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 :نامه تعريف و شرح وظايف مجريان پايان

 

 

علمي دانشگاه مربوطه بوده و حداقل از  بايست از اعضاي هيأت استاد راهنما مياستاد راهنما:  .8ماده 

 .برخوردار باشد درجه علمي استادياري

 

 .نامه را داشته باشد ستاد راهنما بايد حتماً سابقه حداقل مشاوره دو پايانا: 1تبصره 

هاي جديد التاسيس استثنا شدن از تبصره فوق منوط به موافقت  در مورد رشته و دانشكده: 1-1تبصره 

 .باشد مي شوراي پژوهشي دانشگاه

   

 نامه با راهنمايي استادي از دانشكده ديگر به اجرا درآيد توافق شوراي  چنانچه الزم باشد پايان: 2تبصره 



 
 

 

 .تحصيل دانشجو ضروري است پژوهشي دانشكده محل

 

به پيشنهاد استاد راهنما و موافقت معاونت پژوهشي و تائيد شوراي پژوهشي دانشكده اعضاي : 3تبصره 

 .ان استاد مشاور انتخاب شونديا محققين ديگر ميتوانند به عنو علمي ساير دانشگاهها هيأت

 

علمي با درجه استاديار به حد كفايت وجود نداشته باشد  در صورتيكه در دانشكده اعضاي هيأت: 4تبصره 

سال 5علمي مربي با حداقل  و معاونت پژوهشي دانشكده ميتوان از اعضاي هيأت با تائيد شوراي پژوهشي

 .نما استفاده نمودراه عنوان استاد سابقه كار آموزشي و پژوهشي به

 

انتخاب استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت استاد مورد نظر منوط به رعايت سقف پايان . 9 ماده 

به استاد مربوطه محول شده است و تائيد شوراي پژوهشي و معاونت پژوهشي  نامه هايي كه هدايت آنها

 .باشد دانشكده مي

 

انشگاه هاي د نامه استاد راهنما و مشاور تابع دستورالعملها و آييندانشجوي مهمان از نظر انتخاب تبصره: 

 .باشد علوم پزشكي مقصد مي

 

استاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد راهنماي اول  2نامه ميتواند حداكثر  هر پايان: 11ماده 

 .نامه را برعهده دارد پايان مسئوليت حسن اجراي



 
 

 

 

ذكر داليل قانع كننده از طرف استاد راهنماي اول پيشنهاد شده و اين  استاد راهنما دوم با: 1تبصره 

 .تحصيالت تكميلي دانشكده برسد پيشنهاد بايد به تائيد شوراي

 

هايي كه شوراي تحصيالت تكميلي ندارند اين وظايف به عهده شوراي پژوهشي  در دانشكده:1-1تبصره 

 گذاشته مي شود

. 

حد آموزش براي هر استاد راهنما به عهده شوراي تحصيالت تكميلي تعيين ميزان معادل وا: 2تبصره 

اي ه كه شوراي تحصيالت تكميلي ندارند توسط شوراي آموزشي دانشكده دانشكده و در دانشكده هايي

 .باشد مربوطه مي

 

 

نامه  يك پايانPhD)، (نامه دكتري تخصصي هر استاد راهنما ميتواند بطور همزمان دو پايان: 11ماده 

امه ن نامه كارشناسي ارشد، دو پايان براي هر سال ورودي دانشجويان، سه پايان دكتري تخصصي باليني

 .راهنمايي نمايد اي براي هر سال ورودي دانشجويان را دكتري حرفه

 

نامه دكتري تخصصي پايانk=3 PhD 

 

نامه دكتري تخصصي باليني پايانk=2 



 
 

 

 

نامه كارشناسي ارشد  پايانk=1/5 

 

نامه دكتري حرفهاي  پايانk=1 

 

 .نامه ميباشد پايانk=6هر استاد راهنما حداكثر مجاز به هدايت  تبصره :

 

 .باشد ميK=1/3در خصوص استاد مشاور مقدار  تبصره :

 

 .هدايت پايان نامه هايي كه بصورت طرح تحقيقاتي مي باشند؛ مشمول اين سقف نمي باشند :تبصره 

صوص گيري در خ نامه هاي ابالغي از وزارت متبوع در شرايط استثنايي تصميم مطابق با آيين تبصره :

بيش از سقف تعيين شده بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي  نامه ها هدايت همزمان پايان

