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 به نام خدا     

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

 : مراحل تصويب پايان نامه:  1ماده 

شجوي - ست بعد از گذراندن  دان شد مي باي سي ار شنا سالكار شروع اول و  نیم سالتا قبل از  صیلي سوم  نیم تح

 د. ده برسانتحصیالت تکمیلي دانشکپروپوزال پايان نامه خود را به تصويب شوراي 

 :  به ترتیب ذيل است مراحل تصويب پايان نامه -

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

)فرم  گروه آموزشي جهت تصويبمدير به بصورت مکتوب و امضا شده، پايان نامه توسط استاد راهنما ارايه عنوان  -2

 پیشنهاد دو تا سه نفر استاد داورتوسط مدير گروه به معاون/مدير تحصیالت تکمیلي دانشکده( 2شماره 

توسط "تسما"سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتي در  ثبتو با همکاري استاد راهنما  توسط دانشجوپروپوزال تکمیل  -3

 استاد راهنما

توسططط كارشططناص تحصططیالت  در سططمات داورثبت داور پروپوزال توسططط معاون/مدير تحصططیالت تکمیلي و انتخاب  -4

 تکمیلي

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

 يا اساتید و استاد پايان نامه توسط دانشجو با حضور استادراهنما پروپوزالطرح در جلسه شوراي گروه و دفاع از  -6

 هفته بعد از ثبت جواب داوري در سمات دودر فاصله حداكثر داور

 .ضروري است( موافق)نصف بعالوه يک( ءآرا اكثريت )كسبپايان نامه در گروه  پروپوزالتصويب  -7

 (.3)ارسال فرم شماره اعالم تايید تصويب پايان نامه توسط مدير گروه -8

توسط واحد  3فرم شماره  )بارگذاري دانشکدهتحصیالت تکمیلي شوراي به پايان نامه مصوب گروه  پروپوزال ارجاع -9

مجري درخواست اجراي پروپوزال در يکي از مراكز تحقیقاتي  3(. چنانچه طبق فرم شماره تحصیالت تکمیلي دانشکده

 دانشگاه را داشته باشد، پروپوزال توسط اداره تحصیالت تکمیلي دانشکده به مركز مربوطه ارسال مي گردد.

. چنانچه طي دو هفتهحداكثردانشططکده تحصططیالت تکمیلي  در شططوراي پايان نامه پروپوزالتصططويب بررسططي كلیات و  -10

 پروپوزال به مركز تحقیقاتي ارجاع شده باشد اين مراحل توسط مركز مربوطه انجام خواهد شد.

شکده يه تايیدارسال  -11 . چنانچه پروپوزال به مركز تحقیقاتي گاهبه معاونت پژوهشي دانششوراي تحصیالت تکمیلي دان

 توسط مركز مربوطه انجام خواهد شد.ارجاع شود اين مرحله 

 طي دوهفتهحداكثر شوراي پژوهشي دانشگاهتصويب نهايي  -12

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

 اجراجهت  مجري مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه بهارجاع  -14
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 : وظايف دانشجو:            2ماده 

 موافق استاد راهنما كسب نظرانتخاب و  -1

 تکمیل فرمهاي مربوط به انتخاب پايان نامه -2

 1ماده طبق ه پايان نام تصويب پروپوزالپیگیري روند  -3

 كمیته اخالق دانشگاه پس از تصويبآغازفعالیت اجرايي در خصوص موضوع پايان نامه  -4

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

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

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

 مراحل دفاع از پايان نامهو انجام پیگیري  -8

 مصوب  طبق دستورالعمل هاي به واحد هاي مربوطه تحويل نسخ نهايي پايان نامه مجلد -9

 : شرايط و وظايف استاد راهنما واستاد مشاور:3ماده

 استاد راهنما:(3-1

     اولاستادراهنماي  -1

2-  

3-  

 انتخاب شود.استاد ياري  مرتبهحداقل  باستي از میان اعضاي هیات علمي هردانشکده يبا -4

ستاد  -5 ساتید( انتخاب ا ستناد )ا شد با سي ار شنا ست كتبي راهنما در مقطع كار شجو درخوا ستاد و گروه و دان موافقت ا

 خواهد بود.  آموزشي مربوطه

تحصیالت با تصويب شوراي بعنوان استاد راهنما طبق آيین نامه هاي مربوطه ،انتخاب مربیان با سابقهدر شرايط خاص  -6

