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  پيشگفتار

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد يكي از دانشكده هاي 
پيشگام كشور در عرصه تحصيالت تكميلي با حدود ربع قرن تجربه در زمينه تعليم و 
تربيت مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي پرستاري و مامايي است بطوريكه دانش 
آموختگان اين دانشكده جمع قابل توجهي از مدرسين، محققين، مديران و كاركنان 

ين دانشكده در حال حاضر عالوه بر ا. كشور را تشكيل مي دهند كنوني نظام سالمت 
مقطع كارشناسي ارشد، در عالي ترين سطح دو رشته پرستاري و بهداشت باروري 

  . نيز دانشجو پذيرش مي نمايد ).Ph.D(يعني مقطع دكتري تخصصي 
ارتقاء نسبت دانشجويان تحصيالت تكميلي يكي از اهداف راهبردي اين دانشكده 

ر يك روند صعودي  طي پنج سال منتهي به سال بوده بطوري كه شاخص مربوطه د
 درصد افزايش 30 درصد رسيده و در سالهاي آينده به 0/18 درصد به 2/7 از 1390

در راستاي افزايش كمي دانشجويان تحصيالت تكميلي، ارتقاء كيفيت . خواهد يافت
ه آموزش هم بطور جدي پيگيري شده و با استفاده از نظرات استادان مجرب اين دور

ها و برگزاري جلسات  تخصصي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، راهكارهاي 
از جمله اين موارد مي توان به بازنگري . مربوطه برنامه ريزي و اجرا شده است

مداوم طرح دوره ها، اصالح روشهاي آموزشي و بكارگيري روشهاي نوين، تدوين و 
اري برنامه هاي آموزشي فوق برنامه اصالح آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز، برگز

 و نيز طراحي  كارنماي پيشرفت تحصيلي براي دانشجويان كارشناسي ارشد و

مشاركت در طراحي كارنماي پيشرفت تحصيلي براي دانشجويان دكتري تخصصي 
  .دانشگاه علوم پزشكي مشهد اشاره كرد

راندن صحيح از آنجا كه آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي نقش مهمي در گذ
دوره كارشناسي ارشد دارد،  به منظور اطالع دانشجويان عزيز و نيز استادان 

وهشي و مشاور ايشان، آخرين آيين نامه مربوط به دوره كارشناسي  آموزشي، پ
ارشد ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي و آيين نامه اجرايي 

رستاري و مامايي مشهد و فرآيندهاي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده پ
تحصيالت تكميلي در اين مكتوب بصورت كامل ارائه مي شود اميد آنكه مورد استفاده 

  . قرار گيرد
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الزم است از زحمات همه عزيزاني كه در تهيه اين مكتوب همكاري نموده اند 
مقدم، حسين انگيزه، حميد رضا بهنام، دكتر عباس حيدري، امير رضا صالح  :آقايان

خانمها : دكتر حسين كريمي مونقي، هادي كوشيار ، سيد رضا مظلوم و شامل
معصومه كردي، ناهيد گلمكاني، دكتر رباب لطيف نژاد رودسري و صميمانه تقدير و 

  . تشكر شود

 

 واحد تحصيالت تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي
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  فصل اول 

  كليات

  تعريف

  1 ماده

آموزشي در سطح آموزش هاي  پيوسته، يكي از دورهدوره كارشناسي ارشد نا
عالي و باالتر از دوره كارشناسي است و سرانجام به دريافت مدرك كارشناسي 

  .انجامد  ميارشد ناپيوسته در يك رشته دانشگاهي

  :1تبصره 

و مؤسسات ها   دانشكده در اين آئين نامه، به منظور اختصار، به همه دانشگاهها،
ته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در مقاطع آموزش عالي وابس

فعاليت دارند، ) Ph.D(تحصيلي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي 
  .شود  ميدانشگاه گفته

  :2تبصره 

كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي هاي  در دانشگاههايي كه مجري دوره

)Ph.D(دانشگاه براساس آئين نامه / باشند، شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده   مي
 11/4/70 مورخ 24مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 

 .شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل خواهد شد

  هدف

  :2ماده 

هدف از ايجاد دوره كارشناسي ارشد، گسترش دانش و تربيت متخصصان و 
پژوهش هاي  ا روشپژوهشگراني است كه با فراگيري آموزشهاي الزم و آشنايي ب

  .علمي، مهارت الزم را براي آموزش، پژوهش و خدمات مربوط پيدا كنند
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  فصل دوم

  شرايط ورود 

  :3ماده 

  :شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته عبارت است از
  داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي : 1-3
رشته تحصيلي مورد داشتن دانشنامه كارشناسي يا باالتر متناسب با : 2-3

تقاضا از يكي از دانشگاههاي داخل يا خارج كشور كه حسب مورد به تأييد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيده 

  .باشد
  .برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با رشته تحصيلي: 3-3
  .موفقيت در آزمون ورودي دوره: 4-3
عدم اشتغال به تحصيل همزمان در همان دانشگاه و يا دانشگاههاي ديگر و : 5-3

  .ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي

  :1تبصره 

تواند تحصيل كند بر   ميتشخيص اينكه دارنده كدام دانشنامه در كدام رشته
عهده دبيرخانه آموزشي تخصصي مربوطه و تأييد شوراي عالي برنامه ريزي علوم 

