دستورالعمل دفاع از پايان نامه دانشجويان مقاطع تحصيﻼت تكميلي
)كارشناسي ارشد و (Ph.D

مصوب پنجمين صورتجلسه شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه مورخ ٩٥/٤/٢٢

تابستان ١٣٩٥

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد ،مصوب پنجمين جلسه شوراي تحصيﻼت تكميلي
مقدمه:

مورخ  ١٣٩٥/٤/٢٢دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

به منظور ارتقاء كيفي برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيﻼت تكميلي و همسان سازي فرآينﺪ

برگزاري جلسه دفاع ،مطابق با آئين نامه هاي تحصيلي در دوره كارشناسي ارشﺪ ،اين آيين نامه به شرح ذيل تﺪوين
گرديﺪه است.

ماده  -١پس از تكميل و تﺪوين پايان نامه توسط دانشجو ،مراتب مبني بر تكميل پايان نامه و تأييﺪ كيفيت ﻋلمي و صحت
مطالب آن بصورت كتبي توسط استاد راهنما به گروه اﻋﻼم گردد.

ماده -٢فرمهاي الف و ب درخواست دفاع از پايان نامه توسط گروه تكميل و به مﺪيريت /معاونت تحصيﻼت تكميلي
دانشكﺪه ارسال گردد.

ماده  -٣مستنﺪات پيش شرط دفاع به شرح ذيل است )مسئول-كارشناس حوزه تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه(:
الف( از لحاظ فرآينﺪ آموزشي مجوزهاي ﻻزم را دارا باشﺪ.

ب #دانشجو واحﺪ پايان نامه را انتخاب نموده است و به تمامي اهﺪاف ذكر شﺪه در پروپوزال رسيﺪه باشﺪ.

ج #تأييﺪ كتبي حﺪاقل يكي از اﻋضاي هيأت داوران )ترجيحاً ناظر تحصيﻼت تكميلي( ،مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه.
د #پذيرش يا چاپ يك مقاله تحقيقي مستخرج از پايان نامه در مجﻼت ﻋلمي.

تبصره  :١چنانچه در زمان قانوني )بر اساس آيين نامه و مقررات آموزشي( مقاله اي از پايان نامه چاپ نشﺪ و يا پذيرش چاپ نﺪاشته باشﺪ ،با
نظر دانشكﺪه و تعهﺪ كتبي استاد راهنما مبني بر چاپ حتمي مقاله مستخرج يافته از پايان نامه ،حﺪاكثر تا يك سال پس از تاريخ دفاع ،دانشجو

مي توانﺪ با  submitكردن مقاله بصورت  ،In reviewو نگارش پايان نامه در فرصت قانوني بﺪون اخذ نمره مقاله ،دفاع نمايﺪ.

تبصره  :٢در خصوص پايان نامه هايي كه برونﺪاد آنها فن آورانه بوده و دانشجو موفق به چاپ مقاله نشﺪه است ،نمره طبق دستورالعمل محاسبه
نمره پايان نامه هاي فن آورانه تعيين مي گردد.

تبصره  :٣پذيرش مقاﻻت بايﺪ بصورت قطعي بوده و پذيرش مشروط مورد قبول نخواهﺪ بود.

تبصره :٤در كل يه مقاﻻت حاصل از پايان نامه ،ﻻزم است حتماً نام دانشجو به ترتيب مورد تأييﺪ استاد راهنماي پايان نامه در قسمت مؤلفين قيﺪ
گردد و استاد راهنماي اول پژوهشي )يا يكي از استادان راهنما با موافقت كتبي استاد راهنما( بعنوان نويسنﺪه مسئول باشﺪ.

تبصره  :٥ﻻزم است باﻻترين نمايه مقاله توسط واحﺪ ﻋلم سنجي معاونت پژوهشي دانشگاه تعيين و بصورت كتبي اﻋﻼم گردد.

تبصره  :٦نامه پذيرش مقاله و نامه رﻋايت كليه حقوق مالكيت معنوي و مادي افرادي كه در پايان نامه همكاري نموده انﺪ ،مي بايست توسط

استاد راهنما پژوهشي بصورت كتبي تأييﺪ گردد )فرم الف(.

ماده  -٤تركيب هيأت داوران در جلسه دفاع )طبق ماده  ٢٤آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشﺪ ناپيوسته(كه همگي آنها حق

نمره دارنﺪ.



استاد/اساتيﺪ راهنما و مشاور

دو نفر داور از بين اﻋضاي هيأت ﻋلمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه.

تبصره :گروه آموزشي مي بايست چهار نفر ﻋضو هيأت ﻋلمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج دانشگاه را پيشنهاد نمايﺪ و معاون تحصيﻼت

تكميلي/آموزشي دو نفر از آنها را تأييﺪ و انتخاب نمايﺪ.

-٣يك نفر از اﻋضاي هيأت ﻋلمي بعنوان داور و ناظركه توسط معاون /مﺪير تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه انتخاب مي شود )اين داور مي توانﺪ از
رشته هاي مرتبط و ترجيحاً خارج از گروه آموزشي مربوطه باشﺪ(.

 شرح وظايف استاد ناظر:


ناظر بعنوان يكي از داوران ﻋلمي در جلسه دفاع بوده و حق نمره دارد.



تطبيق مقاﻻت منتج شﺪه با پايان نامه.







بررسي رﻋايت اصول نگارش پايان نامه بر اساس فرمت تحصيﻼت تكميلي.

تطبيق اهﺪاف و فرضيات پروپوزال با پايان نامه.

نظارت بر حسن اجراي جلسه دفاع و گزارش به معاون  /مﺪير تحصيﻼت تكميلي.

محاسبه نمره پايان نامه

بررسي نهايي اصﻼحات و ارسال تمامي مستنﺪات به معاون /مﺪير تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه.

ماده -٥حﺪاقل دو هفته قبل از جلسه دفاع ،پروپوزال ممهور به مهر تحصيﻼت تكميلي ،پايان نامه و مقاله منتج شﺪه به
داوران تحويل گردد؛ ترجيحاً نسخه الكترونيك )مسئول-كارشناس تحصيﻼت تكميلي(.

ماده  -٦زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع به تأييﺪ تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه تعيين گردد و سﭙس اطﻼﻋيه هاي
برگزاري قابل تكثير است.

ماده-٧برگزاري جلسه دفاع:

 -١جلسه با حضور استاد راهنماي اول و حﺪاقل دو نفر از داوران رسميت خواهﺪ داشت.

 -٢زمان مقرر براي ارائه شفاهي پايان نامه براي دانشجو حﺪاكثر ٣٠دقيقه خواهﺪ بود.

تبصره :در صورتي كه ماهيت پايان نامه بگونه اي بود كه دانشجو به زمان بيشتري نياز داشت ،مي بايست قبل از شروع جلسه با هماهنگي
استاد راهنما و ناظر شوراي تحصيﻼت تكميلي مشخص گردد.

 -٣تنها اساتيﺪ راهنما/مشاور/داور حاضر در جلسه حق نمره دهي دارنﺪ.

 -٤پس از ارائه دانشجو ،جهت پرسش و پاسخ جلسه به صورت ذيل ادامه مي يابﺪ:





پرسش و پاسخ توسط اساتيﺪ ،محققان و دانشجويان حاضر در جلسه.

پرسش و پاسخ توسط هيأت داورن بﺪون حضور خانواده و بستگان دانشجو.

شور هيأت داوران بﺪون حضور دانشجو و كليه حاضرين.

ماده -٨در صورتي كه به درخواست داوران ،پايان نامه نياز به اصﻼحات جزئي و تأييﺪ مجﺪد داشته باشﺪ دانشجو

موظف است حﺪاكثر طي مﺪت  ٢ماه،با نظر استاد راهنما اصﻼحات را انجام داده و به تأييﺪ نماينﺪه مشخص شﺪه در

جلسه دفاع )نماينﺪه هيأت داوران( برسانﺪ.

