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مقدمه :
مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی، کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر جهت اخذ مـدرك  بر اساس 

تحصیلی موظف به گذراندن واحد پایان نامه به عنوان آخرین بخش دوره تحصیلی خود می باشند به همین منظور و بـه دلیـل   
عتماد به نفش در انجام فعالیت هاي مستقل علمی و تحقیقـی و پـرورش روحیـه تنبـع،     آموختن شیوه تحقیق و افزایش قدرت ا

دانشجو و دستیار موظف است در یکی از زمینه هاي مربوط به رشته تحصیلی خویش به انجام کار تحقیقی بپردازد و نتایج آن 
را به صورت پایان نامه اي مطابق مفاد این آیین نامه ارایه نماید.

ان نامه:تعریف پای
پایان نامه ي فارغ التحصیالن رساله (کار مکتوب) ي است که در آن دانشجو زیر نظر استاد راهنما در یـک مسـاله واقعـی در    

رشته اي که از آن فارغ التحصیل خواهد شد به تحقیق می پردازد.
ا کمک استاد راهنما تعیین می شود.و ماهیت تحقیق متغیر بوده و به مقطع تحصیلیبتبصره: تعداد صفحات پایان نامه بسته 

:کلیات
واحد پایان نامه جزء واحدهاي درسی اجباري دانشجو است که ارزش آن از نظر نظـام واحـدي، مطـابق آیـین نامـه      -1ماده 

آموزش هر دانشکده می باشد.
اشد. در صـورتی کـه دانشـکده    مسئولیت اجراي این آیین نامه با معاونت پژوهشی دانشکده هاي تابعه دانشگاه می ب-2ماده 

باشد اجراي امور مربوط به این آیین نامه به معاونت آموزشی آن دانشکده واگذار می شود.فاقد پژوهشی
، دکتراي عمومی، دستیاران دوره هاي Ph.Dاین آیین نامه شامل کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد -3ماده 

مختلف وابسته به این دانشگاه می باشد.تخصصی و فوق تخصصی دانشکده هاي
انجام و نگارش پایان نامه توسط دانشجو تحت نظارت و راهنمایی مستمر استاد راهنما و اساتید مشاور صورت می گیرد.-4ماده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تحقیقـی  13/10/76مورخ 11349ا عنایت به بخشنامه شماره ب-5ماده 

ودن پایان نامه هاي مختلف، مسئوالن ذي ربط هر دانشکده موظف می باشند تا در تصویب و تعیین عناوین پایـان نامـه هـاي    ب
خود به تحقیقی بودن آن توجه کامل داشته باشند.

تعریف و شرح وظایف مجریان پایان نامه
د که مطابق مقررات ملزم به اخـذ و گذرانـدن واحـد    از دانشجو در این آیین نامه کلیه افرادي هستندانشجو: منظور -6ماده 

پایان نامه می باشند.

وظایف دانشجو:-7ماده 
انتخاب واحد پایان نامه به عنوان یک واحد درسی در زمان مقرر؛-1
مشاوره و تعیین استاد راهنما؛-2
تکمیل فرم هاي مربوط به انتخاب پایان نامه و استاد راهنما؛-3
د ثبت موضوع پایان نامه با هماهنگی استاد راهنما؛پیگیري رون-4
فعالیت مستمر روي موضوع پایان نامه تحت نظارت استاد راهنما و مشاور و بهره گیري از هسته هاي مشاوره دانشکده ها؛-5
گی بـا  % یا شرکت در جلسه هاي همـاهن 75% و 25ارایه گزارش هاي سه ماهه پیشرفت کار تحقیق در سه مرحله زمانی -6

استاد راهنما و مشاور.
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استاد راهنما: استاد راهنما می بایست از اعضاي هیات علمی دانشکده مربوطه بوده و حـداقل از درجـه علمـی اسـتاد     -8ماده 
یاري برخوردار باشد.

