آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
فصل هفتم
پايان نامه
ماده :91
تهيه پايان نامه بخشي از دوره كارشناسي ارشد است كه طي آن دانشجو موظف است ،در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ،زير
نظراستاد راهنما،به تحقيق و تتبع بپردازد.
ماده :02
دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول وقبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را بانظر استاد راهنما مشخص
نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي داشنكده برساند.
ماده:09
استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو وموافقت استاد وتاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه  ،از اعضاي هيات علمي دانشگا ه با حداقل مرتبه
استادياري تعيين مي گردد.
تبصره:9
در موارد خاص در صورت ضرورت ،به پيشنهاد گروه آموزشي و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و تصويب شوراي تحصيالت
تكميلي دانشگاه  ،انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري ،خارج از دانشگاه بالمانع است.
تبصره:0
در رشته هايي كه استاديار وجود ندارد ويا تعداد استاديار در آن رشته كافي نيست مي توان به صورت استثناء استاد راهنما را باتاييد شوراي
تحصيالت تكميلي دانشگاه از بين مريبان دانشگاه كه داراي حداقل  92سال سابقه كار مفيد آموزشي و پژوهشي باشند  ،انتخاب كرد.
تبصره:3
طبق مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ  13/20/02در صورت نيار پس از تاييد تحصيالت
تكميلي دانشگاه انتخاب استاد راهنماي دوم بال مانع مي باشد.
ماده:00
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استادياري مي تواند به طور همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد يكي از
موارد زير است:
الف -دو پايان نامه دكتري تخصصي ()ph.d
ب -يك پايان نامه دكتري تخصصي ( )ph.dو سه پايان نامه كارشناسي ارشد.
ج -در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هريك از موارد بند الف و ب بر عهده شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده و باتوجه به توانايي علمي و رعايت عدالت در تقسيم پايان نامه ها مي باشد.
تبصره:9

هدايت پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي  ،دندانپزشكي و داروسازي همانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب ميشود.
تبصره:0
مريبان با تجربه وبا سابقه دانشگاه كه حائز شرايط مندرج در تبصره  0ماده  09باشند مي توانند حداكثر هدايت  0پايان نامه كارشناسي
ارشد رابه طور همزمان برعهده بگيرد.
ماده:03
به پيشنهاد استاد راهنما وتائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده يك يا دونفر از اعضاي هيات علمي ويا از صاحب نظران و محققان
برجسته،مرتبط با موضوع پايان نامه مي توانند بعنوان استاد مشاور تعيين شوند.
ماده :02
ارزشيابي نامه در جلسه دفاعيه توسط هيات داوران،متشكل از استاد راهنما،استاد يا اساتيد مشاور و يك نفر نماينده شوراي تحصيالت
تكميلي دانشكده و دو نفر از بين اعضاي هيات علمي يا متخصصان ومحققان داخل يا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق راي به پيشنهاد
گروه و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده صورت مي گيرد.
تبصره :دانشجو هنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه است كه كليه واحدهاي آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشد و تكميل بودن پايان
نامه او توسط استاد راهنما به صورت كتبي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم شده باشد.
ماده :02
هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور وبرسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه،نمره آنرا با تاكيد بر درجه شرح زير سطح
بندي مي نمايد.
درجه نمره
عالي 91/2-02
بسيار خوب 92-91/21
خوب 92/2-91/11
قابل قبول 92-92/21
غير قابل قبول كمتراز 92
تبصره:9
نمره پايان نامه در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
تبصره:0
كسب درجه عالي به شرطي مي بالشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجالت معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه
يك ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد.

