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 خدا نام به

 

 زنجان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 معاونت آموزشی

 

 )آیین نامه داخلی(دستور العمل اجرایی 

 ارشد یکارشناس مقطع نامه انیپا

 

 20/5/1400مصوب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 

 

 

 التیتحص ریدانشگاه با حضور مد یتبصره( در معاونت آموزش 32بند و  84ماده ) 12در  ارشد ینامه مقطع کارشناس انیپا یی )آیین نامه داخلی(دستور العمل اجرا

 یو فناور قاتیمعاونت تحق یپژوهش ریدانشکده ها، مد یآموزش نی/معاونیلیتکم التیتحص نیدانشگاه، معاون یلیتکم التیاداره تحص سیدانشگاه، رئ یلیتکم

به تصویب  20/5/1400 مورخ  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجانشورای در و  میتنظ یجلسه کار 15 در حوزه توسعه آموزش دانشگاه ندهیدانشگاه و نما

 یمغایر با آن ملغ دستورالعمل های هیالزم االجرا است واز تاریخ تصویب کل 1400-1401 یلیاول تحص مسالیاز ن دستورالعمل اجرایی )آیین نامه داخلی( نیا .رسید

 .باشدیم
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  (فیتعار) 1 ماده

 یشورا جلسه نیسوم و چهل مصوبه ارشد یکارشناس دوره یآموزش نامه نییآ به مربوط یی )آیین نامه داخلی(دستور العمل اجرا نیا در یا نامه نییآ استنادات: 1-1

 .باشد یم 18/5/1389 مورخ یپزشک علوم یزیر برنامه یعال

 

تعداد . است یآموزش رشته هر یآموزش کولومیکور با مطابق ،یواحد نظام نظر از آن ارزش محسوب می شود و دانشجو یدرس یها واحد از یبخش نامه انیپا: 1-2

 نییآ 8ماده ) باشد یم یواحد درس 10تا  4 نیب یزیبرنامه ر یعال یمصوب شورا یبا برنامه ها مطابقهمه رشته ها  یارشد برا ینامه کارشناس انیواحد پا

   (.نامه

 
نظر استاد راهنما به  ریز ،خود یلیرشته تحص اب مربوط نهیزم کیدر آن دانشجو موظف است  یکه ط باشد یمارشد  یاز دوره کارشناس ینامه بخش انیپا هیته: 1-3

 (.نامه نییآ 19ماده بپردازد ) قیتحق

 
با روش های  ییالزم و آشنا های آموزش رییاست که با فراگ ینمتخصصان و پژوهشگرا تیگسترش دانش و ترب ارشد، یدوره کارشناس جادیهدف از ا: 1-4

 (.نامه نییآ 2ماده ) کنند دایپژوهش و خدمات مربوط پ مهارت الزم را برای آموزش، ،یپژوهش علم

 

  (دانشجو فیوظا) 2 ماده

 .شود یم نییتع دانشکدهتکمیلی  التیشورای تحص در بیتصوو  یگروه آموزش دیتائ ،موافقت استاد ،استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو :2-1

 
 یشورا بیمشخص و به تصو پروپوزالدر قالب با نظر استاد راهنما را نامه خود  انیموضوع پا یلیتحصسوم  مسالیقبل از شروع ن تاموظف است  دانشجو: 2-2

 سوم مسالین انیپا تا یاحتمال اصالحات انجام از پسستاد راهنما ا ییراهنما باپروپوزال خود را  است موظفدانشجو  نی. همچنبرساند مربوطه یگروه آموزش

  .شد خواهد مطرحنهایی  بیتصودانشکده جهت  یلیتکم التیتحص یدفاع، پروپوزال در شورا از پس .دینما دفاع یآموزش گروه در یلیتحص

 .باشد دهیرس یگروه آموزش بیتصوه ترم سوم ب انینامه دانشجو تا پا انیکه پروپوزال پا دیانتخاب واحد نما تواندیم یدانشجو در صورت :1تبصره

 مدت ظرفحداکثر  است موظف دانشجو ،انجام اصالحات(نیاز به )به دلیل  پایان نامه در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بیتصو عدم صورت در: 2 تبصره

 .دینما دفاع خود پروپوزال از مجدد و انجام را دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا نظر مورد یاحتمال اصالحات ماه کی

  .شد خواهد شروع دانشکده یآموزش گروه سطح از مجدد موضوع انتخاب ندیفرا پروپوزال، موضوع دییتا عدم صورت در :3تبصره

 خواهد یریگ میتصم ودانشکده مطرح  یلیتکم التیتحص یسوم موضوع در شورا مسالین انیپروپوزال تا پا بیتصو عدمدانشجو و  قصورصورت  در :4تبصره

   .شد

 . دینما انتخاب استاد راهنما نظر با نامه انیپا موضوعرا به عنوان  موضوع مستقل کی دیدانشجو با هر :5تبصره

 دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا و گروه یشورا در بیاستاد راهنما و تصو دییپس از تاموارد خاص(  در) یگروهبصورت نامه  انیموضوع پا انتخاب: 6تبصره