    .نامه ها ميباشد عدالت در تقسيم پايان پژوهشي دانشكده و با توجه به توانايي علمي و رعايت

 .استاد راهنما هدايت ميشود ضريب مورد اشاره نصف ميگردد 2چنانچه طرح با تبصره : 

استاد راهنماي دوم تنها با ذكر داليل كافي مبتني بر گستردگي موضوع تحقيق و با شرايط موافقت تبصره : 

ر نامه يا كا صورتيكه هر استاد قادر به هدايت بخشي مستقل و مشخص از پايان شوراي پژوهشي در

 .را بر عهده بگيرند؛ امكانپذير مي باشد تحقيقي

 

هايي كه اساتيد اين دانشگاه در ديگر دانشگاهها به عنوان استاد راهنما يا  نامه آن تعداد از پايانتبصره : 



 
 

 

 .ها لحاظ نميگردند نامه كنند در محاسبه سقف مجاز هدايت پايان مي مشاور در آنها همكاري

  :12 ماده 

 :وظايف استاد راهنما

دارا بودن مسئوليت اصلي در هدايت مستقيم دانشجو و نظارت مستمر بر مراحل مختلف تحقيق و .1

د مورخ 011/2422به استناد نامه پيوست شماره /)مطالب مندرج در پاياننامه  صحت علمي و اخالقي

 )وزارت بهداشت93/9/2

شوراي پژوهشي دانشكده  نامه جهت ارايه به نويس پايان همكاري با دانشجو در تكميل فرم پيش.2

يا سامانه مورد تاييد وزارت IRANDOCنامه در  سپس ثبت عنوان پايان نامه و براي ثبت موضوع پايان

 .بهداشت

نامه به معاونت پژوهشي دانشكده حداكثر ظرف مدت  ارايه فرمهاي مربوط به ثبت موضوع پايان.3

 پيگيريهاي الزم؛ هفته از زمان تكميل آن و2

امه ن حداقل سه جلسه با مشاركت اساتيد مشاور و دانشجو بمنظور بررسي پيشرفت كار پايانتشكيل .4

 ارايه در زمان دفاع؛ و تهيه صورتجلسه براي

 نامه نامه و شركت در جلسه دفاع از پايان سازي دانشجو در جهت انجام جلسه دفاع از پايان آماده.0

جلسه پيش دفاع وجود دارد مي توان جلسه پيش دفاع را هايي كه زمينه برگزاري  در دانشكدهتبصره: 

 .دانشجو و استاد راهنما برگزار نمود بمنظور آمادگي بيشتر

هاي زماني خود ارائه ندهد و يا در جلسات پيشرفت كار شركت  در صورتي كه دانشجو گزارش.6

در  يتواند با ارائه مستندات مسئله رانامه سر باز زند؛ استاد راهنما م پايان ننمايد و يا به هر دليلي از ارائه

نسبت به خاتمه همكاري با دانشجو اقدام  شوراي پژوهشي طرح نمايد و با مصوبه شوراي پژوهشي



 
 

 

 .نمايد

 .13ماده 

  :استاد مشاور داراي شرايط زير است

اي اجراستاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده جهت مشاوره در .1

 .باشد نفر مي 2نامه حداكثر  تعداد استاد مشاور هر پايان.نامه مشخص ميگردد پايان

در صورت نياز و به تشخيص استاد راهنما، يك يا چند PhDدر خصوص دوره دكتري تخصصي تبصره: 

 . رساله دانشجو تعيين مي شوند "استاد مشاور"يا ساير متخصصان به عنوان  تن از اعضاي هيأت علمي

علمي دانشگاه يا از محققين مؤسسات علمي و پژوهشي  استاد مشاور بايد ترجيحاً از اعضاي هيأت.2

 .شوراي پژوهشي دانشكده باشد برجسته كشور پس از تاييد

استاد مشاور بايد حداقل داراي مرتبه علمي مربي يا مدرك كارشناسي ارشد بوده و تخصصهاي الزم را .3

 .نامه داشته باشد پايان در ارتباط با مشاوره

ميباشد و در مجموع سهم هر فرد از استاد راهنما يا مشاور بودن K=6سقف استاد مشاور براي هر فرد .4

باشد. افزايش بيشتر بر اساس موافقت شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه ممكن K=9نبايد بيشتر از 