ماده:01
دانشجو پس از انتخاب پايان نامه،تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده است موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز
ب راي آن ثبت نام نمايد،در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ،وارد كارنامه دانشجو مي شود ودر ميانگين نيمسال و
ميانگين كل نمرات او منظور خواهد شد.
ماده:02
در صورتي كه پايان نامه،از نظر هيات داوران،غير قابل قبول تشخيص داده شود،دانشجو مي تواند در مدتي كه از حداكثر مدت مجاز تحصيل
وي تجاوز نكند،پايان نامه خود را كامل وبار ديگر در زماني كه هيات داوران تعيين مي كنند از آن دفاع نمايد.دانشجويي كه در حداكثر
مدت مجاز تحصيل نتواند از پايان نامه خود با موفقيت دفاع كند از تحصيل محروم مي شود و مدركي دريافت نمي كند.

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
فصل هشتم
مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه
ماده :32
در مرحله پژوهشي عالوه براسناد راهنماي تحصيلي،جهت راهنمايي دانشجو در فعاليتهاي پژوهشي و تدوين پايان نامه ،استاد راهنماي
پژوهشي انتخاب مي شود:
ماده:39
استاد راهنماي پژوهشي به تقاضاي دانشجو ،موافقت استاد ،تاييد مدير گروه و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده انتخاب مي
شود.
تبصره:9
دانشجو موظف است از ابتداي نيمسال دوم تحصيلي تا حداكثر پايان نيمسال سوم استاد راهنماي پژهشي خود را انتخاب كند.
تبصره:0
انتخاب استاد راهنماي تح صيلي دانشجو به عنوان استاد راهنماي پژوهشي وي بالمانع است.
ماده:30
استاد راهنماي پزوهشي بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصيPh.Dيا تخصصي باليني و يا دكتريPh.Dپژوهشي با مرتبه استاد
يا استاديار و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيالت تكميلي بوده و در اين مدت حداقل دو پايان نامه
كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چهار پايان نامهPh.Dرا مشاوره كرده باشد.
ماده :33
اسناد راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود ،در موارد خاص با تائيد شوراي تحصيالت تكميلي
دانشكده  ،انتخاب استاد راهنماي پزوهشي مشروط به داشتن شرايط مذكور در ماده  30از ميان اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه
محل تحصيل دانشجو بالمانع است.

تبصره:
در موارد استثنايي به پيشنهاد گروه تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،انتخاب بيش از يك نفر (عالوه بر استاد راهنماي
پژوهشي منتخب مطابق مفاد ماده )39به عنوان استاد راهنماي پژوهشي بالمانع است.
ماده :32
استاد راهنماي پژوهشي الزم است باتوجه به امكانات پژوهشي موجود،كارتحقيقاتي دانشجو را به نحوي هدايت كند تا در موعد مقرر به اتمام
برسد و مشكالت موجود بايد به موقع به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده گزارش شود.
ماده:32
تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي مي تواند همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد،يكي از موارد به شرح زير است:
الف-دوپايان نامه دكتري تخصصي()Ph.D
ب -يك پايان نامه دكتري تخصصي ( )Ph.Dو سه پايان نامه كارشناسي ارشد.
ج -در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها يش از هريك از موارد بند الف و ب برعهده شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده وباتوجه به توانايي علمي عضو هيات علمي و رعايت عدالت مي اشد.
تبصره:
راهنمايي پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي،دندانپز شكي و داروسازي همانند پايان نامه كارشناسي ارشد محسوب ميشود.
ماده:31
به پيشنهاد استاد راهنماي پژوهشي وتائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،يك تا سه نفر از اعضاي هيات علمي ويا از صاحبنظران و
محققان برجسته،به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.
تبصره:
استادان مشاور بايد داراي مدرك دكتري تخصصي ()Ph.Dو يا تخصصي باليني ويا دكتري()Ph.Dپژوهشي با حداقل مرتبه استادياري يا
استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره كارشناسي ارشد باشند.براي صاحبنظران و محققاني كه عضو هيات
علمي نيستند داشتن مدرك دكتري تخصصي ( )Ph.Dالزامي است.
ماده :32
استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي موظف هستند ساعاتي از هفته را براي راهنمايي دانشجو اختصاص داده و مراتب را به شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده اطالع دهند.
تبصره:
ميزان ساعاتي را كه استاد راهنماي پژوهشي به راهنمايي پايان نامه دانشجو اختصاص مي دهد بايد حداقل  1برابر تعداد واحد پايان نامه در
هر نيمسال باشد.
ماده:31