 :است مجاز ریز موارد تیرعا شرط به

 .باشد متناسب انیبا تعداد دانشجو قیموضوع تحق تیو اهم حجمدانشگاه،  یپژوهش یو شورا دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورا صیتشخبه  -

 .شوند دار عهده را نامه انیپا از مستقل یبخش انجام بتوانند ربطیذ انیدانشجو از کی هر که باشد یا گونه به قیتحق موضوع یبند میقست -
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نام دانشجو و سهم کار او در صورت الزم است  نی. در ادینما یاستاد راهنما ط یقاتیاز طرح تحق ینامه خود را به عنوان بخش انیتواند پا ی: دانشجو م7 تبصره

 مشخص شده باشد.  یاتقیپروپوزال طرح تحق

 

 .  دیو ارائه نما لیمقرر تکم ینامه را در زمان ها انیمرتبط با پا وستیپ  یها دانشجو موظف است فرم :2-3

 

 .بود خواهد نامه پایان یاجرا به مجاز دانشگاه اخالق تهیکم از اخالق کد افتیدر از پس دانشجو: 2-4

 
 آن یبرا زین بعد یها مسالین درموظف است براساس تقویم دانشگاهی  است، نرسانده انیپا به را آن که یزمانتا  پایان نامه، واحد: دانشجو پس از انتخاب 2-5

 26 مادهخواهد شد )محاسبه و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او در کارنامه دانشجو ثبت  نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی. دینما نام ثبت

 (.نامه نییآ

 

 نییآ 30ماده  2و  1بند با استناد به  /مشاورانمشاور وراهنما  دی/اساتاستاد نظارت با نامه پایان با مرتبط امور انجام دردانشجو  و تمام وقت مداوم فعالیت: 2-6

 .است یالزام ارشد یدوره کارشناس یآموزش نامه

، با سنوات یعدم موافقت با اعطاو عالوه بر  دهیمحسوب گرد بتیغنامه در دانشکده  انیپا یو زمان اجرا لی: عدم حضور دانشجو در طول تحص8 تبصره

 غائب مطابق مقررات رفتار خواهد شد. یدانشجو

 ریدر طول سال با موافقت استاد راهنما و مد آن یاجرا ینامه و در ط انیپا بیپس از تصو : کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته میتوانند9 تبصره

 (.ارشد ینامه کارشناس نییآ 30ماده  4بند استفاده نمایند و این مرخصی قابل ذخیره شدن نمی باشد ) یک ماه مرخصیاز  یگروه آموزش

 
 شرفتیگزارش پ یبه گروه آموزش 4و  3 یو ارائه فرم ها لیبا تکم یبصورت شفاه کباریماه  6و هر  یبصورت کتب کباریماه  3دانشجو موظف است هر  :2-7

 .دینامه خود را ارائه نما انیپا

 
 یینامه ها انیدفاع پا شیپ ای ودفاع  حداقل در دو جلسهاست  موظفنامه خود،  انیقبل از دفاع از پا دانشجوگروه،  یآموزش یها استیس یمنظور اجرا به :2-8

 .دی، شرکت نماشوند یاستاد راهنما مشخص م ایگروه و  ریمد توسطکه 

 
 مورخ/د 161/700 شماره به ینامه اخالق در انتشار آثار پژوهش نییمطابق با آ دیبا /مشاورانراهنما و مشاور دی/اساتپایان نامه تحت نظارت استاد نگارش :2-9

 .ردیصورت پذ دانشگاه یپژوهش یشورا مصوبهنامه  انیپانگارش  ینسخه راهنما نیاساس آخر بروزارت متبوع و  26/1/1397

 
 است. نامه انیپا از دفاع مراحل انجام و پیگیری دانشجو موظف  به :2-10

 
 یپژوهش تیریدر سامانه مد یاول جهت بارگذار یبه استاد راهنمارا  ترجمان دانشو  از پایان نامه کیالکترون یینها نسخه کی استدانشجو موظف   :2-11

 .تحویل نماید

 
  تحویل نماید.اول  یو در صورت در خواست به استاد راهنما دانشگاه یبه کتابخانه مرکز از پایان نامه شده یصحاف یچاپ نسخه کیاست دانشجو موظف : 2-12
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غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز  از نظر هیات داوران در صورتی که پایان نامه:2-13

بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید. دانشجویی که در حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان  و کاملپایان نامه خود را  نکند،

 (.نامه نییآ 27 مادهو مدرکی دریافت نمی کند ) از تحصیل محروم می شودنامه خود با موفقیت دفاع کند 

 
  .برساند اتمام به رادانشگاه  باحساب  هیتسو ندیفرابعد از دفاع  ماه 2 مدت تا حداکثر است موظف دانشجو :2-14
 