  .پزشكي است

  : 2تبصره 

شرايط پذيرش اتباع خارجي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته تابع آئين 
  .باشد  ميمربوطهاي  نامه

  :3تبصره 

 در مقطع 12دارندگان مدرك معادل، گواهي اتمام دوره و يا ميانگين كل كمتر از 
هاي  كارشناسي، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته

  .م پزشكي نمي باشندعلو
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  فصل سوم

  نظام آموزشي 

  : 4ماده 

آموزش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در تمام دانشگاههاي كشور مبتني 
در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس . بر نظام واحدي است

ود شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محد  ميسنجيده
  .است

هر واحد درسي، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت 
 ساعت، 51 ساعت، كارگاهي و كارآموزي 34 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 17نظري 

 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه 68كارورزي 
در مورد رشته هايي كه داراي . شود  ميمصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس

پروژه هستند مدت اجراي پروژه در يك نيمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد 
  .شود  ميمربوط تعيين

  :5ماده 

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و 
مدت آموزش هر نيمسال تحصيلي . داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است

 اين آئين 4 هفته، با رعايت مفاد ماده 6 هفته و هر دوره تابستاني شامل 17مل شا
  .نامه است

  :1تبصره 

طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش 
  .محسوب نمي شود

  :2تبصره 

در موارد استثنايي و ضروري، شامل وقوع حوادث طبيعي، عدم امكان حضور 
 هفته و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوط و 17بوط در طول استاد مر

توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاه تر از   ميموافقت شوراي آموزشي دانشگاه،
 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود، 17
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 اين آئين 4ي از ميزان مقرر در ماده مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درس
  .نامه كمتر نشود

  :6ماده 

درسي مصوب شوراي عالي هاي  تمام دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند برنامه
  .برنامه ريزي را اجرا نمايند

  :تبصره

كليه دانشگاههاي علوم پزشكي اعم از داراي هيأت مميزه و فاقد هيأت مميزه و 
 بهداشت، مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي سازمانهاي وابسته به وزارت

در هر برنامه آموزشي كه داراي ) Noncore(درسي جديد به جاي دروس اختياري 
 .باشند اقدام و اين دروس را به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند  ميمجوز

در ) Noncore(سقف ارائه واحدهاي درسي جديد به جاي دروس اختياري 
 كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي% 20نشگاههاي داراي هيأت مميزه دا

باشد و در دانشگاههاي فاقد هيأت مميزه به شرط داشتن سه دوره فارغ التحصيل  مي
 .باشد  ميكل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي% 10در رشته مربوطه، 

  :7ماده 

ه، با احتساب واحد پايان تعداد كل واحدهاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوست
  . واحد است32 و حداكثر 28نامه، برحسب رشته، حداقل 

  :1تبصره 

چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 
كمبود يا جبراني، براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود، وي هاي  گذراندن درس

زشي مصوب دوره، اضافه بر مكلف است، آن درسها را براساس برنامه آمو
واحدهاي درسي مقرر در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و مطابق با آئين نامه 

  .بگذراند

  :2تبصره 

  . واحد است24كمبود يا جبراني هاي  حداكثر تعداد واحدهاي درس

  :3تبصره 

ترتيب ارائه . كمبود يا جبراني استهاي  با درسها  در انتخاب درس ها، اولويت
با رعايت پيش نيازها، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش دروس 
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تدريس و جابجا كردن ريز مواد درسي و طرح مطالب جديد در يك درس در 
چارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي، با نظر گروه آموزشي مربوط، 

  .دانشگاه ذيربط است/ بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

  : 4تبصره 

كمبود يا جبراني، يك نيمسال هاي   واحد درسي از درس12به ازاي گذراندن هر 
  .شود  ميتحصيلي، به طول مدت تحصيل دانشجو، افزوده

  :8ماده 

هاي  مطابق برنامهها  تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، براي همه رشته
  .است واحد درسي 4-10مصوب شوراي عالي برنامه ريزي بين 

  :9ماده 

- 14دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 
 8 واحد درسي از مجموع دروس دوره را انتخاب و ثبت نام كند، مگر آنكه كمتر از 8

در موارد استثنايي، با پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط . واحد درسي باقي داشته باشد
 16تواند حداكثر به   ميدانشكده اين تعداد/ انشگاه و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي د

 .واحد افزايش يابد

  :1تبصره 

 واحد درسي 8در آخرين نيمسال تحصيلي نام نويسي دانشجو با كمتر از 
  .بالمانع است

  :2تبصره 

 واحد درسي در 4در صورت ارائه دوره تابستاني دانشجو مجاز به اخذ حداكثر 
  .باشد  ميآن دوره
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  رمفصل چها

  حضور و غياب 

  :10ماده 

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات 
 و كارگاهي، 17/2، عملي و آزمايشگاهي از 17/4غيبت دانشجو در هر درس نظري از 

ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين  مجموع 10/1كارآموزي و كارورزي از 
  .شود  ميدرس صفر محسوبصورت نمره دانشجو در آن 

  :1تبصره 

 در صورتي مجاز 10غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 
خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و ارائه گزارش استاد مربوط با تأييد شوراي 

  .تحصيالت تكميلي دانشكده موجه شناخته شود

  :2تبصره 

 ميزان تعيين شده در ماده  بيش از در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس،
 باشد ولي غيبت او به تشخيص دانشكده و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي 10

