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بسمه تعالی

پیراپزشکی شرق -یپرستاري و مامایدانشکدهتکمیلیتحصیالتمصوباتونامهآیین
)لنگرودگیالن (

راهنمااستاد
یاموسسهعلمیهیاتاعضايازتکمیلیتحصیالتکمیتهتاییدواستادموافقتودانشجوپیشنهادباراهنمااستاد

. گرددمیتعییناستادیاريمرتبهحداقلباموسسهازخارج
گرددانتخابدانشکدهدرمستقرعلمیهیاتاعضايمیانازبایدمیاولراهنماياستاد: 1تبصره.
حداقلدانشگاه،ودانشکدهازخارجعلمیهیاتاعضايمیانازدومراهنماياستادانتخابصورتدر: 2تبصره

.باشدمیدانشیاري (ترجیحا)واستادیاريترتیببهقبولقابلعلمیمرتبه
باتوانمیرااولراهنماياستاد،نداردوجودکافیتعدادبهاستادیارکهمامایی-هاي پرستاريرشتهدر: 3تبصره

مفیدکارسابقهسال10حداقلدارايوموسسهبرجستهمربیانبینازدانشکدهتکمیلیتحصیالتشورايتایید
پایان نامه به عنوان استاد مشاور حضور 3در صورتی که مربی محترم حداقل در وکرد انتخابپژوهشیوآموزشی

داشته باشند، می تواند به عنوان استاد راهنماي اول اتنخاب گردد.
شورايتاییدبادومراهنماياستادانتخاب،نداردوجودکافیتعدادبهاستادیارکههاییرشتهدر: 4تبصره

.گیردانجامموسسهبرجستهمربیانبینازتواندمیدانشکدهتکمیلیتحصیالت
داشتهعهدهبرراآنهاهدایتهمزمانطوربهاستادیاريمرتبهحداقلباراهنمااستادهرکههایینامهپایانتعداد

است:زیرمواردازیکیباشد
(تخصصیدکترينامهپایاندو) الفPh.D(

(تخصصیدکترينامهارشد و یک پایانکارشناسینامهپایانسه) بPh.D(

نامهپایانهمانندداروسازيو،دندانپزشکیپزشکیعمومیدکتريدورههاينامهپایانهدایت: 1تبصره
.شودمیمحسوبارشدکارشناسی

حداکثرتوانندمیباشند1بند3تبصرهدرمندرجشرایطحائزکهدانشگاهسابقهباوتجربهبامربیان: 2تبصره
.بگیردعهدهبرهمزمانطوربهراارشدکارشناسینامهپایان2هدایت

علمیهیاتاعضايبینازتکمیلیتحصیالتکمیتهتاییدازپسوراهنمااستادپیشنهادبهمشاوراستاد: 3تبصره
. شودمیانتخابمربوطمحققانومتخصصانیا

نمایدانتخابمشاوراستاددوحداکثراستمجازارشدکارشناسیدانشجويهر: 4تبصره.
پروپوزال
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را با تایید استاد خودنامهپایانموضوعسومنیمسالشروعازقبلواولنیمسالپایانازپساستموظفدانشجو
تحصیالتشورايتاییدازپسنامهپایانموضوع. نمایدارائهدانشکدهتکمیلیتحصیالتشورايبهکتباراهنما 
. یابدمیقطعیتدانشکدهتکمیلی

: پروپوزالتصویباجراییمراحل
مربوطهآموزشیگروهدر) طرحکلیات(نامهپایانپروپوزالاولیهتصویب)الف.
دانشکدهتکمیلیتحصیالتشورايبهوصولاعالم) ب
داورانهیاتتعیینوکلیاتتاییدبرايجلسهبرگزاري) ج
تحصیالتنمایندهوداورانهیاتراهنما،) اساتید(استادحضوردرودانشجوتوسطپروپوزالازدفاعجلسه) د