 (راهنما استاد فیو وظا طیشرا) 3 ماده

  .باشد یم راهنمااستاد/اساتید  عهده بر نامه انیپاصحت علمی  و مراحل کار دانشجو واجرای پایان نامه  در قیو نظارت دق تیریمد: 3-1

   .دانشجو باشد در دسترسدر زمان مناسب  وبه نحو موثر نامه  انیدر طول دوره پا هستندراهنما موظف استاد/اساتید  :1 تبصره

 بر عهده استاد/اساتید راهنما است. نامه انیمستخرج از پا جیو انتشار نتا نشست های علمی ،برای شرکت در سمینارها دانشجو ییراهنما: 2 تبصره

 بر عهده استاد/اساتید راهنما است. نامه انیپا موضوع با مرتبط یعمل و یعلم یها مهارت آموزش: 3 تبصره

 بر عهده استاد/اساتید راهنما است. در صورت لزوم مراحل مختلف انجام پایان نامه مرتبط با : انجام مکاتبات4 تبصره

 
نقش الزم است  .استدانشکده  یلیتکم التیتحص یشورا دییتاو  )اول( یراهنما استاد شنهادیپ به( نفر 2حداکثر ) مشاور دیدوم و اسات یاستاد راهنما انتخاب: 3-2

  مشخص شود. در پروپوزال اتیجزئ با و وضوحبه  نامه انیبرد پا شیدر پ نیدوم و مشاور یاستاد راهنما

 
 .26/1/1397 مورخ/د 161/700 شماره  و 2/9/1393 /د مورخ2422/500شماره  هوزارت متبوع ب یها دستورالعمل اساس بر یاخالق یاستاندارد ها تیرعا: 3-3
 

 و (4فرم شماره  لیتکم) یدر گروه آموزش کباری ماه 6 هراقل  حد دانشجو و مشاور دیاسات با یحضورجلسه  لی)تشک نامه انیپا صحیح اجرای روند بر نظارت: 3-4

 .(3)تکمیل فرم شماره (نامه انیپا کار شرفتیپ یبررس منظور به دانشکده یلیتکم التیتحصبه معاونت  کباریهر سه ماه  یارائه گزارش کتب

و شرکت نکردن دانشجو در جلسات، موضوع را  بتیغ ،یادوار ینامه، ارائه نکردن گزارش ها انیدر امور پا شرفتیپ مدر صورت عد دی: استاد راهنما با5 بصرهت

 دانشکده گزارش دهد.   یلیتکم التیتحص /معاونریمدگروه به  ریمد یبا هماهنگ یدگیجهت رس

 
 .کند تا در موعد مقرر به اتمام برسد تیدانشجو را به نحوی هدا یقاتی، کار تحقموجود یباتوجه به امکانات پژوهش: استاد راهنما الزم است 3-5

 
 .یینها نامه پایان تایید و تصحیحدانشجو جهت  ییو راهنما پایان نامه نویس پیش مطالعه: 3-6

 
 .دانشجو نامه انیپا از دفاع جلسه در شرکت: 3-7

 

 .گردد یم ارجاع دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا به یریگ میتصم یبرا گروه ریمد یسو از موضوع راهنما، استاد با مرتبط فیوظا تحقق عدم صورت در: 3-8

 

 (راهنما استاد انتخاب) 4 ماده

مربوطه  یو از گروه آموزش اعضای هیات علمی دانشگاه انیماز ، دانشکدهتکمیلی  التیتایید شورای تحصاستاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و : 4-1

 (.1فرم شماره  لیتکمنامه( ) نییآ 21)ماده   مرتبه استادیاری تعیین می گردد با حداقل

 .دینما یرسان اطالع انیدانشجو به و مشخص را گروه دیاسات یقاتیتحق حوزه است موظف یآموزش گروه: 1 تبصره
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 با اول یراهنما استاد انتخاب فناورانه یها نامه انیپا در است، ذکر به الزم باشد. دانشجو یآموزش گروه یاعضا از دیبا اول یراهنما استاد انتخاب: 2 تبصره

 .شود انتخاب ها دانشگاه یآموزش یها گروه ریسا یعلم اتیه یاعضا از تواند یم دانشگاه یفناور یشورا دییتا و دانشکده یلیتکم التیتحص دییتا

 یها استیس اساس بر و راهنما استاد یتخصص حوزهمورد عالقه در  یقاتیدر نظر داشته باشد که موضوع تحق دی: دانشجو در انتخاب استاد راهنما با3 تبصره

 .باشد دانشجو یلیمنطبق بر رشته تحص و دانشکده ،گروه یپژوهش ،یآموزش

 برسد. دانشکده یلیتکم التیتحص یشوراو  یگروه آموزش دیو صالحد دییتابه  دیبا ،توسط دانشجو یشنهادیپ یراهنما : استاد4 تبصره

 را داشته باشد. ییدانشجو نامه انیپا ه دومشاور سابقه حداقل دیبا راهنما استاد: 5 تبصره

تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی در صورت ضرورت، به پیشنهاد گروه آموزشی و  ودر موارد خاص : 6 تبصره

