
  كارشناسي ارشد مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه

  دانشجويان محترم در ادامه راه نكات زير را رعايت فرمائيد.

  قبل از دفاع

  دفاع از پايان نامه  جهتدانشجو آمادگي  تاييد استاد راهنما و مدير گروه براي انجام پيش دفاع در گروه آموزشي خود و -1

اسامي داوران پيشنهادي  وتائيديه مدير گروه كه دانشجو آماده دفاع از پايان نامه مي باشد (به انضمام  پايان نامهپيش دفاع  صورتجلسهارائه  -2

  پزشكي به كارشناس پژوهشي دانشكده )توسط مدير گروه

  پزشكي به كارشناس پژوهشي دانشكده مقاله مستخرج از پايان نامه(و يا پذيرش) ارائه تائيديه چاپ  الف) -3

  پزشكي دانشكدهمستخرج از پايان نامه به كارشناس پژوهشي  )Submissionارسال مقاله (مستندات ارائه ب) و يا 

  Scopusو   ISI : WOS   ،Medline  ،Pub med در مجالت نمايه شده در نامه انيپا از مستخرج مقالهچاپ/پذيرش براي  20سقف نمره از الف)  تبصره :

  در مجالت علمي پژوهشي معتبر (به غير از موارد بند الف)  نامه انيپا از مستخرج مقالهچاپ / پذيرش براي   19سقف نمره از ب)              

  محاسبه خواهد شد.  ،) براي مجالت علمي پژوهشي داخل يا خارجSubmissionارسال مقاله (    18سقف نمره از ج)              
  )به همراه اصل مقاله( به كارشناس پژوهشي دانشكده ارزش مقاله يينفرم تعتكميل و ارائه  -4

كارشناس با كيفيت مناسب به  (فصول / چكيده فارسي و انگليسي / فهرست مطالب و جداول و...)  پايان نامهكامل يك نسخه ارائه  -5

  راهنما، مشاور و داوران دانشكده جهت تعيين و هماهنگي وقت دفاع با اساتيد پژوهشي

  توسط معاونت پژوهشي دانشكده پزشكيتعيين داوران  -6

  به كارشناس پژوهشي دانشكدهنفر از  داوران و ارائه آن  2 حداقل دفاع از پايان نامه توسطبالمانع بودن اخذ  -7

به كارشناس پژوهشي دانشكده (جهت ارائه اساليد)  50حداكثر  - اساليد  20(حداقل ه شده پايان نامه تهيارائه نسخه پاورپوينت  -8

  در جلسه دفاع از پايان نامه)

  ها و ارائه آن به معاونتامضاء  اخذو از معاونت پژوهشي دانشكده  دفاع نهايي از پايان نامه يمجوز برا يافتفرم در تحويل  -9

 نامه ياناز پا ييدفاع نهادانشجو و بالمانع بودن دروس  يهكلاتمام بر  يمبن يدانشكده پزشك يليتكم يالتكارشناس تحصامضاء  �

.                                                                             (در صورت داشتن قرارداد) ييدفاع نها يخپس از تار يكسالنامه حداكثر تا  يانمقاله مستخرج از پاچاپ تعهد مبني بر اد راهنما تامضاء اس �

 )امه در شوراي پژوهشي دانشگاهتصويب پروپزال پايان ن(امضاء كارشناس پژوهشي دانشگاه  �

  )چاپ يا پذيرش مقاله مستخرج از پايان نامه در مجالت معتبر/ ارسال مقاله تائيد ( دانشگاه يابيو ارزش يكارشناس مسئول اعتباربخشامضاء  �

  )معتبرچاپ يا پذيرش مقاله مستخرج از پايان نامه در مجالت / ارسال مقاله تائيد ( امضاء معاونت پژوهشي دانشكده �

  )تاريخ تعيين شدهساعت و دريافت يك نسخه از پايان نامه و آمادگي خود جهت حضور در جلسه در (اساتيد راهنما و مشاور و داوران امضاء  �

 و تاريخ تعيين شده) ساعتدر و بالمانع بودن ارائه سالن كنفرانس (آمادگي  امضاء مسئول سالن كنفرانس دانشكده پزشكي �

  جهت اطالع همگان / ورودي دانشكده / ورودي گروه آموزشي مربوطه) ردهاي دانشكده ب(تهيه و تايپ اطالعيه جهت نصب در  -10



  هنگام دفاع

  جلسه. رياستجلسه دفاع با معرفي دانشجو و هيئت داوران توسط شروع  -1

  .پيدا مي كندنفر از داوران)  رسميت  2/  پژوهشرئيس جلسه / كارشناس  استاد راهنما / جلسه دفاع با وجود ( تبصره : 

 

  :پاورپوينتدر نرم افزار  اساليد) 50حداكثر  -اساليد  20(حداقل پايان نامه  مطالبدقيقه شامل  30الي 20دفاع از پايان نامه طي  -2

 دقيقه)، 5، اهداف، فرضيات، مروري بر مطالعات (اهميت و ضرورت موضوععنوان، بيان مسئله،  �

نوع، جامعه، نمونه، مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، روش نمونه گيري و تعداد، محيط پژوهش، ابزار گردآوري روش پژوهش شامل :  �

 دقيقه)،  10( داده ها، تعيين اعتبار و پايايي ابزار ، روش گردآوري داده ها، روش تجزيه و تحليل داده ها 

بحث و بررسي يافته ها، نتيجه گيري نهايي، محدوديتها، مالحظات )، جداول و يا نمودارهاي آمارييافته هاي پژوهش ( �

 دقيقه) 15( اخالقي، پيشنهادات براي پژوهش هاي بعدي

 