  .خواهد بود

 :فرمول معادل سازي براي راهنما و مشاور

واحدمعادل =
واحد پروژه یا پایان نامه ∗ دانشجو تعداد

تعداد دانشجو + 3
 

 

 .باشد به عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ها ميkبررسي سقف  تبصره :

سازي تعداد واحد اساتيد از سقف قابل پرداخت آموزشي فراتر  چنانچه مطابق با فرمول معادل تبصره :



 
 

 

 .باشد مربوطه حق الزحمه از طريق قرارداد پژوهشي قابل پرداخت مي رفت با تاييد دانشكده

 :14ماده 

 وظيفه استاد مشاور

 .استاد مشاور مسئوليت صحت علمي موارد مشاوره شده عمدتاً آمار حياتي و روش تحقيق را دارد

 .ردداعمال ميگنامه  كليه نظرات استاد مشاور در نهايت با توافق استاد راهنما در تدوين پايانتبصره: 

 

 زمان انتخاب واحد پايان نامه

 

نسبت  بندي ذيل هاي مختلف بايد طبق برنامه زمان دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي در رشته:10ماده 

 :ثبت آن اقدام نمايند به انتخاب موضوع و

 

وم نيمسال سدانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع  -الف

نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت  تحصيلي موضوع پايان

 .تكميلي دانشكده برساند

 

موظف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود PhDدانشجوي دوره دكتري تخصصي  -ب

 .د را آغاز كندراهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خو را با هماهنگي استاد

 

ارزيابي )هشيپژو نشجو براي استمرار فعاليتچگونگي ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي داتبصره : 



 
 

 

موضوع رساله دانشجو مطابق دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه  و نحوه تصويب (جامع

مسال جو حداكثر تا پايان نيكند كه موضوع رساله دانش رسيده باشد. مؤسسه موظف است ترتيبي اتخاذ

 .سوم تحصيلي دانشجو به تصويب نهايي برسد

 

 دانشجوي دوره دكتري پزشكي عمومي از شروع كارآموزي تا قبل از امتحانات جامع كارورزي؛ -ج

 دانشجوي دوره دكتري دندانپزشكي از سال چهارم دوره تحصيلي طي مدت يك سال؛ -د

 واحد درسي تا حداكثر يك سال140دانشجوي دوره داروسازي بعد از گذراندن -ه

ا پايان تخصصي ت دانشجوي دوره تخصصي تا پايان سال اول دستياري تخصصي و دانشجوي دوره فوق -د

 تخصصي؛ فوق سال اول دستياري

 

اي ه اول، در رشتههاي سه ساله قبل از معرفي به آزمون ارتقاء سال  در دوره تخصصي در رشته تبصره :

 به ارتقاء سال دوم و در خصوص دوره فوق تخصصي تا پايان سال اول دستياري ساله قبل از معرفي5و 4

 فوق تخصصي

 

 نامه آيينهاي يادشده برابر نامه در رشته بندي انتخاب واحد پايان در صورت عدم رعايت زمانتبصره: 

 .اشدب مسئوليت عواقب آموزشي آن بر عهده دانشجو ميرفتار شده و  هاي آموزشي دانشگاه با دانشجو

 پايان نامه Proposal)(شرايط انتخاب و ثبت طرح پيشنهادي 

 

نامه خود انتخاب نمايد و پس از جستجو  هر دانشجو بايد فقط يك عنوان پيشنهادي را جهت پايان:16ماده 



 
 

 

 .ثبت نمايد ris.gums.ac.irمركزي مبني بر عدم تكراري بودن آن در سامانه  و تاييد كتابخانه

عنوان پيشنهادي بايد از اولويتهاي پژوهشي دانشگاه و يا موسسات خارج از دانشگاه با جذب :18ماده 

 .باشد منابع مالي استخراج شده

 

 :19 ماده 

 :كميل روند ثبت طرح پيشنهادي پايان نامهت

 

نامه توسط دانشجو از طرف استاد راهنما و ارائه به  تكميل فرم پيشنهاد هدايت پايان: 1فرم شماره  -الف

 تحصيالت تكميلي

 

بررسي فرم خالصه اطالعات تكميل شده توسط كتابخانه مركزي و تاييد توسط استاد راهنما، : 2فرم شماره 

 مربوطه و تاييد توسط شوراي تحصيالت تكميلي مشاور و مدير گروه

 

 تكميل فرم پيش نويس طرح تحقيقاتي و تاييد مدير گروه به عنوان نماينده شوراي گروه: 3فرم شماره 