تبصره:در صورت ﻋﺪم انجام اصﻼحات و مراجعه دانشجو تا حﺪاكثر  ٦٠روز پس از دفاع ،تاريخ فارغ التحصيلي وي بسته به نظر شوراي
تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه خواهﺪ بود و در صورتي كه خارج از سقف مجاز دوره تحصيل باشﺪ بايستي مجوزهاي قانوني اخذ و در

صورت لزوم شهريه ﻻزم را پرداخت نمايﺪ.

ماده  -٩اگر پايان نامه از نظر هيأت داوران نياز به اصﻼحات كلي و دفاع مجﺪد داشته باشﺪ ،در صورتي كه از حﺪاكثر
مﺪت مجاز تحصيل دانشجو فراتر نرود ،وي مي بايست پايان نامه خود را تكميل و در زماني كه توسط هيأت داوران

مشخص مي گردد مجﺪداً دفاع كنﺪ

تبصره:براي دفاع مجﺪد ،دانشجو مي بايست فرصت قانوني دفاع را داشته باشﺪ و يا اخذ نمايﺪ و در صورت لزوم شهريه ﻻزم را پرداخت

نمايﺪ.

ماده -١٠نحوه محاسبه نمره پايان نامه توسط استاد ناظر) نماينﺪه تحصيﻼت تكميلي(:

 .1نحوه امتياز دهي به اين صورت است كه  %٩٠نمره پايان نامه از ) ٢٠تا هجﺪه نمره( ،به انجام فرآينﺪ پايان نامه و
اتمام آن اختصاص مي يابﺪ و در جلسه دفاع توسط هيأت داوران تعيين مي گردد.
ميانگين نمره اساتيد راهنما و مشاور  +مجموع نمرات اساتيد داور
 + ١تعداد اساتيد داور

= نمره از هيجﺪه

 .٢دو نمره باقيمانﺪه) (1٠%بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل تخصيص مي يابﺪ.

رديف
1
٢
٣
٤

نوع بانك اطﻼﻋاتي

ISI Web of Science

)Medline (Pub Med
Scopus

Chemical Abstract, Biological
Abstract, Psych Info, ISC, CINAHL,
Current Contents

ماده  -١١درجه پايان نامه:

درجه
ﻋالي

سطح )نوع( بانك
اطﻼﻋاتي
1
٢

٢
1

٣

٠/٥

٤و٥

نمره

1٨/٥ -٢٠

بسيار خوب
غير قابل قبول

كمتر از 1٤

قابل قبول

شﺪه به ازاء هر مقاله
1/٥

1٧ -1٨/٤٩

خوب

نمره اختصاص داده

1٥/٥ – 1٦/٩٩
1٤ - 1٥/٤٩

بسمه تعالي

فرم درخواست دفاع از پايان نامه دانشجويان تحصيﻼت تكميلي )فرم الف(
)ويژه دانشجو و استاد راهنما(

الف  :استاد  /استادان محترم راهنما
ﺑا سﻼم و احترام

اينجانب

دانشجوي رشته

سوي گروه آﻣادگي خود را جهت دفاع از پايان ناﻣه تحت عنوان:

ﻣﻘﻄﻊ

اعﻼم ﻣي دارم .تاريخ تصويب پروپوزال اينجانب در شوراي پژوهشي /تحصيﻼت تكميلي دانشكده

نگارش پيشنويس پايان ناﻣه براساس ضوابط نگارش پايان ناﻣه ﻣوجود در سايت تحصيﻼت تكميلي ﻣي باشد.

با توجه به كسب نمره قبولي در كليه دروس و اعﻼم آن از

ﻣي باشد ،پروپوزال ﻣمهور به ﻣهر تحصيﻼت تكميلي و
اﻣضاء دانشجو /تاريخ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب :مدير محترم گروه آموزشي:
ﺑا سﻼم و احترام

نظر به اعﻼم آﻣادگي آقاي  /خانﻢ  ............................دانشجوي رشته  ...........................................درﻣﻘﻄﻊ  .........................................و با توجه به اتمام كليه ﻣراحل پايان ناﻣه بر
اساس پروپوزال ﻣصوب ،كيفيت علمي و صحت ﻣﻄالب آن را تأييد نموده و برگزاري جلسه دفاع ازنظر اينجانب بﻼﻣانﻊ است .ضمناً در ﻣورد ﻣﻘاله  /ﻣﻘاﻻت پايان ناﻣه ايشان با

عنوان  /عناوين:
-١

-٢

كه در ﻣجله  /ﻣجﻼت  /نمايه:
-١

ترتيب نويسندگان:

-٢

ترتيب نويسندگان:

تحت بررسي□ /پذيرش□ /چاپ □ /برونداد فن آورانه □است ،تأييد ﻣي نمايﻢ:

نمايه ﻣجله:
نمايه ﻣجله:

 -١ﻣﻘاله از نظر علمي ﻣورد تأييد اينجانب بوده و با ﻣوافﻘت اينجانب براي ﻣجله ارسال شده و داراي پذيرش قﻄعي است )در ﻣورد ﻣﻘاﻻت تحت بررسي فرم تعهد ناﻣه
پيوست گردد(.
 -٢اينجانب تماﻣي وظايف ﻣربوطه بهنويسنده ﻣسئول را بعهده داشته ام و ﻣسئوليت ﻣحتواي ﻣﻘاله ،ﻣستخرج بودن از پايان ناﻣه و رعايت كليه حﻘوق ﻣالكيت ﻣعنوي و
ﻣادي افرادي كه در پايان ناﻣه همكاري نموده اندرا به عهده ﻣي گيرم.
اﻣضاء استاد راهنما / :تاريخ:

* رعايت حداقل  ١٥روز ﺑين تاريخ ارائه درخواست ﺑرگزاري دفاع از پايان نامه و روز دفاع ﻻزم است .همچنين مﻬلت انجام اصﻼحات پايان
نامه و سﭙﺲ مراحل فراغت از تحصيل دانشجو از دانشگاه حداكثر  ٦٠روز پﺲ از دفاع از پايان نامه مي ﺑاشد ،در غير اينصورت ﺑر اﺑر ﺑا آيين
نامه هاي مرﺑوﻃه ﺑرخورد خواهد شد.

** چاپ يا پذيرش مقاله/مقاﻻت مستخرج از پايان نامه ﻃﺒﻖ دستورالعمل اجرايي پايان نامه ها در دانشگاه علوم پزشكي اصفﻬا ن ،مصوب

 ،١٣٩٤ /١٢ /٤جﻬت ﺑرگزاري جلسه دفاع الزامي است .

*** فصل هشتﻢ آيين نامه آموزشي دكتري تخصصي  /فصل هفتﻢ آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد را مﻄالعه فرماييد.

------------------------------------------------------- ----------------------------------------

ج :درخواست اعتﺒارسنجي مجﻼت )مشخصات مجله /مجﻼت درخواستي(
عنوان كامل مجله )(Full Journal Title

رديف

شاپا )(ISSN

)از ذكر عناوين اختصاري ﻣانند  JRMSخودداري شود(

 پايگاههاي اطﻼعاتي و سﻄح )نوع( آنها طبق جدول زير تعيين ﻣيگردد:
رديف
1
٢
٣
٤
٥

پايگاه اﻃﻼعاتي

ISI web of science
Medline, Pubmed, PMC
Scopus

شماره تماس:

)بصورت دقيق و كاﻣل(

نمايه تاييد شده

)اين قسمت توسط كارشناس علﻢسنجي تكميل
گردد(

سﻄح )نوع(
نوع 1
نوع ٢
نوع ٣

EMBASE, Chemical Abstracts, Biological
Abstracts, Psychinfo, CINAHL, Current Contents

نوع ٤

ساير

نوع ٥

نام و نام خانوادگي كارشناس تاييد كننده
امﻀا:

فرم درخواست دفاع از پايان نامه دانشجويان تحصيﻼت تكميلي )فرم ب(

معاون محترم آموزشي /تحصيﻼ ت تكميلي دانشكده ........................
ﺑا سﻼم و احترام

ﺑه پيوست فرم درخواست دفاع از پايان نامه )فرم الف( آقاي /خانﻢ  .......................................................دانشجوي رشته  ..............................مﻘﻄ ﻊ .......................حضورتان ارسال

