
 مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشذ

 :و مشاور راهنما انتخاب اساتیذ 

داوطجًی وبسضىبسی اسضذ مًظف است پس اص پبیبن ویمسبل تحػیلی ايّل ي لجل اص ضشيع ویمسبل سوً،  مًووًع پبیوبن     (1

ي  داوطوىذٌ  تىمیلوی  تحػیالت ضًسای تأییذ يوبمٍ خًد سا ثب وظش استبد ساَىمب مطخع ومبیذ ي ثٍ تػًیت گشيٌ آمًصضی 

  ثشسبوذ. داوطگبٌ

 تأییوذ وُوبیی   ي داوطوىذٌ  تىمیلوی  تحػویالت  ضًسای تأییذ ي آمًصضی گشيٌ تػًیت دس غًست ویبص ثب دي، ساَىمبی استبد (2

 .ضًد اوتخبة داوطگبٌ داخل یب خبسج اص تًاوذ می داوطگبٌ تىمیلی تحػیالت ضًسای

یه یب دي وفش استبد مطبيس )َیأت ػلمی یب غیش َیأت ػلمی اص داخل یب خبسج داوطگبٌ( ثوٍ پیطوىُبد اسوتبد ساَىموبی ايّل      (3

ثبیذ ثٍ تأییذ ضوًسای تحػویالت تىمیلوی داوطوىذٌ      وٍَمضمبن ثب تػًیت ػىًان پبیبن وبمٍ دس گشيٌ آمًصضی مؼشفی ضذٌ 

 سسبوذٌ ضًد.

آن  ظشفیت ي مشتجٍ ػلمی اسبس ثٍ ػىًان استبد ساَىمب  ثش گشيٌ َمىبسان ثیه َب وبمٍ پبیبن تًصیغ وحًٌ ثٍ مشثًط سیبست (4

 آییه وبمٍ آمًصضی ديسٌ وبسضىبسی اسضذ وبپیًستٍ ثٍ ضشح ریل می ثبضذ: 22عجك مبدٌ  َب

ي سٍ پبیوبن وبموٍ وبسضىبسوی اسضوذ ي یوب ضوص پبیوبن وبموٍ          PhDیب یه پبیبن وبمٍ  PhDالف( استبدیبس ي ثبالتش: دي پبیبن وبمٍ 

 وبسضىبسی اسضذ

 دي پبیبن وبمٍ وبسضىبسی اسضذ ة( مشثیبن ثب حذالل دٌ سبل سبثمٍ وبس مفیذ آمًصضی ي پژيَطی:

 ومىبً َش پبیبن وبمٍ دوتشی ػمًمی پضضىی مؼبدل یه پبیبن وبمٍ وبسضىبسی اسضذ محسًة می ضًد.

ساَىموب ي   وفوش اسوتبد   )حوذاورش دي  ثبضىذ وفش چُبس اص ثیص وجبیذ مجمًع دس وبمٍ پبیبن َش دس مطبيس ي ساَىمب اسبتیذ تؼذاد (5

 وفش استبد مطبيس(. دي حذاورش

اسوترىبیی   ضشایظ دس  می ضىبسذ داوطجً امًس مسئًل ػىًان ثٍ سا ايل ساَىمبی استبد داوطگبٌ تىمیلی تحػیالت مذیشیت (6

 اموًس  داس ػُوذٌ  تًاووذ  موی  مطوبيس  یوب  ي دي، ساَىمبی استبد ايّل وجبضذ ثب َمبَىگی ایطبنوٍ دستشسی ثٍ استبد ساَىمبی 

 .ضًد داوطجً

 :عنوان تصویةمراحل 

ٍ  ثوشای  الذا، ي ػىًان تػًیت فش، تىمیل ثٍ وسجت ساَىمب استبد ساَىمبیی ثب است داوطجً مًظف (1 ٍ  فشآیىوذ  آن سا  ادامو  ثو