در اين صورت رعايت . شود  ميدانشكده موجه تشخيص داده شود آن درس حذف
 واحد در هر نيمسال الزامي نيست و نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال 8حداقل 

 .شود  مي محسوبكامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو

  :11ماده 

گرفتن نمره صفر در امتحان آن غيبت غيرموجه در امتحان هر درس موجب 
در اين . شود  ميدرس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس

 واحد در هر نيمسال الزامي نيست، ولي نيمسال مذكور به 8صورت رعايت حداقل 
  . شود  ميتحصيلي دانشجو محسوبعنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات 

تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي 
  .دانشگاه است/ دانشكده 
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  فصل پنجم 

  ارزشيابي 

  :12ماده 

 از 14حداقل نمره قبولي در هر درس اختصاصي اجباري و اختصاصي اختياري 
چنانچه نمره دانشجو كمتر از اين .  است20 از 12 و براي دروس كمبود يا جبراني 20

  .مقدار باشد بايد آن درس را تكرار نمايد

  :1تبصره 

اگر دانشجويي در يك درس اختصاصي اختياري مردود شود، در صورت تأييد 
تواند از جدول دروس اختصاصي اختياري در برنامه آموزشي   ميگروه آموزشي

در اين صورت نمرات . خاب كندمصوب شوراي عالي برنامه ريزي درس ديگري را انت
كليه دروس اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين 

  .شود  مينيمسال مربوط و ميانگين كل منظور

  :2تبصره 

در مواردي كه ارزشيابي دانشجو در يك درس موكول به فعاليتهاي باشد كه با 
نيمسال تحصيلي ممكن نباشد، نمره استاد مربوط انجام آن در طول يك تشخيص 

در اين صورت بايد نمره دانشجو در اين . شود  ميدانشجو در آن درس ناتمام اعالم
درس، حداكثر تا پايان نيمسال تحصيلي بعد، توسط استاد مربوطه به نمره قطعي 

در غير اين صورت با اعالم دانشكده درس توسط . تبديل و در كارنامه وي ثبت شود
بديهي است ثبت نمره ناتمام در نيمسالي خواهد بود كه .  حذف خواهد شددانشگاه

  .دانشجو واحد را اخذ نموده است

  :13ماده 

.  كمتر باشد14 نبايد از  ميانگين نمرات دروس دانشجو، در هر نيمسال تحصيلي،
در غير اين صورت دانشگاه به دانشجو اخطار خواهد داد ولي دانشجو محدوديتي از 

 تخاب واحد نداشته و در نيمسال بعدي، در محدوده حد نصاب واحدهالحاظ ان
  .تواند اخذ واحد نمايد مي
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  :1تبصره 

اگر ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب 
 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 14كمتر از 
  .شود  ميمحروم

  :2تبصره 

باشد در )  واحد8(نيمسال هايي كه تعداد واحدهاي اخذ شده كمتر از حد نصاب 
 جزو نيمسالهاي مشمول اخطار محاسبه خواهد 14صورت كسب ميانگين كمتر از 

  .شد

  :3تبصره 

شود و در   مينمره دروس كمبود يا جبراني در كارنامه دانشجو، جداگانه ثبت
 و ميانگين كل نمرات دانشجو منظور نمي احتساب ميانگين نمرات نيمسال تحصيلي

  .شود

  فصل ششم 

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل 

  :14ماده 

طول دوره مدتي است كه دانشجو بايد دروس تعيين شده در دوره و همچنين 
حداكثر مدت مجاز تحصيل در (پايان نامه را براساس مقررات مربوط به اتمام برساند 

چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند ).  سال است3 ارشد ناپيوسته دوره كارشناسي
دروس دوره را با موفقيت بگذراند و پايان نامه خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از 

  .شود  ميادامه تحصيل محروم

  :تبصره

تواند، در موارد استثنايي به پيشنهاد   ميشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
ييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده حداكثر يك نيمسال تحصيلي استاد راهنما و تأ

  .به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه نمايد
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  :15ماده 

كند   ميدانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در زماني كه دانشگاه اعالم
عدم مراجعه دانشجو . براي ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمايد

م نويسي براي يك نيمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل براي نا
در موارد استثنايي كه دانشجو . گردد  مياست و دانشجو از ادامه تحصيل محروم

حداكثر يك ماه قبل از پايان  داند، بايد داليل آن را  ميترك تحصيل خود را موجه
در صورت تأييد موجه .  دهدهمان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه

بودن ترك تحصيل توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت 
  .شود  ميمجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر

  :16ماده 

تواند حداكثر براي يك نيمسال   ميدانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته
  .استفاده كندتحصيلي، از مرخصي تحصيلي 

  :1تبصره 

در موارد . اخذ مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال تحصيلي مجاز نيست
 با پيشنهاد دانشكده، تصميم گيري بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي  استثنايي،
  .باشد  ميدانشگاه

  :2تبصره 

  .شود  ميمدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب

  :3تبصره 

بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي تقاضاي مرخصي 
در هر نيمسال تحصيلي توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد و اداره 
آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط قبل از اتمام مهلت 

.  به وي ابالغ نمايدموافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباًنام نويسي 
موافقت دانشگاه با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت تحصيلي وي 

  .عواقب احتمالي ناشي از مرخصي تحصيلي به عهده دانشجو است. گيرد  ميصورت
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  :4تبصره 

حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال حداكثر تا قبل از شروع امتحانات 
صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي پايان آن نيمسال تنها در 

در اين صورت آن . دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد
محاسبه يا عدم . نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد

محاسبه اين مرخصي در حداكثر سنوات مجاز تحصيلي دانشجو به عهده شوراي 
 . استآموزشي دانشگاه

  :5تبصره 

علوم پزشكي، در صورت هاي  دانشجويان خانم شاغل به تحصيل در كليه رشته
توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي   ميبارداري

  .تحصيلي به دليل زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند

  :6تبصره 

ها به تأييد شوراي پزشكي و شوراي دانشجوياني كه گواهي پزشكي موجه آن
توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي   ميتحصيالت تكميلي دانشگاه رسيده باشد،

  .تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند

  :17ماده 

بايد درخواست دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد 
گاه ي دانشكده تسليم نمايد، اين دانشجو انصراف خود را كتباً به اداره آموزش دانش

حصيلي مجاز است فقط براي يك نوبت حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال ت
گيرد و آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي تقاضاي انصراف خود را پس ب

پس از انقضاي اين . شود  ميمحسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر
شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در   مياف از تحصيل وي صادرمهلت حكم انصر
  .آن رشته را ندارد

  :تبصره

دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد سوابق تحصيلي خود را دريافت 
  .نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد
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  :18ماده 

حصيل محروم و يا از ادامه تحصيل دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه از ت
 شوند، چنانچه با دانشگاه محل تحصيل خود تسويه حساب كنند،  ميمنصرف

كارشناسي ارشد ناپيوسته شركت هاي  توانند مجدداً در آزمون ورودي دوره مي
دانشجوي محروم از تحصيل نمي تواند در آزمون ورودي كارشناسي ارشد (نمايند 

در صورت قبولي در آزمون، واحدهاي درسي قبلي ). يدرشته قبلي خود شركت نما
آنها، در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پس از ارزيابي و تطبيق با برنامه مصوب 

ارزيابي دروس و تطبيق واحدها توسط گروه آموزشي مربوط در . شود  ميپذيرفته
ك نيمسال از  واحد پذيرفته شده ي8-10شود و به ازاي هر   ميدانشگاه پذيرنده انجام

  .شود  ميحداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو كاسته
  : شرط زير است4پذيرش واحدهاي درس قبلي اين دانشجويان منوط به احراز 

 واحد آموزشي قبلي داراي مجوز از شوراي گسترش وزارت بهداشت، -1
  .درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد

  .از طريق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته باشد پذيرش دانشجو -2
درسي اجرا شده، مصوب شوراي عالي برنامه ريزي يكي از دو هاي   برنامه-3

  .  باشد1وزارتخانه ذكر شده در بند 
 محتواي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه -4

ره هر يك از آن اشتراك محتواي داشته و نم% 80مربوط، بايد حداقل آموزشي 
  . كمتر نباشد14درسها از 

  

  فصل هفتم

  پايان نامه

  :19ماده 

تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو 
موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما، به 

 .تحقيق و تتبع بپردازد

  :20ماده 
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ز پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم دانشجو موظف است پس ا
تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب 

  .شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برساند

  :21ماده 

استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأييد شوراي تحصيالت 
 هيأت علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيينتكميلي دانشگاه، از اعضاي 

  .گردد مي

  :1تبصره 

در موارد خاص در صورت ضرورت، به پيشنهاد گروه آموزشي و تأييد 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، 

  .المانع استانتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري، خارج از دانشگاه ب

  :2تبصره 

در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد و يا تعداد استاديار در آن رشته كافي 
توان به صورت استثناء استاد راهنما را با تأييد شوراي تحصيالت تكميلي   مينيست

 سال سابقه كار مفيد آموزشي و 10دانشگاه از بين مربيان دانشگاه كه داراي حداقل 
  . انتخاب كرد پژوهشي باشند،

  :22ماده 

 تواند به  ميتعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري
  :طور همزمان هدايت آنها را بر عهده داشته باشد يكي از موارد زير است

  )Ph.D(دو پايان نامه دكتري تخصصي ) الف

  و سه پايان نامه كارشناسي ارشد ) Ph.D(يك پايان نامه دكتري تخصصي ) ب
ها  در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه) ج

وارد بند الف و ب بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با بيش از هر يك از م
  .باشد ها مي توجه به توانايي علمي و رعايت عدالت در تقسيم پايان نامه

  :1تبصره 

دوره دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي هاي  هدايت پايان نامه
  .شود  ميهمانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب
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  :2تبصره 

 ماده 2مربيان با تجربه و با سابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره 
 پايان نامه كارشناسي ارشد را به طور همزمان 2توانند حداكثر هدايت   مي باشند،21

  .بر عهده بگيرد

  :23ماده 

به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده يك يا دو 
هيأت علمي و يا از صاحب نظران و محققان برجسته، مرتبط با نفر از اعضاي 

  .توانند به عنوان استاد مشاور تعيين شوند  ميموضوع پايان نامه

  : 24ماده 

ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران، متشكل از استاد 
ميلي دانشكده و راهنما، استاد يا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده شوراي تحصيالت تك

دو نفر از بين اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج از دانشگاه 
به عنوان ناظر با حق رأي به پيشنهاد گروه و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي 