 است. بالمانعبا حداقل مرتبه استادیاری خارج از دانشگاه  یدانشگاه، انتخاب استاد راهنما

 التیتحصشورای تایید  ء استاد راهنما را بایا تعداد استادیار در آن رشته کافی نیست می توان به صورت استثنا در رشته هایی که استادیار وجود ندارد و: 7 تبصره

 حداکثر طیشرا واجد انیمربانتخاب کرد.  سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی 10حداقل  با یبا مرتبه مرب یعلم تئیه یاعضا از بین تکمیلی دانشگاه

 .رندیبگ عهده بر توانند یم را همزمان بطور ارشد یکارشناس نامه انیپادو  تیهدا

 هیدیتائباشد، دانشگاهها  ریسا ای گرید یها دانشکده دیاز اسات مشاوراستاد  ای و دوم یراهنما استادی همکار به ازین نامه انیپا یاجرا ندیفرا در چنانچه :8 تبصره

 است. یدانشجو ضرور لیمحل تحص دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا

مشاور با  دیساتامشاور داشته باشد. در موارد خاص از نظر تعداد  کیاستاد راهنما و  دو ایاستاد راهنما و دو مشاور و  کی تواند یم حداکثر نامه انیپا هر: 9 تبصره

 .  شود یم یریگ میتصم دانشکده یلیتکم التیتحص یشورادر  لیذکر دال

 

 (نامه ها انیپا عینحوه توز) 5 ماده

 به توجه با نامه انیپا تیهدا رشیپذ تیظرف زانیم راهنما استاد یعلم مرتبه گرفتن نظر در با و ییدانشجو ینامه ها انیعادالنه و مناسب پا عی: به منظور توز5-1

   :گردد یم محاسبه( لیطبق جدول ذ یاشغال امتیاز)محاسبه شده بر حسب نامه  انیهر پا به یصیتخص امتیازجدول 

 راهنما استاد بعنواننامه  انیبه هر پا یصیتخص امتیاز نامه انیپا نوع

 2 یعموم یپزشک یدکترا

 2 یدندانپزشک یدکترا

 3 یداروساز یدکترا

 4 ارشد یکارشناس

 3 ینیبال تخصص

 6 ینیبال تخصص فوق

 12 (.Ph.D) یتخصص یدکترا

 

که  یدرصورت است یهیشود. بد یم عیراهنما توز دیاسات نیب ینسبت مساو بهنامه  انیبه هر پا یصیتخص تیظرفدرصورت وجود دو استاد راهنما : 1 تبصره

 راهنما خواهد بود.  دیمشارکت و طبق توافق مکتوب اسات زانیبر اساس م یبند میتقس یباشند، مبنا دهیاز مورد فوق رس ریغ یراهنما به توافق دیاسات
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دانشگاه ها،  ریسا انینامه دانشجو انیپا ییدر راهنما یعلم اتیدر صورت مشارکت عضو ه گر،ید یبا دانشگاه ها یتعامل و همکار به قی: به منظور تشو2 تبصره

 جدول فوق محاسبه خواهد شد.   طبقنامه  انیپا هربه  یصیتخص تیظرف زانیدرصد م 50

  

 یو استاد " 30 " یاری، دانش" 24 " یاریدر مرتبه استاد یعلم اتیهر عضو ه ینامه ها برا انیتعداد پا و مشاوره ییراهنما یصیتخص تیظرف: سقف حداکثر 5-2

 ریسا ای یلیتکم التیتحص از اعم ییدانشجو یها نامه انیپا ییراهنما یصیتخص تیظرف سقفاز  شیتواند ب ینم یعلم اتیشود. هر عضو ه یم نییتع " 36 "

 .ردیبگ عهده بر را انیدانشجو

 

هیات  عضوشده بیش از تعداد هیات علمی باشد به هر  رفتهیکه دانشجویان پذ کهیصورت در ،/دانشکدهیآموزش گروه در دیاسات ازاتیامت یتساو طیشرا در: 5-3

 .ردیگ یتعلق م نامه انیپاعلمی حداقل یک 

 

نامه ها  انیپا میتقس ،گروه باشددر صورتی که تعداد پذیرفته شدگان کمتر از تعداد اعضای هیات /دانشکده یدر گروه آموزش دیاسات ازاتیامت یتساو طیشرا در :5-4

 خواهد شد.  عیگروه توز یعلم اتیه یاعضا نیب یبعد یدوره ها ایدوره و  یدر ط

 

  .باشد 4 از شیب دینبا د،یاسات نیب یلیتکم التیتحص یها نامه انیپا ییراهنما ازیامت اختالف حداکثر زمان هر در: 5-5

 

 التیتحص یشورا در دانشکده، یلیتکم التیتحص یشورا دییتا از پس ،یی(در موارد استثنا) 5ماده  2 بندشده  نییاز سقف تع شیب ینامه ها انیپا تی: هدا5-6

 .شد خواهد انجام یریگ میوتصم مطرح دانشگاه یلیتکم

 