تحويل فرمهاي تكميل شده بعد از طرح در شوراي گروه و تاييد اوليه مدير گروه به حوزه معاونت  -ب

تحقيقات داراي موافقت قطعي يا اصولي از شوراي گسترس وزارت بهداشت  پژوهشي دانشكده يا مراكز

 هاي الزم ارسال مي گردد جهت بررسي

 

نامه در مركز تحقيقات با حضور داور تخصصي مورد  در مواردي كه جلسه دفاع از پروپوزال پايان تبصره :



 
 

 

 .دانشكده برگزار شده باشد لزومي به برگزاري جلسه دفاع در دانشكده نيست تاييد معاونت پژوهشي

نامه مطرح شده و طرح تحقيقاتي نيستند را نمي توان در مراكز  مواردي كه صرفا به عنوان پايان تبصره :

 .تحقيقاتي به ثبت رساند

رد طرح پيشنهادي ياد شده توسط شوراي پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه همراه با  -ج

 .راهنما ذكر داليل منطقي به استاد

از تاريخ اعالم نظريه اصالحي شوراي ماه پس 2چنانچه نظريه اصالحي بود دانشجو فرصت دارد  تبصره :

 .اصالحات را ارائه دهد پژوهشي دانشكده

چنانچه پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده يا مراكز تحقيقات رد شد؛ مجري طرح ميتواند  تبصره :

 .استيناف به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد هفته تقاضاي3حداكثر تا 

اي ه نامه دانشكده موظف است در هر ترم تحصيلي فهرست عناوين پايانمعاونت پژوهشي  تبصره :

 .قالب تعيين شده به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال كند مصوب آن دانشكده را مطابق

در صورتي كه معاون پژوهشي دانشكده يا شوراي پژوهشي مركز تحقيقاتي مربوطه الزم بداند جهت  -د

نامه را در جلسه شوراي پژوهشي دانشكده در حضور استاد راهنما به  پايان عنوانرفع ابهامات ميتواند 

 .شور بگذارد

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال براي 93/09/02مورخ 2422بخشنامه شمار 2به استناد بند تبصره: 

راي دكتاز جمله دانشجويان كارشناسي ارشد، )نامه ارائه ميكنند  پايان همه دانشجوياني كه به نوعي

 .است الزاميPhD )حرفهاي، مقاطع تخصصي و فوق تخصص و 

معاونت پژوهشي دانشكده يا مراكز تحقيقاتي موظفند حداكثر تا يك ماه نسبت به بررسي اوليه  -ه

دريافت نتيجه اصالحيه نهايي نسبت به تصويب يا رد طرح پيشنهادي  پروپوزال اقدام نمايند و پس از

طرح (تعويض يا اصالح)شرايط تغيير .و ابالغ اساتيد راهنما و مشاور را صادركنندپاياننامه اقدام نمايد 



 
 

 

 پيشنهادي پايان نامه

نامه فقط يك بار حق تعويض آن را دارد. اين  هر دانشجو بعد از ثبت طرح پيشنهادي پايان: 21ماده 

ژوهشي دانشكده, منطقي از طرف استاد راهنما بوده و به تاييد شوراي پ تعويض بايد با ذكر داليل

در صورت تعويض عنوان، مراحل ثبت عنوان .شوراي تحصيالت تكميلي يا مركز تحقيقاتي مصوب برسد

 .نامه مجدداً تكرار ميشود جديد پايان

چنانچه موضوع مطرح شده براي پايان نامه به هر دليل به ثبت نرسد و استاد راهنماي مربوطه تبصره: 

 وي ديگر اخذ ننمايد يا بصورت طرحزماني يكسال با يك دانشج نامه را در فاصله موضوع پايان

 .استاد خارج ميشود تحقيقاتي به معاونت پژوهشي ارائه ندهد موضوع از حوزه اختيار آن

نامه از چهارچوب مصوب اوليه در ن در صورتي قابل قبول است كه پايا نامه اصالح عنوان پايان: 21ماده 

نامه نيز فقط يك بار امكانپذير است  ... خارج نشود. اصالح عنوان پاياناجرا و  هاي اهداف، روش زمينه

  به شوراي پژوهشي گروه اعالم و بهنامه  پايان بايد توسط دانشجو و استاد راهنما قبل از شروع و مي

