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 تاسمه تعالی

 مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشذ

 :و مشاور راهنما انتخاب اساتیذ 

داًطجَی وبسضٌبسی اسضذ هَظف است پس اص پبیبى ًیوسبل تحػیلی اٍّل ٍ لجل اص ضشٍع ًیوسبل سَم، هَضَع پبیبى  (1

ٍ  داًطىذُ تىویلی تحػیالت ضَسای تأییذ ًٍبهِ خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب هطخع ًوبیذ ٍ ثِ تػَیت گشٍُ آهَصضی 

  ثشسبًذ. داًطگبُ

استبد ساٌّوب ثب پیطٌْبد داًطجَ ٍ هَافمت استبد ٍ تبییذ ضَسای تحػیالت تىویلی داًطگبُ ، اص اػضبی ّیبت ػلوی  (2

 داًطگبُ ثب حذالل هشتجِ استبدیبسی تؼییي هی گشدد. 

 تأییذ ًْبیی ٍ داًطىذُ تىویلی تحػیالت ضَسای تأییذ ٍ آهَصضی گشٍُ تػَیت دس غَست ًیبص ثب دٍم ساٌّوبی استبد (3

 .ضَد اًتخبة داًطگبُ داخل یب خبسج اص تَاًذ هی داًطگبُ تىویلی تحػیالت ضَسای

یه یب دٍ ًفش استبد هطبٍس )ّیأت ػلوی یب غیش ّیأت ػلوی اص داخل یب خبسج داًطگبُ( ثِ پیطٌْبد استبد ساٌّوبی اٍّل  (4

ثبیذ ثِ تأییذ ضَسای تحػیالت تىویلی داًطىذُ  وِّوضهبى ثب تػَیت ػٌَاى پبیبى ًبهِ دس گشٍُ آهَصضی هؼشفی ضذُ 

 سسبًذُ ضَد.

آى  ظشفیت ٍ هشتجِ ػلوی اسبس ثِ ػٌَاى استبد ساٌّوب، ثش گشٍُ ّوىبساى ثیي ّب ًبهِ پبیبى تَصیغ ًحَُ ثِ هشثَط سیبست (5

 آییي ًبهِ آهَصضی دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ ًبپیَستِ ثِ ضشح ریل هی ثبضذ: 22عجك هبدُ  ّب

ضص پبیبى ًبهِ ٍ سِ پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ ٍ یب  PhDیب یه پبیبى ًبهِ  PhDالف( استبدیبس ٍ ثبالتش: دٍ پبیبى ًبهِ 

 وبسضٌبسی اسضذ

 دٍ پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ ة( هشثیبى ثب حذالل دُ سبل سبثمِ وبس هفیذ آهَصضی ٍ پژٍّطی:

 ضوٌبً ّش پبیبى ًبهِ دوتشی ػوَهی پضضىی هؼبدل یه پبیبى ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ هحسَة هی ضَد.

ساٌّوب ٍ  ًفش استبد )حذاوثش دٍ ثبضٌذ ًفش چْبس اص ثیص ًجبیذ هجوَع دس ًبهِ پبیبى ّش دس هطبٍس ٍ ساٌّوب اسبتیذ تؼذاد (6

 ًفش استبد هطبٍس(. دٍ حذاوثش

استثٌبئی  ضشایظ دس ،هی ضٌبسذ داًطجَ اهَس هسئَل ػٌَاى ثِ سا اٍل ساٌّوبی استبد داًطگبُ تىویلی تحػیالت هذیشیت (7

 اهَس داس ػْذُ تَاًذ هی هطبٍس یب ٍ دٍم ٌوبیساّ استبد وِ دستشسی ثِ استبد ساٌّوبی اٍّل ًجبضذ ثب ّوبٌّگی ایطبى

 .ضَد داًطجَ
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 :عنوان تصویةمراحل 

 ثِ فشآیٌذ، آى سا اداهِ ثشای الذام ٍ ػٌَاى تػَیت فشم تىویل ثِ ًسجت ساٌّوب استبد ساٌّوبیی ثب است داًطجَ هَظف (1

 .ًوبیذ اسائِ آهَصضی گشٍُ

 خَاّذ ثشسسی هطبٍس ٍ ساٌّوب اسبتیذ ثب حضَس گشٍُ جلسِ دس سا هَضَع ػٌَاى، تػَیت فشم دسیبفت اص پس آهَصضی گشٍُ (2

 .وشد

 ٍ ًبم حبٍی وِ تػَیت ػٌَاى غَستجلسِ ّوشاُ ثِ ای ًبهِ عی سا هَضَع ثبیذ آهَصضی گشٍُ ػٌَاى، تػَیت غَست دس (3