استاد  یبرا یحرفه ا یدکتر ینامه ها انیپا یبرا یصیتخص تیاز ظرف ازیامت 5/0 و یلیتکم التیتحص یها نامه انیپا یبرا یصیتخص تیاز ظرف ازیامت کی: 5-7

 شود.   یم عیمشاور توز دیاسات نیب ینسبت مساو به یصیتخص تیظرف ازیامتبه حضور دو استاد مشاور  ازیاست، در صورت ن یهیشود. بد یمشاور در نظر گرفته م

 

 یشوراتوسط  ،دانشجو یگروه آموزش ریاعالم شده توسط مد مستندات و شواهد یمبنا بر دانشجو یلیالتحص فارغ و نامه انیپا ندیفرا انجام در ریتاخ گونه هر: 5-8

    ارجاع خواهد شد. دانشگاه یلیتکم التیتحص یشورابه  نهایی یریگ میو جهت تصم یبررس دانشکده یلیتکم التیتحص

 است. اجرایی، برای دوره های دکتری تخصصی و دکتری حرفه ای نیز ارشد ینامه مقطع کارشناس انیپا یی )آیین نامه داخلی(دستور العمل اجرا 5تذکر: ماده 

 

 (مشاور استاد) 6 ماده

مربوطه و  یگروه آموزشنفر از اعضای هیات علمی  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده یک یا دو موافقتو  یبه پیشنهاد استاد راهنما و با تایید گروه آموزش: 6-1

 نییآ 23ماده مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند بعنوان استاد مشاور تعیین شوند ) صاحب نظران و محققان برجستهیا از دانشگاه و  یآموزش یگروهها ریسا ای

 (.نامه

  .باشد داشتهرا  نامه انیپا مشاوره با ارتباط در را الزم یها تخصص و بوده ارشد یکارشناس مدرک ای یمرب یعلم مرتبه یدارا حداقل دیبا مشاور استاد :6-2
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 وظایف استاد مشاور عبارت است از:: 6-3

 پروپوزال نگارش در مشارکتمشاوره و  رائها 

 یینامه و گزارش نها انیپا هیبر ته ظارتن  

 نامه انیپا یاجرا حسننظارت بر  و یهمکار  

  نامه. انیپاو  پروپوزالشرکت در جلسه دفاع از 

 

 .گردد یاعمال م اول ینامه با توافق استاد راهنما انیپا روندنظرات استاد مشاور در  هیکل: 6-4

 

 (نامه انیپا پروپوزال بیتصو)مراحل  7 ماده

 (1فرم شماره  لی)تکم 1بند  4به شرح ماده  راهنما استاد شنهادیپ :7-1

 

 اتیه یاز اعضا داور نفر سه تا دو نییتع و  گروه یدر شورا طرح جهت آموزشی گروه ریمد به مکتوب و امضا شده بصورتتوسط استاد راهنما  پروپوزال هئارا: 7-2

 .یآموزش گروه ریمد توسطنامه  انیپا یتخصص طهیتوجه به حبا  (یخارج از گروه آموزش ای)داخل و  یعلم

 

فرم  لی)تکم (درصد 50 از شیب موافق نظر با) یآموزش گروه درداور  دیاسات/راهنما و استاد دیدفاع از پروپوزال پایان نامه توسط دانشجو با حضور استاد/اسات: 7-3

 .(2شماره 

 

  مربوطه یآموزش در گروه بیتصو از پس راهنما، استاد توسطسامانه سمات  درپروپوزال  ثبت: 7-4

 

 مرتبط با موضوع پروپوزال( یتخصص طهی)در ح یلیتکم التیتحص ندهینما عنوان بهدانشگاه  ای/ دانشکده یگروه آموزش یعلم اتیه یاعضا از یکی انتخاب: 7-5

 :ریز فیوظابا شرح  دانشکده یلیتکم التی/معاون تحصریمدتوسط 

 .دانشکده یلیتکم التی/معاون تحصریمدبه  شده بیتصو در پروپوزال راتییمرتبط با تغ یدر خصوص درخواست ها نظر اعالم و یبررس  -

 نامه انیپا از دفاع جلسه تیریمد -

  یصورتجلسه اصالحات احتمال هینامه و ته انیدفاع از پا با جلسه مرتبطاصالحات  یبند جمع -

        (11فرم  لی)تکم نامه انیپا از دفاع از بعد اصالحات دییتا-

 

نفر از داوران پروپوزال  کیالزم است حداقل  دانشگاه را داشته باشد یقاتیاز مراکز تحق یکیپروپوزال در  یدرخواست اجرا یمجر 2چنانچه طبق فرم شماره : 7-6

 .دانشکده ارسال گردد یلیتکم التی/معاون تحصریمد بهپروپوزال  رونوشتدانشجو باشد و  یاز گروه آموزش

 

 .دانشکده یلیتکم التیتحص حوزه کارشناسان توسط نظارت و یریگیپ با هفته دو مدت یط حداکثرسمات  ستمیس قیاز طر یداور روند انجام: 7-7
 