سابقه حداقل مشاوره دو پایان نامه را داشته باشد." راهنما باید حتما: استاد1تبصره 
زم باشد پایان نامه با راهنمایی استادي از دانشکده دیگر به اجـرا در آیـد توافـق شـوراي پژوهشـی دانشـکده محـل        : چنانچه ال2تبصره 

تحصیل دانشجو ضروري است.
: به پیشنهاد استاد راهنما و موافقت معاونت پژوهشی دانشکده و تائید شـوراي پژوهشـی دانشـکده اعضـاي هیـات علمـی سـایر        3تبصره 

استاد مشاور انتخاب شوند.دیگر می توانند به عنوانین دانشگاهها یا محقق
: در صورتیکه در دانشکده اعضاي هیات علمی با درجه استادیار به حد کفایت وجود نداشته باشد بـا تائیـد شـوراي پژوهشـی و     4تبصره 

سـال  5ت علمی مربـی بـا حـداقل    اعضاي هیامعاونت پژوهشی و معاونت پژوهشی دانشکده می توان براي دوره هاي کارشناسی ارشد از 
سابقه کار آموزشی و پژوهشی بعنوان استاد راهنما استفاده نمود.

پژوهشـی  انتخاب استاد راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت استاد مـورد نظـر و تائیـد شـوراي پژوهشـی و معاونـت       -9ماده 
.دانشکده می باشد

در هـر صـورت اسـتاد راهنمـاي اول مسـئول اجـراي       اد راهنما داشـته باشـد  است2هر پایان نامه می تواند حداکثر -10ماده 
پایان نامه شناخته می شود.

: تعداد استاد راهنما با ذکر دالیل قانع کننده از طرف شوراي پژوهشی گروه پیشنهاد می شود و باید بـه تائیـد شـوراي پژوهشـی     1تبصره 
برسد.دانشکده و دانشگاه و در ادامه تائید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده 

: تعیین میزان معادل واحد آموزش براي هر استادراهنما به عهده آموزش دانشکده هاي مربوطه می باشد.2تبصره 

را راهنمایی نماید.سه پایان نامههر استاد راهنما می تواند حداکثر با تایید شوراي پژوهشی دانشکده بطور همزمان -11ماده 
پایان نامه دستیاري و دو پایان نامه انترنی و یا هر سه انترنی باشد.یان نامه می تواند شامل یک : سه پا1تبصره 

وظایف استاد راهنما:-12ماده 
داشتن مسئولیت اصلی در هدایت مستقیم دانشجو و نظارت مستمر بر مراحل مختلف تحقیق و صحت علمی مطالب مندرج -1

در پایان نامه:
شجو در تکمیل فرم پیش نویس پایان نامه جهت ارایه به شوراي پژوهشی دانشکده براي ثبت موضوع پایـان  همکاري با دان-2

نامه؛
فرم هاي مربوط به ثبت موضوع پایان نامه به معاونت پژوهشی دانشکده پس از تاییـد مـدیر گـروه حـداکثر ظـرف      ارایه-3

هفته از زمان تکمیل آن و پیگیري هاي الزم؛2مدت 
یل حداقل دو جلسه با مشارکت اساتید مشاور و دانشجو به منظور بررسی و پیشرفت کار پایان نامهو تهیه صورتجلسه تشک-4

براي ارایه در زمان وقوع؛
و شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه.آماده سازي دانشجو در جهت انجام جلسه دفاع از پایان نامه -5

به عنوان پیش دفاع جهت آمادگی بیشتر دانشجو و اسـتاد  نات مناسب هستند می توانند جلسه اي مکا: دانشکده هایی که داراي ا1تبصره 
راهنما برگزار نمایند.

اجباري است.PhD: برگزاري جلسه پیش دفاع از پایان نامه براي دانشجویان کارشناسی ارشد و 2تبصره 



4

داراي شرایط زیر است:استاد مشاور -13ماده 
به پیشنهاد استاد راهنما و با تایید شوراي پژوهشی دانشکده جهت هدایت و مشـاوره در اجـراي پایـان نامـه     استاد مشاور -1

نفر می باشد.2. حداکثر تعداد استاد مشاور مشخص می گردد
و PhDنفـر و بـراي دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و     1حداکثر تعداد استاد مشاور براي دانشجویان مقطع دکتراي حرفـه اي  :1تبصره 

نفر می باشد.2دستیاري تخصصی و فوق تخصصی 
پایان نامه هاي مقطع دکتراي حرفه اي در صورت پیشنهاد استاد راهنما و تشخیص و تائید شوراي پژوهشی دانشکده می تواننـد  :2تبصره 

نفر استاد مشاور استفاده نمایند.2از 
شگاه یا از محققین موسسات علمی و پژوهشیبرجسـته کشـور پـس از    از اعضاي هیات علمی داناًاستاد مشاور باید ترجیح-2