 .تکمیلي دانشگاه بالمانع است

شکده ها  -7 ساير دان ضاي هیات علمي  شترك از بین اع ستادراهنماي م شرايط خاص با تايید گروه گروهها در يا انتخاب ا

 ممکن مي باشد. تحصیالت تکمیلي دانشکده، آموزشي و شوراي 

با تايید گروه انتخاب اسطططتاد راهنماي مشطططترك از دانشطططگاههاي ديگر بصطططورت موردي و با ذكر دايل توجیهي كافي  -8

 امکان پذير مي باشد. ، دانشکده يلیتکم التیآموزشي و شوراي تحص

 وظايف استاد راهنما (3-2

 مسئولیت اصلي مراحل مختلف اجراي پايان نامه و صحت علمي مطالب آن  -1

 پايان نامه  طراحي، اجرا ، تدوين و دفاع از  دانشجو دركلیه مراحلراهنمايي  -2

 مشاور در صورت لزوم يا اساتید استاد  یشنهادپ -3

 مراحل مختلف انجام پايان نامه  درمکاتبات ازم انجام  -4

 پايان نامهنظارت بر روند اجراي صحیح   -5
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 كامل تصحیح و تايید پیش نويس و پايان نامه ،مطالعه -6

 به گروه آموزشي جلسه دفاعپیشنهاد داوران  -7

 از پايان نامه شركت در جلسه دفاع -8

 شرايط استاد مشاور : (3-3

 تعیین مي گردد.  دانشکده،تحصیالت تکمیلي استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و با تايید شوراي  -1

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

شوراي  -3 صويب  شرايط ويژه به ت شکدهدر  صیالت تکمیلي دان صاحب  تح شاور مي تواند از بین محققین و  ستاد م ا

 با تجربه انتخاب  شود.  اننظر

شاور با ذكر  ههر پايان نام -4 ستاد م شد و انتخاب بیش از يک ا شته با شاور دا ستاد م شد مي تواند يک ا سي ار شنا كار

 امکان پذير است.  ،دانشکدهشوراي تحصیالت تکمیلي دايل توجیهي كافي و با تايید 

 د مشاور : وظايف استا(3-4

 با دانشجو و استاد راهنماهمکاري   -1

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

 :  اجرای پايان نامه :4ماده

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

پايان نامه، اعتبار پژوهشطي آن با تشطخیا اسطتاد راهنما و با رعايت قوانین و مقررات جاري پروپوزال پس از تايید  -2

 دانشگاه هزينه مي شود. 

شجو م -3 ستدان سه ماه يک بار گزارش  بطور منظم وظف ا شرفت كار راتا پايان تحقیق هر  ستاد راهنما  پی زير نظر ا

 .(4ارائه نمايد) فرم شماره  واحد تحصیالت تکمیلي دانشکده،تهیه و پس از تايید مدير گروه آموزشي به 

استاد نتايج تحقیق خود را با حضور  ،هر سه ماه پاياندر درصورت تشخیا شوراي گروه، موظف است دانشجو  -4

ارزيابي گزارش شططفاهي را اعضططاي گروه انجام  مي دهند و  صططورت شططفاهي در گروه ارائه نمايد. به ،اولراهنماي 

 .(5) فرم شماره  دانشکده ارائه مي نمايدواحد تحصیالت تکمیلي نتیجه آن را مدير گروه به 

 : نگارش پايان نامه : 5ماده

 

مصططوبه شططوراي پژوهشططي بايد به زبان فارسططي و بر اسططاص آخرين نسططخه راهنماي نگارش كامل، نگارش پايان نامه  .1

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

 : دفاع از پايان نامه : 6ماده

 

شجو بايد پس از تايید  -1 ستادكتبي دان سط ا ساتی/صحت و كیفیت علمي پايان نامه تو براي انجام مراحل  ،راهنما دا

 . (6)فرم شماره  دانشکده مراجعه نمايد واحد تحصیالت تکمیلياجرايي دفاع به 
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در صططورتي كه پايان نامه دانشططجوئي در يکي از مراكز تحقیقاتي انجام شططده باشططد، فرايند دفاع از پايان نامه تنها  -2

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

تحصیالت تکمیلي دانشکده پايان نامه در شوراي  پروپوزالشش ماه پس از تصويب  حداقلدفاع از پايان نامه بايد   -3

 باشد. 