 مدت دوهفته  یحداکثر ط دانشکده یژوهش/پیلیتکم التیتحصشورای  در نامه پایان پروپوزال تصویبو  اتیکل یبررس: 7-8

 .شد خواهد انجام مربوطه مرکز توسط مراحل نیا باشد شده ارجاع یقاتیتحق مرکز به پروپوزال چنانچه: 1 تبصره
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 . گاهدانش یپژوهش معاونت بهدانشکده  یپژوهش/یلیتکم التیتحص شورایشده توسط  دییتا پروپوزال ارسال: 7-9

 .شد خواهد انجام مربوطه مرکز توسط در این مورد نیز  همانند تبصره یک باشد شده ارجاع یقاتیتحق مرکز به پروپوزال چنانچه: 2تبصره

 
 .دوهفته مدت یطحداکثر دانشگاه یپژوهش یمورد نظر شورا یپروپوزال پس از اعمال اصالحات احتمال یینها بیتصو: 7-10
 
 .هفته دو مدت یط حداکثراخالق دانشگاه  تهیکممورد نظر  یپس از اعمال اصالحات احتمال پروپوزال فیتکل نییعت: 7-11

 لزوم صورت در( IRCT) رانیا ینیبال ییکارآزما سامانه در ثبت: 3 تبصره

 

  .اجراجهت  راهنما استاد به دانشگاه اخالق تهیو کم یپژوهش یشورا مصوبه اعالم :7-12

 

 )اجرای پایان نامه(  8 ماده

 باشد.  یم مجاز اخالق کد افتیدرنامه، فقط پس از  انیپا یاجرا روعش: 8-1

 

 .شود می هزینه دادقرار  نیطرف صیتشخ بااعتبار پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری دانشگاه  ،راهنما استاد با یپژوهش قرارداد عقداز  پس: 8-2

 

زیر نظر استاد راهنما تهیه و  را کار شرفتیپگزارش  (یشفاه کباری ماه شش هر و یکتببار یک ماه سه هر)تا پایان تحقیق  بطور منظم است موظف دانشجو: 8-3

   .(4و3) فرم شماره  ارائه نماید دانشکده، یلیتکم التیتحص واحدپس از تایید مدیر گروه آموزشی به 

 و دانشکده یلیتکم التیتحص/معاون ریمدد ییتاو  3 شماره فرم لیتکم با یفناور و قاتیتحق معاونت توسط یاعالم روش با مطابق اقساط درخواست :1 تبصره

 .شد خواهد انجام یادار ونیاتوماس قیطر از قاتیتحق معاونت به آن ارسال

 

 جهت شورا در ارائه قابل مستندات بعنوان گذشته، یها مسالین در نامه انیپا یاجرا شرفتیپ و دانشجو حضور روند از گروه ریمد و راهنما استاد گزارش ارائه: 8-4

 . است یضرور سنوات اعطاء

 

 دانشگاه باشد.  یپژوهش ینگارش پایان نامه، باید به زبان فارسی و بر اساس آخرین نسخه راهنمای نگارش مصوب شورا: 8-5

 

 (نامه انیپا از)دفاع  9 ماده

تاد راهنما هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بودن پایان نامه او توسط اسدانشجو : 9-1

 .(5فرم شماره  لی)تکم (نامه نییآ 24ماده  تبصرهبه صورت کتبی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اعالم شده باشد )

 
 کد اخالق مجاز است.  افتیشش ماه پس از در حداقلاز پایان نامه  دفاع: 9-2

 یفناور قاتیتحق معاونت به یریگ میتصم جهت دانشکده یلیتکم التیتحص یشورا دییتا و راهنما استاد دییتا با موعد از زودتر دفاع ،ییاستثنا موارد در :1 تبصره

 .شود یم ارسال
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در صورت عدم دفاع موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و در محدوده زمانی سنوات مجاز آموزشی دانشجو انجام شود.   دیاز پایان نامه با دفاع :9-3

 سپس شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مطرح و در باره سنوات ارفاقی دانشجو تصمیم گیری خواهد شد.

 

مجالت ( در Submission) مقالهثبت  یگواه و (5فرم شماره  لی)تکم کیالکترون لیبصورت فا نامه پایان ییگزارش نها تایید از پساست  موظف: دانشجو 9-4

 دانشکده مراجعه نماید.  یلیتکم التیراهنما، برای انجام مراحل اجرایی دفاع به واحد تحص دیتوسط استاد/اسات معتبر

 

 خواهد انجام مربوطه یقاتیتحق مرکز دییتا از پس نامه انیپا از دفاع ندیفرا باشد، شده انجام یقاتیتحق مراکز از یکی در یدانشجوئ نامه انیپا که یصورت در: 9-5

 .شد

 

تحویل  دانشکده یلیتکم التیتحص واحد به را (کی)نسخه الکترون نامه پایان نهایی نسخه و همربوط هایقبل از دفاع، فرم  روز پانزده حداقل دیبا دانشجو: 9-6