تایید شوراي پژوهشی دانشکده باشد.
استاد مشاور باید حداقل داراي مرتبه مربی یا مدرك کارشناسی ارشد بوده و تخصص هاي الزم رادر هدایت پایـان نامـه   -3

داشته باشد.
را به عهده داشته باشد.پایان نامهچهارداکثر حهر استاد مشاور می تواند بطور همزمان مشاوره -4

وظایف استاد مشاور-14ماده 
آمار حیاتی و روش تحقیق) و هدایت و انجام مراحل پایان اًاستاد مشاور مسئولیت صحت علمی موارد مشاوره شده ( عمدت-1

نامه را دارد.
تدوین پایان نامه اعمال می گردد.با توافق استاد راهنما درکلیه نظرات استاد مشاور در نهایت-2

زمان انتخاب واحد پایان نامه
تحصیلی در رشته هاي مختلف باید طبق برنامه زمـان بنـدي ذیـل نسـبت بـه انتخـاب       مختلف یان مقاطعدانشجو-15ماده 

موضوع و ثبت آن اقدام نمایند:
بل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ؛پس از پایان نیمسال اول تا قدانشجوي دوره هاي کارشناسی ارشد-الف
دانشجوي دوره دکتراي پزشکی عمومی از شروع کارآموزي تا قبل از امتحانات جامع کارورزي؛-ب
؛دانشجوي دوره تخصصی تا پایان سال اول دستیاري تخصصی -ج
پس از پایان نیمسال اول تا قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی ؛ PhDدانشجوي دوره هاي -د

تا انتهاي ترم سوم ، از ثبت نام در ترمهاي آتی جلـوگیري بعمـل   ارشدیکارشناسانیدانشجودر صورت عدم تصویب پروپزال: 1تبصره 
از پروپزال تا پایان ترم سوم خواهد بود)مشروط به دفاعترم سومثبت نام (خواهد آمد.

چنانچه از پروپزال پایان نامه خود در مدت مقرر دفاع و به تصویب کمیته اخالق و پـژوش  یعمومیپزشکيدکترادانشجویان: 2تبصره 
نمی باشند.يکارورزرسانند، مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش ندانشگاه 

د شده برابر آیین نامه هاي آموزشـی دانشـگاه بـا    یا: در صورت عدم رعایت زمان بندي انتخاب واحد پایان نامه در رشته هاي 3تبصره
برخورد می شود.دانشجو 
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امهپایان ن(Proposal)شرایط انتخاب و ثبت طرح پیشنهادي 
باید فقط یک طرح پیشنهادي را جهت پایان نامه خود انتخاب نماید.دانشجوهر -16ماده 
را مطابق روش هاي زیر به دست آورده و انتخاب نماید.دانشجو می تواند طرح پیشنهادي پایان نامه -17ماده 

ا بر گرفته از ذهن خود دانشجو است یـا از طـرف یـایر    پیشنهاد از طرف دانشجو به استاد راهنما (که در این صورت طرح پیشنهادي ی-1
.)افراد و ... به دانشجو ارایه شده است

طرح پیشنهادي از طرف استاد راهنما-2
و موسساتی که متقاضی انجام خدمات تحقیقاتی هستند در این گونه موارد در صورتی کـه انجـام   طرح پیشنهادي از طرف شرکت ها -3

باید حقوق قانونی افراد مشخص شود.لی است، قبالًًپژوهش متضمن منافع ما

تکمیل روند ثبت طرح پیشنهادي پایان نامه:-18ماده 
تکمیل فرم مخصوص ثبت موضوع پایان نامه که در دانشکده موجود می باشد و به وسـیله معاونـت پژوهشـی دانشـکده در اختیـار      -الف

دانشجو قرار می گیرد (پیوست ضمیمه)؛
رم تکمیل شده بعد از تایید مدیر گروه به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده جهت بررسی هاي الزم؛تحویل ف-ب
پذیرش یا رد طرح پیشنهادي یاد شده توسط شوراي پژوهشی دانشکده همراه با ذکر دالیل منطقی به استاد راهنما؛-ج

ن پایان نامه هاي مصوب آن دانشکده را مطابق قالـب تعیـین شـده از    تبصره: معاونت پژوهشی دانشکده موظف است در هر ترم تحصیلی فهرست عناوی
سوي معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تهیه بانک اطالعاتی به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال دارد.

