
1 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی ایران

 پردیس بین الملل

 

 آیین نامه پایان نامه 

 (MSc) کارشناسی ارشددوره 
 

 کارشناسيی  دوره پژوهشيی  و آموزشینامه آیین این آیین نامه برگرفته از 

 ریيزي  برناميه  عيالی  شوراي جلسه سومین و چهل مصوب ناپیوسته ارشد

 است. 81/5/8319 مورخ پزشکی علوم
 

 معاونت پژوهشی پردیس بین الملل

8393تابستان 
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 پژوهشی راهنماي استاد انتخاب از ارشد کارشناسی دوره نامه پایان تدوین و پژوهشی مرحله

 :باشد می زیر شرح به نامه پایان ارزشیابی و دفاع تا
 

 مشاور استاد و راهنما استاد شرایط

پیردي  بیي     پژوهشی   شیورا  و آموزشی   مدير گروه  تأييد استاد، موافقت ،دانشجو پيشنهاد با راهنما استاد -

 .گردد م  تعيي  الملل
 تیدري   سابقه سال سه حداقل و بوده دانشگاه (استاديار  مرتبه حداقل) علم  هيأت عضو بايد راهنما استاد -

 .باشد داشته را ارشد كارشناس  دوره در تحقيق يا

آن دسته از اعضا هيات علم  م  توانند به عنوان اسیتاد راهنمیا  پايیان نامیه هیا  كارشناسی  ارشید         .تبصره

(MSc)     انتخاب شوند كه حداقل دو مقاله منتشر شده در مجالت علم ، پژوهش  معتبر نمايیه شیده در پايگیاه

 ال اخير داشته باشند.س 5( به عنوان نويسنده اول و يا مسول ط  Scopusيا  Pubmedيا  ISIبي  الملل  )

 يیا  علم  هيأت اعضا  از نفر يکحداكثر  پردي  بي  الملل پژوهش  شورا  تأييد و راهنما استاد پيشنهاد به -

 .شوند م  تعيي  مشاور استاد عنوان به توانند م  نامه پايان موضوع با مرتبط برجسته، محققان و صاحبنظران

 

 : ارشد کارشناسی دوره هاي نامه پایان تعداد سقف

 عهیده  بیر  را آنهیا  هدايت همزمان تواند م  استاديار  مرتبه حداقل با راهنما استاد هر كه هاي  نامه پايان تعداد

 :است زير شرح به موارد از يك  باشد، داشته

 تخصص  دكتر  نامه پايان دو -الف

 - ارشد كارشناس  نامه پايان سه و تخصص  دكتر  نامه پايان يک -ب

 الف بند موارد از يک هر از بيش ها نامه پايان همزمان هدايت درخصوص گير  تصميم استثناي  شرايط در -ج

 رعايیت  و علمی   هيیأت  عضیو  علمی   توانیاي   به توجه با و پردي  بي  الملل پژوهش  شورا  عهده بر ب و

 .باشد م  عدالت

 

 (:پروپوزال) نامه پایان موضوع انتخاب
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 نامیه  پايیان  موضیوع  تحصيل ، سوم نيمسال شروع از قبل و اول نيمسال پايان از پ  است موظف دانشجو -1

 .برساند پردي  بي  الملل پژوهش  شورا  تصويب به و نمايد مشخص راهنما استاد نظر با را خود

 می   اعیالم  مربوطیه  آموزشی   گروه به شده انتخاب راهنما استاد تاييد به و دانشجو توسط پروپوزال موضوع. 2

 .شود

 

 :مهم تذکر

 از دانشیكده  تحصیيالت تكميلی    معاونیت  بیه  مراجعه با پروپوزال تدوي  از قبل دانشجويان شود م  توصيه -

 .نمايند حاصل اطمينان راهنما اساتيد ها  نامه پايان ظرفيت بودن خال  و موضوع نبودن تكرار 

 

 :پروپوزال تصویب

 .كند دفاع خود نامه پايان از تواند م  دانشجو پروپوزال، تصويب از پ  ماه 6 حداقل -

 

