بسمه تعالي
شیوه نامه اجرايي مربوط به فصل" پايان نامه" آيین نامه های آموزشي
كارشناسي ارشد /دكتری
دانشگاه علوم پزشكي ايالم
مقدمه:
به منظور ارتقاء كيفي روند اجرایي پایان نامه هاي دانشجویان تحصيالت تكميلي مطابق با آئين نامه هاي
تحصيلي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ،شيوه نامه حاضر تدوین و از تاریخ تصویب در
دانشگاه علوم پزشكي ایالم اجرا خواهد شد.
 -1فرایند پایان نامه با انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو آغاز مي گردد .استاد راهنما در رشته هاي
تخصصي الزاما از گروه مربوطه بایستي انتخاب گردد .انتخاب استاد راهنماي دوم با نظر استاد
راهنماي اول و تایيد ضرورت آن در گروه و شوراي تحصيالت تكميلي ،امكانپذیر خواهد بود.
پذیرش استاد راهنما ،منوط به رعایت سقف تعداد پایان نامه مطابق آیين نامه خواهد بود.
تبصره  :1استاد مي تواند پيشنهاد راهنمایي دانشجو را نپذیرد.
 -2عنوان /عناوین تایيد شده پيشنهادي دانشجو پس از تایيد استاد راهنما در شوراي گروه طرح و
عنوان پایان نامه تایيد خواهد شد .عنوان تایيد شده الزم است در شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكده مطرح و تصویب گردد.
تبصره :1تغيير عنوان بعد از تصویب جز در موارد اضطراري كه امكان اجراي مداخله را منتفي و یا
دشوار مي نماید ،امكانپذیر نمي باشد .در این صورت درخواست دانشجو ،تایيد استاد راهنما ،شوراي
گروه و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،الزم است.
تبصره  : 2در صورت مخالفت اكثریت نسبي شورا با كليات و ضرورت عنوان پيشنهادي ،دالیل و
پيشنهادها به دانشجو و استاد راهنما اعالم مي گردد.
 -3انتخاب استاد /اساتيد مشاور با نظر استاد راهنما و تایيد گروه و شوراي تحصيالت تكميلي خواهد
بود .انتخاب استاد راهنماي دوم و مشاور از خارج دانشكده  /دانشگاه و از اعضاي غير هيات علمي
مشروط به دارا بودن تحصيالت كارشناسي ارشد( صرفاً براي مقطع ارشد) و دكترا منعي نخواهد
داشت.
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 -4هر گونه تغيير در نقش ( تبدیل استاد مشاور علمي به راهنما و  ) ...پس از ثبت پایان نامه و
مشخصات اساتيد راهنما و مشاور پذیرفته نمي شود.
 -5جلسه دفاع از پروپوزال پس از تایيد كتبي اساتيد راهنما و مشاور و داوران تعيين شده ،با حضور
مدیر گروه ،استاد راهنما ،داوران و نماینده تحصيالت تكميلي برگزار خواهد شد .حضور استاد
مشاور شرط برگزاري تلقي نمي شود.
تبصره  :1انتخاب داور پایان نامه و طرح پایان نامه توسط گروه و تایيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
و از طریق سيستم پژوهشيار انجام خواهد شد.
تبصره :2در موارد عدم تبدیل به طرح – پایان نامه ،الزم است پایان نامه در شوراي اخالق بررسي و كد
اخالق تخصيص داده شود.
 -6الزم است كليه دانشجویان كارشناسي ارشد دو بار ،دكتراي تخصصي و دستياري  3بار با حضور
اساتيد راهنما و مشاور و در شوراي گروه گزارش پيشرفت ارائه نمایند و در این خصوص صورتجلسه
تدوین گردد.
 -7پس از تكميل و تدوین پایان نامه توسط دانشجو ،مراتب مبني بر تكميل پایان نامه و تأیيد كيفيت
علمي و صحت مطالب آن به صورت كتبي توسط استاد راهنما به مدیر گروه اعالم گردد.
 -8دعوتنامه دفاع از پایان نامه شامل عنوان ،مشخصات اساتيد راهنما ،مشاور و دانشجو و تاریخ دفاع(
حداقل دو هفته قبل) ،با امضاء و توسط مدیر تحصيالت تكميلي دانشكده ارسال خواهد شد.
تبصره  :در صورت رد داور یا داوران ،الزم است داور در ذیل برگه كتباً اعالم نماید .در این صورت مجددا داور
دیگري انتخاب خواهد شد .عدم رد به منزله قبول داوري بوده و داور ملزم است در جلسه دفاع شركت نماید.
در صورت تكرار بيش از دو بار غيبت و عدم ارائه مستندات جهت غيبت موجه ،شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكده مي تواند عدم ارجاع داوري به هيات علمي ذیربط را مصوب نماید .ارجاع داوري مجدد با درخواست
عضو هيات علمي و تصویب شورا امكانپذیر خواهد بود.
 -9مستندات الزم جهت انجام دفاع به شرح ذیل است (مسئول بررسي مستندات :كارشناس حوزه
تحصيالت تكميلي دانشكده):
الف :تایيدیه استاد راهنما مبني بر آمادگي دفاع
ب :دانشجو واحد پایان نامه را انتخاب نموده است.
ج :نظریه آموزش مبني بر مجاز بودن به تحصيل از نظر سنوات و سایر قوانين آموزشي
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د  :پذیرش یا چاپ مقاله یا مقاالت تحقيقي مستخرج از پایان نامه در مجالت علمي معتبر داخلي یا خارجي
در مواردي كه طرح-پایان نامه باشد.
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براي دانشجویان كارشناسي ارشد ،در صورتي كه دانشجو ,بدون ثبت طرح  -پایان نامه و با