 .گيرد  ميدانشكده صورت

 :تبصره

دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي 
ود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به خ

  .صورت كتبي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم شده باشد

  :25ماده 

هيأت داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي درخصوص اصالت 
  .نمايد  مي شرح ذير سطح بنديو صحت پايان نامه، نمره آن را با تأكيد بر درجه به

  نمره  درجه جديد   قديم

  5/18-20  عالي   20-18

  17-49/18  بسيار خوب  18-16

  5/15-99/16  خوب   16-14

  14- 49/15  قابل قبول   14-12
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  14كمتر از   غير قابل قبول   12كمتر از 

  :1تبصره 

  .شود  مينمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه

  :2ه تبصر

باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع   ميكسب درجه عالي به شرطي
پايان نامه در مجالت معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي 

  .براساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد

  :26ماده 

ه آن را به پايان نرسانده است دانشجو پس از انتخاب پايان نامه، تا زماني ك
. بعد نيز براي آن ثبت نام نمايدهاي  موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال

 در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي، وارد كارنامه دانشجو
  .شود و در ميانگين نيمسال و ميانگين كل نمرات او منظور خواهد شد مي

  :27ماده 

، از نظر هيأت داوران، غيرقابل قبول تشخيص داده تي كه پايان نامهدر صور
تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند،   ميشود، دانشجو

كنند از آن   ميپايان نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين
حصيل نتواند از پايان نامه خود با دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز ت. دفاع نمايد

  .شود و مدركي دريافت نمي كند  ميموفقيت دفاع كند از تحصيل محروم
  

  فصل هشتم

  :ساير مقررات

  :28ماده 

انتقال و تغيير رشته و جابجايي در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع 
  .است

  :29ماده 
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يك زمان معين، در در صورتي كه ارائه برخي از دروس، در يك رشته و در 
تواند آن دروس را با موافقت استاد راهنما و   ميدانشگاه مبدأ، ممكن نباشد، دانشجو

گروه آموزشي مربوطه و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه، در دانشگاه يا 
در اين صورت . دانشكده ديگري كه مجري دوره است به صورت ميهمان بگذراند

 هم ضروري است تعداد واحدهاي درسي دانشجوي كسب موافقت دانشگاه مقصد
 .ميهمان در يك دانشگاه نبايد از نصف واحدهاي آموزشي دوره تجاوز نمايد

  :30ماده 

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بايد به صورت تمام وقت و منطبق 
  :با شرايط زير به تحصيل بپردازد

باشد بنابراين   مي تمام وقتتحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته: 1-30
  .هرگونه اشتغالي غير از تحصيل براي دانشجو ممنوع است

حضور تمام وقت دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه در مورد : 2-30
  .آموزشي ذيربط استهاي  حضور تمام وقت مربيان گروه

مسئوليت نظارت و كنترل حضور تمام وقت دانشجو به عهده گروه : 3-30
دانشجو تابع قوانين و مقررات اداري حضور و بديهي است . زشي مربوط استآمو

  .باشد  ميغياب دانشگاه
توانند در طول سال   ميكليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته: 4-30

  .از يك ماه مرخصي استفاده نمايند و اين مرخصي قابل ذخيره شدن نمي باشد
ت غيرموجه دانشجو را در اسرع وقت گروه آموزشي موظف است غيب: 5-30

  .جهت انجام اقدامات قانوني به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه گزارش نمايد
در صورتي كه دانشجو از اجراي مفاد بندهاي اين ماده تخلف ورزد، از : 6-30

سوي گروه آموزشي به عنوان متخلف به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت 
  .گردد  مياقدام قانوني معرفي

  

  فصل نهم

  فراغت از تحصيل

  :31ماده 
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در غير اين .  كمتر باشد14ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 
  .شود  ميصورت از دريافت مدرك كارشناسي ارشد محروم

  :تبصره

دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره و قبولي پايان نامه، 
 كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل 14او از ميانگين كل نمرات 

 واحد از دروس اختصاصي اجباري را كه 14تواند تا   ميوي به پايان نرسيده باشد،
 گرفته است را فقط در يك نيمسال تحصيلي تكرار كند و در 14در آنها نمره كمتر از 

يي كه به هر دليل دانشجو. صورت جبران كمبود ميانگين كل فارغ التحصيل شود
نتواند از اين فرصت استفاده كند يا عليرغم استفاده از اين فرصت، ميانگين كل خود 

  .را جبران ننمايد، از ادامه تحصيل محروم مانده و مدركي دريافت نمي نمايد

  :32ماده 

 تبصره 37 ماده و 32 فصل و 9آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 
 به 18/5/89مورخ سه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در چهل و سومين جل

 در همه دانشگاهها و 1389- 90اين آئين نامه از ابتداي سال تحصيلي . تصويب رسيد
علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي  دانشكده

نامه قبلي و تمام پزشكي سراسر كشور الزم االجرا است و از تاريخ ابالغ آن، آئين 
مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين هاي  و دستورالعملها  مقررات و بخشنامه

تواند وضعيت تحصيلي   ميشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه. گردد  ميآئين نامه لغو
 را با آئين نامه جديد 1389-90از سال تحصيلي قبل هاي  دانشجويان ورودي سال
 . آن فارغ التحصيل نمايدتطبيق داده و براساس 
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  آيين نامه اجرايي پايان نامه كارشناسي ارشد