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

واحد تحصیالت به را ونسخه نهايي پايان نامه  همربوطقبل از تاريخ دفاع، فرم هاي  پانزده روزحداقل دانشجوبايد -5

 . دهددانشکده تحويل تکمیلي 

به ، 6طي فرم شماره را ، نسخه هاي پايان نامه ظرف يک روز كاريحداكثربايدیدانشکده تکمیلاحد تحصیالت و -6

 . نمايداعضاي هیات داوران ارسال 

موضوع به واحد تحصیالت تکمیلي دانشکده اعالم و  6، طي فرم شماره داوراندر صورت تايید پايان نامه توسط  -7

 خواهد شد.  انجامجلسه دفاع هماهنگي 

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

، توسط داوران، دانشجو اجازه دفاع خواهد  6 بديهي است تنها در صورت تايید فرم شماره بررسي قرار گیرد.

 داشت.

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

مدير/معاون تحصیالت تکمیلي دانشکده پايان نامه را براي داور ،درصورتي كه استاد راهنما، نظر داور را نپذيرد -10

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

با هماهنگي را ( 7)فرم شماره دانشجو موظف است حداقل سه روز قبل از دفاع، فرم اعالم برگزاري جلسه ي دفاع  -11

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

 

 : تركيب اعضای هيات داوران7ماده 

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

 نماينده تحصیالت تکمیلي )رئیس جلسه( -

 راهنما در موارد خاص( اساتیدستاد راهنما ) يا ا -

 در صورت وجود( مشاور )يا اساتید ستاد ا -

شنهاد مدير گروه به  اعضاي هیات علمي يا متخصصان يا محققان داخل يا خارج دانشگاهدو نفر داور از بین  - پی

مدير تحصططیالت تکمیلي مي تواند داور يا داوران ديگري را غیر از افراد  و تايید مدير تحصططیالت تکمیلي دانشططکده.

 پیشنهادي مدير گروه انتخاب نمايد. 

و نماينده تحصیالت دو نفر داور استاد راهنما،  نفر از اعضاي هیات داوران شامل 4حداقل  جلسه ي دفاع با حضور -2

 تکمیلي رسمیت پیدا مي كند. 
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ضور نماينده ي تح -3 سه دفاع، هیات داوران در ح  را مربوطههاي فرم صیالت تکمیلي به طور محرمانه در پايان جل

اساتید راهنما،  میانگین نمراتبدين نحو محاسبه مي شود كه  هنمره نهايي پايان نام .تکمیل و به وي تحويل میدهند

با تاكید بر مي شططود.اين نمره 3، تقسططیم بر اعضططاي هیات داورانمیانگین نمرات مشططاور ومیانگین نمرات اسططاتید 

 . شودمي  اعالمتوسط نماينده تحصیالت تکمیلي درجه به شرح ذيل سطح بندي و 

 

 5/18-20 قبول با درجه عالي

 17-49/18 قبول با درجه بسیار خوب

 5/15-16/ 99  قبول با درجه خوب 

 14-49/15  قابل قبول

 14كمتر از  مردود

 

ستخرج از پايان نامه شرط دفاع از پايان نامه تحقیقاتي، ارائه مقاله  -4 ( در يکي از مجالت Submissionو ثبت آن )م

قابل  18در اين صططورت نمره دانشططجو از حداكثر نمره  علمي پژوهشططي و تايید مقاله توسططط هیات داوران اسططت.

 محاسبه خواهد بود. 

پژوهشي،به  –ايمستخرج از پايان نامه توسط دانشجو در مجالت معتبر علمي مقالهدرصورت چاپ يا اخذ پذيرش  -5

شکده ترتیب زير نمره به وي تعلق میگیرد. اين نمره  صیالت تکمیلي دان سط مديريت تح سب تو به میانگین نمره ك

 اضافه خواهد شد.  در جلسه دفاع، شده دانشجو 

 

 نمره نوع مجله رديف

 ISI ،Pubmed/medline ،Scopus 2در نمايه  1

 1 ساير مجالت علمي پژوهشي 2

 25/0 )حداكثر دو عنوان( پوستر در كنگره علمي 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

 را اخذ خواهد كرد.   هبه تايید مدير تحصیالت تکمیلي برساند و در اين صورت نمره مربوطتايید مدير گروه، 

 اعالم مي نمايد.  مدير تحصیالت تکمیلي نمره نهايي پايان نامه را با تاكید بر درجه سطح بندي، اصالح و -7

 رايدر صططورتي كه دانشططجو بر اسططاص نظر هیات داوران، با تاخیر غیرموجه از پايان نامه دفاع مي كند بسططته به  -8

 هیات داوران، از سقف نمره دانشجو كسر خواهد شد.