قبول سقف نمره  1۸دفاع مي نماید ,الزم است جهت فارغ التحصيل شدن پيش نویس مقاله كامل
را سابميت نموده و گواهي سابميت را به استاد راهنما تحویل نماید ,و طي فرم تعهد نامه اجازه
دخل و تصرف در جهت چاپ مقاله را به استاد راهنما تفویض نماید .بدیهي است در ترتيب
نویسندگان نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول خواهد
بود" .
تبصره  :1براي احتساب نمره كامل ( )20براي پایان نامه ،پذیرش مقاالت باید به صورت قطعي بوده و پذیرش
مشروط مورد قبول نخواهد بود.
تبصره  : 2براي دانشجویان دكتري تخصصي ،چاپ یک مقاله در نمایه هاي سطح یک الزامي مي باشد و مقاله
علمي – پژوهشي براي دفاع قابل قبول نخواهد بود.
تبصره  :3در كليه مقاالت حاصل از پایان نامه ،الزم است حتماً نام دانشجو به عنوان نویسنده اول و استاد
راهنماي اول (یا یكي از استادان راهنما با موافقت كتبي استاد راهنماي اول) به عنوان نویسنده مسئول باشد.
در هر صورت ذكر  Affiliationدانشگاه علوم پزشكي ایالم براي دانشجو و استاد راهنما ضروري است.
تبصره  : 4مقاالت شامل اسامي اشخاص غير از دانشجو ،اساتيد راهنما و مشاور به عنوان مقاله مستخرج از پایان
نامه پذیرفته نخواهد شد.
تبصره  : 5الزم است باالترین نمایه مقاله توسط واحد علم سنجي معاونت پژوهشي دانشگاه تعيين و به صورت
كتبي به مدیریت امور آموزشي دانشگاه اعالم گردد.
تبصره  : 6نامه پذیرش مقاله و نامه عدم تعارض منافع افرادي كه در پایان نامه همكاري نموده اند ،مي بایست
توسط استاد راهنما بصورت كتبي تأیيد گردد (فرم الف).
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داور مجاز به الزام دانشجو به انجام اصالحات پيش از جلسه دفاع نيست .نظرات داوران در جلسه دفاع