مي گردد .درضمن افراد مشروحه زير ﺑه عنوان داور پايان نامه پيشنهاد مي گردند:
رديف

داور )داخل/خارج گروه(

٢

داخل گروه

١

٣
٤

*

داخل گروه

نام و نام خانوادگي

رشته

ﻻين تحﻘيﻘاتي

دانشگاه  /دانشكده

خارج گروه
خارج گروه

ﺑا در نﻈر گرفتن ضواﺑط مندرج در ماده  ٤٤آيين نامه آموزشي دكتراي تخصصي و ماده  ٢٤آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ،داوران مذكور معرفي مي شوند.
تاريخ و امضاء مدير گروه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مسئول محترم آموزش تحصيﻼت تكميلي دانشكده
ﺑا سﻼم و احترام

ﺑدين وسيله افراد داوران و ناظر )نمايند ه( تحصيﻼت تكميلي ﺑه شرح زير ﺟهت دفاع از پايان نامه دانشجوي فوق الذكر معرفي مي گردند .لﻄﻔ اً اقدام ﻻزم ﺑه عمل

آيد:

داور اول:

داور دوم:

داور سوم:

ناظر تحصيﻼت تكميلي دانشكده :

تاريخ و امضاء معاونت/مدير تحصيﻼت تكميلي دانشكده

-------------------------------------------------------------------------------------------------ﺑا توﺟه ﺑه تحويل پيشنويس پايان نامه ﺑه داوران و هماهنگي هاي ﺑعمل آمده دفاع از پايان نامه در رو ز
محل

ﺑرگزار خواهد شد.

مورخ

تاريخ و امضاء كارشناس تحصيﻼت تكميلي:

ساعت

در

بسمه تعالي

گردش كار جلسه دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد

 -1قبل از شروع جلسه ناظر تحصيﻼت تكميلي ازحضور هيأت داوران ،استادان راهنما و مشاور مطمئن گردد .جلسه با حضور استاد راهنماي اول و حﺪاقل دو نفر از
داوران رسميت خواهﺪ داشت.

 -٢جلسه با تﻼوت آياتي از كﻼم ا ...مجيﺪ آغاز گردد.

 -٣استاد راهنماي پژوهشي نسبت به معرفي دانشجو ،ﻋنوان پايان نامه و هيأت داوران اقﺪام نمايﺪ )حﺪاكثر  ٥دقيقه(.
-٤

گزارش كار تحقيقاتي توسط دانشجو در حﺪاكثر  ٣٠دقيقه ارائه گردد )در صورتي كه ماهيت پايان نامه بگونه اي بود كه دانشجو به زمان بيشتري نياز داشت ،مي

بايست قبل از شروع جلسه با هماهنگي استاد راهنما و نماينﺪه شوراي تحصيﻼت تكميلي مشخص گردد(.

 -٥پس از ارائه دانشجو ،جهت پرسش و پاسخ جلسه به صورت ذيل ادامه مي يابﺪ:




پرسش و پاسخ توسط اساتيﺪ ،محققان و دانشجويان حاضر در جلسه.

پرسش و پاسخ توسط هيأت داورن بﺪون حضور خانواده و بستگان دانشجو )غير هيأت ﻋلمي و دانشجو(.

شور هيأت داوران بﺪون حضور دانشجو و كليه حاضرين.

 -٦پس از تصويب كليات پايان نامه ارزشيابي آن بصورت زير انجام مي پذيرد:
الف( توزيع فرم ارزشيابي توسط ناظر تحصيﻼت تكميلي

ب( اﻋﻼم نمره ارزشيابي از حﺪاكثر نمره  1٨طبق فرم مربوطه


نحوه امتياز دهي به اين صورت است كه تا  %٩٠نمره پايان نامه از ) ٢٠تا هجﺪه نمره( ،به انجام فرآينﺪ پايان نامه و اتمام آن اختصاص مي يابﺪ و در
جلسه دفاع توسط هيأت داوران تعيين مي گردد.

ميانگين نمره اساتيد راهنما و مشاور  +مجموع نمرات اساتيد داور

= نمره از هجﺪه

 + ١تعداد اساتيد داور



دو نمره ) ( 1٠%باقيمانﺪه بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل توسط هيأت داوران تخصيص مي يابﺪ.

رديف

نوع بانك اطﻼﻋاتي

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي

نمره اختصاص داده شﺪه به ازاء

1

ISI Web of Science

1

٢

٣

1

٢
٣
٤

)Medline (Pub Med

٢

Chemical Abstract, Biological Abstract, Psych Info,
ISC, CINAHL, Current Contents

٤و٥

Scopus

هر مقاله

1 /٥

٠ /٥

 -٧صورتجلسه برگزاري جلسه دفاع در همان جلسه تكميل و تحويل ناظر تحصيﻼت تكميلي مي شود.

 -٨در صورتي كه به درخواست داوران ،پايان نامه نياز به اصﻼحات جزئي و تأييﺪ مجﺪد داشته باشﺪ دانشجو موظف است حﺪاكثر طي مﺪت  ٦٠روز،با نظر استاد
راهنما اصﻼحات را انجام داده و به تأييﺪ ناظر تحصيﻼت تكميلي برسانﺪ.

تذكر:مستنﺪات برگزاري جلسه دفاع شامل موارد زيرمي باشﺪ كه توسط ناظر تحصيﻼت تكميلي جمع آوري و به همراه ساير مستنﺪات به آموزش تحصيﻼت تكميلي
ارائه مي گردد.

الف( صورتجلسه دفاع سه برگ
ت( كﭙي مقاله  /مقاﻻت

ب( فرم ارزشيابي به تعﺪاد هيأت داوران

ث( فرمهاي درخواست و تأييﺪ اصﻼحات

پ( فرم گزارش برگزاري جلسه دفاع

بسمه تعالي

فرم ارزشيابي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشﺪ
)ويژه داوران(

نام و نام خانوادگي دانشجو:

رشته تحصيلي:
تاريخ جلسه:

رديف
1

موضوع

نمره از ٢٠

نحوه ارائه و تسلط دانشجو و رﻋايت زمان ارائه

٢

ضريب تأثير
 ٦درصﺪ

كيفيت انجام تحقيق و نيل به اهﺪاف ذكر شﺪه در پروپوزال

نحوه پاسخ به سئواﻻت و پرسشهاي مطرح شﺪه

٣

كيفيت نگارش پايان نامه

٤

نمره نهايي

 ٤٥درصﺪ
 1٨درصﺪ
 ٢1درصﺪ

ﺟمﻊ

نمره مقاله*.............. :

*نمره مقاله بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل تخصيص مي يابﺪ:
رديف
1
٢
٣
٤

نوع بانك اطﻼﻋاتي

ISI Web of Science

)Medline (Pub Med
Scopus

Chemical Abstract, Biological Abstract, Psych
Info, ISC, CINAHL, Current Contents

نام و نام خانوادگي داور:

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي
1
٢
٣

٤و٥

نمره اختصاص داده شﺪه به
ازاء هر مقاله
٢

1/٥
1

٠/٥

امضاء:

بسمه تعالي

فرم ارزشيابي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشﺪ
)ويژه استاد راهنما و مشاور(

نام و نام خانوادگي دانشجو:

رشته تحصيلي:
تاريخ جلسه:

رديف
1

نمره از ٢٠

موضوع

وقت شناسي و نظم دانشجو طي تحقيق

ابتكار ،خﻼقيت ،نحوه فعاليت و پشت كار دانشجو

٢
٣

 1٥درصﺪ
 1٨درصﺪ

انجام كامل و صحيح پايان نامه مطابق با پروپوزال تصويب شﺪه

٤

ضريب تأثير

نمره نهايي

 ٤٢درصﺪ
 1٥درصﺪ

رﻋايت زمان ارائه سخنراني ،تسلط و نحوه ارائه و پاسخگويي به سواﻻت
ﺟمﻊ

نمره مقاله*.............. :

*نمره مقاله بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل تخصيص مي يابﺪ:
رديف

نوع بانك اطﻼﻋاتي

1

ISI Web of Science

٣

Scopus

٢
٤

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي
1

)Medline (Pub Med

٢

Chemical Abstract, Biological Abstract,
Psych Info, ISC, CINAHL, Current
Contents

٤و٥

نام و نام خانوادگي استاد راهنما/مشاور:

٣

نمره اختصاص داده شﺪه به
ازاء هر مقاله
٢

1/٥
1

٠/٥

امضاء:

باسمه تعالي

فرم اعﻼم اصﻼحات از سوي هيأت داوران
جناب آقاي/سركار خانم دكتر .........................................