 

 پس از دفاع از پايان نامه : فرآيند: 8ماده 
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نماينده ي تحصططیالت تکمیلي بايد كلیه ي مدارك مربوط به دفاع را حداكثر تا دو روز كاري بعد از برگزاري جلسططه  - 1بند 

 دانشکده تحويل دهد.  مديريت تحصیالت تکمیليدفاع به 

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

، از آن ني كه هیات داوران تعیین مي كنندتحصطططیل وي تجاوز نکند، پايان نامه خود را تکمیل و حداكثر يک بار ديگر در زما

 دفاع كند. 

صره هر گونه تمديد زمان مجاز طبق شططیوه نامه هاي حوزه آموزشططي دانشططگاه و با رعايت مقررات و قوانین جاري  : 1 تب

 دانشگاه انجام مي شود. 

در صورت نیاز به اصالحات در پايان نامه، دانشجو موظف است طي يک ماه اصالحات پايان نامه را انجام دهد ، : 2 تبصره

 مطابق مقررات آموزشي دانشگاه با وي برخورد مي شود.اينصورت در غیر

 و نماينده تحصیالت تکمیلي برسد.  به تايید يکي از داورانپس از تايید استاد راهنما، بايد كلیه اصالحات : 3 تبصره

 : تحويل نسخه ی نهايی پايان نامه و تسويه حساب: 9ماده

، طبق آخرين مستخرج از پايان نامهنگارش و تحويل نسخه نهايي پايان نامه، تسويه حساب پژوهشي و ارائه رسید مقاله ي 

 رد.یشیوه نامه مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي گ

 تحقيقاتی تحصيالت تکميلی: پايان نامههاي: نحوه توزيع 10ماده

 مي باشد:توزيع پايان نامه هاي تحقیقاتي تحصیالت تکمیلي بشرح ذيل ر استفاده بهینه از ظرفیت اساتید، بمنظو

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

آموزشي باشند، به ترتیب زمان مراجعه دانشجو، هر عضو هیات علمي راهنمايي يک دانشجو را به عهده مي گیرد و اساتیدي 

از اولويت راهنمايي پايان نامه برخوردار هستند.  ،كه در دوره جاري راهنمايي پايان نامه اي را بعهده نگرفته اند، در دوره بعد

يي پايان نامه بعنوان استاد راهنماي اول است و قبول مسئولیت بعنوان استاد راهنماي دوم )به شرط رعايت منظور از راهنما

 منعي نخواهد داشت.يا مشاور، سقف پايان نامه هر استاد( 

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

باشند، به ترتیب زمان مراجعه دانشجو، هر عضو هیات علمي راهنمايي حداقل يک دانشجو را به عهده مي گیرد و ساير 

 دانشجويان به ترتیب مراجعه در دوره جاري و دوره هاي بعد، توزيع مي شوند.

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

 میزان امتیاز هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به شرح جدول ذيل مي باشد: -4بند
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 امتیاز بعنوان استاد راهنما نوع پايان نامه

 2 دكتراي پزشکي عمومي

 2 دندانپزشکي دكتراي

 3 دكتراي داروسازي

 4 كارشناسي ارشد

 3 تخصا بالیني

 6 فوق تخصا بالیني

 12 (Ph.Dدكتراي تخصصي )

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 اساص 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 علمي در مرتبه استادياري  -5بند

هر عضو هیات علمي نمي تواند بیش از معادل اين امتیازات، راهنمايي پايان نامه هاي  .تعیین مي شود " 36 "و استادي  " 30

 دانشجويي اعم از تحصیالت تکمیلي يا ساير دانشجويان را بر عهده 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 تکمیلي دانشکده، در شوراي تحصیالت تکمیلي دانشگاه

 

 : موارد خاص: 11ماده 

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

 قابل اجرا مي باشد. تصمیم اين شورا تکمیلي دانشگاه ارجاع و 

 

 

تاريخ   به دانشططگاهتحصططیالت تکمیلیشططوراي ، 17/5/94 تاريخ ماده در شططوراي پژوهشططي دانشططگاه به11دراين آئین نامه 