تمام فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجو ،در مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه بايد با هدايت و نظارت استاد راهنماي پژوهشي صورت
گيرد ،دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنماي پژوهشي تعيين كند نتيجه تحقيقات خود را به وي گزارش نمايد.
ماده:31
استاد راهنماي پژوهشي موظف است در هر مرحله از تحقيق و حداقل هر  1ماه يك نوبت گزارشي مكتوب از پيشرفت كار دانشجورا از وي
درخواست كند ،اين گزارش پس از تائيد استاد راهنماي پژوهشي از طريق گروه به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تسليم مي شود وبا
حضور دانشجوو استاد راهنماي پژوهشي در جلسه اي كه اعضاي ان توسط همين شورا تعيين مي گردد ،مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده:22
موضوع پايان نامه وزمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيمسال دوم وپايان نيمسال چهارم از شروع به تحصيل در دوره
دكتري تخصصي ( )Ph.Dتوسط دانشجو تعيين،وچارچوب كلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص واز طريق گروه آموزشي مربوطه
جهت بررسي به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه شود .شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده موظف است پس از تصويب موضوع پايان
نامه پذ يرش و ثبت عنوان آن را به صورت كتبي به دانشجو ابالغ نمايد.
تبصره :در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ،حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان نامه ،پس از گذراندن
مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع مي باشد ،عدم ثبت عنوان موضوع پايان نامه در مهلت مقرر ،به منزله انصراف از تحصيل دانشجو
تلقي مي شود و دراين صورت دانشجو اخراج خواهد شد.
ماده:29
ثبت نام و اخذ واحد پايان نامه و تدوين پايان نامه در مرحله پژوهشي،پس از اعالم قبولي دانشجو درامتحان جامع ،صورت مي گيرد.
تبصره:
دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه ،تا زماني كه آنرا به پايان نرسانده ،موظف است براساس تقويم دانشگاهي در نيمسال هاي بعد نيز
براي آن ثت نام نمايد .در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ،وارد كارنامه دانشجو مي شود.
ماده:20
تعداد واحدهاي پايان نامه در مرحله پژوهشي بسته به تعدا د واحدهاي مرحله آموزشي ،مطابق برنامه آموزشي مربوط مصوب شوراي عالي
رنامه ريزي حداقل  91وحداكثر 32واحد است .در هر حال ،مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري تخصصي
( )Ph.Dنبايد از  20واحد كمتر واز  22واحد بيشتر باشد.
ماده:23
بعد از تكميل و تدوين ن امه توسط دانشجو كه اتمام آن را استاد راهنماي پژوهشي اعالم مي كند وپس از تائيد كتبي حداقل يكي از اعضاي
هيات داوران ،مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه ،دانشجو موظف است در جلسه اي كه زمان آن را گروه آموزشي مشخص و شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده تائيد مي نمايد ،در حضور داوران مطابق مواد مربوط در آيين نامه دوره دكتري تخصصي ( )Ph.Dاز پايان نامه
خود دفاع نمايد.
تبصره :9زمان دفاع از پايان نامه بايستي حداقل يكسال از زمان ثبت نام و اخذ پايان نامه گذشته باشد.
تبصره  :0تائيد استاد راهنماي پژوهشي و استادان مشاور بايد در نخستين صفحات پايان نامه درج شود.