چنانچه در جريان اجرا بدليل  .اطالع و تصويب نهايي معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات برسد

دانشكده  نامه با اشكال مواجه شود موضوع بايد به تاييد شوراي پژوهشي هايي ادامه پايان يتمحدود

 . برسد

 شرايط تغيير اساتيد راهنما و مشاور

 باشد كه اين تغيير بايد با موافقت  هر دانشجو فقط يك مرتبه مجاز به تغيير استاد راهنما مي: 22ماده 

كننده بوده به تصويب معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات  و قانع طرفين وبا ذكر داليل كافي

 .برسد

 .باشد تصميم گيري در خصوص موارد استثناء به عهده شوراي پژوهشي دانشكده ميتبصره: 



 
 

 

نامه توسط استاد راهنما، استاد راهنما يا دانشجو، استاد  در صورت عدم امكان هدايت پايان: 23ماده 

را به  نامه پژوهشي دانشكده معرفي ميكند تا در صورت تاييد هدايت پايان معاونتراهنماي جديد را به 

 .عهده بگيرد

در مورد تحقيقاتي كه در مراكز تحقيقات صورت ميگيرد موافقت شوراي پژوهشي مركز تبصره: 

 .ضروري است

از اجراي در صورتي كه طول مدت غيبت استاد راهنماي اصلي بيش از دو پنجم مدت زمان مج: 24ماده 

 .غيبت به منزله موافقت استاد راهنما يا تغيير استاد راهنما تلقي ميگردد نامه باشد، اين پايان

تغيير استاد مشاور بايد به پيشنهاد استاد راهنما با ذكر داليل كافي و قانع كننده بوده و حداكثر : 20ماده 

ايد به تاييد معاونت پژوهشي دانشكده يا نامه امكان پذير است. اين تغيير ب پايان يك مرتبه در طول

 .مركز تحقيقات برسد

 .پيشنهاد دانشجو براي تغيير استاد مشاور بايد از طرف استاد راهنما انجام پذيردتبصره: 

 حداقل و حداكثر زمان اجراي پايان نامه

دفاع مطابق نامه تا جلسه  موضوع پايان (تصويب رسمي)حداقل فاصله زماني الزم بين ثبت :26ماده 

 .باشد تحصيلي و رشته مي آيين نامه آموزش هر مقطع

هاي حداكثر طول مدت  نامه با توجه به آيين نامه حداكثر زمان مجاز براي اجراي پايان: 22ماده 

 .مختلف تحصيلي تعيين ميگردد هاي در مقاطع و رشته تحصيل

 نامه تركيب هيأت داوران پايان

 :عبارتند ازاعضاي هيأت داوران : 28ماده 

 راهنما؛ (ان)استاد -الف

 مشاوردر صورت وجود؛ (ان)استاد -ب



 
 

 

باشند و يك نفر از ايشان بايد از گروه  دو نفر از اساتيد داور كه متخصص در رشته مربوطه مي -ج

آموزشي مربوطه و با معرفي مديرگروه به عنوان نماينده آموزشي يا تحصيالت تكميلي انتخاب شود و 

ي با تاييد معاونت پژوهش)تحقيقاتي مربوطه  انتخاب معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز فرد ديگر با

 به عنوان نماينده پژوهشي مشخص ميگردد؛ (دانشكده

 معاون پژوهشي دانشكده يا نمايندة ايشان؛ -د

يك فرد با تجربه در زمينه روش تحقيق كه در زمان تصويب پروپوزال به انتخاب معاون پژوهشي  -ه

 .اند حضور داشته

 

ها ميتوان به پيشنهاد استادان راهنما و مشاور يا صالحديد معاونت پژوهشي  در كليه رشتهتبصره: 

استادان خارج از دانشگاه نيز به عنوان داور دعوت به عمل آورد كه در  دانشكده / تحصيالت تكميلي از

 .نشكده مربوطه رسيده باشدپژوهشي دا چنين مواردي صالحيت فرد داور بايد به تاييد شوراي

 دفاع از پايان نامه

باشند؛ اجباري  نامه براي كليه دانشجوياني كه مشمول گذراندن اين واحد مي دفاع از پايان:29ماده 

 .است

براي دورههاي كارشناسي 89/5/18نامه كارشناسي ارشد مورخ  آيين24مطابق با تبصره ماده تبصره: 

