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موضوع پايان نامه دانشجويان دکرتاي عمومي بايد از شروع  -1

دوره کارآموزي تا قبل از شرکت در آزمون جامع پيش کارورزي 

.انتخاب وبه ثبت برسد    

توجه : فاصله زماني ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع 
 21از آن در مورد دانشجويان دکرتاي عمومي نبايد کمرت از 

  .ماه باشد

تعدادپايان نامه هايي که به طور مهزمان توسط هر سقف  -1

.پايان نامه مي باشد  3استاد راهنما هدايت مي شوند ،  

انتخاب موضوع پايان نامه بايسيت با هدايت استاد  -3

. راهنما باشد  

با اين معين که  موضوع پايان نامه نبايد تکراري باشد ، -4

 5حمتواي يکسان در پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ويل 

.سال اخري در دانشگاه گرفته نشده باشد   

پس از تکميل فرم پايان نامه ،اين فرم بايد در  -5

.شوراي  پژوهشي گروه مربوطه به تصويب برسد   

فرم پايان نامه قبل از مطرح شدن در شوراي پژوهشي  -6

دانشکده بايد در دفرت مشاوره وپشتيباني پژوهش دانشکده ويا 

.پايگاه حتقيقات باليين بررسي شود   

مصوبه شورای آموزشی  پايان نامه ها بر اساس  ارزشيابي -7 

تاريخ در مقياس منره گذاري از 32/3/2331دانشگاه مورخ 
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در مورد پايان نامه هايي كه از آهنا مقاله اي استخراج ( الف

خواهد  21-21   حمدوده منره بني در   مشروط به اجنام دفاع  نگردد،

 .بود

تروجيي  –د ر مورد پايان نامه هايي كه صرفًا مقاله علمي ( ب

در حمدوده منره بني   منوط به اجنام دفاع، ستخرج شودماز آهنا 

 .خواهد بود 27-12/21

 –در مورد پايان نامه هايي كه از آهنا مقاله علمي ( ج
-21حمدوده منره بني  اجنام دفاع منوط به پژوهشي مستخرج شود 

 .خواهد بود 12/27

با منايه    در مورد پايان نامه هايي كه از آهنا مقاله( د

Scopus   23حمدوده منره بني   مستخرج شود اجنام دفاع  منوط به-

 .خواهد بود 12/21

در مورد پايان نامه هايي كه از آهنا مقاله با ( ه

          مستخرج شود حمدوده منره  دفاع منوط به  اجنام  PubMedمنايه

 .خواهد بود  12/23-11بني 

  ISIدر مورد پايان نامه هايي كه از آهنا مقاله با منايه ( و

 .اختصاص يابد  11مستخرج شود منره  اجنام دفاع  بدون

زمان شروع کار پايان نامه بعد از تصويب در شوراي  -1

.شوراي اخالق وگرفنت کد مي باشد  دانشگاه وپژوهشي   

نياز به طرح  هر گونه تغيري در حمتوا ي پروپوزال مصوب، -3

. در شوراي پژوهشي دانشکده دارد  دجمد  

از پايان نامه خود در  کليه دانشجويان موظف به دفاع -21

لذا هر گونه تاخري در دفاع ،  سال حتصيلي مي باشند آخرين نيم

نامه مي بايست موجه ومورد تاييد استاد راهنما از پايان 

باشد در غري اينصورت دانشجو جماز به تاخري انداخنت در زمان 

وچنانچه دانشجودر چهار چوب  شددفاع از پايان نامه مني با

سنوات جماز  حتصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع ومنره 

قبويل )منره باالتر از 24 ( کسب منايد، علي رغم اينکه کليه 

 واحد هاي درسي دوره آموزشي را با موفقيت گذرانده باشد

 اخراج خواهد شد . 

کليه حقوق مکتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه  -22
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