 . دهد

 

 . دینمااعضای هیات داوران ارسال  به رانامه  پایان کیالکترونهای  نسخه ،کاری روز کی ظرف دیبا دانشکده یلیتکم التیتحص احدو: 9-7

 

با  7فرم شماره  یجلسه دفاع ط یبرگزار خیتار یهماهنگ واعالم  یآموزش گروه ریمد بهموضوع  6فرم شماره  یط ،داوراننامه توسط  انیپا دییصورت تا در: 9-8

 خواهد شد.  انجامدانشکده  یلیتکم التیواحد تحص

 

 یهیبد .ردیقرار گ یمورد بررس مجدداً ،توسط دانشجو اصالح از پس تا شد خواهد داده عودت راهنما استاد به نامه انیپا داوران، توسط دییتا عدم درصورت: 9-9

 داوران، دانشجو اجازه دفاع خواهد داشت. راهنما، مشاور و دیاسات ، توسط 6فرم شماره  دییاست تنها در صورت تا

 

ارسال و نظر  دانشکده یلیتکم التیتحص/معاون ریمدتوسط  یگریداور د ینامه برا انیاست پا الزم ،و داور/داوران استاد راهنما نیاختالف نظر ب درصورت: 9-10

 خواهد بود.  یریگ میتصم مالک داور نیا

 

محل  دردانشکده،  یروابط عموم یهماهنگ با را( 8)فرم شماره قبل از دفاع، فرم اعالم برگزاری جلسه ی دفاع  یکار موظف است حداقل سه روز دانشجو: 9-11

 . نماید یرسان اطالع شده، گرفته نظر درهای 

 

و به  صادردانشکده  یلیتکم التی/ معاون تحصریتوسط مد 9فرم شماره  ینامه ط انیپا دفاع جلسه در شرکت جهت داوران و مشاور راهنما، دیاسات احکام: 9-12

 .شود یم ابالغ شانیا

 

دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز  غیر قابل قبول تشخیص داده شود، از نظر هیات داوران، : در صورتی که پایان نامه،9-13

دانشجویی که در حداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان  بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید. پایان نامه خود را کامل و نکند،

 ( نامه نییآ 27 ماده )نامه خود با موفقیت دفاع کند از تحصیل محروم می شود و مدرکی دریافت نمی کند.
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 ترکیب اعضای هیات داوران :10 هماد

نماینده شورای تحصیالت تکمیلی  یك نفرو  مشاور دی/اساتراهنما، استاد دی/اساتنامه در جلسه دفاعیه توسط هیات داوران، متشکل از استاد انیپا ارزشیابی: 10-1

یا خارج از دانشگاه  و از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل  دو نفرو ( خارج از گروه آموزشی و مرتبط با موضوع پایان نامه "ترجیحا)دانشکده 

 می گیرد. رای تحصیالت تکمیلی دانشکده صورتو تائید شو با حق رای به پیشنهاد گروه آموزشی  مدعو داوربه عنوان 

 

نماینده  ونفر داور  دو مشاور دیاسات ایاستاد ، (است یضرور اول یراهنما استاد)حضور  راهنما دیاتاس شامل داوران اتیه یاعضا حضور با دفاع ی جلسه: 10-2

 . می یابدتحصیالت تکمیلی رسمیت 

 

نمره  .دهند تکمیل و به وی تحویل می را مربوطه یها فرمتکمیلی به طور محرمانه  صیالتتح ی نماینده حضور در داوران هیات دفاع، جلسه پایان در: 10-3

مدعو(  داورانبا میانگین نمرات داوران دیگر )نماینده تحصیالت تکمیلی و   مشاور/ راهنما دینمرات اسات نیانگیشود که م ینحو محاسبه م نیبد نهایی پایان نامه

 . (10 شماره فرم)  شود یم 2بر  میتقسجمع و 

 

می  یسطح بند لیبر درجه به شرح ذ دیتاک با آن را نمرههیات داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی درخصوص اصالت و صحت پایان نامه : 10-4

 (.25 نامه ماده نیی)آ نماید

 

 نمره درجه

 5/18-20 عالی درجه با قبول

 17-49/18 خوب بسیار درجه با بولق

 5/15-99/16 با درجه خوب  قبول

 14-49/15 قبول قابل

 14 از کمتر مردود

 

 نمرات دانشجو محاسبه می شود. : نمره پایان نامه در میانگین کل1تبصره

بر  یداخل معتبر خارجی و مجالتاز موضوع پایان نامه در  مستخرج لیاص یقیتحقمقاله  نیمولف از: کسب درجه عالی به شرطی می باشد که دانشجو 2تبصره

 اساس تقسیم بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع باشد.