ابراز و صورتجلسه مي گردد.
تبصره  : 1الزامي به انتخاب داوران گزارش نهایي از بين داوران دفاعيه پروپوزال وجود ندارد.
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تبصره  :2در هر صورت ،انتخاب داور توسط گروه و اطالع مدیر تحصيالت تكميلي دانشكده صورت مي
گيرد.
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تركيب هيأت داوران

▪ اساتيد راهنما
▪ اساتيد مشاور
▪ دو نفر داور از بين اعضاي هيأت علمي یا متخصصان و محققان داخل یا خارج دانشگاه به تشخيص
معاون آموزشي دانشكده
▪ براي دانشجویان دكتري چهار نفر داور از بين اعضاي هيات علمي از دانشگاه ها یا موسسات تحقيقاتي
با پيشنهاد گروه و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي انتخاب مي شوند كه دو نفر از آنها خارج از دانشگاه
در رشته مربوطه با درجه حداقل استادیاري و با سه سال سابقه تدریس یا تحقيق در دوره تحصيالت
تكميلي مي باشند .ضمنا حداقل یک نفر از اعضاي هيات داوران باید داراي درجه دانشياري یا باالتر
باشد.
▪ نماینده تحصيالت تكميلي دانشگاه
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شرح وظايف نماينده تحصیالت تكمیلي :

✓ بررسي رعایت اصول نگارش پایان نامه بر اساس فرمت تحصيالت تكميلي .
✓ تطبيق مقاالت منتج شده با پایان نامه .
✓ نظارت بر حسن اجراي جلسه دفاع
✓ محاسبه نمره پایان نامه و اعالم شروع و پایان دفاع از پایان نامه و اعالم نمره دانشجو پس از دفاع
✓ ثبت نظرات داوران و استاد/اساتيد راهنما و مشاور و تعيين وضعيت نهایي پایان نامه
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حداقل دو هفته قبل از جلسه دفاع ،پایان نامه و مقاله منتج شده به داوران تحویل گردد.

تحویل نسخه الكترونيک ارجح مي باشد.
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پيش از اعالم عمومي جلسه دفاع ،الزم است زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع به تأیيد

تحصيالت تكميلي دانشكده برسد.
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برگزاري جلسه دفاع:

الف :جلسه دفاع كارشناسي ارشد با حضور استاد راهنماي اول ،داوران و نماینده تحصيالت تكميلي
رسميت خواهد داشت .اعالم دليل موجه جهت عدم حضور توسط هر یک از اعضاء فوق تا  4روز قبل از
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دفاع بوده و پس از آن دانشكده ترتيب اثر نداده و در مورد عدم حضور داور ،معاون آموزشي دانشكده به
صورت اضطراري داور تعيين نموده و جلسه دفاع ب رگزار خواهد شد .به هر حال جلسه دفاع بدون حضور
استاد راهنما برگزار نمي شود و الزم است امتناع استاد راهنما كه منجر به لغو جلسه دفاع مي گردد در
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بررسي گردد.
ب :چنانچه استاد یا اساتيد مشاور قادر به حضور در جلسه دفاعيه نباشند ،الزم است استاد مربوطه قبل از
جلسه دفاع طي نامه رسمي به مدیر تحصيالت تكميلي دانشكده ،ضمن اعالم نظرات ،نمره دانشجو را اعالم
نماید.
ج :براي دانشجویان دكتري تخصصي جلسه دفاعيه با حضور استاد راهنما ،حداقل یک نفر از استادان
مشاور و حداقل سه تن دیگر از اعضاي هيات داوران و مدیر گروه یا نماینده ایشان و نماینده شوراي
تحصيالت تكميلي رسميت مي یابد.
د :زمان مقرر براي ارائه شفاهي پایان نامه براي دانشجو حداكثر  30دقيقه خواهد بود .در صورتي كه
ماهيت پایان نامه به گونه اي بود كه دانشجو به زمان بيشتري نياز داشت ،مي بایست قبل از شروع جلسه
با هماهنگي استاد راهنما و مدیر تحصيالت تكميلي مشخص گردد.
و :پس از ارائه دانشجو ،جلسه جهت پرسش و پاسخ به صورت ذیل ادامه مي یابد:
✓ پرسش و پاسخ توسط هيأت داوران (دانشجو باید به تنهایي و بدون دخالت استاد راهنما ،به سواالت
داوران پاسخ دهد و در پایان در صورت نياز ،استاد راهنما توضيحات تكميلي را ارائه نماید.
✓ پرسش و پاسخ توسط اساتيد ،محققان و دانشجویان حاضر در جلسه
✓ شور هيأت داوران بدون حضور دانشجو و سایر حاضرین به منظور ارزشيابي نهایي پایان نامه
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در صورتي كه به درخواست داوران ،پایان نامه نياز به اصالحات داشته باشد دانشجو موظف

