار دیگر در زما

دفاع کند.  

زه آموزشی دانشگاه و بـا رعایـت مقـررات و قـوانین جـاري      هر گونه تمدید زمان مجاز طبق شیوه نامه هاي حو:1تبصره
دانشگاه انجام می شود.  
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در صورت نیاز به اصالحات در پایان نامه، دانشجو موظف است طی یک ماه اصالحات پایان نامه را انجام دهد ، :2تبصره
مطابق مقررات آموزشی دانشگاه با وي برخورد می شود.اینصورت در غیر

و نماینده تحصیالت تکمیلی برسد.  به تایید یکی از داورانپس از تایید استاد راهنما، باید کلیه اصالحات :3تبصره

: تحویل نسخه ي نهایی پایان نامه و تسویه حساب: 9ماده
آخرین ، طبق مستخرج از پایان نامهنگارش و تحویل نسخه نهایی پایان نامه، تسویه حساب پژوهشی و ارائه رسید مقاله ي 

رد.یشیوه نامه مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه صورت می گ

تحقیقاتی تحصیالت تکمیلی: هاي : نحوه توزیع پایان نامه10ماده
می باشد:توزیع پایان نامه هاي تحقیقاتی تحصیالت تکمیلی بشرح ذیل ر استفاده بهینه از ظرفیت اساتید، بمنظو

گروه در صورتی که دانشجویان پذیرفته شده تحصیالت تکمیلی در هر دوره (ورودي) کمتر از تعداد هیات علمی-1بند

آموزشی باشند، به ترتیب زمان مراجعه دانشجو، هر عضو هیات علمی راهنمایی یک دانشجو را به عهده می گیرد و 

از اولویت راهنمایی پایان نامه ،نگرفته اند، در دوره بعداساتیدي که در دوره جاري راهنمایی پایان نامه اي را بعهده

برخوردار هستند. منظور از راهنمایی پایان نامه بعنوان استاد راهنماي اول است و قبول مسئولیت بعنوان استاد راهنماي 

منعی نخواهد داشت.یا مشاور، دوم (به شرط رعایت سقف پایان نامه هر استاد) 

دانشجویان پذیرفته شده تحصیالت تکمیلی هر دوره (ورودي) بیش از تعداد هیات علمی گروه در صورتی که -2بند

آموزشی باشند، به ترتیب زمان مراجعه دانشجو، هر عضو هیات علمی راهنمایی حداقل یک دانشجو را به عهده می گیرد و 

شوند.سایر دانشجویان به ترتیب مراجعه در دوره جاري و دوره هاي بعد، توزیع می 

باشد.4در هر زمان حداکثر اختالف امتیاز راهنمایی پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی بین اساتید، نباید بیش از - 3بند

میزان امتیاز هدایت پایان نامه هاي دانشجویی به شرح جدول ذیل می باشد:-4بند

امتیاز بعنوان استاد راهنمانوع پایان نامه

2دکتراي پزشکی عمومی

2دکتراي دندانپزشکی

3دکتراي داروسازي

4کارشناسی ارشد

3تخصص بالینی

6فوق تخصص بالینی

Ph.D(12دکتراي تخصصی (



٧

درصورت تصویب نیاز به راهنمایی استاد راهنماي دوم، امتیاز به نسبت مساوي بین اساتید راهنما توزیع می -1تبصره 

شود.

درصورتی که اساتید راهنما به توافقی غیر از مورد فوق رسیده باشند، مبناي تقسیم بندي بر اساس میزان -2تبصره 

مشارکت و طبق توافق مکتوب اساتید راهنما خواهد بود. 

ي ، دانشیار"24"سقف حداکثر امتیاز راهنمایی تعداد پایان نامه ها براي هر عضو هیات علمی در مرتبه استادیاري -5بند

هر عضو هیات علمی نمی تواند بیش از معادل این امتیازات، راهنمایی پایان نامه .تعیین می شود"36"و استادي "30"

هاي دانشجویی اعم از تحصیالت تکمیلی یا سایر دانشجویان را بر عهده بگیرد.

