
 

 

 به نام خدا

 مقاطع كارشناسی ارشد یو دفاع  از پايان نامه ها یآيين نامه نحوه بررس

 : مراحل تصويب پايان نامه:  1ماده 

تحصاییي  سام قققنیمسا  قتا قبلااق شقوا   ققققاو  و  نیمساا  كارشناسي ارشد مي بايست بعد از گذراندن  دانشجوي -

 د.  ده برسانتکمییي دانشکپروپوزا  پايان نامه خود را به تصويب شوراي تحصیالت 

 :  به ترتیب ذيل است مراحل تصويب پايان نامه -

 ( 1)فرم شماره  با هماهنگي مدير گروهانتخاب استاد راهنما توسط دانشجو -1

و  گاروه مموزشاي ت ات تصاويب    مادير  به بصورت مکتوب و امضا شده، پايان نامه توسط استاد راهنما ارايه عنوان  -2

 .( 2فرم شماره تکمیل ) توسط مدير گروه به معاون/مدير تحصیالت تکمییي دانشکده استاد داورپیشن اد دو تا سه نفر 

توساط  "تساما "سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتي در  ثبتو با همکاري استاد راهنما  توسط دانشجوپروپوزا  تکمیل  -3

 استاد راهنما

توساط كارشانات تحصایالت     در سامات  داور ثبات داور پروپوزا  توسط معاون/مادير تحصایالت تکمییاي و    انتخاب  -4

 تکمییي

 از طريق سیستم سمات ظرف حداكثر دوهفته انجام روند داوري -5

 ياا اسااتید   و استاد راهنما پايان نامه توسط دانشجو با حضور استاد پروپوزا طرح در تیسه شوراي گروه و دفاع از  -6

 هفته بعد از ثبت تواب داوري در سمات دودر فاصیه حداكثر داور

 .ضروري است( موافق ءمرا نصف بعالوه يک )كسبپايان نامه در گروه  پروپوزا تصويب  -7

 (.2)ارسا  فرم شماره اعالم تايید تصويب پايان نامه توسط مدير گروه -8

توسط واحاد   2فرم شماره  )بارگذاري دانشکدهتحصیالت تکمییي شوراي به پايان نامه مصوب گروه  پروپوزا  ارتاع -9

مجري درخواست اتراي پروپوزا  در يکي از مراكز تحقیقااتي   2(. چنانچه طبق فرم شماره تحصیالت تکمییي دانشکده

 دانشگاه را داشته باشد، پروپوزا  توسط اداره تحصیالت تکمییي دانشکده به مركز مربوطه ارسا  مي گردد.

. چنانچاه  طي دو هفتاه حاداكثر دانشاکده  تحصایالت تکمییاي   در شوراي  مهپايان نا پروپوزا تصويب بررسي كییات و  -11

 پروپوزا  به مركز تحقیقاتي ارتاع شده باشد اين مراحل توسط مركز مربوطه انجام خواهد شد.

. چنانچه پروپوزا  به مركاز تحقیقااتي   گاهبه معاونت پژوهشي دانششوراي تحصیالت تکمییي دانشکده يه تايیدارسا   -11

 اين مرحیه توسط مركز مربوطه انجام خواهد شد.ارتاع شود 

 طي دوهفتهحداكثر شوراي پژوهشي دانشگاهتصويب ن ايي  -12

 طي دو هفته  حداكثر بررسي و تايید ن ايي در كمیته اخالق دانشگاه  -13

و رونوشت به ماديريت تحصایالت تکمییاي و ياا مركاز       اترات ت  مجري مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه بهارتاع  -14

 تحقیقات مربوطه.

 



 

 

 : وظايف دانشجو:            2ماده 

 موافق استاد راهنما كسب نظرانتخاب و  -1

 تکمیل فرم اي مربوط به انتخاب پايان نامه -2

 مفاد مئین نامهطبق ه پايان نام تصويب پروپوزا پیگیري روند  -3

 كمیته اخالق دانشگاه پس از تصويبمغازفعالیت اترايي در خصوص موضوع پايان نامه  -4

 (راهنما و مشاور )مشاوران(اساتیدفعالیت مداوم در خصوص موضوع پايان نامه با نظارت استاد) -5

 (3 به استاد راهنما )فرم شماره ارائه گزارش هاي دوره اي پیشرفت كار -6

 د)استادان(راهنما و مشاور)مشاوران( نگارش پايان نامه تحت نظارت استا -7

 مراحل دفاع از پايان نامهو انجام پیگیري  -8

 طبق دستورالعمل هاي مصوب  به واحد هاي مربوطهتحويل نسخ ن ايي پايان نامه  -9

 استاد مشاور: : شرايط و وظايف استاد راهنما و3ماده

 استاد راهنما: (3-1

 انتخاب شود.استاد ياري  مرتبهحداقل  باستي از میان اعضاي هیات عیمي هردانشکده يبا او استادراهنماي  -1

