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  دستیاری )فصل اول(  نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

 

معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع در  29/70/92/د مورخ 077/9290نامه شماره  بر اساس:  1ماده 

شود كه بررسي و تاييد علمي اوليه اي ثبت شده محسوب مينامه ، پايان هاي دانشگاهينامه خصوص ثبت پايان 

نه ملي اخالق در پژوهش و مصوبه و به تبع آن كد اختصاصي اخالق در پژوهش از طريق ساما  پروپوزال انجام

(ethics.research.ac.ir صادر و مصوبه مذكور در اين سامانه نمايه شده باشد. بنا براين شركت در )

امتحاناتي كه بر اساس مقررات آموزشي شرط شركت در آنها ثبت پروپوزال پايان نامه است ) مانند امتحان پيش 

امتحان جامع دوره هاي دكتراي تخصصي(، منوط به اخذ كد اخالق و كارورزي، امتحان ارتقاء ساالنه دستياري ، 

نمايه شدن مصوبه اخالق در سامانه كميته ملي است. روشن است كه صِرف ثبت پروپوزال در سامانه مديريت 

  پژوهش دانشگاه ها، ثبت محسوب نمي شود.

در دوره هاي چهار  3به  9سه ساله و سال  در دوره هاي 9به  2شرط معرفي دستيار به امتحان ارتقاء سال :  2ماده 

 يا پنج ساله ثبت پروپوزال مي باشد.

عناوين مشابه كه داراي محتواي يکسان است اجتناب  ارائه نوآورانه باشد و ازترجيحاً موضوع پايان نامه : 3ماده  

اي از عدم تکراري بودن ان با بررسي متون در پايگاههاي اطالعاتي يا منابع كتابخانه شود. ضروري است دستيار

 حاصل نمايد.  موضوع اطمينان 

عناوين پايان نامه هايي كه سابقه انجام در دانشگاه دارند، الزم است حداقل سه سال از بررسي  تبصره:

قبلي آن موضوع گذشته باشد و توجيه علمي براي تکرار مطالعه موردنظر وجود داشته باشد. موضوع 

فاصله  تکرار مطالعه درپايان نامه بايد در چهارچوب سياست هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه باشد. 

بالمانع شوراي پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده سال با تائيد شوراي گروه و تصويب  سهكمتر از 

 است.

نفر دستيار  9اخذ موضوع پايان نامه بصورت مشترک )درون گروهي و برون گروهي( توسط حداكثر :  4ماده 

به شرط حصيالت تکميلي دانشکده شوراي پژوهشي و تپس از تائيد استاد راهنما و تصويب شوراي گروه و 

 رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد:

 الف( حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دستياران تناسب داشته باشد. 

ب( تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر يک از دستياران ذيربط بتوانند انجام بخش 

دام پروپوزال مستقل ،گزارش مستقل و دفاع مستقل داشته مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند و هر ك

 باشند.  

ج( انتخاب موضوع پايان نامه مشترک بين دانشجويان مقطع پزشکي عمومي و دكتراي تخصصي مجاز  

ولي درخصوص دانشجويان تخصصي و فوق تخصصي درصورت تأييد شوراي پژوهشي و  نمي باشد

 ع خواهد بود .تحصيالت تکميلي دانشکده پزشکي بالمان



 

 

 

 )فصل دوم( بررسی و تصویب پروپوزال و اجرای آن
 بررسي موضوع پايان نامه شامل مراحل زير مي باشد: : 5ماده 

 تصويب گردد.بايد با هدايت استاد يا اساتيد راهنما انجام گيردو در شوراي گروه  نگارش كليات پروپوزال( الف

 

 ،طبق فرمت استانداردرا پروپوزال  و ه شوراي گروه جلسصورتوظف است يک نسخه از م گروهمدير :  6ماده 

به معاونت پژوهشي دانشکده ارسال   امضاء استاد راهنما و استاد مشاور و همکاران و مدير گروه و باتايپ شده 

 كند. 