استاد محترم راهنماي سركار خانم /جناب آقاي..................................دانشجوي رشته .......................................

با سﻼم و احترام

پيرو برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه با ﻋنوان
………………………………………………………………………………….

در تاريخ  ،........................موارد ذيل جهت اصﻼح توسط هيأت داوران مطرح گرديﺪه است.

خواهشمنﺪ است ترتيبي اتخاذ فرمائيﺪ ظرف مﺪت  ٢ماه ،اصﻼحات مورد نظر هيات داوران بررسي و پس از اﻋمال تغييرات ﻻزم ،مراتب

پس از تأييﺪ نهايي آقاي/خانم دكتر  ،................................نماينﺪه هيأت داوران در جلسه دفاع به اينجانب ﻋودت گردد.

تذكر :در صورت ﻋﺪم ارائه اصﻼحات در زمان مقرر ،تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو زمان تأييﺪ اصﻼحات انجام شﺪه خواهﺪ بود و ﻻزم
است دانشجو در آن زمان واجﺪ شرايط تحصيل خصوصا از حيث سنوات تحصيلي باشﺪ در غير اينصورت اﻋﻼم فراغت از تحصيل

دانشجومنوط به اخذ مجوزهاي قانوني خواهﺪ بود.
نام ناظر تحصيﻼت تكميلي:
اصﻼحات درخواست شﺪه:

-1
-٢

...

امضاء و تاريخ:

باسمه تعالي

فرم تأييد انجام اصﻼحات پايان نامه دانشجويان تحصيﻼت تكميلي

استاد محترم ناظر ) نماينده تحصيﻼت تكميلي دانشكده(

سركارخانم/جناب آقاي دكتر..........................................

با سﻼم و احترام

به آگاهي مي رسانﺪ اصﻼحات ﻻزم در پايان نامه آقاي  /خانم .................................دانشجوي مقطع كارشناسي

ارشﺪ رشته ...................................................بهراهنمايي اينجانب ......................................................بشرح ذيل انجام
شﺪه است و مورد تأييﺪ اينجانب مي باشﺪ.
اصﻼحات انجام شﺪه:

-1
-٢

...

نام استاد راهنما:

امضاء و تاريخ:

بسمه تعالي

فرم تعﻬد نامه
معاون  /مدير محترم تحصيﻼت تكميلي دانشكده
ﺑا سﻼم و احترام

اينجانب

به مجله

استاد راهنماي پژوهشي آقاي/خانم

تأييﺪ مي نمايم مقاله مستخرج از پايان نامه ايشان با ﻋنوان:

دانشجوي كارشناسي ارشﺪ رشته

ارسال شﺪه و تحت داوري است.

اينجانب متعهﺪ مي گردم پذيرش قطعي مقاله مستخرج از پايان نامه را تا حﺪاكثر يكسال پس از تاريخ دفاع از پايان نامه ارائه نمايم.

)طبق تبصره  ٤ازماده  ٨دستورالعمل اجرايي پايان نامه هادردانشگاه ﻋلوم پزشكي اصفهان ،چنانچه استادراهنمادرموﻋﺪمقرري كه متعهﺪشﺪه است ،نسبت

به چاپ مقاله پايان نامه اقﺪام ننمايﺪ ،قراداد منعقﺪ شﺪه با حوزه معاون تﭙژوهشي فسخ و مبلغ اختصاص يافته به پايان نامه مذكور ازاﻋتبارات آتي ايشان
كسرمي گردد(.

نام و نام خانوادگي :امضاء

تاريخ:

سركار خانم دكتر  /جناب آقاي دكتر

باسمه تعالي

عضو محترم هيأت علمي دانشكده ...

با سﻼم و احترام

با توجه به اينكه بعنوان ناظر تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه در جلسه دفاع از پايان نامهخانﻢ /آقاي  ................دانشجوي مقطع

......................رشته ................................انتخاب شﺪه ايﺪ يك نسخه از پروپوزال نامبرده جهت استحضار و بهره برداري حضورتان

ارســــال مي گردد .خواهشمنﺪ است ترتيبي اتخاذ فرماييﺪ كه در جلسه دفاع نامبرده كه در روز  ...................مورخ...................ساﻋت

...............در محل .........................برگزار مي گردد ،شركت فرماييﺪ .خواهشمنﺪ است در پايان جلسه با استفاده از مطالب پيوست،
جﺪول ذيل را تكميل و به صورت محرمانه به حوزه آموزش تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه ﻋودت نماييﺪ.
گزارش ﺑرگزاري ﺟلسه دفاع از پايان نامه

الف

معيار

٢
٣
٤
ب
1
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

حضور استاد/استادان مشاور در جلسه
تعﺪاد داور داخلي حاضر در جلسه
تعﺪاد داور خارج از گروه حاضر در جلسه

1

حضور استاد/استادان راهنما در جلسه

#Signature#

امتياز

بلي □ خير □

بلي □ خير □
 1نفر □  ٢نفر □
 1نفر □  ٢نفر □

؛
؛
؛
؛
؛
؛

خوب □
خوب □
خوب □
خوب □
خوب □
خوب □

؛
؛
؛
؛
؛
؛

متوسط □ ؛
متوسط □ ؛
متوسط □ ؛
متوسط □ ؛
متوسط □ ؛
متوسط □ ؛

ضعيف □
ضعيف □
ضعيف □
ضعيف □
ضعيف □
ضعيف □

ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □
ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □
ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □
ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □
ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □
ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □
بلي □ ؛ خير □
ﻋالي □ ؛ بسيار خوب □ ؛ خوب □ ؛ متوسط □ ؛ ضعيف □
تاحﺪي □
خير □
بله □

حضور مطلوب استادان و دانشجويان تحصيﻼت تكميلي در جلسه
كيفيت برگزاري جلسه
رﻋايت زمان بنﺪي جلسه
كيفيت ارائه مطالب توسط دانشجو
تﻼش در رسيﺪن دانشجو به اهﺪاف پايان نامه
ميزان مشاركت و جﺪيت افراد در پرسش و بحث
آيا پرسشها در راستاي ارزيابي دقيق دانشجو بود؟
نحوه پاسخ دهي دانشجو به سئواﻻت
اصﻼحات پايان نامه توسط دانشجو انجام پذيرفته و به تائيﺪ داوران مربوطه
٩
رسيﺪه است؟
* وجود معيارهاي قسمت الف طبق دستورالعملهاي مربوطه جهت رسميت داشتن جلسه دفاع از پايان نامه ضروري است .معيارهاي قسمت ب جهت ارزيابي كيفي
برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه مي باشﺪ و آناليز نهايي نتايج اين جلسات توسط دانشكﺪه مورد استفاده قرار گرفته و در ارزيابي نمره نهايي پايان نامه دانشجو

مﻼك قرار نمي گيرد.

** وظايف استاد ناظر پيوست ) پشت برگه( مي باشﺪ

رونوشت:

مدير محترم گروه  :................جهت اطﻼع

نام و نام خانوادگي و امضاء:

شرح وظايف استاد ناظر:

-١

استاد ناظر بعنوان يكي از داوران ﻋلمي در جلسه دفاع بوده و حق نمره دارد.

-٣

تطبيق اهﺪاف و فرضيات پروپوزال با پايان نامه.

-٢
-٤
-٥
-٦
-٧

بررسي رﻋايت اصول نگارش پايان نامه بر اساس فرمت تحصيﻼت تكميلي.

تطبيق مقاﻻت منتج شﺪه با پايان نامه.