 .كليه واحدهاي درسي ميباشدگذراندن  منوط بهPhDارشد و 

راهنما و مشاور مبني بر  (ان)نامه پس از تدوين آن توسط دانشجو و تاييد استاد دفاع از پايان:31ماده 

 .در حضور هيأت داوران صورت ميگيرد نامه قابل دفاع بودن پايان

بع مصوبه تخصصي تا نامه در مورد دستياران تخصصي و فوق شرايط الزم براي دفاع پايان تبصره :

پژوهشي است كه سطح آن  -پذيرش مقاله از يك مجله معتبر علمي شوراي دانشگاه دال بر ارايه

ويان گيري ميشود. دانشج دانشگاه تصميم متناسب با شرايط توسط مصوبه شوراي پژوهشي و آموزشي



 
 

 

 .در اين خصوص تابع شرايط آئين نامه مربوطه مي باشندPhDدوره دكتري تخصصي 

براي ساير مقاطع تحصيلي در صورت پيشنهاد معاون پژوهشي و آموزشي دانشكده و تصويب  تبصره :

 .گيري ميشود دانشگاه تصميم شوراي پژوهشي و آموزشي

راهنما و مشاور رسيده  (ان)نامه را كه به تاييد استاد دانشجو موظف است نسخه اوليه پايان:31ماده 

 .است جهت اقدامات الزم دراختيار معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه قرار دهد

مه نا دانشجو موظف است حداقل يك ماه قبل از پايان سقف مجاز زماني براي گذراندن پايان تبصره :

 .پژوهشي دانشكده نمايد نسخه اوليه آنرا تحويل معاونت

نامه بايد رعايت استانداردهاي تناسب حجم مطالب هر  قبل از صدور اجازه براي دفاع از پايان تبصره :

 .پژوهشي دانشكده مربوطه برسد بخش به تاييد معاونت

معاون پژوهشي دانشكده موظف است ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از دريافت نسخه اوليه :32ماده 

 .ه دفاع را فراهم آوردجهت برگزاري جلس نامه اقدامات الزم پايان

 .ماه ميباشد2اين زمان PhDهاي كارشناسي ارشد و  در خصوص دوره تبصره :

دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه موظف است حداقل دوهفته قبل از زمان دفاع كپي كامل  :تبصره 

 .قرار دهدصورت چاپي يا از طريق پست الكترونيك در اختيار داوران  نامه را به نسخه اوليه پايان

نامه بايد حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر آن با  زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع از پايان: 33ماده 

 راهنما، (ان)معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه به اطالع استاد اعالم كتبي به وسيله

 .برسداطالع عموم  مشاور و داوران و با درج آگهي در تابلو اعالنات به

انشكده يا مركز تحقيقات مربوطه موظف است مكاتبات و تسهيالت الزم جهت جلسه دفاع از د:34ماده 

 نامه را فراهم آورده پايان

 .نامه را در اختيار دانشجو و استاد راهنما قرار دهد و امكانات مورد نياز جهت ارايه هر چه بهتر پايان



 
 

 

 

 

 

انگليسي بالمانع است. در اين مورد پايان نامه بايد عالوه بر چكيده به نامه به زبان  نگارش پايان تبصره :

 .زبان فارسي نيز داشته باشد زبان انگليسي, خالصه به

نامه به زبان انگليسي, دفاع و مراحل دفاع نيز بايد به صورت  در صورت نگارش پايان1 تبصره :

 .انگليسي باشد

نامه بايد در يكي از اماكن متعلق به دانشگاه علوم پزشكي  محل برگزاري جلسه دفاع از پايان: 30ماده 

 .گيالن باشد

اه نامه در محلي غير از اماكن متعلق به دانشگ چنانچه به داليلي الزم باشد كه جلسه دفاع از پايانتبصره: 

يد يگردد، اين موضوع به درخواست استاد راهنما و با ذكر داليل كافي و با تا علوم پزشكي گيالن برگزار

 .معاون پژوهشي دانشكده مقدور ميگردد

نامه دانشجو يا دستيار هنگامي اعتبار دارد كه عالوه بر حضور استاد راهنما،  جلسه دفاع از پايان:36ماده 

دانشكده, نماينده معاون آموزشي دانشكده و حداقل دو داور تخصصي رشته  نماينده معاون پژوهشي

 .حضور داشته باشند هشي دانشكدهمربوطه، انتخابي از طرف معاون پژو

 .نفر از نامبردگان الزامي است5در جلسه فوق حضور حداقل 1تبصره :