 .ومبیذ اسایٍ آمًصضی گشيٌ

 خًاَذ ثشسسی مطبيس ي ساَىمب اسبتیذ ثب حضًس گشيٌ جلسٍ دس سا مًوًع ػىًان  تػًیت فش، دسیبفت اص پس آمًصضی گشيٌ (2

 .وشد



ٍ  تػًیت ػىًان غًستجلسٍ َمشاٌ ثٍ ای وبمٍ عی سا مًوًع ثبیذ آمًصضی گشيٌ ػىًان  تػًیت غًست دس (3  ي ووب،  حوبيی  وو

 ومبیذ. اسسبل داوطىذٌ تىمیلی تحػیالت امًس ثٍ مطبيس می ثبضذ سا ي ساَىمب اسبتیذ داوطجً  خبوًادگی وب،

 :پروپوزال مراحل تصویة

عجك فشمت مًجًد دس سوبیت داوطوىذٌ ي    تىمیل پشيپًصال خًد ثٍ مًظف تحػیلی سً، ویمسبل پبیبن تب داوطجً حذاورش (1

 خًد می ثبضذ. پشيپًصال تػًیت پیگیشی ي داوطىذٌ تىمیلی تحػیالت ضًسای اسایٍ آن ثٍ

جُت اسایٍ ي تػًیت دس ضوًسای   داوطىذٌ تىمیلی تحػیالت امًس وبسضىبس ثٍ سا آن ثبیذ داوطجً پشيپًصال  تىمیل اص پس (2

 .تحًیل دَذتحػیالت تىمیلی داوطىذٌ 

اسسبل پشيپًصال وُبیی تًسظ امًس تحػیالت تىمیلی داوطىذٌ ثٍ امًس تحػیالت تىمیلی داوطگبٌ جُت اسسبل ثٍ ضوًسای   (3

 اخالق دس پژيَص

 تًسظ مذیشیت تحػیالت تىمیلی داوطگبٌ ثٍ مؼبين آمًصضی داوطىذٌ اػال، می گشدد. ضًسای اخالق دس پژيَص  یٍتأییذ (4

ي احىب، اسبتیذ ساَىمب ي مطوبيس  تًسوظ داوطوىذٌ    تًسظ مذیش تحػیالت تىمیلی داوطگبٌ داوطجً  پبیبن وبمٍمجًص ضشيع  (5

 غبدس می گشدد.

 ساَىموب   اسوبتیذ  تبییوذ  اص پسیه ثبس  ویمسبل َش سا وبمٍ پبیبن تحػیلی پیطشفت وتجی َبی گضاسش است مًظف داوطجً (6

 .ومبیذ اسایٍ داوطىذٌ تىمیلی تحػیالت امًس ثٍ آمًصضی گشيٌ مذیش ي مطبيس

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

 مطوبيس  ي ساَىموب  اسبتیذ تبییذ ثٍ وٍ مشثًعٍ فش، عی مشاتت است الص، ثبضذ  وظش مذ وبمٍ پبیبن ػىًان دس تغییشات چىبوچٍ (1

ٌ  تىمیلوی  تحػویالت  ثوٍ اموًس   تبییذ  اص پس تغییشات ي اػال، داوطىذٌ تىمیلی تحػیالت ضًسای ثٍ ثبضذ سسیذٌ  داوطوگب

 اسسبل گشدد.

ٍ  ي ویض مؼشفی اسبتیذ جذیذ ایطبن وتجی ومبیىذ  ثبیذ اوػشاف تغییش ساَىمب یب مطبيس اسبتیذ ثبضذ الص، چىبوچٍ (2 گشيٌ تبییوذ  ثو

 داوطگبٌ ثشسذ. ي تىمیلی داوطىذٌ ضًسای تحػیالت آمًصضی ي

 

 

 

 

 



 

 :دفاع پیشمراحل 

 امًس ثٍ سا آن ي گًاَی ومبیذ ضشوت دفبع دفبع یب پیص جلسٍ 3 دس مجمًػب دفبع جلسٍ اص لجل تب است مًظف داوطجً (1

 مبٌ 4ومىبً فبغلٍ ثیه غذيس مجًص ضشيع پبیبن وبمٍ ي دفبع وُبیی حذالل  .دَذ اسایٍ تىمیلی داوطىذٌ تحػیالت

 می ثبضذ. 