موافقات اساتاد و گاروه    و دانشاجو  درخواسات كتباي   راهنما در مقطع كارشناسي ارشد باستناد )اساتید( انتخاب استاد  -2

 خواهد بود.   مموزشي مربوطه

باا تصاويب شاوراي    بعناوان اساتاد راهنماا طباق مياین ناماه هااي مربوطاه          ،انتخاب مربیان با سابقهدر شرايط خاص  -3

 .تحصیالت تکمییي دانشگاه بالمانع است

گروه ا در شرايط خاص باا تايیاد گاروه    يا انتخاب استادراهنماي مشترك از بین اعضاي هیات عیمي ساير دانشکده ها  -4

 ممکن مي باشد.  تحصیالت تکمییي دانشکده، مموزشي و شوراي 

باا تايیاد گاروه    انتخاب استاد راهنماي مشترك از دانشگاه اي ديگر بصورت ماوردي و باا ذكار د يال تاوتی ي كاافي        -5

 امکان پذير مي باشد.  ، دانشکده يییتکم التیمموزشي و شوراي تحص

 وظايف استاد راهنما (3-2

 مسئولیت اصیي مراحل مختیف اتراي پايان نامه و صحت عیمي مطالب من  -1

 پايان نامه  طراحي، اترا ، تدوين و دفاع از  انشجو دركییه مراحلدراهنمايي  -2

 مشاور در صورت لزوم  يا اساتید استاد  یشن ادپ -3

 مراحل مختیف انجام پايان نامه  درمکاتبات  زم انجام  -4

 پايان نامهنظارت بر روند اتراي صحیح   -5

 كامل تصحیح و تايید پیش نويس و پايان نامه ،مطالعه -6

 به گروه مموزشي تیسه دفاعپیشن اد داوران  -7



 

 

 از پايان نامه شركت در تیسه دفاع -8

 

 شرايط استاد مشاور :  (3-3

 تعیین مي گردد.   ،گروه مموزشياستاد مشاور به پیشن اد استاد راهنما و با تايید  -1

 ا ساير دانشگاه ا و مراكز تحقیقاتي باشد. يدانشگاه  اعضاي هیات عیمياستاد مشاور مي تواند از بین   -2

اساتاد مشااور ماي تواناد از باین محققاین و صااحب         تحصیالت تکمییي دانشکدهدر شرايط ويژه به تصويب شوراي  -3

 با تجربه انتخاب  شود.  اننظر

ر باا ذكار   ه كارشناسي ارشد مي تواند يک استاد مشاور داشته باشد و انتخاب بیش از ياک اساتاد مشااو   هر پايان نام -4

 امکان پذير است.  ،دانشکدهشوراي تحصیالت تکمییي د يل توتی ي كافي و با تايید 

 

 د مشاور : وظايف استا (3-4

 با دانشجو و استاد راهنماهمکاري   -1

 .درصورت امکان شركت در تیسه دفاع از پايان نامه -2

 :  اجرای پايان نامه :4ماده

 مي باشد.  مجازشروع اتراي پايان نامه، فقط پس از تصويب توسط كمیته اخالق دانشگاه  -1

پايان نامه، اعتبار پژوهشي من با تشخیص استاد راهنما و با رعايت قاوانین و مقاررات تااري    پروپوزا  پس از تايید  -2

 دانشگاه هزينه مي شود.  

زيار نظار اساتاد راهنماا      پیشرفت كاار را يک بار گزارش  تا پايان تحقیق هر سه ماه بطور منظم دانشجو موظف است -3

 .(3ارائه نمايد) فرم شماره  واحد تحصیالت تکمییي دانشکده،ت یه و پس از تايید مدير گروه مموزشي به 

اساتاد  نتايج تحقیق خود را با حضاور   ،هر سه ماه پاياندر درصورت تشخیص شوراي گروه، موظف است دانشجو  -4

ارزيابي گزارش شفاهي را اعضااي گاروه انجاام  ماي دهناد و       صورت شفاهي در گروه ارائه نمايد. به ،او راهنماي 

 .(4) فرم شماره  دانشکده ارائه مي نمايدواحد تحصیالت تکمییي نتیجه من را مدير گروه به 

 : نگارش پايان نامه : 5ماده

 