معاونت پژوهشی دانشکده موظف است حداکثر تا دو ماه نسبت به بررسی نتیجه شوراي پژوهشـی و تصـویب یـا رد طـرح     -د
پیشنهادي پایان نامه اقدام نماید.

پایان نامهتغییر ( تعویض یا اصالح) طرح پیشنهادي شرایط 
باید با ذکـر  ر حق تعویض آن را دارد که این تعویضدانشجو بعد از ثبت طرح پیشنهادي پایان نامه فقط یک باهر-19ماده 

دالیل منطقی از طرف استاد راهنما بوده و به تایید شوراي پژوهشی دانشکده برسد. در صورت تعـویض عنـوان، مراحـل ثبـت     
تکرار می شود.اًعنوان جدید پایان نامه مجدد

ایان نامه از چهار چوب مصوب اولیه در زمینه هاي اهـداف،  اصالح عنوان پایان نامه در صورتی قابل قبول است که پ-20ماده 
روش اجرا و ... خارج نشود. اصالح عنوان پایان نامه نیز فقط یک بار امکان پذیر است و می باید توسط دانشجو و استاد راهنما

به شوراي پژوهشی گروه اعالم و به اطالع و تصویب نهایی معاونت پژوهشی دانشکده برسد.

تغییر اساتید راهنما و مشاورشرایط
دانشجو فقط یک مرتبه مجاز به تغییر استاد راهنما می باشد که این تغییر باید بـا موافقـت طـرفین و بـا ذکـر      هر-21ماده 

دالیل کافی و قانع کننده بوده و به تصویب معاونت پژوهشی دانشکده برسد.
هشی دانشکده می باشد.تبصره: تصمیم در موارد استثناء به عهده شوراي پژو

در صورت عدم امکان هدایت پایان نامه توسط استاد راهنمـا یـا دانشـجو، اسـتاد راهنمـاي جدیـد را بـه معاونـت         -22ماده 
پژوهشی دانشکده معرفی می کند. تا در صورت تایید هدایت پایان نامه را به عهده بگیرد.

د راهنما با ذکر دالیل کافی و قانع کننده بوده و حداکثر یک مرتبه در طـول  تغییر استاد مشاور باید به پیشنهاد استا-23ماده 
پایان نامه امکان پذیر است. این تغییر به تایید معاونت پژوهشی دانشکده برسد.
تبصره: پیشنهاد دانشجو براي تغییر استاد مشاور باید از طرف استاد راهنما انجام پذیرد.
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ایان نامهحداقل و حداکثر زمان اجراي پ
تا جلسـه دفـاع   ) تصویب پروپزال در کمیته اخالق و پژوهشی دانشگاه(فاصله زمانی الزم بین ثبت موضوع پایان نامه حداقل-24ماده 

می باشد.ماه تمام6نهایی پایان نامه، 
صـیل در مقـاطع و   حداکثر زمان الزم براي اجراي پایان نامه با توجه به آیین نامـه هـاي حـداکثر طـول مـدت تح     -25ماده 

رشته هاي مختلف تحصیلی تعیین می گردد.

ترکیب هیات داوران پایان نامه
هیات داوران عبارتند از:اعضاي-26ماده 
استاد (ان) راهنما؛-الف
استاد (ان) مشاور؛-ب
آموزشی مربوطـه باشـد و   دو نفر از اساتید داور که متخصص در رشته مربوطه می باشند و یک نفر از ایشان باید از گروه-ج

فرد دیگر با انتخاب معاونت پژوهشی دانشکده مشخص می گردد؛
شخص معاونت پژوهشی دانشکده یا نماینده ایشان؛-د
یک نفر با تجربه در زمینه روش تحقیق که در زمان تصویب پروپوزال حضور داشته اند.-ه

پیشنهاد استادان راهنما و مشاور از استادان خارج از دانشگاه نیـز بـه عنـوان    می توان بهمقاطع کارشناسی ارشد و دستیاري : در 1تبصره
داور دعوت به عمل آورد که در چنین مواردي صالحیت فرد داور باید به تایید شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه رسیده باشد.

ت تحقیقاتی دیگر انتخاب شوند و مرتبه علمی یکی از ، دو نفر از اعضاي هیات داوران باید از دانشگاه و موسساPhD: در مقطع 2تبصره 
این دو نفر در صورت وجود در داخل کشور باید حداقل دانشیاري باشد.

