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 باسمه تعالی

 مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشدشیوه نامه 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 :و مشاور راهنما انتخاب اساتید 

دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از پایان نیمسال تحصیلی اوّل و قبل از شروع نیمسال سوم، موضوع پایان  (1

و  دانشكده تكمیلی تحصیالت شورای تأیید ونامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب گروه آموزشی 

  برساند. دانشگاه

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه ، از اعضای هیات علمی  (2

 دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد. 

 تأیید نهایی و دانشكده تكمیلی تحصیالت شورای تأیید و آموزشی گروه تصویب در صورت نیاز با دوم راهنمای استاد (3

 .شود انتخاب دانشگاه داخل یا خارج از تواند می دانشگاه تكمیلی تحصیالت شورای

با حداقل مدرک تحصیلی  یک یا دو نفر استاد مشاور )هیأت علمی یا غیر هیأت علمی از داخل یا خارج دانشگاه (4

باید به  که( به پیشنهاد استاد راهنمای اوّل همزمان با تصویب عنوان پایان نامه در گروه آموزشی معرفی شده کارشناسی

 تأیید شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده رسانده شود.

 ظرفیت و مرتبه علمی اساس به عنوان استاد راهنما، بر گروه همكاران بین ها نامه پایان توزیع نحوه به مربوط سیاست (5

 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به شرح ذیل می باشد: 22طبق ماده  هانآ

و سه پایان نامه کارشناسی ارشد و یا شش پایان نامه  PhDیا یک پایان نامه  PhDالف( استادیار و باالتر: دو پایان نامه 

 کارشناسی ارشد

 دو پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشی: ب( مربیان با حداقل ده سال سابقه کار مفید آموزشی و

 ضمناً هر پایان نامه دکتری عمومی پزشكی معادل یک پایان نامه کارشناسی ارشد محسوب می شود.

راهنما و  نفر استاد )حداکثر دو باشند نفر چهار از بیش نباید مجموع در نامه پایان هر در مشاور و راهنما اساتید تعداد (6

 شاور(.نفر استاد م دو حداکثر

استثنائی  شرایط در ،می شناسد دانشجو امور مسئول عنوان به را اول راهنمای استاد دانشگاه تكمیلی تحصیالت مدیریت (7

 امور دار عهده تواند می مشاور یا و دوم راهنمای استاد که دسترسی به استاد راهنمای اوّل نباشد با هماهنگی ایشان
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 :عنوان تصویب

 به فرآیند، آن را ادامه برای اقدام و عنوان تصویب فرم تكمیل به نسبت راهنما استاد راهنمایی با است دانشجو موظف (1

 .نماید ارائه آموزشی گروه

 خواهد بررسی مشاور و راهنما اساتید با حضور گروه جلسه در را موضوع عنوان، تصویب فرم دریافت از پس آموزشی گروه (2

 .کرد

 و نام حاوی که تصویب عنوان صورتجلسه همراه به ای نامه طی را موضوع باید آموزشی گروه عنوان، تصویب صورت در (3

 نماید. ارسال دانشكده تكمیلی تحصیالت امور به مشاور می باشد را و راهنما اساتید دانشجو، خانوادگی نام

 :پروپوزال تصویب

طبق فرمت موجود در سایت دانشكده و  تكمیل پروپوزال خود به موظف تحصیلی سوم نیمسال پایان تا دانشجو حداکثر (1

 خود می باشد. پروپوزال تصویب پیگیری و دانشكده تكمیلی تحصیالت شورای ارائه آن به

جهت ارائه و تصویب در شورای  دانشكده تكمیلی تحصیالت امور کارشناس به را آن باید دانشجو پروپوزال، تكمیل از پس (2

 .تحویل دهدتحصیالت تكمیلی دانشكده 

ارسال پروپوزال نهایی توسط امور تحصیالت تكمیلی دانشكده به امور تحصیالت تكمیلی دانشگاه جهت ارسال به شورای  (3

 .اخالق در پژوهش

 هشی به مدیریت تحصیالت تكمیلی .وپژوهش توسط مدیریت امور پژارسال تاییدیه شورای اخالق در  (4

 توسط مدیریت تحصیالت تكمیلی دانشگاه به معاون آموزشی دانشكده اعالم می گردد. شورای اخالق در پژوهش، یهتأیید (5

توسط دانشكده و احكام اساتید راهنما و مشاور، توسط مدیر تحصیالت تكمیلی دانشگاه دانشجو  پایان نامهمجوز شروع  (6

 و ارسال رونوشت احكام اساتید راهنما، مشاور و داور به تحصیالت تكمیلی دانشگاه.  صادر می گردد

 راهنما، اساتید تایید از پسیک بار  نیمسال هر را نامه پایان تحصیلی پیشرفت کتبی های گزارش است موظف دانشجو (7

 .نماید رائهدانشگاه ا تكمیلی تحصیالت امور به آموزشی گروه مدیر و مشاور

 اهنما در جلسه دفاع پروپوزال الزامی است. ر اتیداسیكی از  حضور( 8

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

 و راهنما اساتید تایید به که مربوطه فرم طی مراتب است الزم باشد، نظر مد نامه پایان عنوان درجزئی  تغییرات چنانچه (1

 دانشگاه تكمیلی تحصیالت به امور تایید، از پس تغییرات و اعالم دانشكده تكمیلی تحصیالت شورای به باشد رسیده مشاور

 ارسال گردد.