از بازبیني و  مجددا  19/1/96، در تاريخ رسطیدهتصطويب به    26/10/94و  شطوراي آموزشطي دانشطگاه به تاريخ   28/9/94

 ازم ااجرا است.و ابالغ  95-96سال تحصیليدومنیمسال
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 به نام خدا

 تعيين استاد راهنما –  1فرم شماره 

 

 ................مدير محترم تحصيالت تکميلی دانشکده معاون/

 

 با سالم 

 به عنوان اسططتاد راهنماي.............................................احتراما  به اسططتحضططار مي رسططاند سططركار خانم / جناب آقاي  

 معرفي مي گردد. .................شماره دانشجويي به.................رشته كارشناسي ارشد دانشجوي مقطع.......................آقاي خانم/

 

  مدير گروه-3                                               استاد راهنما -2        دانشجو     -1

 نام و نام خانوادگي                          نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي                       

 امضاء                            امضاء                         امضاء 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخه با رونوشت به استاد راهنما، مدير گروه ودانشجو تنظیم مي گردد. 4*اين فرم در 
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 به نام خدا

 تصويب عنوان پايان نامه كارشناسی ارشد صورتجلسه –2فرم شماره 

 امضاء و تاريخ محل خدمت رتبه دانشگاهی نام و نام خانوادگی مشخصات اساتيد راهنما و مشاور

     اولراهنماي  استاد

استاد راهنماي دوم )درصورت 

 ضرورت به تشخیا گروه(

    

     استاد مشاور اول 

     استاد مشاور دوم 

 

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

Title:  ................................................................................................................................................  
 ....................:دانشکده..........يلیرشته تحص..............شماره دانشجويي .........................:نام و نام خانوادگي دانشجو

 اعضای حاضر:

 

 نام ونام خانوادگي      نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي

 امضاء                                           امضاء    امضاء                                                

 

 

 ونام خانوادگينام    نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي

 امضاء                              امضاء                                                             امضاء                   

 

 

 

عداد  به ت جه  كل...............با تو عداد  بت از ت قاي ر........راي مث خانم / آ مه  نا يان  پا ماره  هب......................اي،   شططط

     مورد تصويب گروه قرار گرفت.......................دانشجويي

 

 مدير گروه /  تاريخ نام و امضاي 

 داور/داوران پیشنهادي گروه آموزشي:

 

.ارسال مي گرددمشاور و مدیر تحصیالت تکمیلي و استاد/ اساتید  استاد/اساتید راهنما *این صورتجلسه به
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 تصويب پروپوزال پايان نامه كارشناسی ارشد صورتجلسه –3فرم شماره 

 امضاء و تاريخ محل خدمت رتبه دانشگاهی خانوادگینام و نام  مشخصات اساتيد راهنما و مشاور

     اولراهنماي  استاد

استاد راهنماي دوم )درصورت 

 ضرورت به تشخیا گروه(

    

     استاد مشاور اول 

     استاد مشاور دوم 

 

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

Title:  ................................................................................................................................................  
 ....................:دانشکده..........يلیرشته تحص..............شماره دانشجويي .........................:نام و نام خانوادگي دانشجو

 اعضای حاضر:

 نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي

 امضاء  امضاء                                              امضاء                                                
 

 نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي   نام ونام خانوادگي

 امضاء                                  امضاء                                                         امضاء                  

 

بططه شطططمططاره ......................راي،  پططايططان نططامططه خططانم / آقططاي ........راي از تعططداد كططل...............الف( بططا توجططه بططه تعططداد 

  نیاز به اصالحات به شرح ذيل دارد:......................دانشجويي
 

 نام و امضاي مدير گروه /  تاريخ 

 

عداد  به ت جه  با تو كل...............ب(  عداد  بت از ت قاي ........راي مث خانم / آ مه  نا يان  پا ماره ......................راي،   به شططط

  قرار گرفت.جهت ارسال به اداره تحصیالت تکمیلي دانشکده مورد تصويب گروه ......................دانشجويي

  

 

 دارد.مرکز تحقیقات ..................  را دراین پروپوزال  ، تقاضای بررسي و تصویب نهائياستاد راهنما
 

 نام و امضاي مدير گروه /  تاريخ 

 ارسال مي گردد. استاد/ اساتید مشاور ،استاد/اساتید راهنما *این صورتجلسه به
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 به نام خدا