 نامه پایان واحد اخذ و پروپوزال تصویب مراحل

 در فرم پروپوزال پردي  بي  الملل راهنما استاد همكار  با دانشجو توسط پروپوزال تدوي . 1

 مربوطه آموزشی گروه شوراي در پروپوزال تصويب و طرح. 2

 دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي در پروپوزال تصويب و طرح. 3

 دانشكده تكميل  تحصيالت و آموزش  گروه شورا  صورتجلسات و شده تأييد پروپوزال از نسخه يک ارائه. 4

 الملل بي  پردي  تحصيالت تكميل  معاونت به

 نيیز  دانشکده پژوهشی شوراي در بايد شود محسوب تحقيقات  طرح عنوان به ا  نامه پايان چنانچه .8 تبصره

 .شود ارسال الملل بي  پردي  پژوهش  معاونت به مذكور شورا  صورتجلسه و گردد تصويب و بررس 

 اسیا   بیر  است موظف نرسانده، پايان به را آن كه زمان  تا نامه، پايان واحد انتخاب از پ  دانشجو .2 تبصره

 نيمسال آخري  در نامه پايان نمره حال اي  در. نمايد نام ثبت آن برا  نيز بعد ها  نيمسال در دانشگاه  تقويم

 شود م  دانشجو كارنامه وارد تحصيل 

 

 :نامه پایان اجراي
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 جیدول  با مطابق مشخص بند  زمان طبق را خود نامه پايان اجرا  است موظف ارشد كارشناس  دانشجو . 1

 افیزايش  نتيجیه  در و زمان اتالف هرگونه از و دهد انجام پروپوزال در شده ثبت طرح اجرا  مراحل بند  زمان

 .آورد عمل به جلوگير  تحصيل زمان

 .نمايد ارائه دانشكده و راهنما استاد به را ا  دوره ها  گزارش يكبار ماه 3 هر است موظف دانشجو. 2

 

 :نامه پایان اجراي مراحل بر نظارت

 پروپیوزال  ثبیت  مراحل بر پژوهش پردي  بي  الملل واحد ارشد، كارشناس  مقطع در دانشجو تحصيل زمان در

 ها  راه از استفاده با واحد اي  دانشجو تحصيل مدت طول در. داشت خواهد دقيق نظارت نامه پايان از دفاع تا

 گیروه  مديران برا  ليست ارسال دانشجو، برا  ايميل ارسال دانشجو، با مستقيم تما  قبيل از مختلف ارتباط 

 و كرده آگاه خود پروپوزال وضعيت از را دانشجو ، الملل بي  پردي  آموزش  معاونت و رياست به اطالع و ها

 تحصیيل،  زمیان  حیداكثر  از عبیور  و دانشجو توجه عدم صورت در است بديه . داد خواهد را الزم اخطارها 

 .شد خواهد محروم تحصيل ادامه از دانشجو

 

 داوران کمیته اعضاء

 (وجود صورت در) مشاور استاد و راهنما استاد -

 دانشكده تكميل  تحصيالت شورا  نماينده -

 ايشان نماينده يا نامه پايان با مرتبط آموزش  گروه مدير -

 به رأ  حق با ناظر عنوان به دانشگاه از خارج و داخل محققان و متخصصان يا علم  هيأت اعضا  از نفر دو -

 دانشكده تكميل  تحصيالت شورا  تأييد و گروه پيشنهاد

 

 نامه پایان از دفاع شرایط

 باشد گذرانده موفقيت با را خود آموزش  واحدها  كليه كه است نامه پايان از دفاع به مجاز هنگام  دانشجو -

 اعیالم  دانشیكده  تكميلی   تحصيالت شورا  به كتب  صورت به راهنما استاد توسط او نامه پايان بودن تكميل و

 .باشد شده

 .كند دفاع خود نامه پايان از پروپوزال تصويب از بعد ماه شش حداقل تواند م  دانشجو -

 

 نامه پایان ارزشیابی و دفاع جلسه برگزاري نحوه
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 دانشكده آموزش حوزه از نامه پايان از دفاع مجوز اخذ. 1

 و شیده  رسانده مربوطه استادان و گروه تأييد به قبالً كه شود م  صادر دفاع مجوز هاي  نامه پايان برا  .تبصره