تغییرات فوق الذکر،  1عالوه بر مراحل بند  پایان نامه مد نظر باشد، بایداجرایی کلی در عنوان یا مراحل چنانچه تغییرات  (2

 به شورای اخالق در پژوهش ارجاع شود. دانشگاه تحصیالت تكمیلیکلی توسط واحد 

گروه تایید به و نیز معرفی اساتید جدید ایشان کتبی نمایند، باید انصراف تغییر راهنما یا مشاور اساتید باشد الزم چنانچه (3

 دانشگاه برسد. و تكمیلی دانشكده شورای تحصیالت آموزشی و
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در خصوص استاد راهنمای پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که شرایط احراز استاد راهنما را در حین انجام  (4

پایان نامه به دلیل پایان عضویت هیات علمی از دست می دهند، مقرر شد در صورتی که دانشجو دو استاد راهنما داشته 

درصورتیكه دانشجو یک استاد راهنما داشته ولی ه را به تنهایی انجام دهد. باشد، استاد راهنمای دیگر کار هدایت پایان نام

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد، دانشجو استاد راهنمای جدید را انتخاب کرده و بقیه مراحل  21طبق ماده  ،باشد

ت امكان به عنوان استاد مشاور تایید، مطابق مصوبات قبل ادامه یابد. پیشنهاد گردید استاد راهنمای حذف شده در صور

وسط شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده همكاری نماید. در خصوص حقوق مادی و معنوی دو استاد راهنما معیارهایی ت

)مانند میزان پیشرفت پایان نامه و...( تعیین و بر اساس آن تصمیم گیری شود و در صورت اعتراض هر یک از اساتید 

  خواهد بود. رسیدگیحصیالت تكمیلی دانشكده، شورای تحصیالت تكمیلی دانشگاه مرجع راهنما به تصمیم شورای ت

می  ،علمی بازنشسته در صورتی که قبل از بازنشستگی مجوز شروع پایان نامه صادر شده باشدخصوص اعضای هیات در  (5

 توانند به عنوان استاد راهنما کار دانشجو را ادامه دهند. 

 دفاع: شیپ

 .نماید شرکتو یا دفاع دفاع  پیش ،دفاع از پروپوزال جلسه 5 در مجموعا دفاع جلسه از قبل تا است موظف دانشجو (1

دانشكده به امور تحصیالت تكمیلی دانشگاه صورتجلسه مربوطه و لیست حاضرین پس از هر جلسه باید توسط کارشناس 

  ارسال گردد.

شرکت در کارگاه های اخالق در انتشارات و مقاله نویسی و ارایه گواهی آن جهت دفاع از پایان نامه دانشجویان  (2

 الزامی است )ارائه گواهی شرکت در این کارگاه ها در دانشگاه های شهرهای دیگر هم مورد قبول  1338 ورودی

معادل یک جلسه شرکت در جلسات دفاع   شد(. برای دانشجویان سایر ورودی ها، شرکت در هر یک از این دو کارگاهمی با

 محسوب می شود.

به پیشنهاد گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیالت تكمیلی دانشكده دو نفر داور که یكی از آن ها نماینده تحصیالت  (3

مشخصات داوران به امور تحصیالت تكمیلی دانشكده جهت صدور ابالغ و ارسال تكمیلی هم می باشد، انتخاب می شوند و 

نظارت بر سابمیت  توسط یكی از اعضای تیم پژوهش سابمیت شود باید از پایان نامهمقاله منتج  پایان نامه اعالم می گردد.

در ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، دانشجو نفر اول و استاد راهنما نویسنده مسئول  استاد راهنما می باشد. مقاله بر عهده

می باشد. همچنین اگر شخصی به غیر از تیم پژوهشی به اسامی نویسندگان مقاله اضافه شود، باید شرایط نویسندگی را 

و ظرف یک ماه پاسخ همكاری مناسب به ایمیل استاد راهنما  دانشجو پیگیر چاپ مقاله نباشد در صورتی که داشته باشد.

اخالق در پژوهش در خصوص تغییر ترتیب نام  شورای پس از ارسال مدارک مستند به را در این خصوص ندهد،

 نویسندگان و یا حذف نام دانشجو از مقاله تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.

