
 
 
 

 انتخاب واحد پایان نامه                  

 

شود و دانشجو بايد دروس نظري و عملي ديگر را گذرانده باشد. انتخاب واحد پايان نامه ي تحصيلي محسوب ميالف( پايان نامه به عنوان آخرين نمره )ارزشيابي( دوره

تواند حداقل در ترم چهارم واحد درسي ديگر در ترم مذكور داشته باشد. در هر صورت دانشجو مي ۸تواند حداكثر حداقل بايد در نيمسال چهارم انجام شود و دانشجو مي

 از پايان نامه خود دفاع نمايد.

 ( شروع فرآيند انجام پايان نامه رسماً پس از تصويب پروپوزال خواهد بود . ب

 ي پروپزال و تحويل آن به گروه اقدام نمايد.انتخاب و نسبت به تهيهتواند در پايان ترم دوم و يا قبل از ترم سوم موضوع را ( دانشجو ميج

 

              

 تعیین موضوع و استاد راهنما و مشاور                

 

نتايج  چاپ .(سايت جستجوي پايان نامه tik.irandoc.ac.irهمانندجو )سايت در بر اساس جستجو  الف( موضوع نبايد تکراري باشد: اطمينان از عدم تکراري بودن موضوع

 .گيردجستجو و تاييد استاد راهنما و ضميمه سازي آنها در پروپوزال صورت مي

  ي تحصيلي و مدير گروه مربوطهتحصيالت تکميلي رشته.ب( اطالع از ظرفيت راهنمايي اساتيد راهنما و مشاور )مدت زمان انتظار دفاع( از طريق كارشناس 

 (1تکمیل فرم شماره )االمکان استاد راهنما بايد از اعضاي هيأت علمي واحد باشد.ج( هماهنگي با استاد راهنما و مدير گروه جهت انتخاب موضوع و استاد راهنما: حتي

 (2تکمیل فرم شماره )رسد. د( نياز به مشاور بر اساس بخشنامه فرم استاد مشاور موجود فايل پروپوزال بايد در زمان تصويب پروپوزال مشخص و به تصويب گروه تخصصي ب

اطالع  از این موضوع آموزشکارشناس  گردد از طریق مدیر گروه وی برخی از اساتید، تأکید میتذکر مهم: با توجه به پُر بودن ظرفیت راهنمایی و مشاوره

 حاصل نمایید.

 
 

 تهیه پروپوزال و تصویب آن در گروه تخصصی و شورای دانشکده و دانشگاه             

 

 زير نظر استاد راهنما قالب پروپوزال کارشناسی ارشد هيه ي پروپوزال بر اساستالف( 

نچه در هر يک از مراحل فوق، ايرادي به پروپزال وارد شد و به تصويب نرسيد، الزم ب( تصويب پروپزال در گروه آموزشي و سپس در شوراي دانشکده و شوراي دانشگاه: چنا

 است دانشجو، اصالحات خواسته شده را انجام داده و مراحل باال مجدداً انجام خواهد گرفت.

 . راحل فعلی پیگیری نمایندتذکر مهم: تا اطالع بعدی، دانشجویان باید همزمان امور تصویب پروپزال خود را به صورت فیزیکی و با طی م

 باشد.در دسترس می akhbaromomi@رسانی به آدرس * جهت تسهیل امور و راهنمایی بیشتر دانشجویان، کانال تلگرامی اطالع

 هاي مربوطه به كارشناس گروه انجام شود.ي جستجوي در سايتنتيجهو  (4 شماره فرم و 3 شماره فرم)هاي مربوطه( تحويل پروپزال و فرمج

ی خود دفاع نامهتواند از پایانمی -به شرط دارا بودن شرایط دفاع -ماه از تاریخ تصویب پروپزال در گروه آموزشیاز گذشت حداقل شش  تذکر:دانشجو بعد

 نماید.
به تاييد استاد راهنما و مديرگروه برسد سپس تحويل مسئول  نامهبايد در پايان هر دوره گزارش سه ماهه پاياند( طبق تاريخ تصويب شده پروپوزال در گروه آموزشي ، 

 (5تکمیل فرم شماره ) آموزش گردد.

 

 صویبی به حوزه معاونت پژوهشورود پروپوزال ت             

 

 آموزشکارشناس  لف( اطمينان از تصويب پروپوزال در گروه و شوراي دانشکده و رسيدن پروپزال بها

ی پژوهش، رسمیت نداشته و باید مجدداً و براساس تاریخ جدید هایی که مسیری غیر از روند ذکر شده را طی کرده باشند، از لحاظ حوزهتذکر مهم: پروپزال

ی جلسات با جهی گروه و شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه مطرح و تصویب گردند. مسؤلیت تحویل پروپزال به گروه و پیگیری نتیدر جلسه

 گیرد.، پروپزال را به طور مستقیم از دانشجو تحویل نمیآموزشدانشجو بوده و به هیچ عنوان کارشناس 

 تکميل و به كارشناس آموزش تحويل گردد .( 14)فرم شماره در صورتي كه مدت زمان تصويب شده براي دفاع از پايان نامه به اتمام رسيده بايد فرم تمديد پروزه 

 