ثٍ پیطىُبد گشيٌ آمًصضی ي تأییذ ضًسای تحػیالت تىمیلی داوطىذٌ دي وفش دايس وٍ یىوی اص آن َوب ومبیىوذٌ تحػویالت      (2

اوطوىذٌ جُوت غوذيس اثوالؽ ي     تىمیلی َم می ثبضذ  اوتخبة می ضًوذ ي مطخػبت دايسان ثٍ امًس تحػویالت تىمیلوی د  

 اسسبل پبیبن وبمٍ اػال، می گشدد.

ثبیوذ تًسوظ داوطوجً تحًیول اموًس       وبمٍ پبیبن فیضیىی یب الىتشيویه فبیل دفبع پیص جلسٍ ثشگضاسی اص لجل سيص دٌ حذالل (3

 .گشدد اسبتیذ اسسبل تحػیالت تىمیلی داوطىذٌ گشدد تب ثشای

 .یبثذ سسمیت می دايسان اص وفش یه ي مطبيس ساَىمب  اسبتیذ حضًس ثب دفبع پیص جلسٍ (4

دس گضاسش  ساَىمب استبد وظبست تحت سا دفبع پیص جلسٍ دس ضذٌ دادٌ پیطىُبدَبی یب اغالحبت است مًظف داوطجً (5

 .ومبیذ لحبظ وبمٍ پبیبن وُبیی

ٍ  ثبیوذ  گشيٌ ي ثًدٌ آمًصضی گشيٌ ثب دفبع پیص جلسٍ ثشگضاسی مسئًلیت (6 ٍ   وتیجو ٍ  سا دفوبع پویص   ثشگوضاسی جلسو  اموًس  ثو

 .ومبیذ اسسبل داوطگبٌ داوطىذٌ ي سپس اص آوجب ثٍ تىمیلی تحػیالت

 :دفاعمراحل 

 تىمیول  ي ثبضوذ  گزساویوذٌ  مًفمیوت  ثوب  سا خًددسسی  ياحذَبی ولیٍ وٍ است وبمٍ پبیبن اص دفبع ثٍ مجبص َىگبمی داوطجً (1

ي ممبلوٍ حبغول اص    ضذٌ اػال، گشيٌ آمًصضی ثٍ مشثًعٍ فش، عجك وتجی غًست ثٍ ساَىمب استبد تًسظ یي وبمٍ پبیبن ثًدن

آیویه وبموٍ آمًصضوی ديسٌ     26عجوك موبدٌ   ومىبً  پبیبن وبمٍ ثٍ یه مجلٍ ػلمی پژيَطی داخل یب خبسج اسسبل ضذٌ ثبضذ.

ع ووٍ داوطوجً پوس اص ضوشي     وبسضىبسی اسضذ وبپیًستٍ دفبع اص پبیبن وبمٍ ثبیذ لجل اص ضشيع ویمسبل ثؼذ ثًدٌ ي دس غًستی

ضوُشیٍ   داوطجً ثبیذ دس آن ویمسبل اوتخبة ياحذ ومًدٌ ي اگش  ( دفبع ومبیذداوطگبٌ ویمسبل تحػیلی)عجك تمًیم آمًصضی

 ضُشیٍ پشداخت ومبیذ.    عجك ضیًٌ وبمٍ ضُشیٍ َبی آمًصضی داوطجًیبن ضُشیٍ پشداص داوطگبٌ پشداص است

ٍ  حذالل ساَىمب  استبد وظبست دفبع تحتجلسٍ پیص  اغالحبت اوجب،تأییذ  پس اص است مًظف داوطجً (2  اص لجول  یه َفتو