باید توسط دانشجو تحویل امور  نامه پایان فیزیكی یا الكترونیک فایل، دفاع پیش جلسه برگزاری از قبل روز ده حداقل (4

 .گردد ارسال هیات داوران تحصیالت تكمیلی دانشكده گردد تا برای

 .یابد رسمیت می داوران از نفر یک و ،راهنما اساتید یكی از حضور با دفاع پیش جلسه (5

 در گزارش نهایی راهنما استاد نظارت تحت را دفاع پیش جلسه در شده داده پیشنهادهای یا اصالحات است موظف دانشجو (6

 .نماید لحاظ نامه پایان
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، بدیهی است در صورت موافقت تمامی اعضای هیات داوران بوده آموزشی گروه با دفاع پیش جلسه برگزاری مسئولیت(  7     

 دفاع نمی باشد.پیش نیازی به برگزاری جلسه 

 دفاع: 

 ماه می باشد. 4شروع پایان نامه و دفاع نهایی حداقل اصله بین صدور مجوز ف (1

 بودن تكمیل و باشد گذرانیده موفقیت با را خوددرسی  واحدهای کلیه که است نامه پایان از دفاع به مجاز هنگامی دانشجو (2

کامل و مقاله  شده اعالم به تحصیالت تكمیلی دانشگاه مربوطه فرم طبق کتبی صورت به هیات داوران توسط یو نامه پایان

ارائه مستندات الزم در خصوص مراحل  حاصل از پایان نامه به یک مجله علمی پژوهشی داخل یا خارج ارسال شده باشد.

آیین نامه آموزشی دوره  26طبق ماده ضمناً  مختلف انجام پایان نامه دانشجو، در صورت درخواست داور الزامی است.

که دانشجو پس از شروع نیمسال  ن نامه باید قبل از شروع نیمسال بعد بوده و در صورتیکارشناسی ارشد ناپیوسته دفاع از پایا

 ،شهریه پرداز است دانشجو باید در آن نیمسال انتخاب واحد نموده و اگر ،( دفاع نمایددانشگاه )طبق تقویم آموزشی تحصیلی

 یه پرداخت نماید. شهر طبق شیوه نامه شهریه های آموزشی دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه،

 برگزاری از قبل یک هفته حداقل راهنما، استاد نظارت جلسه پیش دفاع تحت اصالحات پس از تأیید انجام است موظف دانشجو (3

خود را به امور تحصیالت تكمیلی  ، مقاله کامل و تاییدیه سابمیت مقالهنامه پایان و فیزیكی الكترونیک فایل جلسه دفاع،

 .جلسه پیش دفاع و جلسه دفاع حداکثر یک ماه می باشد بین دهد. فاصلهدانشگاه تحویل 

 تكمیلی نماینده تحصیالت داوران و مشاور، راهنما، اساتید با دانشگاه تكمیلی تحصیالت امور هماهنگی از پس دفاع جلسه (4

 .خواهد شد برگزار دانشگاه

 لسه دفاع با حضور یكی از اساتید راهنما و دو داور رسمیت می یابد. ج (5

 .خواهد داشت را برعهده جلسه مدیریت دفاع، جلسه در تكمیلی تحصیالت نماینده (6

محرمانه توسط کارشناس تحصیالت تكمیلی  صورت به مشاور و راهنما اساتید اساتید داور، نمرات میانگین اخذ و بندی جمع (7

انجام خواهد شد )در صورت وجود دو استاد راهنما، میانگین نمره آن ها منظور می گردد. همچنین در صورت وجود دانشگاه 

 دو استاد مشاور نیز میانگین نمره آن ها در نظر گرفته خواهد شد(.

فته است، توسط گر مورد تأیید قرار داوران هیات نظر با که نامه پایان حاصل از مقاالت پذیرش یا چاپ مدارک مربوط به (8

کارشناس تحصیالت تكمیلی دانشگاه به واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال شده و در صورت تأیید، 

 به فرم ارزشیابی پایان نامه پیوست می گردد.

 نمره Scopus  :2و  ISI ،Pubmedدر مجالت نمایه شده در (Acceptance) پذیرش ه یا گواهیمقالچاپ  (3

یک نمره برای هر مقاله )حداکثر دو مقاله( :  8در مجالت با نمایه غیر از بند(Acceptance) پذیرشمقاله یا گواهی اپ چ  (11

 نمره می باشد. 2بدیهی است نمره کسب شده از کل مقاالت حداکثر 

با را ارائه نماید، برای مجالت  اکثر زمانی که دانشجو می تواند پس از دفاع از پایان نامه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله خودحد   (11

از آن تأثیری در نمره نهایی پایان  ارائه گواهی پسمی باشد.  ماه 6ماه و سایر نمایه ها  Scopus  ،3و  ISI ،Pubmedنمایه 

 نامه نخواهد داشت.
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 مقاالت پذیرفته شده یا چاپ شده بیشتری از پایان نامه در مجالت و یا در صورتی که دانشجو مقاالت یا خالصه  (12

مورد در نظر گرفته می شود که این بخش از نمره در اختیار  2نمره و حداکثر  1/1همایش ها داشته باشد، برای هر کدام 

 هیات داوران می باشد و مربوط به نمره جلسه دفاع می باشد.

 توسط کارشناس تحصیالت تكمیلی دانشگاه انجام می گیرد. نهایی نمره و ثبت نامه انپای از دفاع صورتجلسه تنظیم  (13

می  دانشگاه تحصیالت تكمیلی شورای است، نیامده نامه شیوه این در که مواردی خصوص در گیری تصمیم و رسیدگی مرجع (14

 باشد.

 