در مواردي كه استاد راهنما با ارايه داليل مستند و مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشكده براي 2تبصره :

ر جاي استاد راهنما حضو نامه به اين جانشين ميتواند در جلسه دفاع از پايان خود جانشين مشخص نمايد

 .يافته و وظايف محوله را انجام دهد

 نامه فقط يك بار از جانب استاد راهنما و با ارايه تغيير ساعت، روز و مكان جلسه دفاع از پايان: 32ماده 



 
 

 

 

 

 .اشدب معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه امكان پذير مي داليل مستند مورد تاييد 

چنانچه تاريخ از پيش تعيين شده بدليلي تعطيل اعالم شود شامل يك نوبت لغو جلسه نمي  تبصره :

 .باشد از اين ماده برعهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي شود. رسيدگي به موارد خارج

 ارزشيابي پايان نامه

آن به صورت نمره  نامه به عهده اعضاي هيأت داوران است كه نتيجه وظيفه ارزشيابي پايان: 38ماده 

 .نامه اعالم ميگردد پايان

 .باشد وظيفه نظارت بر نمرات بر عهده معاون پژوهشي دانشكده ميتبصره: 

بالفاصله پس از جلسه دفاع، در  (اين آئين نامه28با تركيب مندرج در ماده )هيأت داوران  :39ماده 

بندي  م به تكميل فرم ارزشيابي و جمعحضور دانشجو و ميهمانان ديگر اقدا  اي جداگانه و بدونه جلسه

 .نمايند نامه مي و استخراج نمرة پايان

در مواردي كه تعداد استادان راهنما يا مشاور بيش از يك نفر است ميانگين نمرات ايشان به : 41ماده 

 .ارزشيابي هيأت داوران محاسبه ميگردد عنوان يك نمره در برگه

گيري به عمل آمده و نمره  يك از داوران، از مجموع نمرات معدلبعد از استخراج نمره هر : 41ماده 

 .بيست مشخص ميگردد نامه بر اساس معيار يك تا پايان

فرم صورتجلسه دفاع توسط معاونت پژوهشي به جلسه آورده شده در حين جلسه تكميل و به : 42ماده 

 .داوران به امضاي هيأت داوران ميرسد هاي ارزشيابي همراه برگه

امه ن چنانچه دريافت نمره دانشجو/دستيار از طريق هيأت داوران منوط به تغييراتي در پايان:43ه ماد

 راهنما اصالحات الزم را انجام داده و با  (ان)خواهد شد با هماهنگي استاد باشد، دانشجو/دستيار موظف



 
 

 

 

 

 

نشكده تحويل نمايد و نمره پس پژوهشي دا ارايه آن به داور مربوطه اخذ تائيديه از داور آن را به معاون

 .از تاييد نهايي معاون پژوهشي دانشكده يا رييس مركز تحقيقاتي اعالم خواهد شد

نامه بر عهده معاون پژوهشي دانشكده يا جانشين وي  تعيين زمان مجاز ارائه و دفاع از پايان:44ماده 

 .باشد مي

نامه بايد سهم  باشد بايد در ارايه و دفاع از پاياننامه توسط دو دانشجو اخذ شده  چنانچه پايان:40ماده 

 .شده باشد هر كدام در ابتدا مشخص

 .نامه توسط هيات داوران مشخص خواهد شد سهم هر دانشجو در ارائه مطالب مربوط به پايانتبصره: 

راهنما و بجز استاد (نامه بيش از نيمي از هيأت داوران  در صورتي كه در جلسه دفاع از پايان:46ماده

 به اين نتيجه برسندكه دفاع كامل نبوده و جهت تكميل آن نياز به برگزاري جلسه ديگري مي )مشاور

 باشد، اين مسئله در فرم صورتجلسه منعكس شده و

 .نامه به عمل خواهد آمد هاي الزم جهت جلسه بعدي دفاع از پايان هماهنگي

مه خود در آخرين نيمسال تحصيلي ميباشند و چنانچه ا كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان تبصره :

نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد حتي  سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان دانشجو در چارچوب

 .را با موفقيت گذرانده باشد؛ اخراج خواهد شد اگر كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه

 .گزار خواهد شدجلسه دفاع مجدد حداكثر يك مرتبه بر

 