نظارت بر حسن اجراي جلسه دفاع و گزارش به معاون تحصيﻼت تكميلي.
محاسبه نمره پايان نامه.

بررسي نهايي اصﻼحات و ارسال تمامي مستنﺪات به معاونت تحصيﻼت تكميلي/آموزشي دانشكﺪه.

بسمه تعالي

صورت جلسه دفاع از پايان نامه
در ساعت ..............روز ...............مورخ .....................جلسه دفاع از پايان نامه آقاي/ﺧانﻢ  ...........................................دانشجوي

رشته..................................

مﻘﻄﻊ....................به

شماره

دانشجويي.......................................تحت

عنوان:

""............................................................................................................................................................................................

به راهنمايي............................................و باشركت اساتيد مشاور ،هيأت داوران و ناظر بشرح ذيل در محل  ............................تشكيل
شد ،پس از دفاع دانشجو پيرامون پايان نامه و متعاقباً بحث و بررسي توسط هيات داوران،به انجام فرآيند پايان نامه ،نمره ......................

از پانزده ) / (Ph.D.هجده )كارشناسي ارشد( و به مﻘاله/مﻘاﻻت نمره  ..............تعلق گرفت و در مجموع پايان نامه با نمره ) ......................
با حروف(  ..........................................و با درجه  ..............................مورد تاييد قرار گرفت.

دﻻيل عدم تاييد..................................................................................................................................................................................... :
اسامي و امضاء:

 هيات داوران:

 اساتيد راهنما:
 اساتيد مشاور:
 مدير گروه :

 استاد ناظر )نماينده شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده(:

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد Ph.D./رشته .....
عنوان پايان نامه:
نام و نام خانوادگي دانشجو:

اساتيد راهنما:
اساتيد مشاور:

زمان:

مكان :

از كليه عﻼقه مندان دعوت مي شود در جلسه فوق شركت نمايند.
حوزه معاونت آموزش تحصيﻼت تكميلي

بسمه تعالي

دستورالعمل اجرايي دفاع از پايان نامه دانشجويان دكتراي تخصصي ) ،(Ph.Dمصوب پنجمين جلسه شوراي تحصيﻼت
تكميلي مورخ  ١٣٩٥/٤/٢٢دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مقدمه:

به منظور ارتقاء كيفي برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيﻼت تكميلي و همسان سازي
فرآينﺪ برگزاري جلسه دفاع ،مطابق با آئين نامه هاي تحصيلي در دوره دكتراي تخصصي) ،(Ph.Dاين آيين

نامه به شرح ذيل تﺪوين گرديﺪه است.

ماده -١پس از تكميل و تﺪوين پايان نامه توسط دانشجو ،مراتب مبني بر تكميل پايان نامه و تأييﺪ كيفيت
ﻋلمي و صحت مطالب آن بصورت كتبي توسط استاد راهنما به گروه اﻋﻼم گردد.

ماده -٢فرمهاي الف و ب درخواست دفاع از پايان نامه توسط گروه تكميل و به معاونت تحصيﻼت تكميلي
دانشكﺪه ارسال گردد.

ماده  -٣مستنﺪات پيش شرط دفاع به شرح ذيل است )مسئول-كارشناس حوزه معاونت آموزشي/تحصيﻼت
تكميلي دانشكﺪه(:

 از لحاظ فرآينﺪ آموزشي مجوزهاي ﻻزم را دارا باشﺪ.

 دانشجو انتخاب واحﺪ پايان نامه را انجام داده باشﺪ و حﺪاقل يكسال از ثبت و تصويب پروپوزال وي گذشته
باشﺪ.

 نامه برگزاري جلسه پيش دفاع در حضور اساتيﺪ و دانشجويان گروه )فرم ب(.

 تأييﺪ كتبي حﺪاقل يكي از اﻋضاي هيأت داوران )ترجيحاً ناظر تحصيﻼت تكميلي( ،مبني بر قابل دفاع بودن
پايان نامه.

 پذيرش يا چاپ دو مقاله مستخرج از پايان نامه در مجﻼت نمايه شﺪه در بانكهاي اطﻼﻋاتي سطح  1يا )٢يكي از
مقاﻻت مي توانﺪ بصورت مروري در رابطه با موضوع پايان نامه باشﺪ(

تبصره :١پذيرش مقاﻻت بايﺪ بصورت قطعي بوده و پذيرش مشروط مورد قبول نخواهﺪ بود.

تبصره :٢در مقاﻻت منتج از پايان نامه مي بايست استاد راهنماي اول پژوهشي )يا يكي از استادان راهنما با موافقت
كتبي استاد اول راهنما( بعنوان نويسنﺪه مسئول و دانشجو نفر اول و يا دوم نويسنﺪگان باشﺪ.

 ﻻزم است باﻻترين نمايه مقاله توسط واحﺪ ﻋلم سنجي معاونت پژوهشي دانشگاه تعيين و بصورت كتبي اﻋﻼم

گردد.

 نامه پذيرش مقاله و رﻋايت كليه حقوق مالكيت معنوي و مادي افرادي كه در پايان نامه همكاري نموده انﺪ ،مي
بايست توسط استاد راهنما پژوهشي بصورت كتبي اﻋﻼم گردد )فرم الف(.

ماده  -٤تركيب هيأت داوران در جلسه دفاع )طبق ماده  ٤٤آيين نامه آموزشي (Ph.D.كه همگي آنها حق نمره دارنﺪ
به.شرح ذيل مي باشﺪ.

 استاد/اساتيﺪ راهنما و مشاور

 چهار نفر از بين اﻋضاي هيأت ﻋلمي دانشگاه يا موسسات تحقيقاتي در رشته مرتبط )استاديار با سه سال سابقه
تﺪريس و پژوهش به باﻻ (

تبصره :١حﺪاقل يك نفر از اﻋضاي هيأت داوران داراي درجه دانشياري باشﺪ.

تبصره :٢دو نفر از اﻋضاي هيأت داوران از خارج گروه )در صورت امكان خارج از دانشكﺪه/دانشگاه( باشﺪ.

تبصره  :٣گروه آموزشي مي بايست شش نفر ﻋضو هيأت ﻋلمي يا متخصصان و محققان داخل يا خارج گروه را
پيشنهاد نمايﺪ و معاون تحصيﻼت تكميلي/آموزشي سه نفر از آنها را تأييﺪ و انتخاب نمايﺪ.

تبصره :٤يك نفر از اﻋضاي هيأت داوران بعنوان نماينﺪه تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه ،توسط معاون تحصيﻼت
تكميلي/آموزشي دانشكﺪه انتخاب شود )اين داور از رشته هاي مرتبط و ترجيحاً خارج از گروه آموزشي مربوطه باشﺪ(.

 شرح وظايف استاد ناظر:

 ناظر بعنوان يكي از داوران ﻋلمي در جلسه دفاع بوده و حق نمره دارد.

 بررسي رﻋايت اصول نگارش پايان نامه بر اساس فرمت تحصيﻼت تكميلي.
 تطبيق اهﺪاف و فرضيات پروپوزال با پايان نامه.
 تطبيق مقاﻻت منتج شﺪه با پايان نامه.

 نظارت بر حسن اجراي جلسه دفاع و گزارش به معاون تحصيﻼت تكميلي.

 محاسبه نمره پايان نامه.

 بررسي نهايي اصﻼحات و ارسال تمامي مستنﺪات به معاونت تحصيﻼت تكميلي/آموزشي
دانشكﺪه.

ماده -٥حﺪاقل دو هفته قبل از جلسه دفاع ،پروپوزال ممهور به مهر تحصيﻼت تكميلي ،پايان نامه و مقاله منتج
شﺪه به داوران تحويل گردد؛ ترجيحاً نسخه الكترونيك )مسئول-كارشناس تحصيﻼت تكميلي(.

ماده -٦تعيين زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع به تأييﺪ تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه و تكثير اطﻼﻋيه ها.
ماده -٧برگزاري جلسه دفاع:


جلسه با حضور استاد راهنماي اول و حﺪاقل سهتن از داوران رسميت خواهﺪ داشت )حضور ناظر
تحصيﻼت تكميلي الزامي است(.