 پايان نامه كارشناسی ارشدوضعيت پيشرفت گزارش سه ماهه  –4فرم شماره 

 

 از تاريخ:     /    /      تا تاريخ:     /    / .........□سوم  □دوم □شماره گزارش:اول

 ..................گروه :  ..................دانشکده :  ........................شماره دانشجويي: .........................نام و نام خانوادگي دانشجو:  

 /    /                     :تاريخ شروع پژوهش )تاريخ تصويب در كمیته اخالق دانشگاه( 

 ............................... نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

 ................................................................................................................................................................... عنوان پايان نامه :

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 گزارش كار :

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

 

 

 .................................برنامه كار براي سه ماهه آينده :  -2

 

 

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

 

 

 ................................. امضاء دانشجو:               .................................تاريخ : 

 

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

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

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

 .................................................................................................................................نظر مدير گروه آموزشي : 

 تاریخو  امضاء...................................................                    .................................................................................................................................

 

 ارزيابي معاون تحصیالت تکمیلي:

 آيا اجراي طرح تحقیقاتي مطابق جدول زمانبندي پیشرفت كرده است؟ -1

 درصد پیشرفت طرح:.........□خیر                            □بلي

 □غیر قابل قبول □قابل قبول                     كیفیت پیشرفت طرح: -2

 نام و نام خانوادگي معاون تحصیالت تکمیلي                                                                                                                   

 تاريخ و امضاء                                                                                                     

 

 اداره تحصیالت تکمیلي دانشکده جهت درج در پرونده دانشجو*رونوشت: 
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 به نام خدا

 پايان نامه كارشناسی ارشد دوره ای  ارائه شفاهی گزارشنحوه صورتجلسه  –5فرم شماره 

 

عنوان ....................ارائه:تاريخ   ......................آموزشي  روهگ.....................شماره دانشجوئي............................نام دانشجو 

 ........................................................................................................................................................................پايان نامه :

 

 ارزيابی اعضای كميته تخصصی گروهجمع بندی كلی 

 

 

 استاد يا اساتید مشاور:     استاد يا اساتید راهنما:

 

 نام و نام خانوادگي     نام و نام خانوادگي 

 امضاء      امضاء 

      

 اعضاي حاضر گروه:

    نام و نام خانوادگي 

  امضاء 

    

 :امضاء مدير گروه

 :دانشکده تحصیالت تکمیليتحويل به 
 تحصیالت تکمیلي امضاء كارشناص و تاريخ 

  

 

 ضعیف        متوسط        خوب        بسیار خوب           :تسلط بر موضوع تحقیق .1

 ضعیف        متوسط        خوب        بسیار خوب :          چگونگي پیشرفت تحقیق .2

 ضعیف        متوسط        خوب        بسیار خوب       :كیفیت ارائه گزارش شفاهي .3

 :اعضاي كمیته تخصصي گروهات و نظر اتپیشنهادجمع بندي 
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 به نام خدا

 آمادگی دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشداعالم   –6فرم شماره 

 

 ................................. آموزشي: گروه.................................  شماره دانشجويي:.................................و نام خانوادگي:نام 

 ................................. :مشاور اساتیداستاد /       .......................:استاد راهنماي دوم............................: استاد راهنما

 ................................................................................................................................................................... عنوان پايان نامه :

 

 

 محترم تحصيالت تکميلی دانشکده  معاون/مدير

 با سالم  

.................................                   موضوع در جلسه مورخه ،با توجه به پیشنهاد استاد راهنما در مورد داوري پايان نامه فوقالف( 

مراحل ازم براي دفاع از پايان ه و اجازه انجام مورد تصويب قرار گرفت اتمام كار پايان نامه گروه مطرح، بررسي و 

  .نامه داده شد

 امضاء مدير گروه

 پايان نامه توسط هيات داوران گزارش نهائی تاييد دريافت مستندات

 محل امضاء مقاله يا تاريخ دريافت پايان نامه و نام و نام خانوادگی سمت

    اولراهنماي  استاد

    دوماستاد راهنماي 

    استاد مشاور

    مشاور استاد

    داور استاد 

    داور استاد 

    نماينده تحصیالت تکمیلي

 ..... مورد تصویب مرکز تحقیقات ......... قرار گرفته است. مورخه نامهشماره ........این گزارش نهائي طبق ب( 

 امضاء مدير گروه

 تاريخ
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 به نام خدا

 دفاع پايان نامه كارشناسی ارشد توسط هيات داوران يتقابلنتيجه بررسی اعالم  –7فرم شماره 

 

 محترم تحصيالت تکميلی دانشکده مدير/معاون

 ........................ به شماره دانشجويي:..................................... با سالم،  پايان نامه خانم / آقاي         

..................   ....................................................................................تحت عنوان  ..................... .شته ر دانشجوي كارشناسي ارشد

 مي باشد.  دفاع غیر قابلو از نظر اينجانب  قابل دفاع /  مورد مطالعه قرار گرفته

 اصليرت غیر قابل دفاع بودن پیشنهادات در صو:............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... ............................................................................