حق  و حداكثر در شش ماه اول پس از تصويبهر دستيار بعد از تصويب موضوع پايان نامه فقط يکبار  : 7ماده 

و به تائيد شوراي انجام گيرد استاد راهنما را دارد كه بايد با ذكر داليل منطقي از طرف  عنوان پروپوزالتعويض 

صويب عنوان ، مراحل تاين صورتبرسد. درشوراي پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده پژوهشي گروه و 

 تکرار مي شود.  2و  9، 0طبق مفاد  پايان نامه و كليات جديد

دستيار ملزم است مستندات الزم شامل درخواست تغيير عنوان پايان نامه را به انضمام  : 1تبصره 

به  درخواست مذكور پس از تاييد در شوراي گروهگروه ارائه نمايد و  مديرموافقت استاد راهنما به 

 دانشکده ارسال گردد. صورت كتبي به معاون پژوهشي

پايان نامه  پروپوزال رگروه ملزم است هرگونه درخواست استاد راهنما مبني بر تغيير د مدير :2تبصره 

به معاون پژوهشي دانشکده جهت تاييد نهايي پس از تاييد در شوراي گروه )از ابتدا يا در حين اجرا( را 

 ارسال نمايد.

مصوب، الزم است جهت تصويب  پروپوزال پايان نامه هاي حاصل از طرح هاي تحقيقاتي :3 تبصره 

به  در شوراي گروهنهايي به گروه مرتبط ارائه شود و نهايتاً  پروپوزال پايان نامه ها بايد پس از تصويب 

 پژوهشي دانشکده ارائه گردد.  معاون

 

در  وبه استاد راهنما خود را  ماه يکبار گزارش پيشرفت كار پايان نامه ششهر  دستيار ملزم است:  8ماده 

 شوراي گروه مربوطه ارائه نمايد.  به صورت لزوم

 
 
 
 



 

 

 : استاد راهنما (فصل سوم)
 .استاد راهنما انجام شود حداقل يک اهنمايي تمامي پايان نامه ها بايستي تحت ر:  9ماده 

وظيفه راهنمايي دانشجو در كليه مراحل طراحي، اجرا و تدوين پايان نامه و مقاله يا  استاد راهنما:  11ماده 

   داده ها است. و درستي صحتمسئول و را بر عهده دارد مقاالت آن 

مرتبه استاد راهنما حداقل استادياري است و راهنمايي حداقل دو پايان نامه كارورزي و يا انجام دو  :  11ماده 

 طرح پژوهشي براي استاد راهنما پيش از اخذ راهنمايي پايان نامه دستياري الزامي است. 

  كه آموزشي گروه آن راهنماي استاد باشد، نفر يک از بيش نامه پايان راهنماي استاد كه مواردي در : 12ماده 

 محسوب پژوهشي مکاتبات در راهنما استادان نماينده عنوان به است رسيده تصويب به گروه آن در نامه پايان

 .بود خواهد راهنما استادان خود عهده به هماهنگي ايجاد و رساني اطالع و گردد مي

   بعنوان را نفر يک كتباً بايد باشند آموزشي گروه يک به مربوط راهنما اساتيد صورتيکه در تبصره:

 .نمايند معرفي دانشکده پژوهشي شوراي به نماينده

مربوطه به پيشنهاد دستيار، موافقت استاد راهنما و تائيد گروه  از گروه آموزشي ي اولاستاد راهنما : 13ماده 

 آموزشي مربوطه تعيين مي گردد. 

به مي تواند نامه مي تواند دو استاد راهنما داشته باشد. ) استاد راهنماي دوم  پاياندر صورت لزوم   : 14ماده 

ديگر و يا  و موسسات آموزشيها هاي ديگر ، دانشگاه تشخيص و پيشنهاد استاد راهنماي اول از همان گروه، گروه

 مراكز تحقيقاتي تعيين گردد.(

نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و  3در صورت لزوم، به پيشنهاد استاد راهنما حداكثر تا  : 15ماده 

و شوراي پژوهشي و پس از تائيد شوراي گروه ديگر  و موسسات آموزشي ، دانشگاه هاها گروه محققان

 تعيين مي شود.  استاد مشاورعنوان  بهتحصيالت تکميلي دانشکده 

گروه و  از يک گروه بايستي توجيه متقاعد كننده اي براي شوراي مشاور: انتخاب دو استاد  تبصره

  داشته باشد.شوراي پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده 

 0پايان نامه دانشجويي با سال ورودي يکسان را به طور هم زمان تا سقف  3حداكثر  هر استاد راهنما :16ماده 