 ًوبیذ. اسسبل داًطىذُ تىویلی تحػیالت اهَس ثِ هطبٍس هی ثبضذ سا ٍ ساٌّوب اسبتیذ داًطجَ، خبًَادگی ًبم

 :پروپوزال مراحل تصویة

عجك فشهت هَجَد دس سبیت داًطىذُ ٍ  تىویل پشٍپَصال خَد ثِ هَظف تحػیلی سَم ًیوسبل پبیبى تب داًطجَ حذاوثش (1

 خَد هی ثبضذ. پشٍپَصال تػَیت پیگیشی ٍ داًطىذُ تىویلی تحػیالت ضَسای اسائِ آى ثِ

جْت اسائِ ٍ تػَیت دس ضَسای  داًطىذُ تىویلی تحػیالت اهَس وبسضٌبس ثِ سا آى ثبیذ داًطجَ پشٍپَصال، تىویل اص پس (2

 .تحَیل دّذتحػیالت تىویلی داًطىذُ 

اسسبل پشٍپَصال ًْبیی تَسظ اهَس تحػیالت تىویلی داًطىذُ ثِ اهَس تحػیالت تىویلی داًطگبُ جْت اسسبل ثِ ضَسای  (3

 اخالق دس پژٍّص

 ت تحػیالت تىویلی داًطگبُ ثِ هؼبٍى آهَصضی داًطىذُ اػالم هی گشدد.تَسظ هذیشی ضَسای اخالق دس پژٍّص، یِتأییذ (4

ٍ احىبم اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس، تَسظ داًطىذُ تَسظ هذیش تحػیالت تىویلی داًطگبُ داًطجَ  پبیبى ًبهِهجَص ضشٍع  (5

 غبدس هی گشدد.

 ساٌّوب، اسبتیذ تبییذ اص پسیه ثبس  ًیوسبل ّش سا ًبهِ پبیبى تحػیلی پیطشفت وتجی ّبی گضاسش است هَظف داًطجَ (6

 .ًوبیذ اسائِ داًطىذُ تىویلی تحػیالت اهَس ثِ آهَصضی گشٍُ هذیش ٍ هطبٍس

 احتمالی در عنوان پایان نامه یا اساتیذ راهنما و مشاور: تغییرات

 ٍ ساٌّوب اسبتیذ تبییذ ثِ وِ هشثَعِ فشم عی هشاتت است الصم ثبضذ، ًظش هذ ًبهِ پبیبى ػٌَاى دسجضئی  تغییشات چٌبًچِ (1

 تىویلی تحػیالت ثِ اهَس تبییذ، اص پس تغییشات ٍ اػالم داًطىذُ تىویلی تحػیالت ضَسای ثِ ثبضذ سسیذُ هطبٍس

 اسسبل گشدد. داًطگبُ

تغییشات فَق الزوش،  1ػالٍُ ثش هشاحل ثٌذ  پبیبى ًبهِ هذ ًظش ثبضذ، ثبیذاجشایی ولی دس ػٌَاى یب هشاحل چٌبًچِ تغییشات  (2

 ثِ ضَسای اخالق دس پژٍّص اسجبع ضَد. داًطگبُ ولی تَسظ ٍاحذ تحػیالت تىویلی

گشٍُ تبییذ ثِ ٍ ًیض هؼشفی اسبتیذ جذیذ ایطبى وتجی ًوبیٌذ، ثبیذ اًػشاف تغییش ساٌّوب یب هطبٍس اسبتیذ ثبضذ الصم چٌبًچِ (3

 داًطگبُ ثشسذ. ٍ تىویلی داًطىذُ ضَسای تحػیالت آهَصضی ٍ
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دس خػَظ استبد ساٌّوبی پبیبى ًبهِ داًطجَیبى همغغ وبسضٌبسی اسضذ وِ ضشایظ احشاص استبد ساٌّوب سا دس حیي اًجبم پبیبى ًبهِ ثِ  (4

دلیل پبیبى ػضَیت ّیبت ػلوی اص دست هی دٌّذ، همشس ضذ دس غَستی وِ داًطجَ دٍ استبد ساٌّوب داضتِ ثبضذ، استبد ساٌّوبی 

آییي ًبهِ  21عجك هبدُ  ،دسغَستیىِ داًطجَ یه استبد ساٌّوب داضتِ ثبضذٍلی ِ سا ثِ تٌْبیی اًجبم دّذ. دیگش وبس ّذایت پبیبى ًبه

آهَصضی دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ، داًطجَ استبد ساٌّوبی جذیذ سا اًتخبة وشدُ ٍ ثمیِ هشاحل تبییذ، هغبثك هػَثبت لجل اداهِ یبثذ. 