 زمان مقرر براي ارئه شفاهي پايان نامه براي دانشجو حﺪاكثر ٤٥دقيقه خواهﺪ بود.

تبصره :در صورتي كه ماهيت پايان نامه بشكلي بود كه دانشجو به زمان بيشتري نياز داشت ،مي بايست قبل از
شروع جلسه با هماهنگي استاد راهنما و نماينﺪه شوراي تحصيﻼت تكميلي مشخص گردد.
 تنها اساتيﺪ راهنما/مشاور/داور حاضر در جلسه حق نمره دهي دارنﺪ.

پس از ارائه دانشجو ،جهت پرسش و پاسخ جلسه به صورت ذيل ادامه مي يابﺪ:




پرسش و پاسخ توسط اساتيﺪ ،محققان و دانشجويان حاضر در جلسه.

پرسش و پاسخ توسط هيأت داورن بﺪون حضور خانواده و بستگان دانشجو.

شور هيأت داوران بﺪون حضور دانشجو و كليه حاضرين.

ماده -٨در صورتي كه به درخواست داوران ،پايان نامه نياز به اصﻼحات جزئي و تأييﺪ مجﺪد داشته باشﺪ دانشجو
موظف است حﺪاكثر طي مﺪت  ٢ماه ،با نظر استاد راهنما اصﻼحات را انجام داده و به تأييﺪ نماينﺪه مشخص شﺪه در

جلسه دفاع )نماينﺪه هيأت داوران( برسانﺪ.

تبصره:در صورت ﻋﺪم انجام اصﻼحات و مراجعه دانشجو تا حﺪاكثر  ٦٠روز پس از دفاع ،تاريخ فارغ التحصيلي وي بسته به نظر شوراي
تحصيﻼت تكميلي دانشكﺪه خواهﺪ بود و در صورتي كه خارج از سقف مجاز دوره تحصيل باشﺪ بايستي مجوزهاي قانوني اخذ و در

صورت لزوم شهريه ﻻزم را پرداخت نمايﺪ.

ماده  -٩اگر پايان نامه از نظر هيأت داوران نياز به اصﻼحات كلي و دفاع مجﺪد داشته باشﺪ ،در صورتي كه از حﺪاكثر
مﺪت مجاز تحصيل دانشجو فراتر نرود ،وي مي بايست پايان نامه خود را تكميل و در زماني كه توسط هيأت داوران

مشخص مي گردد مجﺪداً دفاع كنﺪ.

تبصره :براي دفاع مجﺪد ،دانشجو مي بايست فرصت قانوني دفاع را داشته باشﺪ و يا اخذ نمايﺪ و در صورت لزوم شهريه ﻻزم را پرداخت

نمايﺪ.

ماده -١٠نحوه محاسبه نمره پايان نامه توسط استاد ناظر) نماينﺪه تحصيﻼت تكميلي(:

نحوه امتياز دهي به اين صورت است كه تا  %٧٥نمره پايان نامه از ) ٢٠تا پانزده نمره( ،به انجام فرآينﺪ پايان نامه و اتمام آن اختصاص
مي يابﺪ و در جلسه دفاع توسط هيأت داوران تعيين مي گردد.

ميانگين نمره اساتيد راهنما و مشاور  +مجموع نمرات اساتيد داور

= نمره از پانزده

 + ١تعداد اساتيد داور

 .٣پنج نمره ) (٢٥%باقيمانﺪه بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل تخصيص مي يابﺪ.
نوع بانك اطﻼﻋاتي

رديف
1

ISI Web of Science

٢

)Medline (Pub Med

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي
1
٢

نمره اختصاص داده شﺪه به

ازاء هر مقاله
٢/٥
٢

تبصره  :١در صورتيكه دانشجو ﻋﻼوه بر مقاﻻت فوق ،مقاﻻت اضافه در نمايه  Scopusاز پايان نامه داشته باشﺪ به ازاء هر مقاله اضافي
يك نمره اضافه مي گردد.

تبصره  :٢در صورتيكه مقاله مستخرج از پايان نامه در مجﻼتي كه داراي  IFدو و باﻻتر و يا در مجﻼت گروه  Q1چاپ شﺪه يا پذيرش

چاپ داشته باشﺪ ٥ ،نمره باقيمانﺪه پايان نامه با اين مقاله اختصاص يافته و دانشجو مي توانﺪ با همين يك مقاله از پايان نامه خود دفاع نمايﺪ.
ماده- ١١درجه پايان نامه:

درﺟه

نمره

بسيار خوب

1٨-1٨/٩٩

ﻋالي

خوب

قابل قبول

غير قابل قبول

٢٠-1٩

1٦/٥ – 1٧/ ٩٩

1٥ - 1٦/٤٩

كمتر از 1٥

ﺑسمه تعالي

فرم درخواست دفاع از پايان نامه دانشجويان تحصيﻼت تكميلي )فرم الف(
الف  :استاد  /استادان محترم راهنما
ﺑا سﻼم و احترام

اينجانب

دانشجوي رشته

سوي گروه آﻣادگي خود را جهت دفاع از پايان ناﻣه تحت عنوان:

)ويژه دانشجو و استاد راهنما(

ﻣﻘﻄﻊ

اعﻼم ﻣي دارم .تاريخ تصويب پروپوزال اينجانب در شوراي پژوهشي /تحصيﻼت تكميلي دانشكده

نگارش پيشنويس پايان ناﻣه براساس ضوابط نگارش پايان ناﻣه ﻣوجود در سايت تحصيﻼت تكميلي ﻣي باشد.

با توجه به كسب نمره قبولي در كليه دروس و اعﻼم آن از

ﻣي باشد ،پروپوزال ﻣمهور به ﻣهر تحصيﻼت تكميلي و
اﻣضاء دانشجو /تاريخ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب :مدير محترم گروه آموزشي:
ﺑا سﻼم و احترام

نظر به اعﻼم آﻣادگي آقاي  /خانﻢ  ............................دانشجوي رشته  ...........................................درﻣﻘﻄﻊ  .........................................و با توجه به اتمام كليه ﻣراحل پايان ناﻣه بر
اساس پروپوزال ﻣصوب ،كيفيت علمي و صحت ﻣﻄالب آن را تأييد نموده و برگزاري جلسه دفاع ازنظر اينجانب بﻼﻣانﻊ است .ضمناً در ﻣورد ﻣﻘاله  /ﻣﻘاﻻت پايان ناﻣه ايشان با

عنوان  /عناوين:
-١

-٢

كه در ﻣجله  /ﻣجﻼت  /نمايه:
-١

ترتيب نويسندگان:

-٢

ترتيب نويسندگان:

پذيرش□ /چاپ □ /برونداد فن آورانه □است ،تأييد ﻣي نمايﻢ:

نمايه ﻣجله:
نمايه ﻣجله:

 -3ﻣﻘاله از نظر علمي ﻣورد تأييد اينجانب بوده و با ﻣوافﻘت اينجانب براي ﻣجله ارسال شده و داراي پذيرش قﻄعي است )در ﻣورد ﻣﻘاﻻت تحت بررسي فرم تعهد ناﻣه
پيوست گردد(.
 -4اينجانب تماﻣي وظايف ﻣربوطه بهنويسنده ﻣسئول را بعهده داشته ام و ﻣسئوليت ﻣحتواي ﻣﻘاله ،ﻣستخرج بودن از پايان ناﻣه و رعايت كليه حﻘوق ﻣالكيت ﻣعنوي و
ﻣادي افرادي كه در پايان ناﻣه همكاري نموده اندرا به عهده ﻣي گيرم.
اﻣضاء استاد راهنما / :تاريخ:

* فاصله زماني حداقل  ١٥روز از تاريخ ارائه درخواست از پايان نامه و روز دفاع از پايان نامه الزامي است.همچنين مﻬلت انجام اصﻼحات
پايان نامه و سﭙﺲ مراحل فراغت از تحصيل دانشجو از دانشگاه حداكثر  ٦٠روز پﺲ از دفاع از پايان نامه مي ﺑاشد ،در غير اينصورت ﺑراﺑر ﺑا
آيي ن نامه هاي مرﺑوﻃه ﺑرخورد خواهد شد.