است در موارد جزئي(اشتباهات امالیي ،انشایي ،نياز به اصالح نحوه بيان یافته ها ،نحوه رفرنس
دهي ،نياز به تطویل یا خالصه سازي مطالب)...،با نظر و تایيد استاد راهنما و در موارد ماژور(
اشكاالت راجع به روش ها و ابزار هاي مورد استفاده ،اشتباه در استخراج یافته ها ،روش هاي آماري
نامناسب )... ،با تایيد نماینده هيات داوران كه در جلسه دفاع معين مي شود ،حداكثر ظرف مدت
 2ماه اصالحات را انجام داده ،جهت تسویه و سایر اقدامات مراجعه نماید.
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اگر به پایان نامه نمره كمتر از  14تعلق گيرد ،در صورتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل

دانشجو فراتر نرود ،ضمن اعالم كتبي نظریه هيات داوران و نواقص به دانشجو ،وي مي بایست

5

پایان نامه خود را تكميل و در زماني كه توسط مدیریت تحصيالت تكميلي دانشكده مشخص مي
گردد و بيش از  6ماه نخواهد بود ،مجدداً دفاع نماید.
تبصره  : 1براي دفاع مجدد ،دانشجو مي بایست فرصت قانوني دفاع را داشته باشد و یا اخذ نماید و در صورت
لزوم شهریه الزم را پرداخت نماید.
تبصره  : 2جز در مورد ماده  ،1۸درخواست دفاع مجدد ،پذیرفته نخواهد شد.
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نحوه محاسبه نمره پایان نامه توسط نماینده تحصيالت تكميلي:

الف :نحوه امتياز دهي به این صورت است كه  1۸نمره از  20نمره پایان نامه به انجام فرآیند پایان نامه و
اتمام آن اختصاص مي یابد و در جلسه دفاع توسط هيأت داوران تعيين مي گردد.
ب 2 :نمره باقي مانده بر اساس نمایه مجله طبق جدول ذیل تخصيص مي یابد.
ردیف

نوع بانک اطالعاتي

1

ISI Web of Science

2

2

)Medline (Pub Med

2

2

3

Scopus

2

2

4

علمی-پژوهشی

1

1
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سطح (نوع) بانک

نمره اختصاص داده

اطالعاتي

شده به ازاء هر مقاله
2

درجه پایان نامه:

درجه پایان نامه براي دانشجویان كارشناسي ارشد و دكترا به شرح ذیل مي باشد:
درجه

دكترا

كارشناسي ارشد
نمره

عالي

18/50-20

6

19-20

17-18/49

1۸-1۸/99

15/50-16/99

16/5 -17/99

قابل قبول

14-15/49

15 -16/49

غيرقابل قبول

كمتر از14

كمتر از 15

بسيار خوب
خوب

این شيوه نامه در  20ماده و 16تبصره در تاریخ دهم آبان ماه نود و نه در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي
دانشگاه علوم پزشكي ایالم به تصویب رسيد و طي صورتجلسه شماره  14712مورخ  9۸/۸/1۸ابالغ گردیده
است و از تاریخ ابالغ الزم الرعایه مي باشد.
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