 .باشد شده تهيه مربوطه ها  نامه آيي  و نامه پايان نگارش راهنما  مطابق

 پیردي   نیام  درج) معتبیر  مجالت در مقاله پذيرشو يا  (submission)وصول  نامه و نامه پايان اصل ارائه. 2

 (.است ضرور  پردي  معنو  حقوق حفظ جهت مقاالت تمام  در الملل بي 

 نامه آيي  اسا  بر داوران انتخاب. 3

 پژوهشی   معاونیت  از نامیه  پايیان  ارزشياب  فرم و داوران دعوتنامه دريافت و نامه پايان از دفاع تاريخ تعيي . 4

 .دفاع تاريخ از قبل هفته يک حداقل الملل بي  پردي 

 دانشجو توسط نامه پايان از دفاع و داوران حضور با دفاع جلسه برگزار . 5

 همیراه  به الملل بي  پردي  نامه پايان نگارش دستورالعمل اسا  بر شده صحاف  نامه پايان نسخه 1 تحويل. 6

 .الملل بي  پردي  پژوهش  معاونت به PDF و  Wordفايل

 پژوهشی   معاونیت  بیه  اول affiliation عنیوان  بیه  الملل بي  پردي  نام درج با شده پذيرش مقاله تحويل. 7

 .مقاله داشت  صورت در الملل بي  پردي 

 پیردي   پژوهشی   معاونت تاييد مورد نامه، پايان نگارش نحوه نامه، پايان صحاف  از قبل است ضرور  :تذکر

 .گيرد قرار الملل بي 

 

 :ارشد کارشناسی نامه پایان ارزشیابی و گذاري نمره نحوه

 را آن امتيیاز  نامه پايان صحت و اصالت خصوص در بررس  و شور از پ  دفاعيه جلسه پايان در داوران هيات

 .نمايد م  بند  سطح زير شرح به رتبه بر تاكيد با

 دو نمره چاپ مقاله از پايان نامه دانشجويان كارشناس  ارشد به صورت زير منظور م  گردد: .8 تبصره

در صورت چاپ يا پذيرش حداقل يک مقاله در مجالت علم ، پژوهش  معتبر نمايه شده در پايگاه ها   -الف

 محاسبه م  گردد. رتبه عالیمرتبط با موضوع پايان نامه دانشجو با  (Pubmedيا  ISI)بي  الملل  

بسیار رتبه با در ساير نمايه ها نمره پايان نامه مرتبط با موضوع پايان نامه در صورت چاپ يا پذيرش مقاله  -ب

 محاسبه م  گردد.خوب 

بیه همیراه    (submission letter)در صورت ارائه گواه  وصول مقاله منتج از پايان نامه از يیک مجلیه    -ج

 محاسبه م  گردد.خوب رتبه با نمره پايان نامه جهت دفاع، اصل مقاله ارسال شده 
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 نمره       رتبه

 5/11 - 22      عال 

 17 - 44/11     خوب بسيار

 5/15 – 44/16       خوب

 

خیارج از پايیان نامیه و بیا      Pubmedيا  ISIدر صورت  كه دانشجو در طول تحصيل خود يک مقاله  .2 تبصره

 .دانشگاه چاپ كرده باشد يک نمره تشويق  به نمره پايان نامه و  اضافه خواهد شدپردي  بي  الملل آدر  

 توانید  می   دانشجو شود، داده تشخيص قبول قابل غير داوران، هيأت نظر از نامه، پايان كه درصورت  .3 تبصره

 كیه  زمیان   در ديگیر  بار و كامل را خود نامه پايان نكند، تجاوز و  تحصيل مجاز مدت حداكثر از كه مدت  در

 نامه پايان از نتواند تحصيل مجاز مدت حداكثر در كه دانشجوي . نمايد دفاع آن از كنند م  تعيي  داوران هيأت

 .كند نم  دريافت مدرك  و شود م  محروم تحصيل از كند دفاع موفقيت با خود

 

 ما: با تما 

 پژوهش  امور كارشنا  ،جهان  خانم