.تکمیلی
تعییندانشکدهازخارجداوریکوداخلازمرتبطتخصصباداوردوشاملداورانهیاتاعضايترکیب:1تبصره

ترکیبگروه،علمیهیاتاعضايتعداددرمحدودیتیامرتبطتخصصباداورانهیاتفقدانصورتدر. گرددمی
. باشددانشکدهخارجازداوردووداخلازداوریکصورتبهتواندمیداورانهیاتاعضاي

هیاتاختیاردرپروپوزالازدفاعجلسهازقبلهفتهدوحداقلبایدمیپروپوزالالکترونیک ازنسخهیک: 2تبصره
.گیردقرارشدهتعیینداوران

بودخواهندنامه نیزپایانداوريهیاتعنوانبهپروپوزالبرايشدهانتخابداورانهیات: 3تبصره .
گرددمیتعیینپروپوزالنظرمورداصالحاتناظرعنوانبهداورانازیکی: 4تبصره.
آوريفنوتحقیقاتمعاونتهماهنگیبانامه،پایانانجاماجراییرونددرتسهیلوتسریعمنظوربه: 5تبصره

.گیردمیقرارنیزتحقیقاتیطرحداوريمالكپروپوزالداوريانجامرونددانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

درخواست برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه پس از تأیید استاد (اساتید) راهنما توسط مدیر گروه مربوطه به شوراي -1
تحصیالت تکمیلی اعالم می گردد.

حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع در اختیار هیأت داوران تعیین شده قرار گیرد.سه نسخه از پایان نامه می باید-2
ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران، متشکل از استاد (اساتید) راهنما، استاد (اساتید)  مشاور، نماینده -3

تحصیالت تکمیلی و داوران تعیین شده انجام می گیرد.
یافتن جلسه  دفاع با حضور حداقل استاد راهنما، دو نفر از داور ان و نماینده تحصیالت تکمیلی انجام می تبصره یک: رسمیت 

گیرد.

بعد از برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه، یکی از داوران به منظور تأیید اصالحات مطرح شده توسط هیأت داوران انتخاب -4
خواهد شد.
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ج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره اي تعلق می گیرد. نمره در میانگین کل نمرات پایان نامه توسط هیأت داوران در پن-5
دانشجو محاسبه می شود.

: عالی20تا 18نمره از 
: بسیار خوب18تا 16نمره از 
:خوب16تا 14نمره از 
کمتر: غیر قابل قبول14نمره از 
معاونت محترم آموزشی دانشگاه نمره پایان نامه با توجه به شرایط ذیل محاسبه 17/01/95: پیرو نامه مورخ 1تبصره 

می گردد.
پژوهشی داخل یا خارج قبل از دفاع اجباري است و حداکثر نمره - ) براي مجالت علمیSubmissionالف) ارسال مقاله (

می باشد.18پایان نامه 
) قبل از دفاع اختیاري است و به شرح ذیل نمره داده خواهد شد:Acceptanceگواهی تأیید (ب)چاپ مقاله یا

نمرهScopus :2و یا Pubmed , ISIدر مجالت ایندکس شده در-1
نمره1به غیر از نمایه هاي فوق: -2

قرار گیرد.1) منتج از پایان نامه می تواند معادل چاپ مقاله در بندPatent: ثبت اختراع (2تبصره 
در صورتی که پایان نامه، از نظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر - 6

مدت مجاز تحصیل وي تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل وبا ردیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کنند از آن دفاع 
نماید.

تحصیالت تکمیلی به عنوان مسئول جلسه  دفاع شناخته می گردد.نماینده شوراي -7

موارد خاص
در صورت وجود موارد پیش بینی نشده از قبیل تغییر استاد راهنما و یا مشاور، حذف قسمتی از تعهدات پروپوزال، عدم 

باشد.حضور استاد راهنما و ... مستلزم مطرح شدن در شوراي تحصیالت تکمیلی و اخذ مجوز الزم می