** چاپ يا پذيرش مقاله/مقاﻻت مستخرج از پايان نامه ﻃﺒﻖ دستورالعمل اجرايي پايان نامه ها در دانشگاه علوم پزشكي اصفﻬا ن ،مصوب

 ،١٣٩٤ /١٢ /٤جﻬت ﺑرگزاري جلسه دفاع الزامي است .

*** فصل هشتﻢ آيين نامه آموزشي دكتري تخصصي  /فصل هفتﻢ آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد را مﻄالعه فرماييد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ج :درخواست اعتﺒارسنجي مجﻼت )مشخصات مجله /مجﻼت درخواستي(
عنوان كامل مجله )(Full Journal Title

رديف

شاپا )(ISSN

)از ذكر عناوين اختصاري ﻣانند  JRMSخودداري شود(

 پايگاههاي اطﻼعاتي و سﻄح )نوع( آنها طبق جدول زير تعيين ﻣيگردد:
رديف
1
٢
٣
٤
٥

پايگاه اﻃﻼعاتي

ISI web of science
Medline, Pubmed, PMC
Scopus

شماره تماس:

)بصورت دقيق و كاﻣل(

نمايه تاييد شده

)اين قسمت توسط كارشناس علﻢسنجي تكميل
گردد(

سﻄح )نوع(
نوع 1
نوع ٢
نوع ٣

EMBASE, Chemical Abstracts, Biological
Abstracts, Psychinfo, CINAHL, Current Contents

نوع ٤

ساير

نوع ٥

نام و نام خانوادگي كارشناس تاييد كننده
امﻀا:

فرم درخواست دفاع از پايان نامه دانشجويان تحصيﻼت تكميلي )فرم ب(

معاون محترم آموزش تحصيﻼت تكميلي دانشكده ........................
ﺑا سﻼم و احترام

ﺑه پيوست فرم درخواست دفاع از پايان نامه )فرم الف( و پيرو ﺑرگزاري ﺟلسه پيش دفاع آقاي /خانﻢ  .......................................................دان شجوي رشته ..............................
مﻘﻄﻊ  .......................در گروه و انجام اصﻼحات مرﺑوﻃه ،ﺑرگزار ي ﺟلسه دفاع دانشجوي فوق از نﻈر گروه ﺑﻼمانﻊ است و افراد مشروحه زير ﺑه عنوان داور پايان نامه
پيشنهاد مي گردند *:
رديف

داور )داخل/خارج گروه(

٢

داخل گروه

١

٣
٤
٥
٦

*

داخل گروه

نام و نام خانوادگي

ﻻين تحﻘيﻘاتي

رشته

دانشگاه  /دانشكده

داخل گروه
داخل گروه
خارج گروه
خارج گروه

ﺑا در نﻈر گرفتن ضواﺑط مندرج در ماده  ٤٤آيين نامه آموزشي دكتراي تخصصي و ماده  ٢٤آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد ،داوران مذكور معرفي گردند .

تاريخ و امضاء مدير گروه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسئول محترم آموزش تحصيﻼت تكميلي دانشكده
ﺑا سﻼم و احترام

ﺑدين وسيله افراد مورد نﻈر ﺟهت داوري و نماينده تحصيﻼت تكميلي ﺑه شرح زير ﺟهت دفاع از پايان نامه دانشجوي فوق الذكر انتخاب و معرفي مي گردند .لﻄﻔ ا ً
اقدام ﻻزم ﺑه عمل آيد:

داور اول:

داور دوم:

داور سوم:

داور چهارم:

ناظر تحصيﻼت تكميلي دانشكده :

تاريخ و امضاء معاونت/مدير تحصيﻼت تكميلي دانشكده

-------------------------------------------------------------------------------------------------ﺑا توﺟه ﺑه تحويل پيشنويس پايان نامه ﺑه داوران و هماهنگي هاي ﺑعمل آمده دفاع از پايان نامه در رو ز
محل

ﺑرگزار خواهد شد.

مورخ

تاريخ و امضاء ك ارشناس تحصيﻼت تكميلي:

ساعت

در

ﺑسمه تعالي

گردش كار ﺟلسه دفاع از پايان نامه دانشجويان Ph.D.

-1

قبل از شروع جلسه ناظر تحصيﻼت تكميلي ازحضور هيأت داوران ،استادان راهنما و مشاور مطمئن گردد .جلسه با حضور استاد راهنماي اول و حﺪاقل سه نفر از

-٣

استاد راهنماي پژوهشي نسبت به معرفي دانشجو ،ﻋنوان پايان نامه و هيأت داوران اقﺪام نمايﺪ )حﺪاكثر  ٥دقيقه(.

-٢
-٤
-٥





داوران رسميت خواهﺪ داشت.

جلسه با تﻼوت آياتي از كﻼم ا ...مجيﺪ آغاز گردد.

گزارش كار تحقيقاتي توسط دانشجو در حﺪاكثر  ٤٥دقيقه ارائه گردد )در صورتي كه ماهيت پايان نامه بشكلي بود كه دانشجو به زمان بيشتري نياز داشت ،مي بايست
قبل از شروع جلسه با هماهنگي استاد راهنما و نماينﺪه شوراي تحصيﻼت تكميلي مشخص گردد(.
پس از ارائه دانشجو ،جهت پرسش و پاسخ جلسه به صورت ذيل ادامه مي يابﺪ:

پرسش و پاسخ توسط اساتيﺪ ،محققان و دانشجويان حاضر در جلسه.

پرسش و پاسخ توسط هيأت داورن بﺪون حضور خانواده و بستگان دانشجو.

شور هيأت داوران بﺪون حضور دانشجو و كليه حاضرين.

 -٦پس از تصويب كليات پايان نامه ارزشيابي آن بصورت زير انجام مي پذيرد:

الف( توزيع فرم ارزشيابي توسط ناظر تحصيﻼت تكميلي

ب( اﻋﻼم نمره ارزشيابي از حﺪاكثر نمره  1٥طبق فرم مربوطه



نحوه امتياز دهي به اين صورت است كه تا  %٧٥نمره پايان نامه از ) ٢٠تا پانزده نمره( ،به انجام فرآينﺪ پايان نامه و اتمام آن اختصاص مي يابﺪ و در جلسه دفاع توسط

هيأت داوران تعيين مي گردد.



ميانگين نمره اساتيد راهنما و مشاور  +مجموع نمرات اساتيد داور
 + ١تعداد اساتيد داور

ينج نمره ) (٢٥%باقيمانﺪه بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل توسط هيأت داوران تخصيص مي يابﺪ.
رديف

نوع بانك اطﻼﻋاتي

٢

)Medline (Pub Med

1

ISI Web of Science

= نمره از پانزده

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي

نمره اختصاص داده شﺪه به ازاء هر مقاله

٢

٢

1

٢/ ٥

 -٧صورتجلسه برگزاري جلسه دفاع در همان جلسه تكميل و تحويل ناظر تحصيﻼت تكميلي مي شود.

 -٨در صورتي كه به درخواست داوران ،پايان نامه نياز به اصﻼحات جزئي و تأييﺪ مجﺪد داشته باشﺪ دانشجو موظف است حﺪاكثر طي مﺪت  ٦٠روز،با نظر استاد راهنما اصﻼحات را انجام
داده و به تأييﺪ ناظر تحصيﻼت تكميلي برسانﺪ.