ت اهىبى ثِ ػٌَاى استبد هطبٍس ّوىبسی ًوبیذ. دس خػَظ حمَق هبدی ٍ هؼٌَی پیطٌْبد گشدیذ استبد ساٌّوبی حزف ضذُ دس غَس

)هبًٌذ هیضاى پیطشفت پبیبى ًبهِ ٍ...( تؼییي ٍ ثش اسبس آى َسظ ضَسای تحػیالت تىویلی داًطىذُ دٍ استبد ساٌّوب هؼیبسّبیی ت

حػیالت تىویلی داًطىذُ، ضَسای تحػیالت تػوین گیشی ضَد ٍ دس غَست اػتشاؼ ّش یه اص اسبتیذ ساٌّوب ثِ تػوین ضَسای ت

  تىویلی داًطگبُ هشجغ سسیذگی خَاّذ ثَد.

 :دفاع پیشمراحل 

 اهَس ثِ سا آى ٍ گَاّی ًوبیذ ضشوت دفبع دفبع یب پیص جلسِ 3 دس هجوَػب دفبع جلسِ اص لجل تب است هَظف داًطجَ (1

 هبُ 4ضوٌبً فبغلِ ثیي غذٍس هجَص ضشٍع پبیبى ًبهِ ٍ دفبع ًْبیی حذالل  .دّذ اسائِ تىویلی داًطىذُ تحػیالت

 هی ثبضذ. 

ثِ پیطٌْبد گشٍُ آهَصضی ٍ تأییذ ضَسای تحػیالت تىویلی داًطىذُ دٍ ًفش داٍس وِ یىی اص آى ّب ًوبیٌذُ تحػیالت  (2

اًطىذُ جْت غذٍس اثالؽ ٍ تىویلی ّن هی ثبضذ، اًتخبة هی ضًَذ ٍ هطخػبت داٍساى ثِ اهَس تحػیالت تىویلی د

 اسسبل پبیبى ًبهِ اػالم هی گشدد.

ثبیذ تَسظ داًطجَ تحَیل اهَس  ًبهِ پبیبى فیضیىی یب الىتشًٍیه فبیل دفبع پیص جلسِ ثشگضاسی اص لجل سٍص دُ حذالل (3

 .گشدد اسبتیذ اسسبل تحػیالت تىویلی داًطىذُ گشدد تب ثشای

 .یبثذ سسویت هی داٍساى اص ًفش یه ٍ ،ساٌّوب اسبتیذ یىی اصحضَس ثب دفبع پیص جلسِ (4

دس گضاسش  ساٌّوب استبد ًظبست تحت سا دفبع پیص جلسِ دس ضذُ دادُ پیطٌْبدّبی یب اغالحبت است هَظف داًطجَ (5

 .ًوبیذ لحبػ ًبهِ پبیبى ًْبیی

اػضبی ّیبت داٍساى ، ثذیْی است دس غَست هَافمت توبهی ثَدُ آهَصضی گشٍُ ثب دفبع پیص جلسِ ثشگضاسی هسئَلیت (6

 ًیبصی ثِ ثشگضاسی جلسِ دفبع ًوی ثبضذ.

 مراحل دفاع: (7

 ثَدى تىویل ٍ ثبضذ گزساًیذُ هَفمیت ثب سا خَددسسی  ٍاحذّبی ولیِ وِ است ًبهِ پبیبى اص دفبع ثِ هجبص ٌّگبهی داًطجَ (1

ٍ همبلِ حبغل اص پبیبى  ضذُ اػالم گشٍُ آهَصضی ثِ هشثَعِ فشم عجك وتجی غَست ثِ ساٌّوب استبد تَسظ یٍ ًبهِ پبیبى

آییي ًبهِ آهَصضی دٍسُ وبسضٌبسی  26عجك هبدُ ضوٌبً  ًبهِ ثِ یه هجلِ ػلوی پژٍّطی داخل یب خبسج اسسبل ضذُ ثبضذ.

وِ داًطجَ پس اص ضشٍع ًیوسبل  اسضذ ًبپیَستِ دفبع اص پبیبى ًبهِ ثبیذ لجل اص ضشٍع ًیوسبل ثؼذ ثَدُ ٍ دس غَستی

ضْشیِ پشداص  داًطجَ ثبیذ دس آى ًیوسبل اًتخبة ٍاحذ ًوَدُ ٍ اگش ،( دفبع ًوبیذداًطگبُ َین آهَصضیتحػیلی)عجك تم

 ضْشیِ پشداخت ًوبیذ.  ،عجك ضیَُ ًبهِ ضْشیِ ّبی آهَصضی داًطجَیبى ضْشیِ پشداص داًطگبُ،است



 