  راهنمايي نمايد.پايان نامه مي تواند 

تاييد شوراي پژوهشي و تحصيالت لحاظ عملکرد استاد راهنما و پس ازبا و در موارد استثنايي : 1تبصره 

 .اين ظرفيت قابل افزايش استتکميلي دانشکده 

مي باشد كه اين تغيير بايد با  مربوطه در گروه فقط يک مرتبه مجاز به تغيير استاد راهنماهر دستيار  :17ماده 

شوراي پژوهشي و تحصيالت تکميلي  و موافقت طرفين و با ذكر داليل كافي و مستند،  به تصويب شوراي گروه

 برسد.دانشکده 

استاد راهنما اقدام تغيير نسبت به  مي تواند ماه بعد از تصويب پايان نامه ششحداكثر دستيار  تبصره:

 نمايد .

 



 

 

 

 گارش پایان نامه)فصل چهارم( ن

پايان نامه و الگوي بخش هاي مختلف آن بايد مطابق با فرمت مصوب و بارگذاري شده در  نگارش : 18ماده 

 وبگاه دانشکده انجام گردد.

 )فصل پنجم ( دفاع از پایان نامه 
، 99جدول ماده مطابق پايان نامه دوره دستياري  حداكثر نمرهرتبه عالي يا كسب براي شرايط حداقل :   19 ماده

يک  يا چاپ ذيرشپ ارائه يا ارائه مستندات بارگذاري پيش نويس مقاله در سايت مجله با تاييد استاد راهنماي اول

  است.مقاله تحقيقي مستخرج از پايان نامه 

زال وزال تا دفاع مقاله بر اساس جدول زمان بندي پروپواز تصويب پروپ شش ماهرعايت فاصله زماني :  21ماده 

معرفي به امتحان گواهينامه و دانشنامه )بورد  ماه قبل از 3حداقل بايستي رعايت شود و دستيار موظف است 

 تخصصي( از پايان نامه خود دفاع نمايد. 

ماهه به استاد يا  شش: دستيار ملزم است گزارش اجراي طرح تحقيقاتي خود را در دوره هاي  1تبصره 

 اساتيد راهنما و شوراي گروه آموزشي ارائه دهد.

ماهه دستيار و نواقص و اصالحات  شش: ضروري است خالصه گزارشات عملکرد  2تبصره  

 درخواستي به انضمام صورت جلسه شوراي گروه به معاون پژوهشي دانشکده ارسال گردد.

ر ملزم به ارائه اطالعات خام و نتايج آناليز آماري قبل از جلسه گروه ، دستيا مديردر صورت صالحديد : 21ماده 

 خواهد بود.  دفاع

زمان و مکان برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه بايد حداقل يک هفته قبل از  پيشنهاد يا درخواست : 22ماده  

گروه به معاون پژوهشي دانشکده  مديرتوسط   هماهنگي استاد يا اساتيد راهنما و به شکل مکتوببا و موعد مقرر 

  اطالع رساني گردد.
 : جلسه دفاع به صورت عمومي برگزار مي گردد.  1تبصره  

: هماهنگي درج آگهي در سايت و تابلو اعالنات گروه آموزشي و دانشکده، به عهده دستيار  2تبصره  

 خواهد بود. 

گروه آموزشي موظف است تسهيالت الزم جهت جلسه دفاع از مقاله و امکانات مورد نياز ارائه :  23ماده 

 مطلوب مقاله را در اختيار دستيار و استاد راهنما قرار دهد. 

براي خود جانشين  گروه مديرتائيد : در مواردي كه استاد راهنما  با داليل مستند و مورد 1 تبصره

ين مي تواند در جلسه دفاع از پايان نامه به جاي استاد راهنما حضور يافته مشخص نموده است ، اين جانش

 و وظايف محوله را انجام دهد. 