، پس از تایید شوراي تحصیالت 4ه ماده در موارد استثنایی، هدایت همزمان پایان نامه ها بیش از سقف تعیین شد-6بند

انجام خواهد شد.تصمیم گیري مطرح وتکمیلی دانشکده، در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه

: موارد خاص: 11ماده 
تحصـیالت  موضوع از طرف دانشکده مربوطه به شوراي ،موارد خاص و مواردي که در این آئین نامه پیش بینی نشده انددر 

قابل اجرا می باشد.  تصمیم این شورا تکمیلی دانشگاه ارجاع و 

تـاریخ    بـه  دانشـگاه تحصـیالت تکمیلـی  شـوراي  ، 17/5/94تاریخماده در شوراي پژوهشی دانشگاه به11دراین آئین نامه 
94-95سـال تحصـیلی  دومنیمسـال رسـیده و از  تصـویب  به  26/10/94و  شوراي آموزشی دانشگاه به تاریخ 28/9/94

الزم االجرا است. و ابالغ 



٨

به نام خدا

تعیین استاد راهنما–1فرم شماره 

................مدیر محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده معاون/

با سالم  
بـه عنـوان اسـتاد راهنمـاي    .............................................احتراماً به استحضار می رساند سـرکار خـانم / جنـاب آقـاي      

معرفی می گردد.  .................شماره دانشجوییبه.................رشته کارشناسی ارشددانشجوي مقطع.......................آقاي خانم/

مدیر گروه- 3استاد راهنما-2دانشجو    -1
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی                        

امضاءامضاءامضاء 

می گردد.نسخه با رونوشت به استاد راهنما، مدیر گروه ودانشجو تنظیم 4*این فرم در 



٩

به نام خدا

تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد صورتجلسه –2فرم شماره 
امضاء و تاریخمحل خدمترتبه دانشگاهینام و نام خانوادگیمشخصات اساتید راهنما و مشاور

راهنماي اصلیاستاد
استاد راهنماي دوم (درصورت 

ضرورت به تشخیص گروه)
استاد مشاور اول 
استاد مشاور دوم 

................................................................................................................................................عنوان :

Title: ................................................................................................................................................

....................:دانشکده..........یلیرشته تحص..............شماره دانشجویی .........................:نام و نام خانوادگی دانشجو

اعضاي حاضر:

نام ونام خانوادگینام ونام خانوادگینام ونام خانوادگی
امضاءامضاء                                        امضاء                                                                    

نام ونام خانوادگیونام خانوادگینام نام ونام خانوادگی
امضاء                                                             امضاءامضاء                                                                    

ــداد   ــه تع ــا توجــه ب ــل ...............ب ــداد ک ــت از تع ــاي  ر........راي مثب ــه خــانم / آق ــان نام ــ......................اي،  پای شــماره هب
مورد تصویب گروه قرار گرفت.......................دانشجویی

مدیر گروه /  تاریخ نام و امضاي 

.ارسال می گرددمشاور و مدیر تحصیالت تکمیلی و استاد/ اساتید استاد/اساتید راهنما*این صورتجلسه به



١٠

به نام خدا

پایان نامه کارشناسی ارشدوضعیت پیشرفت گزارش سه ماهه –3فرم شماره 

از تاریخ:     /    /      تا تاریخ:     /    /.........□سوم□دوم□اولشماره گزارش:
..................گروه :..................دانشکده : ........................شماره دانشجویی:.........................نام و نام خانوادگی دانشجو:  

/    /                :تصویب در کمیته اخالق دانشگاه) تاریخ شروع پژوهش (تاریخ
...............................نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

...................................................................................................................................................................عنوان پایان نامه :
.................................................................................................................................................................................