مصاوبه شاوراي پژوهشاي    بايد به زبان فارسي و بر اسات مخارين نساخه راهنمااي نگاارش     كامل، نگارش پايان نامه  .1

 . (دانشگاه )مراتعه به وب سايت معاونت پژوهشي باشد دانشگاه

 

 

 

 

 



 

 

 : دفاع از پايان نامه : 6ماده

 

باراي انجاام مراحال     ،راهنماا  /اساتیدصحت و كیفیت عیمي پايان نامه توسط استادكتبي دانشجو بايد پس از تايید  -1

 . (5)فرم شماره  دانشکده مراتعه نمايد واحد تحصیالت تکمییياترايي دفاع به 

در صورتي كه پايان نامه دانشجوئي در يکي از مراكز تحقیقاتي انجام شده باشد، فرايند دفااع از پاياان ناماه تن اا      -2

 شد. پس از دريافت نامه تصويب گزارش ن ايي از مركز مربوطه انجام خواهد

تحصایالت تکمییاي   پاياان ناماه در شاوراي     پروپاوزا  شش مااه پاس از تصاويب     حداقلدفاع از پايان نامه بايد   -3

 باشد.  دانشکده 

 . انجام شودحداكثر در محدوده زماني مجاز مموزشي دانشجو بايد دفاع از پايان نامه -4

واحد به را نسخه ن ايي پايان نامه  و هقبل از تاريخ دفاع، فرم هاي مربوط پانزده روزحداقل  بايد دانشجو -5

 . دهددانشکده تحويل تحصیالت تکمییي 

به ، 5طي فرم شماره را ، نسخه هاي پايان نامه ظرف يک روز كاري حداكثر بايد دانشکده تکمییياحد تحصیالت و -6

 . نمايداعضاي هیات داوران ارسا  

و اعالم  به مدير محترم گروه مموزشيموضوع  6، طي فرم شماره داوراندر صورت تايید پايان نامه توسط  -7

 خواهد شد.  انجامبا واحد تحصیالت تکمییي دانشکده  7هماهنگي تاريخ برگزاري تیسه دفاع طي فرم شماره 

 عدم تايید توسط داوران، پايان نامه به استاد راهنما عودت داده خواهد شد تا پس از اصالح، مجدداًدرصورت  -8

داوران،  اساتید راهنما، مشاور و ، توسط 6بدي ي است تن ا در صورت تايید فرم شماره  بررسي قرار گیرد.مورد 

 دانشجو اتازه دفاع خواهد داشت.

 در مورد پايان نامه هاي مصوب در مراكز تحقیقاتي؛ نیازي به داوري مجدد نیست. -9

حصیالت تکمییي دانشکده پايان نامه را براي داور مدير/معاون ت ،درصورتي كه استاد راهنما، نظر داور را نپذيرد -11

 ديگري مي فرستد و نظر اين داور مالك تصمیم گیري خواهد بود. 

با هماهنگي را ( 8)فرم شماره دانشجو موظف است حداقل سه روز قبل از دفاع، فرم اعالم برگزاري تیسه ي دفاع  -11

 نمايد. يا پیوست نصب  در نظر گرفته شده،در محل هاي روابط عمومي دانشکده، 

توسط مدير/  9پايان نامه طي فرم شماره  احکام اساتید راهنما، مشاور و داوران ت ت شركت در تیسه دفاع -12

 ابالغ خواهد شد.صادر و به ايشان معاون تحصیالت تکمییي دانشکده 

 

 : تركيب اعضای هيات داوران7ماده 

 اعضاء هیات داوران  به صورت ذيل مي باشد:تركیب  -1

 نماينده تحصیالت تکمییي )رئیس تیسه( -

 راهنما در موارد خاص( اساتیدستاد راهنما ) يا ا -

 در صورت وتود(  مشاور )يا اساتید ستاد ا -



 

 

پیشن اد مادير گاروه   به  دو نفر داور از بین اعضاي هیات عیمي يا متخصصان يا محققان داخل يا خارج دانشگاه -

مدير تحصیالت تکمییي مي تواند داور يا داوران ديگري را غیار   تکمییي دانشکده.و تايید مدير تحصیالت مموزشي 

 از افراد پیشن ادي مدير گروه انتخاب نمايد. 

و نمايناده  دو نفار داور  اساتاد راهنماا،    نفار از اعضااي هیاات داوران شاامل     4حاداقل   تیسه ي دفاع باا حضاور   -2

 تحصیالت تکمییي رسمیت پیدا مي كند.  