ٍ حػیالت تىمیلی داوطگبٌ تحًیل دَذ. خًد سا ثٍ امًس ت وبمٍ پبیبن ي فیضیىی الىتشيویه فبیل جلسٍ دفبع  ثشگضاسی  فبغول

 .می ثبضذجلسٍ پیص دفبع ي جلسٍ دفبع حذاورش یه مبٌ  ثیه

 تىمیلی ومبیىذٌ تحػیالت دايسان ي مطبيس  ساَىمب  اسبتیذ ثب داوطگبٌ تىمیلی تحػیالت امًس َمبَىگی اص پس دفبع جلسٍ (3

 .خًاَذ ضذ ثشگضاس داوطگبٌ

 .خًاَذ داضت سا ثشػُذٌ جلسٍ مذیشیت دفبع  جلسٍ دس تىمیلی تحػیالت ومبیىذٌ (4



تحػیالت محشمبوٍ تًسظ وبسضىبس  غًست ثٍ مطبيس ي ساَىمب اسبتیذ اسبتیذ دايس  ومشات میبوگیه اخز ي ثىذی جمغ (5

تىمیلی داوطگبٌ اوجب، خًاَذ ضذ )دس غًست يجًد دي استبد ساَىمب  میبوگیه ومشٌ آن َب مىظًس می گشدد. َمچىیه دس 

 غًست يجًد دي استبد مطبيس ویض میبوگیه ومشٌ آن َب دس وظش گشفتٍ خًاَذ ضذ(.

گشفتٍ اسوت  تًسوظ    مًسد تأییذ لشاس يساندا َیبت وظش ثب وٍ وبمٍ پبیبن حبغل اص ممبالت پزیشش یب چبح مذاسن مشثًط ثٍ (6

وبسضىبس تحػیالت تىمیلی داوطگبٌ ثٍ ياحذ ػلم سىجی مؼبيوت تحمیمبت ي فىبيسی داوطگبٌ اسسوبل ضوذٌ ي دس غوًست    

 تأییذ  ثٍ فش، اسصضیبثی پبیبن وبمٍ پیًست می گشدد.

دي ومشٌ ي ثشای سبیش ومبیوٍ   Scopusي  ISI  Pubmedثشای ممبالت پزیشفتٍ ضذٌ یب چبح ضذٌ دس مجالت ومبیٍ ضذٌ دس  (7

حذاورش صمبوی وٍ داوطجً می تًاوذ پس اص دفبع اص پبیوبن وبموٍ گوًاَی پوزیشش یوب       َب یه ومشٌ دس وظش گشفتٍ خًاَذ ضذ.

اص آن  اسایوٍ گوًاَی پوس   مبٌ می ثبضذ.  6مبٌ ي ثشای مجالت خبسجی  3چبح ممبلٍ خًد سا اسایٍ ومبیذ  ثشای مجالت فبسسی 

 دس ومشٌ وُبیی پبیبن وبمٍ وخًاَذ داضت. تأثیشی

ثشای گًاَی اسایٍ ممبلٍ وبمل یب چىیذٌ ممبلٍ اسایٍ ضذٌ ثٍ غًست سخىشاوی یب پًستشحبغل اص پبیبن وبمٍ دس َموبیص َوبی    (8

 مًسد لبثل لجًل است(. 2ومشٌ تطًیمی دس وظش گشفتٍ می ضًد )حذاورش  1/0ػلمی ثب وظش َیأت دايسان  

 تًسظ وبسضىبس تحػیالت تىمیلی داوطگبٌ اوجب، می گیشد. وُبیی ومشٌ ي ثجت وبمٍ پبیبن اص فبعد غًستجلسٍ تىظیم (9

 داوطگبٌ تحػیالت تىمیلی ضًسای است  ویبمذٌ وبمٍ ضیًٌ ایه دس وٍ مًاسدی خػًظ دس گیشی تػمیم ي سسیذگی مشجغ  (10

 می ثبضذ.

 