   رشته هاي پرستاري و مامايي

  دومين جلسه  مصوب يكصد و هشتاد و

  ي دانشكدهلت تكميال شوراي تحصي

        20/10/1389 مورخ 
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  بسمه تعالي

يي كه كارشناسي ارشد پرستاري و ماماهاي   آئين نامه داخلي پايان نامه:مقدمه
طي جلسات متعدد شوراي تحصيالت تكميلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است 

 به تصويب نهايي شوراي 1389 /10 / 20 تبصره تدوين و در تاريخ 33 ماده و 15در 
شود و از   مياين آئين نامه جايگزين آئين نامه قبلي. تحصيالت تكميلي دانشكده رسيد
  .تاريخ تصويب الزم االجرا است

  صل اولف

   كليات

  :1ماده 

 تدوين و نگارش پايان نامه، آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي 
آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته و گرايش تحصيلي خود و زير 

  .نظر استاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد
ي عالي برنامه تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد طبق برنامه مصوب شورا

  .ريزي درهر رشته است

  : 2ماده 

الزم است دانشجو پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم 
تحصيلي، عنوان پايان نامه و استاد راهنماي خود را انتخاب كند، كه پس از تاييد 

  .يابد  ميشوراي تحصيالت تكميلي قطعيت

  : 3ماده 

ن نامه تا زماني كه آن را به پايان نرسانده دانشجو پس از انتخاب واحد پايا
بديهي است . تحصيلي بعدي براي آن ثبت نام نمايدهاي  است، موظف است در نيمسال

در كارنامه وي درج گرديده و در ميانگين نمرات  نمره پايان نامه در آخرين نيمسال،
  .او منظور خواهد شد

  : 4ماده 

فقت استاد و تاييد شوراي تحصيالت استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو و موا
  .گردد  مياز اعضاء هيات علمي دانشكده تعيين تكميلي،
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  : 1تبصره 

شنهاد استاد راهنماي اول و تأييد شوراي تحصيالت يدر شرايط خاص به پ
 تكميلي دانشكده استاد راهنماي دوم از اعضاء هيأت علمي خارج از دانشكده تعيين

  .گردد مي

  :2 تبصره

  .بايد داراي شرايط ذيل باشد) كارشناسي ارشد(اهنماي با مرتبه مربي استاد ر 
   سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي10حداقل ) الف
 مقاله در مجالت معتبر علمي و پژوهشي كه حداقل يكي از آنها 3چاپ حداقل ) ب

  .طي سه سال اخير باشد
س يك دوره درس مشاوره حداقل يك پايان نامه كارشناسي ارشد يا تدري) ج

  .سمينار تحقيق كارشناسي ارشد
  اتمام يك طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه به عنوان مجري) د

  :3تبصره 

  :بايدداراي شرايط زير باشد استاد راهنماي با مرتبه استادياري 
مشاوره حداقل يك پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي كه به )الف

  .پايان رسانده باشد
 مقاله در مجالت معتبر علمي و پژوهشي كه حداقل يكي از آنها 3اقل چاپ حد)ب

  .طي سه سال اخير باشد

  : 4تبصره 

افرادي كه سابقه راهنمايي پايان نامه را دارند جهت تداوم اين امر رعايت بند 
  .كند  ميكفايت) ب(

   :5تبصره 

ايان نامه توانند راهنمايي دو پ  ميهر يك از اعضاي هيات علمي در مرتبه مربي
مختلف تحصيلي و در مرتبه استادياري راهنمايي دو هاي  ارشد از دوره كارشناسي

مختلف تحصيلي و يك پايان نامه هاي  پايان نامه دكتري تخصصي از دوره
كارشناسي ارشد و يا يك پايان نامه دكتري تخصصي و سه پايان نامه كارشناسي 

  .شندارشد از هر دوره تحصيلي را بعهده داشته با
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  :6تبصره

 5راهنمايي حداقل  استادياري، درصورتيكه عضو هيات علمي در مرتبه مربي و 
  پس از تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهپايان نامه را به اتمام رسانيده باشد
تواند دو پايان نامه از يك دوره   ميشودكه  مييك پايان نامه به سقف آنها اضافه

  . تحصيلي باشد

  :7تبصره

رشته و گرايش تحصيلي استاد راهنما بايد با موضوع پيشنهادي دانشجو  
  .هماهنگ باشد

  :5ماده 

 استاد مشاور، به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تاييد شوراي تحصيالت 
 تكميلي از بين اعضاي هيات علمي و صاحب نظران داخل يا خارج از دانشكده انتخاب

  .شود مي

   :1تبصره 

اراي مدرك كارشناسي ارشد بايد داراي يكي از شرايط ذيل استاد مشاور د
  : باشد

 داراي حداقل يك مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمي و پژوهشي طي –الف 
  سه سال اخير

سابقه يك دوره تدريس در كالس سمينار در پژوهش و مجري اصلي يك  –ب 
  طرح تحقيقاتي مصوب

  : 2تبصره 

  .شود  ميو استاد مشاور تخصصي تعيينبراي هر پايان نامه حداكثر د

  : 3تبصره 

در شرايط خاص انتخاب استاد مشاور سوم، به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد 
  .شوراي تحصيالت تكميلي بالمانع است
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  4تبصره