گزارش کار :
.................................در سه ماهه گذشته : -1

.................................برنامه کار براي سه ماهه آینده : -2

.................................مشکالت حین انجام کار و ارائه پیشنهاد : -3

.................................امضاء دانشجو:.................................تاریخ : 

□ضعیف □متوسط□خوب  □بسیار خوب ارزیابی استاد راهنما:  

امضاء................................................................................................توضیحات در صورت نیاز:

تاریخ.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................نظر مدیر گروه آموزشی : 
امضاء.................................................................................................................................
تاریخ.................................................................................................................................

اداره تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو*رونوشت: 



١١

به نام خدا

کارشناسی ارشدارائه شفاهی گزارش پایان نامه نحوه صورتجلسه –4فرم شماره 

....................ارائه:تاریخ ......................آموزشی روهگ.....................شماره دانشجوئی............................نام دانشجو 
........................................................................................................................................................................عنوان پایان نامه :

اعضاي کمیته تخصصی گروهارزیابیجمع بندي کلی 

استاد یا اساتید مشاور:استاد یا اساتید راهنما:

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی 
امضاءامضاء 

اعضاي حاضر گروه:
نام و نام خانوادگی 

امضاء 

:امضاء مدیر گروه
:دانشکدهتحصیالت تکمیلیتحویل به 

تحصیالت تکمیلی امضاء کارشناس و تاریخ 

ضعیفمتوسطخوببسیار خوب:تسلط بر موضوع تحقیق.1

ضعیفمتوسطخوببسیار خوب:          چگونگی پیشرفت تحقیق.2

ضعیفمتوسطخوببسیار خوب:کیفیت ارائه گزارش شفاهی.3

:اعضاي کمیته تخصصی گروهات و نظراتپیشنهادجمع بندي 



١٢

به نام خدا

آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداعالم –5فرم شماره 

.................................آموزشی:گروه.................................شماره دانشجویی:.................................و نام خانوادگی:نام 
.................................:مشاوراساتیداستاد /.......................:استاد راهنماي دوم............................: استاد راهنما

...................................................................................................................................................................عنوان پایان نامه :

محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده معاون/مدیر
با سالم 

.................................                   موضوع در جلسه مورخه،با توجه به پیشنهاد استاد راهنما در مورد داوري پایان نامه فوق
ه و اجازه انجام مراحل الزم براي دفاع از پایان مورد تصویب قرار گرفتاتمام کار پایان نامه گروه مطرح، بررسی و 

.نامه داده شد

امضاء مدیر گروه

هیات داورانتایید دریافت مستندات پایان نامه توسط 

محل امضاءمقالهیاتاریخ دریافت پایان نامه ونام و نام خانوادگیسمت

راهنماي اصلی استاد

دوماستاد راهنماي 

استاد مشاور

استاد مشاور

داور استاد 

داور استاد 

نماینده تحصیالت تکمیلی

امضاء مدیر گروه
تاریخ



١٣

به نام خدا

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد توسط هیات داورانیتقابلنتیجه بررسی اعالم –6فرم شماره 

محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده/مدیرمعاون
........................ به شماره دانشجویی:..................................... با سالم،  پایان نامه خانم / آقاي  

..................   ....................................................................................تحت عنوان  ..................... .شته ردانشجوي کارشناسی ارشد
غیر قابل می باشد. و از نظر اینجانب  قابل دفاع / مورد مطالعه قرار گرفته

اصلیفاع بودن پیشنهادات رت غیر قابل ددر صو:.............................................................................................................................
...................................................................................................................................... ............................................................................
...................................................................................................................................... ............................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

:استادزمان پیشنهادي در صورت قابل دفاع بودن 
15- 1317- 1015- 812- 10روز / ساعت

شنبه 

یکشنبه 

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

سمت:  
خارجیداور داخلیداور استاد مشاوراستاد راهنما 

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضا                                  امضاء                                 امضاءامضا                                 