 گذاري از صفر تا بيست صورت  ها توسط هيات داوران در مقياس نمره نامه رزشيابي پايانا: 42ماده 



 
 

 

 

 ميگيرد و با توجه به نمرات

 :مربوط به پنج درجه به شرح ذيل متمايز ميشوند

 21تا 18,5هاي با نمره  نامه پايان :عالي

 18،49تا 17هاي با نمره  نامه پايان :بسيار خوب

 16،99تا 15,5هاي با نمره  نامه پايان :خوب

 10،49تا 14هاي با نمره  نامه پايان :قابل قبول

 14هاي با نمره كمتر از  نامه غير قابل قبول: پايان

هايي ميتوانند درجه عالي را كسب نمايند كه پژوهش اصيل بوده و در يكي از مجالت  نامه پايانتبصره: 

يا خارج كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا نامه پذيرش چاپ در اين  پژوهشي معتبر داخل-علمي

 پذيرش چاپ مقاله بايد پيش از دفاع پايان مجالت را ارايه نمايند. بديهي است كه ارايه مقاله و يا نامه

 .نامه صورت گيرد

 متفرقه

 .باشد تاد راهنما مياس نامه به عهده مسئوليت حقوقي و اخالقي كليه مطالب مندرج در پايان: 48ماده 

نامه به صورت  اعم از درج پايان)نامه متضمن آن است  كليه حقوق مادي و معنوي كه پايان: 49ماده 

ي نوين وشحاصل از كشف يا استخراج ماده يا ساخت دستگاه جديد و اتخاذ ر مقاله يا كتاب يا منافع مالي

طور مشترك محفوظ است. در صورت وجود به  راهنما، مشاور و دانشجو (ان)... براي استاد(و خاص 

 .نامه است مابين افراد فوق حقوق مربوطه تابع تفاهم تفاهم نامه في



 
 

 

 

 

راهنما،  (ان)استاد)يك از مجريان طرح  قبل از تصويب طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه هيچ: 01ماده 

 .باشند شروع تحقيق نمي مجاز به(مشاور، دانشجو

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت 94/04/29مورخ 211د/ 1691با عنايت به نامه شماره /: 01ماده 

هاي دانشجويي كه در  نامه پزشكي، كليه طرحهاي پژوهشي و پايان بهداشت، درمان و آموزش

قبل از شروع كار، به تصويب كميته  بايست دانشگاهها و موسسات تابعه اين وزارت انجام ميشود مي

 .وهش مربوطه رسيده باشداخالق در پژ

 نامه در مجامع علمي و تحقيقي موظف به راهنما و دانشجو/دستيار هنگام ارايه پايان(ان)استاد: 02ماده 

نامه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  موضوع در قالب پايان درج اين مطلب كه اين 

نامه عالوه بر ذكر جمله فوق  االت منتج از پايانمق باشند. مضافا در تمامي مي گيالن انجام شده است

هرگونه پيگيري بعدي براي  دانشگاه به نحو صحيح درج گردد. در غير اين صورت حقAffilation بايد 

 )پيوست وزارت بهداشت93/09/02مورخ 2422مطابق با نامه شماره )دانشگاه محفوظ خواهد بود. 

 بايست توسط نامه ها مي پژوهش, نگارش مقاله از متن پايانبر اساس اصول پذيرفته شده : 03ماده 

استانداردها معموال توصيه ميشود كه استاد راهنما نويسنده مسوول باشد)  كه با توجه به)نويسنده مسوول

 توزار93/09/02مورخ 2422شماره  مطابق با نامه)با همكاري ساير نويسنده ها انجام گيرد. 

 )پيوست-بهداشت

 است با صالحديد شوراي پژوهشي دانشگاه  اردي كه در اين آيين نامه ذكر نگرديدهمو: 04ماده 

 

 

 



 
 

 

 .آمد گيري و به اجرا درخواهد تصميم

 نامه در سيزده بخش و پنجاه و دو ماده و سي تبصره در جلسه كميته بازبيني و تدوين پايان اين آيين

به تصويب رسيد. 87/6/6نظران دانشگاه) مورخ  پيشنهادات اصالحي صاحب جلسه بررسي)ها  نامه

گروه آموزشي بر عهده مدير گروه مربوطه،  مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه در سطح

 فناوري مي باشد در سطح دانشكده بر عهده رئيس دانشكده و در سطح دانشگاه معاونت تحقيقات و