تذكر:مستنﺪات برگزاري جلسه دفاع شامل موارد زيرميباشﺪ كه توسط ناظر تحصيﻼت تكميلي جمع آوري و به همراه ساير مستنﺪات به آموزش تحصيﻼت تكميلي ارائه مي گردد.
الف( صورتجلسه دفاع سه برگ
ت( كﭙي مقاله  /مقاﻻت

ب( فرم ارزشيابي به تعﺪاد هيأت داوران

ث( فرمهاي درخواست و تأييﺪ اصﻼحات

پ( فرم گزارش برگزاري جلسه دفاع

باسمه تعالي

فرم ارزشيابي پايان نامه مقطع Ph.D.
)ويژه داوران(

نام و نام خانوادگي دانشجو:

رشته تحصيلي:
تاريخ جلسه:

رديف
1

موضوع

نحوه ارائه و تسلط دانشجو و رﻋايت زمان ارائه

٢
٣

ضريب تأثير

نمره از ٢٠

 ٥درصﺪ

كيفيت انجام تحقيق و نيل به اهﺪاف ذكر شﺪه در پروپوزال

 ٣٧/٥درصﺪ

كيفيت نگارش پايان نامه

 1٧/٥درصﺪ

نحوه پاسخ به سئواﻻت و پرسشهاي مطرح شﺪه

٤

نمره نهايي

 1٥درصﺪ

ﺟمﻊ

نمره مقاله*.............. :

* نمره مقاله بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل تخصيص مي يابﺪ:
رديف
1
٢

نوع بانك اطﻼﻋاتي

ISI Web of Science

)Medline (Pub Med

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي
1

نمره اختصاص داده شﺪه به

٢

ازاء هر مقاله
٢/٥
٢

تبصره  :١در صورتيكه دانشجو ﻋﻼوه بر مقاﻻت فوق ،مقاﻻت اضافه در نمايه  Scopusاز پايان نامه داشته باشﺪ به ازاء هر مقاله اضافي
يك نمره اضافه مي گردد.

تبصره  :٢در صورتيكه مقاله مستخرج از پايان نامه در مجﻼتي كه داراي  IFدو و باﻻتر و يا در مجﻼت گروه  Q1چاپ شﺪه يا پذيرش

چاپ داشته باشﺪ ٥ ،نمره باقيمانﺪه پايان نامه به اين مقاله اختصاص يافته و دانشجو مي توانﺪ با همين يك مقاله از پايان نامه خود دفاع نمايﺪ.

نام و نام خانوادگي داور:

امضاء:

بسمه تعالي

فرم ارزشيابي پايان نامه مقطع Ph.D.
)ويژه استاد راهنما و مشاور(

نام و نام خانوادگي دانشجو:

رشته تحصيلي:
تاريخ جلسه:

رديف
1

نمره از ٢٠

موضوع

وقت شناسي و نظم دانشجو طي تحقيق

ابتكار ،خﻼقيت ،نحوه فعاليت و پشت كار دانشجو

٢
٣

 1٢/٥درصﺪ
 1٥درصﺪ

انجام كامل و صحيح پايان نامه مطابق با پروپوزال تصويب شﺪه

٤

ضريب تأثير

نمره نهايي

 ٣٥درصﺪ

 1٢/٥درصﺪ

رﻋايت زمان ارائه سخنراني ،تسلط و نحوه ارائه و پاسخگويي به سواﻻت
ﺟمﻊ

نمره مقاله*.............. :

*نمره مقاله بر اساس نمايه مجله و تعﺪاد مقاﻻت ،طبق جﺪول ذيل تخصيص مي يابﺪ:
رديف
1
٢

نوع بانك اطﻼﻋاتي

ISI Web of Science

)Medline (Pub Med

سطح )نوع( بانك اطﻼﻋاتي
1
٢

نمره اختصاص داده شﺪه به
ازاء هر مقاله
٢/٥
٢

تبصره  :١در صورتيكه دانشجو ﻋﻼوه بر مقاﻻت فوق ،مقاﻻت اضافه در نمايه  Scopusاز پايان نامه داشته باشﺪ به ازاء هر مقاله اضافي
يك نمره اضافه مي گردد.

تبصره  :٢در صورتيكه مقاله مستخرج از پايان نامه در مجﻼتي كه داراي  IFدو و باﻻتر و يا در مجﻼت گروه  Q1چاپ شﺪه يا پذيرش

چاپ داشته باشﺪ ٥ ،نمره باقيمانﺪه پايان نامه با اين مقاله اختصاص يافته و دانشجو مي توانﺪ با همين يك مقاله از پايان نامه خود دفاع نمايﺪ.
نام و نام خانوادگي راهنما  /مشاور:

امضاء:

باسمه تعالي

فرم اعﻼم اصﻼحات از سوي هيأت داوران
جناب آقاي/سركار خانم دكتر .........................................

استاد محترم راهنماي سركار خانم /جناب آقاي..................................دانشجوي رشته .......................................

با سﻼم و احترام

پيرو برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه با ﻋنوان
………………………………………………………………………………….

در تاريخ  ،........................موارد ذيل جهت اصﻼح توسط هيأت داوران مطرح گرديﺪه است.

خواهشمنﺪ است ترتيبي اتخاذ فرمائيﺪ ظرف مﺪت  ٢ماه ،اصﻼحات مورد نظر هيات داوران بررسي و پس از اﻋمال تغييرات ﻻزم ،مراتب

پس از تأييﺪ نهايي آقاي/خانم دكتر  ،................................نماينﺪه هيأت داوران در جلسه دفاع به اينجانب ﻋودت گردد.

تذكر :در صورت ﻋﺪم ارائه اصﻼحات در زمان مقرر ،تاريخ فارغ التحصيلي دانشجو زمان تأييﺪ اصﻼحات انجام شﺪه خواهﺪ بود و ﻻزم
است دانشجو در آنزما ن واجﺪ شرايط تحصيل خصوصا از حيث سنوات تحصيلي باشﺪ در غير اينصورت اﻋﻼم فراغت از تحصيل
دانشجومنوط به اخذ مجوزهاي قانوني خواهﺪ بود.

نام ناظر تحصيﻼت تكميلي:
اصﻼحات درخواست شﺪه:

-1
-٢

...

امضاء و تاريخ:

باسمه تعالي

فرم تأييد انجام اصﻼحات پايان نامه دانشجويان تحصيﻼت تكميلي

استاد محترم ناظر ) نماينده تحصيﻼت تكميلي دانشكده(

سركارخانم/جناب آقاي دكتر..........................................

با سﻼم و احترام

به آگاهي مي رسانﺪ اصﻼحات ﻻزم در پايان نامه آقاي  /خانم .................................دانشجوي مقطع كارشناسي

ارشﺪ رشته ...................................................بهراهنمايي اينجانب  ......................................................بشرح ذيل انجام
شﺪه است و مورد تأييﺪ اينجانب مي باشﺪ.
اصﻼحات انجام شﺪه:

-1
-٢

...

نام استاد راهنما:

امضاء و تاريخ:

بسمه تعالي

صورت جلسه دفاع از پايان نامه
در ساعت ..............روز ...............مورخ .....................جلسه دفاع از پايان نامه آقاي/ﺧانﻢ  ...........................................دانشجوي

رشته..................................

مﻘﻄﻊ....................به

شماره

دانشجويي

...........................................تحت

عنوان:

""............................................................................................................................................................................................

به راهنمايي............................................و باشركت اساتيد مشاور،هيأت داوران و ناظرين بشرح ذيل در محل  ............................تشكيل
شد ،پس از دفاع دانشجو پيرامون پايان نامه و متعاقباً بحث و بررسي توسط هيات داوران،به انجام فرآيند پايان نامه ،نمره ......................

از پانزده ) / (Ph.D.هجده )كارشناسي ارشد( و مﻘاله/مﻘاﻻت نمره  ..............تعلق گرفت و در مجموع پايان نامه با نمره  ) ......................با
حروف(  ..........................................و با درجه  ..............................مورد تاييد قرار گرفت.

دﻻيل عدم تاييد..................................................................................................................................................................................... :
اسامي و امضاء:

 هيات داوران:

 اساتيد راهنما:
 اساتيد مشاور:
 مدير گروه :

 استاد ناظر )نماينده شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشكده(:

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد Ph.D./رشته .....
عنوان پايان نامه:
نام و نام خانوادگي دانشجو:

اساتيد راهنما:
اساتيد مشاور:

زمان:

مكان :

از كليه عﻼقه مندان دعوت مي شود در جلسه فوق شركت نمايند.
حوزه معاونت آموزش تحصيﻼت تكميلي