4 
 

 اص لجل یه ّفتِ حذالل ساٌّوب، استبد ًظبست جلسِ پیص دفبع تحت اغالحبت اًجبمتأییذ  پس اص است هَظف داًطجَ (2

 فبغلِحػیالت تىویلی داًطگبُ تحَیل دّذ. خَد سا ثِ اهَس ت ًبهِ پبیبى ٍ فیضیىی الىتشًٍیه فبیل جلسِ دفبع، ثشگضاسی

 .هی ثبضذجلسِ پیص دفبع ٍ جلسِ دفبع حذاوثش یه هبُ  ثیي

 تىویلی ًوبیٌذُ تحػیالت داٍساى ٍ هطبٍس، ٌوب،ساّ اسبتیذ ثب داًطگبُ تىویلی تحػیالت اهَس ّوبٌّگی اص پس دفبع جلسِ (3

 .خَاّذ ضذ ثشگضاس داًطگبُ

 جلسِ دفبع ثب حضَس یىی اص اسبتیذ ساٌّوب ٍ دٍ داٍس سسویت هی یبثذ.  (4

 .خَاّذ داضت سا ثشػْذُ جلسِ هذیشیت دفبع، جلسِ دس تىویلی تحػیالت ًوبیٌذُ (5

هحشهبًِ تَسظ وبسضٌبس تحػیالت  غَست ثِ هطبٍس ٍ ساٌّوب اسبتیذ اسبتیذ داٍس، ًوشات هیبًگیي اخز ٍ ثٌذی جوغ (6

تىویلی داًطگبُ اًجبم خَاّذ ضذ )دس غَست ٍجَد دٍ استبد ساٌّوب، هیبًگیي ًوشُ آى ّب هٌظَس هی گشدد. ّوچٌیي دس 

 غَست ٍجَد دٍ استبد هطبٍس ًیض هیبًگیي ًوشُ آى ّب دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ(.

گشفتِ است، تَسظ  هَسد تأییذ لشاس داٍساى ّیبت ًظش ثب وِ ًبهِ پبیبى حبغل اص همبالت پزیشش یب چبح هذاسن هشثَط ثِ (7

وبسضٌبس تحػیالت تىویلی داًطگبُ ثِ ٍاحذ ػلن سٌجی هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی داًطگبُ اسسبل ضذُ ٍ دس غَست 

 تأییذ، ثِ فشم اسصضیبثی پبیبى ًبهِ پیَست هی گشدد.

 ًوشُ ISI ،Pubmed  ٍScopus  :2دس هجالت ًوبیِ ضذُ دس  Acceptance)) پزیشش ِ یب گَاّیهمبلچبح  (8

یه ًوشُ ثشای ّش همبلِ )حذاوثش دٍ :  8دس هجالت ثب ًوبیِ غیش اص ثٌذ Acceptance)) پزیششهمبلِ یب گَاّی چبح  (9

 ًوشُ هی ثبضذ. 2همبلِ( ثذیْی است ًوشُ وست ضذُ اص ول همبالت حذاوثش 

َ هی تَاًذ پس اص دفبع اص پبیبى ًبهِ گَاّی پزیشش یب چبح همبلِ خَد سا اسائِ ًوبیذ، ثشای اوثش صهبًی وِ داًطجحذ   (10

اص آى تأثیشی دس  اسائِ گَاّی پسهی ثبضذ.  هبُ 3هبُ ٍ سبیش ًوبیِ ّب  ISI ،Pubmed  ٍScopus  ،6ثب ًوبیِ هجالت 

 ًوشُ ًْبیی پبیبى ًبهِ ًخَاّذ داضت.

همبالت پزیشفتِ ضذُ یب چبح ضذُ ثیطتشی اص پبیبى ًبهِ دس هجالت ٍ یب ّوبیص دس غَستی وِ داًطجَ همبالت یب خالغِ  (11

هَسد دس ًظش گشفتِ هی ضَد وِ ایي ثخص اص ًوشُ دس اختیبس ّیبت  2ًوشُ ٍ حذاوثش  1/0ّب داضتِ ثبضذ، ثشای ّش وذام 

 ثبضذ. داٍساى هی ثبضذ ٍ هشثَط ثِ ًوشُ جلسِ دفبع هی

 تَسظ وبسضٌبس تحػیالت تىویلی داًطگبُ اًجبم هی گیشد. ًْبیی ًوشُ ٍ ثجت ًبهِ پبیبى اص دفبع غَستجلسِ تٌظین  (12

 داًطگبُ تحػیالت تىویلی ضَسای است، ًیبهذُ ًبهِ ضیَُ ایي دس وِ هَاسدی خػَظ دس گیشی تػوین ٍ سسیذگی هشجغ (13

 هی ثبضذ.

 