 

 

، تعليق از كار، ، شركت در كنگره : داليل و مستندات الزم )فرصت مطالعاتي، مرخصي2تبصره 

تيد ديگر به معاون و ...( در خصوص عدم حضور استاد راهنما و جايگزين شدن ايشان با اسا بازنشستگي 

 برگزاري جلسه دفاع اعالم شود.هفته قبل از زمان  دوپژوهشي دانشکده بايد بطور كتبي 

گروه امکان پذير مي مديرتغيير زمان و مکان جلسه دفاع از مقاله صرفاً يک بار با تائيد استاد راهنما و  : 24ماده 

 هماهنگي هاي الزم توسط دستيار انجام گردد.ساعت قبل از جلسه دفاع بايستي   89باشد و حداقل 

 شود.  با حضور اعضاء زير تشکيل مي جلسه دفاع:  25ماده 

  يا نماينده ايشان مدير گروه .2

 استاد يا اساتيد راهنما و مشاور .9

 گروه  مديريک نفر داور داخلي  از اعضاي هيات علمي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد  .3

نفر داور خارجي از اعضاي هيات علمي گروه ديگر  )ترجيحا اساتيدي كه سابقه تحقيق در رابطه با  حداقل يک .8

 موضوع مقاله داشته باشند( 

   تعيين مي گردد. اعضاي جلسه دفاع به عنوان نماينده تحصيالت تکميلي دانشکدهيک نفر از  :1  تبصره

 رسميت خواهد داشت. 92جلسه دفاع با حضور كليه افراد مذكور در ماده  :2تبصره 

 دانشکده در جلسه دفاع الزامي است.  تحصيالت تکميلي حضور نماينده  :3تبصره 

قبل از  يک هفتهگروه نسبت به معرفي داوران )داخلي يا خارجي(  مديرضروري است  :4تبصره 

ي انجام تشکيل جلسه دفاع به معاون پژوهشي دانشکده اقدام نمايند و معاون دانشکده بر اساس معرف

 داوران اقدام نمايد.  نامهدعوتگرفته نسبت به صدور 

دانشکده مي نماينده تحصيالت تکميلي نظارت بر كيفيت برگزاري جلسات دفاع به عهده  :5تبصره 

 باشد. 

موظف است نمرات مکتسبه دانشجو از هيات داوران را محاسبه و نماينده تحصيالت تکميلي  :6تبصره

نمره مقاله چاپ و يا پذيرش شده نمايد.  دفاع اعالم( در جلسه 22) نوزدهمجموع آن را بر مبناي 

 مستخرج از پايان نامه تا سقف يک نمره قابل لحاظ خواهد بود.

ده نگروه رسا مديرهيات داوران پس از اصالح بايد به تائيد موارد درخواست شده توسط  :7تبصره 

 . شود

اعضا در مقابل هر  امضاء و مهردفاع به صورت تايپ شده و با  جلسهصورت: ضروري است تا 8تبصره 

 يک از اسامي تکميل گردد.

جلسه دفاع مجدد در صورت وجود ايرادات اساسي و قابل قبول نبودن دفاع، توسط هيات داوران  : 26ماده 

 و با فاصله زماني مقتضي از جلسه قبلي برگزار خواهد شد.  حداكثر يک مرتبه

 
  



 

 

 

 )فصل ششم( ارزشیابی پایان نامه 

دستيار و ساير مدعوين اقدام به تکميل بالفاصله پس از دفاع بدون حضور الزم است هيات داوران   : 27ماده 

 جمع بندي و استخراج نمره پايان نامه و اعالم آن به دستيار نمايند. ،فرم ارزشيابي

 رتبه پايان نامه پس از مشخص شدن نمره پايان نامه دستيار بشرح زير تعيين مي گردد. : 28ماده 

 

 نمره رتبه

 عالي

 بسيار خوب

 خوب

 قابل قبول

 غير قابل قبول

 97تا  22نمره 

 22/29تا  29نمره 

 22/20تا 2/21نمره 

 82/21تا  22نمره 

 22نمره كمتر از 

 

چنانچه تعيين نمره دستيار مشروط به انجام تغييرات در پايان نامه باشد، دستيار موظف است با  : 29ماده  

 گروه ارائه نمايد. مديرهماهنگي استاد راهنما اصالحات الزم را انجام داده و به 

 دقيقه خواهد بود.  82زمان ارائه پايان نامه توسط دستيار ) به صورت سخنراني (حداكثر :  31ماده  

پايان نامه توسط دو دستيار اخذ شده باشد، بايد در ارائه و دفاع از پايان نامه هر دو  موضوع چنانچه:  31ماده  

 دستيار شركت فعال داشته باشند. 

 
 

 

شوراي پژوهشي و تحصيالت موارد خاصي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است مي بايستي در  : 32ماده  

 دانشکده مطرح و تصميم اين شورا مالک عمل خواهد بود. تکميلي

 
 


