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از انتخاب استاد راهنماي پژوهشي تا دفاع و  كارشناسي ارشدمرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه دوره 

 ارزشيابي پايان نامه به شرح زير مي باشد:

  و استاد مشاور راهنماشرایط استاد 

 دد.دانشكده تعيين مي گر يد شوراي تحصيالت تكميليأيو ت ،استاد موافقت و دانشجو پيشنهاد اب استاد راهنما 

 بوده و حداقل سه سال سابقه تدريس يا  )حداقل مرتبه استادياري( دانشگاهعلمي  تأراهنما بايد عضو هي /اساتيداستاد

 .را داشته باشدكارشناسي ارشد  تحقيق در دوره

 ت علمي يا صاحبنظران أتحصيالت تكميلي دانشكده يک يا دو نفر از اعضاي هي يد شورايأيبه پيشنهاد استاد راهنما و ت

 .شوند عنوان استاد مشاور تعيين ميه ب توانند نامه مي ، مرتبط با موضوع پايانبرجسته و محققان

 : دهاي دوره كارشناسي ارش نامه سقف تعداد پايان

از یكي تواند همزمان هدايت آنها را بر عهده داشته باشد،  مي هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري نامه تعداد پايان

 موارد به شرح زير است:

 نامه دكتري تخصصي دو پايان -الف

 نامه كارشناسي ارشد نامه دكتري تخصصي و سه پايان يک پايان -ب

ها بيش از هر يک از موارد بند الف و ب بر عهده  نامه گيري درخصوص هدايت همزمان پايان تصميمدر شرايط استثنايي  -ج

 باشد. شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي عضو هيأت علمي و رعايت عدالت مي

 :(پروپوزالموضوع پايان نامه ) انتخاب

قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي، موضوع پايان نامه خود را با نظر دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و  -8

 استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برساند.

 موضوع پروپوزال توسط دانشجو و به تاييد استاد راهنما انتخاب شده به گروه آموزشي مربوطه اعالم مي شود. -2

 مهم: تذكر

 از تكراري نبودن  دانشكده معاونت پژوهشيشود دانشجويان قبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به  توصيه مي

 هاي اساتيد راهنما اطمينان حاصل نمايند. نامه خالي بودن ظرفيت پايان موضوع و
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 تصويب پروپوزال:

  ماه پس از تصويب پروپوزال، دانشجو مي تواند از پايان نامه خود دفاع كند. 6حداقل 

 مراحل تصویب پروپوزال و اخذ واحد پایان نامه
 

 و با همكاري استاد راهنماتدوين پروپوزال توسط دانشج .8

 مربوطه شورای گروه آموزشيدر  پروپوزالطرح و تصويب  .2

 دانشكده شورای تحصيالت تكميليطرح و تصويب پروپوزال در  .3

يالت تكميلي دانشكده  شوراي تحصتوسط  به صورت كتبي به دانشجو پايان نامهپذيرش و ثبت عنوان ابالغ  .4

 پس از تصويب موضوع پايان نامه

  پردیس بين الملل -معاونت پژوهشيثبت پروپوزال در پژوهشيار با نام  .5

ارائه يک نسخه از پروپوزال تأييد شده و صورتجلسات شوراي گروه آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده به  .6

 معاونت پژوهشي پرديس بين الملل

نيز بررسي و  شورای پژوهشي دانشكدهچنانچه پايان نامه اي به عنوان طرح تحقيقاتي محسوب شود بايد در  :1تبصره

 و صورتجلسه شوراي مذكور به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارسال شود. گردد تصويب

نرسانده، موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه، تا زماني كه آن را به پايان .2تبصره 

نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد. در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي وارد كارنامه دانشجو مي 

 شود
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 اجراي پايان نامه:

 بندي زمان جدول با مطابق مشخص بندي زمان طبق را خود نامه پايان اجراي است موظف ارشد كارشناسي دانشجوي -8

 به جلوگيري تحصيل زمان افزايش نتيجه در و زمان اتالف هرگونه از و دهد انجام پروپوزال در شده ثبت طرح اجراي مراحل

 .آورد عمل

 .نمايد ارائه دانشكده و راهنما استاد به را اي دوره هاي گزارش يكبار ماه 3 هر است موظف دانشجو -2

 پايان نامه:نظارت بر مراحل اجراي 

ضمن انجام امور آموزشي دانشجويان، بر مراحل ثبت پروپوزال  ، واحد آموزشدر زمان تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد

تا دفاع از پايان نامه نظارت دقيق خواهد داشت. در طول مدت تحصيل دانشجو اين واحد با استفاده از راههاي ارتباطي مختلف از 

اطالع به رياست و معاونت  قبيل تماس مستقيم با دانشجو، ارسال ايميل براي دانشجو، ارسال ليست براي مديران گروهها و

دانشجو را از وضعيت پروپوزال خود آگاه كرده و اخطارهاي الزم را خواهد داد. بديهي است در صورت   ،پرديس بين المللآموزشي 

 عدم توجه دانشجو و عبور از حداكثر زمان تحصيل، دانشجو از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

 اعضاء كميته داوران

  راهنما )و استاد يا اساتيد مشاور در صورت وجود(استاد/اساتيد 

 نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 

 نامه يا نماينده ايشان مدير گروه آموزشي مرتبط با پايان 

  دو نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و محققان داخل و خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رأي به پيشنهاد

 راي تحصيالت تكميليگروه و تأييد شو

 شرایط دفاع از پایان نامه

  دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل

 بودن پايان نامه او توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم شده باشد.

 بعد از تصويب پروپوزال از پايان نامه خود دفاع كند. شش ماهي تواند حداقل دانشجو م 
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 :رزشيابي پايان نامهانحوه برگزاري جلسه دفاع و 

 

  دانشكدهنامه از حوزه آموزش  اخذ مجوز دفاع از پايان .8

 راهنماي مطابق و شده رسانده مربوطه استادان و گروه تأييد به  قبالً كه شودمي صادر دفاع مجوز هايينامهبراي پايان تبصره:

 باشد. شده تهيه مربوطه هاينامهآيين وپايان نامه  نگارش

 مقاالت تمامي در الملل بين پردیس نام درج) معتبر مجالت در مقاله پذیرش نامه و نامه پايان اصل ارائه .2

 .در صورت داشتن مقاله (است ضروری پردیس معنوی حقوق حفظ جهت

نامه در مجالت معتبر علمي پژوهشي  اي از موضوع پايان نويسنده مقاله ،باشد كه دانشجو عالي به شرطي مي كسب درجه تذكر:

 بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد. خارجي و يا گروه يک ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم

 نامه آيين اساس بر داوران انتخاب .3

از معاونت پژوهشي پرديس بين  نامه فرم ارزشيابي پایانو  دعوتنامه داورانو دريافت  نامه تعيين تاريخ دفاع از پايان .4

 حداقل يک هفته قبل از تاريخ دفاع.الملل 

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

 فايل همراه به پرديس بين الملل دستورالعمل نگارش پایان نامهبر اساس  شده صحافي نامه پايان نسخه 8 تحويل .6

Word و PDF معاونت پژوهشي پردیس بين الملل. به  

 بين پردیس معاونت پژوهشي به اول affiliation عنوان به الملل بين پرديس نام درج با شده پذيرش مقاله تحويل .7

 .در صورت داشتن مقاله الملل

مورد تاييد معاونت پژوهشي پرديس بين الملل قرار  ،ضروري است قبل از صحافي پايان نامه، نحوه نگارش پايان نامه تذكر:

 گيرد. 
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 جهت مشاهده و دانلود راهنماي نگارش پايان نامه روي لينک زير كليک كنيد:

 (ه دانشجويان كارشناسي ارشد پرديس بين المللراهنماي نگارش پايان نام)

 پايان نامه كارشناسي ارشد: و ارزشيابي  نحوه نمره گذاري

هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه امتياز آن را با تاكيد بر رتبه به -

 شرح زير سطح بندي مي نمايد.

 نمره رتبه

 5/81-22 عالي

 87-49/81 بسيار خوب

 5/85-99/86 خوب

 84-49/85 قابل قبول

 84كمتر از  غيرقابل قبول

 

 .شود محاسبه مينامه در ميانگين كل نمرات دانشجو  نمره پايان :1تبصره 

نامه در مجالت معتبر علمي  اي از موضوع پايان نويسنده مقاله ،باشد كه دانشجو كسب درجه عالي به شرطي مي :2تبصره

 بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد. پژوهشي خارجي و يا گروه يک ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم

تواند در مدتي كه از  مينامه، از نظر هيأت داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو  درصورتي كه پايان - 3تبصره 

كنند از آن  نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند، پايان

دانشجويي كه در حداكثر مدت مجاز تحصيل نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند از تحصيل محروم  مي شود  دفاع نمايد.

 مدركي دريافت نمي كند.و 

 

http://gsia.tums.ac.ir/ic_pazhohesh/download/16095/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A
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