دفاع از پایان نامه
دفاع از پایان نامه براي کلیه دانشجویانی که مشمول گذراندن این واحد می باشند اجباري است.-27ماده 

مـورد حمایـت معاونـت    بالغ بر پنج میلیـون ریـال  جویان کارشناسی ارشد که هزینه پایان نامه آنها دانشتسویه حسابجهت : 1تبصره 
مجـالت  در -چاپ شـده و یـا پـذیرش چـاپ     -داشتن حداقل یک مقاله (مستخرج از پایان نامه) ،استتحقیقات و فناوري قرار گرفته

الزامی می باشد. معتبر علمی پژوهشی
جو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی رغـم اینکـه   : چنانچه دانش2تبصره 

خواهد شد.اخراجکلیه واحدهاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، 
قابل دفاع بودن پایان هنما و مشاور مبنی بررادفاع از پایان نامه پس از تدوین آن توسط دانشجو و تایید استاد(ان) –28ماده 

نامه در حضور هیات داوران صورت می گیرد.
راهنما و مشاور رسیده است، جهـت اقـدامات   دانشجو موظف است پیش نویس پایان نامه را که به تایید استاد(ان) -29ماده 

الزم در اختیار معاونت پژوهشی دانشکده قرار دهد.
پیش نویس آنرا تحویـل  است حداقل یک ماه قبل از پایان سقف مجاز زمانی براي گذراندن پایان نامهدانشجو موظف تبصره:

معاونت پژوهشی دانشکده نماید.
معاونت پژوهشی دانشکده موظف است ظرف مدت حداکثر یک مـاه پـس از دریافـت پـیش نـویس پایـان نامـه        –30ماده 

م آورد.اقدامات الزم جهت برگزاري جلسه دفاع را فراه
پایان نامه را در اختیار داور(ان) قرار دهد.تبصره: دانشکده موظف است حداقل دو هفته قبل از زمان دفاع کپی کامل پیش نویس
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زمان و مکان برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر آن با اعالم کتبی به وسیله -31ماده 
شکده به اطالع استاد(ان) راهنما، مشاور و داوران و با درج آگهی در تابلو اعالنات در دانشکده بـه اطـالع   معاونت پژوهشی دان

عموم برسد.
دانشکده موظف است مکاتبات و تسهیالت الزم جهت جلسه دفاع از پایان نامه را فراهم آورده و امکانات مورد نیاز -32ماده 

ختیار دانشجو و استاد راهنما قرار دهد.ارایه هر چه بهتر پایان نامه را در ا
باشد.ارومیهمحل برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه باید در یکی از اماکن متعلق به دانشگاه علوم پزشکی -33ماده 

برگـزار  ارومیـه تبصره: چنانچه به دالیلی الزم باشد که جلسه دفاع از پایان نامه در محلی غیر از اماکن متعلق به دانشگاه علوم  پزشکی 
راهنما و با ذکر دالیل کافی و با تایید معاونت پژوهشی دانشکده مقدور می گردد.استادگردد، این موضوع به درخواست

به طور کلی جلسه دفاع از پایان نامه هنگامی اعتبار دارد که نصف به عالوه یـک اعضـاي هیـات داوران در جلسـه     -34ماده 
حضور داشته باشند.

: براي رسمیت جلسه دفاع از پایان نامه حضور استاد راهنما، دانشجو و داور تعیـین شـده از طـرف معاونـت پژوهشـی دانشـکده       1تبصره 
الزامی است.

یا دالیل مستندو مورد تایید معاونت پژوهشی دانشکده براي خود جانشـین  1: در مواردي که استاد راهنما یا داور موضوع تبصره 2تبصره 
ت این جانشین می تواند در جلسه دفاع از پایان نامه به جاي استاد راهنما یا داور حضور یافته و وظایف محوله را انجام مشخص نموده اس

دهد.
: تغییر ساعت، روز و مکان جلسه دفاع از پایان نامه فقط یک بار امکان پذیر می باشد.35ماده 

وع طـی صورتجلسـه اي بـه شـوراي پژوهشـی دانشـکده ارسـال        تبصره: در صـورت عـدم برگـزاري جلسـه دفـاع بـراي بـار دوم موضـ        
می شود.