 را مربوطاه هااي  فارم  صیالت تکمییي به طور محرمانه تیسه دفاع، هیات داوران در حضور نماينده ي تحدر پايان  -3

 بدين نحو محاسبه مي شود كه میانگین نمرات اساتید راهنما، نمره ن ايي پايان نامه .تکمیل و به وي تحويل میدهند

ايان   (11مي شود.) فارم شاماره    3بر  قسیمت اعضاي هیات داورانمشاور و میانگین نمرات اساتید  میانگین نمرات

 .  شودمي  اعالمتوسط نماينده تحصیالت تکمییي با تاكید بر درته به شرح ذيل سطح بندي و  نمره

 

 5/18-21 قبو  با درته عالي

 17-49/18 قبو  با درته بسیار خوب

 5/15-16/ 99  قبو  با درته خوب 

 14-49/15  قابل قبو 

 14كمتر از  مردود

 

( در يکي از مجاالت  Submissionو ثبت من )مستخرج از پايان نامه شرط دفاع از پايان نامه تحقیقاتي، ارائه مقاله  -4

قابال   18در اين صاورت نماره دانشاجو از حاداكثر نماره      عیمي پژوهشي و تايید مقاله توسط هیات داوران است. 

 محاسبه خواهد بود.  

 –مساتخرج از پاياان ناماه توساط دانشاجو در مجاالت معتبار عیماي         اي مقالاه درصورت چاا  ياا اخاذ پاذيرش      -5

باه  تحصیالت تکمییي دانشاکده   ت/ معاونيتتوسط مديرپژوهشي،به ترتیب زير نمره به وي تعیق میگیرد. اين نمره 

   (11) فرم شماره اضافه خواهد شد. در تیسه دفاع، میانگین نمره كسب شده دانشجو 

 

 نمره نوع مجیه رديف

 ISI ،Pubmed/medline ،Scopus 2در نمايه  1

 1 ساير مجالت عیمي پژوهشي 2

 25/1 )حداكثر دو عنوان( پوستر در كنگره عیمي پژوهشي معتبر /سخنراني 3

 

پس از تحصیل توسط دانشکده، دانشجو مي تواند پذيرش مقاله مستخرج از پايان نامه را  فراغت ازتا قبل از اعالم  -6

. در را اخاذ خواهاد كارد    هبه تايید مدير تحصیالت تکمییي برساند و در اين صورت نمره مربوطا تايید مدير گروه، 



 

 

تحصیالت تکمییي نمره ن ايي پايان نامه را با تاكید بر درته سطح بندي، اصالح و اعاالم   /معاونمدير  اين صورت

 مي نمايد.  

 رايدر صورتي كه دانشجو بر اسات نظر هیات داوران، با تاخیر غیرموته از پايان نامه دفاع ماي كناد بساته باه      -7

 هیات داوران، از سقف نمره دانشجو كسر خواهد شد.

 

 پس از دفاع از پايان نامه : فرآيند: 8ماده 

 

نماينده ي تحصیالت تکمییي بايد كییه ي مدارك مربوط به دفاع را حداكثر تا دو روز كاري بعاد از برگازاري تیساه     - 1بند 

 دانشکده تحويل دهد.   مديريت تحصیالت تکمییيدفاع به 

دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر زمان مجاز  ورد قبو  هیات داوران قرار نگیرد،در صورتي كه پايان نامه م - 2بند 

، از من ني كه هیات داوران تعیاین ماي كنناد   تحصیل وي تجاوز نکند، پايان نامه خود را تکمیل و حداكثر يک بار ديگر در زما

 دفاع كند.  

رات و قاوانین تااري   هر گونه تمديد زمان مجاز طبق شیوه نامه هاي حوزه مموزشي دانشگاه و باا رعايات مقار    : 1 تبصره

 دانشگاه انجام مي شود.  

) ارزيابي دفاع از پايان ناماه( اعاالم خواهاد    11مراتب ذيل فرم شماره  در صورت نیاز به اصالحات در پايان نامه: 2 تبصره

اده و مراتب را طاي فارم شاماره    طي يک ماه اصالحات پايان نامه را انجام دحداكثر، دانشجو موظف است شد در اينصورت

مطابق مقررات مموزشي دانشاگاه باا وي برخاورد ماي     اينصورت در غیر به معاون/ مدير تحصیالت تکمییي اعالم نمايد. 12

 شود.