...................................................................................................................................... ............................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................  

 :استادزمان پيشنهادی ع بودن در صورت قابل دفا

 15-17 13-15 10-12 8-10 روز / ساعت

     شنبه 

     يكشنبه 

     دوشنبه

     سه شنبه

     چهارشنبه

     پنج شنبه

 

 سمت:  

 خارجيداور                          داخليداور                استاد مشاور استاد راهنما 

 نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي                  نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي

 امضاء       امضاء                                             امضا                                       امضا                    

 

 

 تکمیل و به امضای ایشان برسد. 6شماره جداگانه محترم راهنما، مشاور، و یا داور، باید یک فرم  * برای هر یک از اساتید

 جدول فوق عالمت زده شود.در استاد محترم در خانه مربوطه  ، توسطلطفاً زمان مورد نظر ،درصورت قبول صالحیت دفاع *
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 م خدابه نا

 نامه كارشناسی ارشداعالم برگزاری جلسه دفاع از پايان –8فرم شماره 

 

 محترم تحصيالت تکميلی مدير/معاون

 

 با سالم 

ارشد دانشجوي كارشناسي ..................................... آقايقابل دفاع بودن پايان نامه خانم/ با توجه به نظر داوران محترم و

 .،....................................................................................عنوانتحت  .............................به شماره دانشجوئي  رشته   .................. 

 عالم مي گردد.ا............................در محل ........................تاريخ...................  از پايان نامه فوق درساعت دفاعزمان بدينوسیله 

 

 

 

 ...................مدير گروه آموزشي 

 نام ونام خانوادگي

 ءامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت : 

 جهت اقدام و پیگیريهاي ازم ..................................... خانم/آقايدانشجو-
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 به نام خدا

 اعالم عمومی برگزاری جلسه ی دفاع از پايان نامه –9فرم شماره 

 

 

 

 مدير گروه:نام و نام خانوادگي 

 امضا

 

 

 تايید روابط عمومي دانشکده:

 :مسئول روابط عمومي دانشکدهنام و نام خانوادگي 

 امضا

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 كارشناص تحصیالت تکمیلي دانشکده جهت اطالع و اقدام -

 مسئول روابط عمومي دانشکده جهت اطالع و انجام هماهنگي هاي مقتضي -

 وب سايتاطالع رسانیاز مسئول اطالع رساني دانشکده جهت  -

 

 .............................................................................................................................................................................: پايان نامه عنوان

 

 ............................مقطع تحصیلي:                                 ............................: دانشجو نام و نام خانوادگي

 ............................گروه آموزشي:                                                                  ............................دانشکده:

 ......................تاريخ  ...........................ساعت :جلسه دفاع تاريخ............................استاد راهنما:  نام 

 ............................مکان:    
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 به نام خدا

 جلسه دفاعيه كارشناسی ارشدحکم شركت در  –10فرم شماره 

 

 ............................استاد محترم سركار خانم / جناب آقای   

 

 و احترام با سالم 

................ .....................بدينوسیله از جنابعالي دعوت مي شود در جلسه دفاعیه از پايان نامه سركار خانم / جناب آقاي 

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

 حضور به موقع موجب مزيد امتنان خواهد بود.شركت فرمائید. 

 

 

 

 

          

 .............مدير تحصيالت تکميلی دانشکدهمعاون/     
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 ه نام خداب

 ارزيابی دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشدفرم  :11 فرم شماره

 

 ............................شماره دانشجويي ............................دانشجو نام و نام خانوادگي 

 ............................رشته تحصیلي 

 .............................................................................عنوان پايان نامه 

 

 امتياز دانشجو حداكثر امتياز  عنوان  رديف

 :میزان تسلط بر موضوع 1

 بیان ضرورت و توجیه انجام تحقیق .1
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