 پايان 3مشاوره همزمان  توانند  ميهريك از اعضائ هيات علمي در مرتبه مربي
 پايان نامه كارشناسي ارشد 4تاد ياري مشاوره نامه كارشناسي ارشد و در مرتبه اس

  .و دكتري تخصصي را بعهده داشته باشند
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  فصل دوم

   انجام پايان نامهمراحل 

   :6ماده 

دانشجو موظف است، پس از انتخاب عنوان پايان نامه و تاييد آن توسط اساتيد 
الت راهنما فرم درخواست تصويب عنوان پايان نامه را تكميل و به واحد تحصي

  .ارائه نمايد تكميلي، جهت طرح در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

   :1تبصره 

  .موضوع پايان نامه، بايد با رشته و گرايش تحصيلي دانشجو هماهنگ باشد

  :2تبصره 

 در صورت ارائه نظر يا پيشنهاد اصالحي از طرف شوراي تحصيالت تكميلي، 
انشجو ابالغ و دانشجو موظف است پس مراتب توسط دبير شورا به استاد راهنما و د

از هماهنگي با استاد راهنما، فرم اصالح شده نهايي را به واحد تحصيالت تكميلي 
  .دانشكده تحويل تا در صورت نياز مجددا در جلسه شورا مطرح گردد

  :3تبصره 

دانشجو موظف است حداكثر طي يك   در صورت عدم پذيرش عنوان پايان نامه،
  .ارائه نمايد 6د را طبق ماه عنوان جدي ماه،

  : 7ماده 

 پس از تصويب عنوان پايان نامه، دانشجو موظف است حداكثر طي مدت يك ماه،
. خود را به واحد تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايد) پروپوزال(طرح تحقيق 

بررسي طرح تحقيق در جلسه اي با حضور دانشجو، استاد راهنما و حداقل يكي از 
تحصيالت تكميلي  شاور و دو داورو اعضاي كميته تخصصي شوراياساتيد م

  .دانشكده انجام خواهد شد

   :1تبصره 

ارائه طرح تحقيق و پاسخگويي به سئواالت مطرح در جلسه بر عهده دانشجو 
است و استادان راهنما و مشاور در صورت نياز، توضيحات الزم را ارائه خواهند 

  .كرد
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  :2تبصره 

پيشنهاد اصالحي از طرف شوراي تحصيالت تكميلي، مراتب  در صورت ارائه 
توسط دبير شورا به استاد راهنما و دانشجو ابالغ و دانشجو موظف است پس از 
هماهنگي با استاد راهنما، پروپوزال اصالح شده نهايي را به واحد تحصيالت تكميلي 

  .دانشكده تحويل تا در صورت نياز مجددا در جلسه شورا مطرح گردد

  :8ماده 

 پس از تصويب طرح تحقيق، دانشجو موظف است براي تاييد روايي ابزار 
 5با اخذ نامه كتبي از واحد تحصيالت تكميلي دانشكده آنرا به حداقلها  گردآوري داده

نفر از صاحب نظران و دو نفر از اعضاي شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه 
  .دهد

  1تبصره

  . ارائه شده پس از تاييد استاد راهنماالزامي استلحاظ نمودن نظرات اصالحي
   :2تبصره 

راجهت درج در پرونده به ها  دانشجو موظف است ابزار نهايي گردآوري داده
  .واحد تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل دهد

   :3تبصره 

منوط به ارائه  ها نمونه گيري جهت گرد آوري دادههاي  معرفي دانشجو به واحد
  . يته منطقه اي اخالق دانشگاه به واحد تحصيالت تكميلي دانشكده استبرگه مجوز كم

   9دهما

دانشجو موظف است هر سه ماه يكبار، فرم گزارش پيشرفت كار پايان نامه  
خود را تكميل نموده و پس از تائيد و امضاء استاد راهنما به واحد تحصيالت تكميلي 

كور در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل دهد تا در صورت لزوم گزارش مذ
 ماهه در ارزشيابي پايان نامه لحاظ خواهد 3ارائه منظم گزارش . دانشكده مطرح گردد

بديهي است در صورت عدم ارائه گزارش موضوع در شوراي تحصيالت تكميلي . شد
  .جهت اخذ تصميم مطرح خواهد شد
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  :1تبصره

ر مورد پايان نامه دانشجو را  فعاليتهاي انجام گرفته داستاد راهنما موظف است 
  .در فرم گزارش پيشرفت كار پايان نامه درج و تاييد نمايد

  :2تبصره 

زمان پيش بيني شده طرح تحقيق مصوب استاد راهنما الزم است با توجه به  
 دانشجو را به نحوي هدايت نمايدتا در موعد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده،

 بايد به موقع به شوراي احتماليد و مشكالت ا نس به اتمام برپروژه خود رامقرر
  .تحصيالت تكميلي دانشكده گزارش شود

  :10ماده 

 پس از اتمام نگارش پايان نامه دانشجو موظف است متن كامل تايپ شده پايان 
نامه ومقاله را به همراه تاييد استاد راهنما و مشاورمبني بر آماده بودن پايان نامه 

  . تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايدبراي دفاع، به واحد

  :1تبصره 

 دانشجو بايد پايان نامه خود را در پنج فصل و مطابق با كتابچه راهنماي 
به واحد )  نسخه7(نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد تدوين و پس از تكثير 