تبصره :3كيفيت علمي و صحت مطالب پايان نامه دانشجو بايد قبل از دفاع،توسط استاد راهنماي پژوهشي تائيد و به اطالع شوراي تحصيالت
تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود.
تصره:2
دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يك جلسه پيش دفاع ،در حضور استادان گروه يا دانشكده و دانشجويان ذي ربط ،موضوع
تحقيق خودرا تشريح نمايد.
تبصره:2
دانشجوي دوره دكتري تخصصي ( )Ph.Dهنگامي مجاز دفاع از پايان نامه تحقيقاتي خود مي باشد كه حداقل يك مقاله به زبان انگليسي از
كار تحقيقاتي در رشته مربوطه ،خود و مرتبط با مو ضوع پايان نامه را به عنوان مولف اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي -پژوهشي داخلي
يا خارجي به چاپ رسانده ويا گواهي پذيرش آن را اخذ نموده باشد.
ماده:22
هيات داوران متشكل از استادان راهنماي تحصيلي و پژوهشي و مشاور وچهار عضو هيات علمي دانشگاه يا موسسات تحقيقاتي در رشته
مربوطه با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره تحصيالت تكميلي كه با پيشنهاد گروه و تائيد شوراي
تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين ميشوند ،مي باشد.
تبصره:9
حداقل يك نفر از اعضاي هيات داوران بايد داراي درجه دانشياري يا باالتر باشد.
تبصره:0
دونفر از اعضاي هيات داوران بايد از دانشگاه و موسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي يكي از اين دو نفر درصورت وجود در
داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد.
تبصره:3
يك نفر از اعضاي هيات داوران با حكم رسمي از معاون آموزشي دانشگاه به عنوان نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در جلسه
دفاعيه شركت مي كند.
ماده:22
جلسه دفاعيه با رياست استاد راهنماي پژوهشي و باحضور استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيات داوران رسميت مي
يابد .دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كار تحقيقاتي و پايان نامه خودرا ارايه نموده واز آن دفاع نمايد.
ماده:21
هيات دوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور وبررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه امتياز آن را با تاكيد بررتبه به شرح زير
سطح بندي مي نمايد.
رتبه نمره
عالي 91-02

بسيار خوب 91-91/11
خوب 91/2-92/11
قابل قبول 92-91/21
غير قابل قبول كمتر از 92
تبصره:
رتبه ونمره پايان نامه در كارنامه ثبت مي شود ولي در ميانگين كل محاسبه نمي گردد.
ماده:22
مالك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه ميانگين نمرات حداقل پنج تن از اعضاي هيات داوران است.
تبصره:
درصورتيكه پايان نامه از نظر هيات داوران غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو مي تواند در مدتي كه ازحداكثر مدت مجاز تحصيل
وي تجاوز نكند ،پايان نامه خودرا كامل وبارديگردرزماني كه هيات داوران تعيين مي كند از آن دفاع نمايد ،دانشجوي كه در فرصت هاي
تعيين شده نتواند از پايان نامه خود دفاع نمياد از تحصيل محروم شده ومدرك و سوابق تحصيلي دريافت نمي كند.

آيين نامه آموزشي دندان پزشكي

پايان نامه
ماده  – 21كليه دستياران موظف به ارائه پايان نامه تخصصي در حيطه رشته تخصصي خود مي باشند  .پايان نامه هاي دوره هاي تخصصي بايد
از نوع تحقيقي ( بنيادي و يا كاربردي ) باشد  .پايان نامه نبايد از نظر موضوع  ،محتوي  ،زمان و مكان تكراري باشد.
ماده  -22دستياران دوره تخصصي سه ساله بايد موضوع پايان نامه خود را حداكثر تا پايان ترم چهارم تحصيلي ثبت نمايند  .حدكثر زمان در
مورد دستياراني كه دوره تخصصي آنان پنج سال مي باشد تا پايان ترم ششم در نظر گرفته مي شود.
تبصره  :حداقل فاصله زمان بين ثبت و دفاع پايان نامه يكسال مي باشد .
ماده  – 29در موارد خاص با توجه حجم و اهميت موضوع تحقيق  ،پس از تاييد شوراي مربوطه دانشكده پايان نامه مي تواند به صورت
گروهي انتخاب و اجرا گردد .در اين صورت حداكثر  0دستيار مي توانند جهت انجام بخش هاي متمايز از يك پروژه مشترك ولي با عناوين
متفاوت براي پايان نامه تخصصي اقدام نمايند.
ماده  – 20مراحل تصويب و ثبت پايان نامه :
الف -انتخاب موضوع پايان با هدايت استاد راهنما يا اساتيد راهنما.
ب – ارائه فرم پيشنهادي پايان نامه و طرح تحقيق به گروه آموزشي مربوطه جهت تصويب .
ج -ارائه موضوع پايان نامه مصوب از طرف گروه به همراه طرح تحقيق به معاونت پژوهشي دانشكده