 

از  یکیدر توسط استاد راهنما )بعنوان نویسنده مسئول( ( Submission) آن ثبت ونامه  انیاز پا مستخرجارائه مقاله  ،یقاتینامه تحق انیدفاع از پا شرط: 10-5

 قابل محاسبه خواهد بود.  5/18صورت نمره دانشجو از حداکثر نمره  نیا درداوران است.  اتیمقاله توسط ه دییو تا یعلم معتبرمجالت 

 

 .است یاریاخت دفاع از قبل رشیپذ یگواه ای: چاپ مقاله و  10-6
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 :بود خواهد ریز شرح به رشیپذ یگواه یدارا لیاص یقیتحق داده شده به مقاالت اختصاص نمره: 10-7

  نمره 5/1 تا حداکثر : ISI ، PubMed، Scopusشده در هیمجالت نما در -

 (مقاالت مجموع)از  نمره 1 حداکثر تا :یپژوهش -یعلم معتبر مجالت ریسا در -

 

نمره تعلق   5/0ها  هینما ریسا یو برا نمره 1 حداکثرداوران  اتیبا نظر هنامه  انیارتباط با موضوع پا در ISI PubMed، Scopus یمرور مقاالت به: 10-8

 .ردیگ یم

 

تعلق  (نمره 5/0) یسخنران ونمره(  25/0)در قالب پوستر  یالملل نیب ایو  یمل یعلم یها ییگردهما درنامه  انیاز پا مستخرج مقاالت خالصه ارائه یبرا: 10-9

 . ردیگ یم

 

 یو دیو صالحد صیبا تشخ ایاول باشد و  یاستاد راهنما دیمسئول با سندهینامه، نو انیاز پا مستخرج یآثار پژوهش انتشار دراصول اخالق  تیرعا ضمن: 10-10

 .گردد نییتعمسئول  سندهیعنوان نو بهمشاور  ایراهنما و  دیاز اسات یگریفرد د

 

نامه را  انیمقاله مستخرج از پا رشیتواند پذ یدانشکده، دانشجو م توسط( بعد از جلسه دفاع به مدت شش ماه حداکثر) لیتحص از فراغتقبل از اعالم  تا: 10-11

 یلیتکم التیتحص معاون/ریمد صورت نیا در. نمایدرا اخذ  هو نمره مربوط رسانده دانشکده یلیتکم التیتحص /معاونریمد دییتا بهگروه،  ریمد دییاز تا پس

 . دینما یاصالح و اعالم م ،یبر درجه سطح بند دینامه را با تاک انیپا یینمره نها دانشکده 

 

 حساب هیو تسو پس از دفاع از پایان نامه ندی: فرآ11ماده 

/معاون ریبعد از جلسه دفاع به مد حداکثر تا دو روز کارینامه را  انیمدارک مربوط به دفاع پا هیکل موظف است دانشکده تحصیالت تکمیلی نماینده :11-1

  .دهد لیتحودانشکده  یلیتکم التیتحص

 

 انجامنامه را  انیپا اصالحات هفته دومدت  یطحداکثر دانشجو موظف است  ،(10 شماره فرم در مندرج مراتبنامه ) انیپا در اصالحات بهصورت نیاز  در: 11-2

 مقررات مطابق نصورتیادر غیر .برساند دانشکده یلیتکم التیتحص ریمعاون/مد دییتا را به مراتب داوران اتیه دییو پس از تا لیتکم را 11 شماره فرمداده و 

 .شد خواهد برخورد وی با دانشگاه آموزشی

 

 و قاتیتحق معاونت یابالغنگارش و تحویل نسخه نهایی پایان نامه، تسویه حساب و ارائه رسید مقاله ی مستخرج از پایان نامه، طبق آخرین شیوه نامه : 11-3

 .ردیدانشگاه صورت می گ یفناور

 

 پس از اعالم نمره نهایی پایان نامه توسط مدیر/ معاون تحصیالت تکمیلی، با دانشگاه تسویه حساب نماید. حداکثر ظرف مدت دو ماهدانشجو موظف است : 11-4

 

 .خاص موارد: 12ماده

 ارجاع و دانشگاه یلیتکم التیتحصشورای موضوع از طرف دانشکده مربوطه به  ،استمواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده تمامی خاص و  موارددر 

 یی خواهد داشت.اجراات متخذه قابلیت میتصم
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مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه، رئیس اداره با حضور دانشگاه  یآموزش معاونت در( تبصره 32بند و  84)ماده  12 در یی )آیین نامه داخلی(دستور العمل اجرا این

تحقیقات و فناوری دانشگاه و نماینده حوزه توسعه معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیر پژوهشی معاونت /تحصیالت تکمیلی معاونینتحصیالت تکمیلی دانشگاه، 

است. این  رسیده دانشگاه یلیتکم التیتحص شورای تصویببه  25/11/1399و در تاریخ  تنظیم جلسه کاری  15به مدت  15/11/1399در تاریخ  آموزش دانشگاه

 .باشدیم ینامه های مغایر با آن ملغ نیآئ هیاز تاریخ تصویب کلو الزم االجرا است 1400-1401تحصیلی  اولاز نیمسال  نامه داخلی(یی )آیین دستور العمل اجرا

 