 مراحل تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد
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 اعالم امادگی دفاع پایان نامه              

 

 پايان نامه بايد حداقل شش ماه از تصويب پروپوزال در گروه تخصصي گذشته باشد.الف( براي دفاع از 

و فرم معرفی جهت دفاعیه فرم  7و اعالم نظر اولیه داور فرم شماره  6ماره ش)فرم برگزاری جلسه دفاعیه فرم ب( تکميل فرم هاي مربوط به امور قبل از دفاع 

 (15شماره 
 تهيه و تنظيم شود دستورالعمل نگارش پایان نامه ج( پايان نامه بايد بر اساس

و زمان دفاع توسط گروه) در صورت حضور استاد مشاور، يک نسخه براي داور د( تحويل دو نسخه ي پايان نامه جهت داوري به كارشناس تحصيالت تکميلي و تعيين داور 

 ست(كافي

کالت دانشگاه نامه جهت دفاع به تأييد استاد راهنما رسيده و روند امور قبل دفاع انجام شده باشد و در صورت تاخير در برگزاري جلسه دفاع به دليل مشو( چنانچه پايان

ا ( پرداخت شهريه متوجه دانشجو نخواهد بود ولي در صورتيکه دانشجو در زمان تعيين شوراي دفاع حضور نيابد مشمول شهريه در ترم دفاع )نبودن ظرفيت و استاد راهنم

 خواهد بود .

یمسال دوم( است که زمان نکته مهم : مهلت اعالم آمادگی دفاع و تحویل پایان نامه در هر ترم معموال اوایل دی ماه)برای نیمسال اول( و اواخر مرداد)برای ن 

ی ترم بعد دقیق آن توسط پژوهش به صورت اطالعیه جداگانه در هر ترم اعالم می گردد . اعالم آمادگی دفاع پس از مهلت مقرر مشمول پرداخت شهریه

 میگردد. 

 

 

 برگزاری جلسه دفاع             

 

 وجود( ، داوران در جلسه دفاع الزامي است.الف ( حضور دانشجو ، استاد راهنما ، مشاور)درصورت 

 هاي مفصل و غير معمول در جلسه ي دفاع خودداري گردد.ب( طبق آيين نامه انضباطي از دادن هديه و پذيرايي

 تکميل و به كارشناس آموزش تحويل داده شود . فرم مجوز استفاده از سالن همایشج( 

 نامه پايان از دفاع جلسه از دانشگاه تکميلي تحصيالت نماينده گزارش( ، فرم  9فرم شماره لسه دفاع از پايان نامه )فرم صورتج:  دفاع حينتکميل فرم هاي مربوط به امور د( 

 (13فرم شماره ) ارشد كارشناسي نامه پايان از برگرفته پژوهشي هاي فعاليت فرم،  (11فرم شماره ) ارشد كارشناسي

 
 

 نمره مقاله               

شود. محاسبه مي ۱۸گيرد و نمره بر اساس نظر داوران و اساتيد راهنما و از كمّي صورت مينامه به صورت ارزشيابي پايان ۹۶-۹۵هاي قبل از نيمسال اول الف( براي ورودي

شود و صرفاً مقاالت پذيرش يا به بعد، ارزشيابي به صورت كيفي با درجات عالي/ بسيار خوب، خوب، متوسط و مردود انجام مي ۹۶-۹۵براي دانشجويان ورودي نيمسال اول 

ي مجالت باال( هاي غير علوم انساني و مقاالت علمي پژوهشي) به عالوهبراي رشته  PubMedو  Scopus و نمايه شده در ISI(WOS) علمي چاپ شده در مجالت معتبر

ی دانشجویان ورودی نامهالمللی تغییری در ارزشیابی پایانهای ملی و بینی مقاله در کنفرانسگردد ارائهتأکید می نامه مؤثر خواهد بود.پايان يدر افزايش درجه

 به بعد نخواهد داشت. 95

اين مهلت با درخواست استاد راهنما به مدت شش ماه ديگر قابل تمديد است گردد .  حداكثر ظرف شش ماه پس از دفاع بايد مشخص 8 شماره فرم ب( نمره مقاله بر اساس

. 

               

 مراحل پس از دفاع                      

 

اقدام  التحصيليي فرايند فارغنسبت به ادامهتواند ي دفاع( دانشجو مينامه توسط استاد راهنما و يا اساتيد داور) بسته به نظر اساتيد در جلسهالف( پس از تأييد اصالحات پايان

 تحويل داده شود. آموزشکارشناس  درصورت نياز تکميل گردد و به ( 10) فرم شماره فرم تاییدیه اصالحات  .نماييد

گردد. آموزشکارشناس  تحويل(  12فرم شماره )  فرم تحويل پايان نامه كارشناسي ارشدب(     

گردد. آموزشکارشناس  تحويل ( 8)فرم شماره  ( فرم نمره مقالهج  

 براي هر رشته تهيه و تنظيم گردد. شورای پژوهشی رنگ جلد مصوب اساس بر( پايان نامه بايستي د

 في گردد.بخشنامه، بايستي پايان نامه به صورت دورو چاپ و تکثير شود. يک نسخه براي تحويل كتابخانه و يک نسخه براي تحويل به استاد راهنما صحا( طبق و
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