تکمیل و به امضاي ایشان برسد.6شماره جداگانه * براي هر یک از اساتید محترم راهنما، مشاور، و یا داور، باید یک فرم 
جدول فوق عالمت زده شود.در استاد محترم در خانه مربوطه ، توسطلطفاً زمان مورد نظر،درصورت قبول صالحیت دفاع*



١٤

م خدابه نا

برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداعالم –7فرم شماره 

محترم تحصیالت تکمیلی/مدیرمعاون

با سالم 
ارشد دانشجوي کارشناسی ..................................... آقايقابل دفاع بودن پایان نامه خانم/با توجه به نظر داوران محترم و

.،....................................................................................عنوانتحت .............................به شماره دانشجوئی رشته   .................. 
اعالم می گردد.............................در محل ........................تاریخ...................  ساعتاز پایان نامه فوق دردفاعزمان بدینوسیله 

...................مدیر گروه آموزشی 
نام ونام خانوادگی

ءامضا

رونوشت : 
هاي الزم جهت اقدام و پیگیري..................................... خانم/آقايدانشجو-



١٥

به نام خدا

اعالم عمومی برگزاري جلسه ي دفاع از پایان نامه–8فرم شماره 

مدیر گروه:نام و نام خانوادگی 
امضا

تایید روابط عمومی دانشکده:
:روابط عمومی دانشکدهمسئول نام و نام خانوادگی 

امضا

رونوشت:
کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت اطالع و اقدام-
مسئول روابط عمومی دانشکده جهت اطالع و انجام هماهنگی هاي مقتضی-
وب سایتاز اطالع رسانیمسئول اطالع رسانی دانشکده جهت -

.............................................................................................................................................................................: پایان نامهعنوان

............................مقطع تحصیلی:............................: دانشجونام و نام خانوادگی

............................گروه آموزشی:    ............................دانشکده:

......................تاریخ  ...........................ساعت :جلسه دفاعتاریخ............................استاد راهنما:  نام 

............................مکان:    



١٦

به نام خدا

دفاعیه کارشناسی ارشدجلسه حکم شرکت در –9فرم شماره 

............................استاد محترم سرکار خانم / جناب آقاي   

و احترامبا سالم 

................ .....................بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در جلسه دفاعیه از پایان نامه سرکار خانم / جناب آقاي

ان استاد راهنما / مشاور / داوربعنو........ .................................تحت عنوان...................رشته دانشجوي کارشناسی ارشد

حضور به موقع موجب مزید امتنان خواهد بود.شرکت فرمائید. 

.............تحصیالت تکمیلی دانشکدهمدیر معاون/



١٧

ه نام خداب

ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرم :10فرم شماره

............................شماره دانشجویی ............................دانشجو نام و نام خانوادگی 
............................رشته تحصیلی 

.............................................................................عنوان پایان نامه 

امتیاز دانشجوحداکثر امتیاز عنوان ردیف
:میزان تسلط بر موضوع1

بیان ضرورت و توجیه انجام تحقیق.1
رسی و جمع بندي سوابقبر.2
علمی  بحث و استدالل.3
یافته هاي دیگران مقایسه علمی نتایج با .4
کیفیت پیشنهادي هاي ارائه شده.5
توان پاسخگوئی به پرسش هاي داوران.6

6

:کیفیت دفاع از پایان نامه2
)زمانتوزیع مناسب (رعایت زمان .1
ارائه (سمعی و بصري)وسایلاستفاده از نحوه .2

5/3

:ابتکار در روش تحقیق3
استفاده از روش ها و ابزار نوین.1
نوآوري در تحقیق.2
تحقیقبودن کاربردي میزان.3

4

5نحوه ي نگارش پایان نامه  4
5/1*پژوهشیدستاورداز هیات داورانارزشیابی 5

20حداکثر امتیاز 

استاد داور  استاد مشاور استاد راهنما:  نماینده تحصیالت تکمیلیسمت
نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضاامضاامضاامضا

می گردد.آیین نامه محاسبه7ماده 5طبق بند ردیف، * امتیاز این 