ارزشیابی پایان نامه
وظیفه ارزشیابی پایان نامه به عهده اعضاي هیات داوران است که نتیجه آن به صورت پایان نامه اعالم می گردد.-36ماده 
و بدون حضور دانشجو و میهمانان دیگـر اقـدام بـه    : هیات داوران بالفاصله پس از جلسه دفاع، در جلسه اي جداگانه 37ماده 

تکمیل فرم ارزشیابی و جمع بندي و استخراج نمره پایان نامه می نمایند.
: در مواردي که تعداد استادان راهنما یا مشاور بیش از یک نفر است میانگین نمرات داده شده توسط ایشان به عنوان 38ماده 

وران محاسبه می گردد.یک نمره در برگه ارزشیابی هیات دا
بعد از استخراج نمره هر یک از داوران از مجموع نمرات معدل گیري به عمل آمده و نمـره پایـان نامـه بـر اسـاس      : 39ماده 

معیار یک تا بیست، مشخص می گردد.
ده مقالـه اي از موضـوع   به شرطی می باشد که دانشجو نویسنبراي دانشجویان کارشناسی ارشد ) 20تا 5/18(تبصره : کسب درجه عالی 

پایان نامه در مجالت معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی بر اساس تقسیم بندي معاونت تحقیقات و فناوري 
صورت گیرد.بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی وزارت متبوع باشد.

: فرم صورتجلسه دفاع در حین جلسه تکمیل و به همراه برگه هاي ارزشیابی داوران به امضاي هیات داوران می رسد.40ماده 
باشد، دانشـجو موظـف خواهـد    ز طریق هیات داوران منوط به تعییراتی در پایان نامهدریافت نمره دانشجو ا: چنانچه41ماده 

آن به داور مربوطه، تایید وي و نمره نهایی را اخذ نماید.ه یما اصالحات الزم را انجام داده و با اراشد با هماهنگی استاد راهن
دقیقه می باشد.25ي ارایه و دفاع پایان نامه حداقل الزم برازمان: 42ماده 
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برسند که دفاع کامل نبـوده و  در صورتی که در جلسه دفاع از پایان نامه بیش از نیمی از هیات داوران به این نتیجه : 43ماده 
جهت تکمیل آن نیاز به برگزاري جلسه دیگري می باشد، این مسئله در فرم صورتجلسه منعکس شده و همـاهنگی هـاي الزم   

جهت جلسه دفاع از پایان نامه بعدي به عمل خواهد آمد.
تبصره: جلسه دفاع مجدد حداکثر یک مرتبه برگزار خواهد شد.

ارزشیابی شود، پایان نامه مردود محسوب شده و دانشجو موظف به اخذ 14ه پایان نامه دانشجو کمتر از : چنانچه نمر44ماده 
مجدد واحد پایان نامه و گذرانیدن واحد مربوطه است.

متفرقه
مسئولیت حقوقی کلیه مطالب مندرج در پایان نامه به عهده استاد راهنما می باشد.-45ماده 
به صورت مقاله یا کتاب یا منافع دي و معنوي که پایان نامه متضمن آن است (اعم از درج پایان نامهکلیه حقوق ما-46ماده 

مالی حاصل از کشف یا استخراج ماده یا ساخت دستگاه جدید و اتخاذ روشی نوین و خاص ...) براي اسـتاد راهنمـا، مشـاور و    
دانشجو به طور مشترك محفوظ است.

ر باشد پایان نامه به صورت یک طرح تحقیقاتی یا بخشی از آن به اجرا در آید و بالعکس مشمول : در صورتی که قرا47ماده 
کلیه قوانین و مقررات مترتب بر طرح هاي تحقیقاتی خواهد بود و استاد راهنما موظف است قبل از تصـویب بـه عنـوان پایـان     

.نامه موضوع را به اطالع معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده برساند
: دانشجو و استاد راهنما ارایه پایان نامه در سایر مجامع علمی و تحقیقی موظف به درج این مطلب که این پایان نامـه  48ماده 

انجام پذیرفته می باشند. در غیر این صورت حق هرگونه پیگیري ارومیهدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بود.بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد 

: مواردي که در این نامه ذکر نگردیده است یا صالحدید شوراي پژوهشی دانشگاه تصمیم گیري و به اجرا در خواهد 49ماده 
آمد.