   تحصيالت تكميلي تحويل دهد

  : 2تبصره 

وصول،پذيرش يا چاپ مقاله پايان دانشجو موظف است مستندات مبني بر اعالم 
نامه خود را در مجالت معتبر داخلي و خارجي حداكثرتا روز قبل از دفاع به واحد 
تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه دهد تا بر اساس فر م ارزشيابي در ارزشيابي پايان 

  .نامه لحاظ شود

   :3تبصره

استاد راهنما :  به صورتتوالي نام نويسندگان در مقاله حاصل از پايان نامه بايد
در صورت .،اساتيد مشاور وهمكاران طرح درج شود)نفر دوم ( ،دانشجو ) نفر اول ( 

استخراج بيش از يك مقاله از پايان نامه هر گونه تغيير در توالي مذكور منوط به تاييد 
  .استاد راهنماست



 28 

  :4تبصره

داخلي و هاي  گرهو كنها   توالي نام نويسندگان مقاالت ارائه شده در همايش
  . خارجي نيز همانند مقاالت مجالت است

   :11ماده 

يكنفر از اساتيد خارج از دانشكده وسه (پايان نامه دانشجو به چهار استاد داور 
نفر از اعضاي هيات علمي داخل دانشكده مشتمل بر حداقل يكنفر از اعضاي شوراي 

كميلي دانشكده جهت اظهار با انتخاب شوراي تحصيالت ت)تحصيالت تكميلي دانشكده
  .نظر و داوري ارسال خواهد شد

   :1تبصره 

اساتيد داور خارج از دانشكده بايد حتي االمكان عضو هيات علمي بوده و در 
  .زمينه تحقيق مربوطه يا آمار صاحب نظر باشند

  :2تبصره 

 اساتيد داور داخل بايد عضو هيات علمي بوده و سابقه راهنمايي يك پايان نامه 
پايان نامه كارشناسي ارشد و يا چاپ يك مقاله در مجله معتبر علمي و  يا مشاوره دو

  .پژوهشي طي سه سال اخير را داشته باشند

   :3تبصره 

 روز، نظر خود را به صورت مكتوب، به واحد 7داوران بايد ظرف مدت حداكثر 
 دو نفر از تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه دهندتاپس از دريافت نظر موافق حداقل

  . تاريخ دفاع تعيين و اعالم شود  روز،10داوران حداكثر ظرف مدت 

  : 12ماده 

ارزشيابي پايان نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران ،استاد راهنماو 
  . گيرد  مياساتيد مشاور صورت

  :1تبصره 

 رئيس دانشكده يا يكي از معاونين آموزشي و پژوهشي يا مسئول تحصيالت 
  .ي بعنوان رئيس جلسه دفاعيه حضور خواهند داشتتكميل
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  :2تبصره 

 جلسه دفاعيه با حضور استاد راهنما، حداقل دو نفر از داوران و رئيس جلسه 
  . رسميت خواهد يافت

  :13ماده 

اعضاء هيات علمي و   جلسه دفاعيه بصورت علني و با حضور هيات داوران،
 دقيقه بوده و وي موظف 30جو حداكثر مدت ارائه دانش. گردد  ميدانشجويان برگزار

در ادامه هيات . است پس از پايان گزارش تحقيق به سئواالت حضار پاسخ گويد
  .داوران جهت ارزشيابي پايان نامه تشكيل جلسه خواهند داد

  :1تبصره 

ارائه مقاله وگزارش پيشرفت كار (نمره بخش هايي از فرم ارزشيابي پايان نامه 
يت آن بر عهده مديريت تحصيالت تكميلي است حداكثر تا زمان كه مسول)پايان نامه

  .جلسه دفاعيه به رئيس جلسه ارائه ميشود تا در ارزشيابي مدنظر قرار گيرد

  :14ماده 

 پايان نامه توسط هيات داوران طبق فرم مربوطه ارزشيابي و بر اساس ميانگين 
وسپس صورت جلسه گردد  مينمره كسب شده در پنج سطح به شرح ذيل درجه بندي

  .رسد  ميشده و به امضاي هيات داوران
   20 تا 5/18: عالي

   49/18 تا 17: بسيار خوب
   96/16 تا 5/15: خوب

   49/15 تا 14: قابل قبول
  14كمتر از : غير قابل قبول

  :1تبصره 

جمع بندي نظرات اصالحي هيات داوران توسط رئيس جلسه صورت جلسه  
  . ن خواهد رسيدشده و به امضاي هيات داورا

   :2تبصره 

در صورتيكه پايان نامه نياز به اصالحات داشته باشد به انتخاب هيات داوران 
  .يكنفر از داوران بعنوان استاد ناظر بر اصالحات تعيين خواهد شد

  : 15ماده 
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 ده روز يدانشجو موظف است اصالحات پيشنهادي هيات داوران را حداكثر ط
ه وي ، استاد راهنماو استاد ناظر بر اصالحات انجام و طبق صورتجلسه ارائه شده ب

تحصيالت تكميلي  استاد ناظر به واحد سپس نسخه اصالح شده را پس از تاييد
دانشكده تحويل دهدتا نمره پايان نامه به ادره كل امور آموزشي و تحصيالت تكميلي 

  .دانشگاه اعالم شود
 1389 / 10/  20در تاريخ  تبصره 33و   ماده15اين آئين نامه مشتمل بر 

  .بازنگري و به شرح فوق به تصويب رسيد