 و نماينده تحصیالت تکمییي برسد.   يکي از داورانحداقل به تايید پس از تايید استاد راهنما، بايد كییه اصالحات : 3 تبصره

 امه و تسويه حساب: : تحويل نسخه ی نهايی پايان ن9ماده

، طبق مخرين مستخرج از پايان نامهنگارش و تحويل نسخه ن ايي پايان نامه، تسويه حساب پژوهشي و ارائه رسید مقاله ي 

 رد.یشیوه نامه مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي گ

 تحقيقاتی تحصيالت تکميلی:  های پايان نامه: نحوه توزيع 11ماده

 مي باشد:توزيع پايان نامه هاي تحقیقاتي تحصیالت تکمییي بشرح ذيل ر استفاده ب ینه از ظرفیت اساتید، بمنظو

 عیميهیات اعضاء  در صورتي كه دانشجويان پذيرفته شده تحصیالت تکمییي در هر دوره )ورودي( كمتر از تعداد  -1 بند

مموزشي باشند، به ترتیب زمان مراتعه دانشجو، هر عضو هیات عیمي راهنمايي يک دانشجو را به ع ده مي گیرد و  گروه

نامه از اولويت راهنمايي پايان  ،اساتیدي كه در دوره تاري راهنمايي پايان نامه اي را بع ده نگرفته اند، در دوره بعد



 

 

بعنوان استاد راهنماي او  است و قبو  مسئولیت بعنوان استاد راهنماي  برخوردار هستند. منظور از راهنمايي پايان نامه

 منعي نخواهد داشت.يا مشاور، دوم )به شرط رعايت سقف پايان نامه هر استاد( 

در صورتي كه دانشجويان پذيرفته شده تحصیالت تکمییي هر دوره )ورودي( بیش از تعداد هیات عیمي گروه  -2 بند

تیب زمان مراتعه دانشجو، هر عضو هیات عیمي راهنمايي حداقل يک دانشجو را به ع ده مي گیرد و مموزشي باشند، به تر

 ساير دانشجويان به ترتیب مراتعه در دوره تاري و دوره هاي بعد، توزيع مي شوند.

 باشد. 4د بیش از در هر زمان حداكثر اختالف امتیاز راهنمايي پايان نامه هاي تحصیالت تکمییي بین اساتید، نباي -3 بند

 میزان امتیاز هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به شرح تدو  ذيل مي باشد: -4بند

 امتیاز بعنوان استاد راهنما نوع پايان نامه

 2 دكتراي پزشکي عمومي

 2 دكتراي دندانپزشکي

 3 دكتراي داروسازي

 4 كارشناسي ارشد

 3 تخصص بالیني

 6 فوق تخصص بالیني

 12 (Ph.Dتخصصي )دكتراي 

درصورت تصويب نیاز به راهنمايي استاد راهنماي دوم، امتیاز به نسبت مساوي بین اساتید راهنما توزيع مي   -1تبصره 

 شود.

درصورتي كه اساتید راهنما به توافقي غیر از مورد فوق رسیده باشند، مبناي تقسیم بندي بر اسات میزان  -2تبصره 

 مشاركت و طبق توافق مکتوب اساتید راهنما خواهد بود. 

 ، دانشیاري" 24 "سقف حداكثر امتیاز راهنمايي تعداد پايان نامه ها براي هر عضو هیات عیمي در مرتبه استادياري  -5بند

هر عضو هیات عیمي نمي تواند بیش از معاد  اين امتیازات، راهنمايي پايان نامه  .تعیین مي شود " 36 "و استادي  " 31 "

 هاي دانشجويي اعم از تحصیالت تکمییي يا ساير دانشجويان را بر ع ده بگیرد.

، پس از تايید شوراي تحصیالت 4ماده در موارد استثنايي، هدايت همزمان پايان نامه ها بیش از سقف تعیین شده  -6بند

 انجام خواهد شد.تصمیم گیري مطرح و تکمییي دانشکده، در شوراي تحصیالت تکمییي دانشگاه

 

 



 

 

 : موارد خاص: 11ماده 

تحصایالت  موضوع از طرف دانشکده مربوطه به شوراي  ،موارد خاص و مواردي كه در اين مئین نامه پیش بیني نشده انددر 

 قابل اترا مي باشد.  تصمیم اين شورا تکمییي دانشگاه ارتاع و 

 

 

تااريخ    باه   دانشاگاه  تحصایالت تکمییاي  شاوراي  ، 17/5/94 تااريخ  ماده در شوراي پژوهشي دانشگاه به11دراين مئین نامه 

از مجاددا باازبیني و    19/1/96، در تااريخ  رسایده تصاويب  به    26/11/94و  شوراي مموزشي دانشگاه به تاريخ   28/9/94

   زم ا ترا است.و ابالغ  95-96 سا  تحصییي دوم نیمسا 

  