  توسط دانشجو داوران جلسهپاسخگويي به سواالت مطرح شده   -3

  بايد پاسخگوي داوران باشند.  در صورت عدم پاسخ قانع كننده توسط دانشجواساتيد راهنما و مشاور تبصره :  

  

  نهايي پايان نامهانجام اصالحات  جهتپيشنهادات اعضاي كميته پژوهشي يادداشت  -4

 
و  مدير جلسهاساتيد راهنما و مشاور / (داوران  ياتهتوسط نامه  يانپانهايي و استخراج نمره  يو جمع بند يابيفرم ارزش يلتكم -5

  .بالفاصله پس از جلسه دفاع) كارشناس پژوهش / داوران حاضر در جلسه

نمره در برگه  يكبه عنوان  يشاننمرات داده شده توسط ا يانگيننفر است م يكاز  يشمشاور ب ياكه تعداد استادان راهنما  يدر مواردتبصره : 

  گردد. يداوران محاسبه م ياته يابيارزش

  

  .كارشناس پژوهشاز جلسه اتمام در  ،دفاعاصالحات مطرح شده در جلسه فرم گرفتن  -6

استاد  يبا هماهنگ استنامه باشد، دانشجو موظف  ياندر پا غييراتيداوران منوط به ت ياته يقز طرانمره دانشجو  يافتچنانچه درتبصره : 

(در داخل پاكت و بصورت محرمانه) از داور مربوطه را  ييو نمره نهايه ييدآن به داور مربوطه، تا يهراهنما اصالحات الزم را انجام داده و با ارا

  .دهد تحويل دانشكده كارشناس پژوهش و بهنمايد اخذ 

  

   



  بعد از دفاع

  مشورت با اساتيد راهنما و مشاور و انجام اصالحات  -1

اصالحات الزم و  مبني بر اعمال داوران (تاييد كتبي اساتيد راهنما و مشاور و هيات دفاعاصالحات مطرح شده در جلسه فرم ارائه  -2

 كارشناس پژوهشبه هماهنگي پايان نامه تدوين شده با دستورالعمل نگارشي دانشكده) 

 ارائه يك نسخه پايان نامه (ويرايش شده) به كارشناس پژوهشي دانشكده  -3

 .هجده)تا  يك اريبر اساس مع(از داوران  يكتوسط كارشناس بعد از استخراج نمره هر تعيين نمره نهايي  -4

توسط كارشناس پژوهشي دانشكده (به همراه اصل مقاله) و ارائه آن  پايان نامه ييارزش مقاله و نمره نها يينفرم تعتكميل  -5

  يدانشكده پزشك يليتكم يالتتحص يريتمدبه 

 دانشكده يي پس از تائيد نهايي پايان نامه توسط كارشناس پژوهشيانضمام نمره نهابه برگ)  5(خذ صورتجلسه ا -6

 دفاع نهايي پايان نامه. صورتجلسهمربوط به ) اعضاي شوراي پژوهشي پايان نامه/ اعضاي هيئت داوران (از اخذ امضاء  -7

 پايان نامه در صفحه آخرگرفتن كپي از صورتجلسه امضاء شده و الصاق آن در  -8

 ضميمه شوددر قسمت ضمائم  )صورت موجوددر (/ پرسشنامه / چك ليست  مقاله چاپ شده پايان نامه و نامه پذيرش مقاله -9

 . (براي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور، كتابخانه دانشكده پزشكي) نامه انياز كل پا تا هفت جلد سهتهيه  -10

 چاپ شود.  زركوب و نقره كوبباشد. موارد روي جلد ،  كالينگورجلد پايان نامه از جنس تبصره : 

  است. سبزرنگ روي جلد پايان نامه براي داشنجويان كارشناسي ارشد،        

  تهيه شود.(در وب سايت دانشكده پزشكي / معاونت پژوهشي دانشكده) جلد مطابق الگوي جلد پايان نامه  يمتن رو            

  )مطابق الگوي جلد پايان نامه(است  اختياريپشت روي جلد (انگليسي)        

داي پايان نامه چه دانشجويي عالقمند است متن پايان نامه يا رساله به زبان انگليسي نوشته شود، حتماً بايد متن فارسي آن نيز (طبق آئين نامه) در ابتتبصره : چنان

  گنجانده شود تا عالقمندان از متون فارسي آن نيز بهره مند گردند و در ادامه، متن انگليسي نيز آورده شود.

 (جهت بايگاني در پرونده)تكميل فرم دريافت پايان نامه و تحويل آن به كارشناس پژوهشي دانشكده پزشكي   -11

به همراه  مشاور و اساتيد راهنما ،يدانشكده پزشككتابخانه  به حداكثر يك ماه بعد از دفاعنامه صحافي شده  پايانارائه  �

 نامه اني) از كل پا power pointو   Word  ، pdf(  لهاييحاوي فا دي يحلقه س يك

 گنجانده شود نمره نهاييفرم تصوير پايان نامه بايستي   pdfو  wordصفحه آخر فايل *** الزم به ذكر است كه در 

 ارائه فاكتورهاي هزينه به كارشناس پژوهشي دانشگاه و تسويه حساب مالي با معاونت پژوهشي دانشگاه �

 دانشگاه كارشناس پژوهشيبه  برگ) 1صورتجلسه امضاء شده ( تحويل -12

 (جهت بايگاني در پرونده)به كارشناس پژوهشي دانشكده پزشكي  برگ) 1صورتجلسه امضاء شده ( تحويل -13

 )ارائه آن به كارشناس آموزش (جهتبه كارشناس پژوهشي دانشكده پزشكي  برگ) 1صورتجلسه امضاء شده ( تحويل -14

 التحصيالن دانشگاه (ستاد)به امور فارغ  برگ) 1صورتجلسه امضاء شده ( تحويل -15