حسب مورد جهت طرح و تصويب در يكي از شورا هاي مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه شامل شوراي پژوهشي دانشكده  ،شوراي
تخصصي و يا مراكز تحقيقاتي مصوب و قطب هاي علمي .
د -ابالغ و تصويب و شماره ثبت به استاد يا اساتيد راهنما جهت شروع كار تحقيقاتي پايان نامه .
ماده  – 23مرتبه استاد راهنما حداقل استادياري با  2سال سابقه آموزشي كه حداقل  0پايان نامه تحقيقاتي دوره دكتري عمومي را راهنمايي
كرده باشد است و استاد راهنما مي بايست كارگاه روش تحقيق را گذرانده و يا مجري حداقل يك طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه و يا
وزارت خانه هاي بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي و علوم  ،تحقيقات و فن آوري و چاپ يك مقاله در مجالت بين المللي باشد .
ماده  – 22چگونگي نحوه مشاركت دو استاد راهنما در پايان نامه هاي تحقيقاتي به شرح زير است :
الف – تشخيص نياز پايان نامه هاي تحقيقاتي به دو استاد راهنما با درخواست دستيار مربوطه بر عهده شوراي پژوهشي دانشكده است .
ب -در صورت تصويب دو استاد راهنما  ،هرگونه امتياز از نظر معادل سازي  ،حق التدريس و ساير موارد براي پايان نامه مورد نظر بين هر
دو تقسيم مي گردد.
ج -در كليه مدارك مرتبط نام اساتيد راهنماي اول و دوم به ترتيب ذكر مي گردد.
تبصره  : 9در صورت لزوم با پيشنهاد استاد راهنما و تاييد دانشكده  9يا  0نفر اعنوان استاد يا اساتيد مشاور انتخاب مي شوند كه موظف به
همكاري در هدايت پايان نامه زير نظر استاد راهنما مي باشند .اساتيد مشاور بايد داراي حداقا درجه دكتراي تخصصي يا استاد ياري باشند
(مشاورين آماري از اين قاعده مستثني مي باشند ) آوردن نام استاد مشاور نيز روي جلد پايان نامه ضروري است.

تبصره  – 0چنانچه تصحيح جزئي عنوان پايان نامه ضرورت داشته باشد با پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي پژوهشي دانشكده فقط براي
يكبار امكان پذير مي باشد.
تبصره  – 3در صورت صالحديد سرپرست تخصصي گروه و پيشنهاد استاد راهنماي اول حداكثر يك نفر از متخصصين داراي بورد رشته
مرتبط ميتواند به تركيب اساتيد راهنما اضافه گردد.

زمان و نحوه ارزشيابي پايان نامه
ماده  – 22استاد راهنما پس از تاييد پايان نامه و اتمام كار تحقيق مراتب قابل دفاع بودن پايان نامه را كتبا" به معاونت آموزشي و تخصصي
تحصيالت تكميلي دانشكده اعالم مي نمايند  .در اين مرحله پايان نامه بايد تايپ ولي صحافي نشده باشد .
تبصره  : 9تاييديه وصول مقاله تهيه شده از پايان نامه توسط يكي از مجالت معتبر علمي – پژوهشي داخلي يا خارجي بايد همراه پايان نامه
به معاونت آموزشي و تخصصي تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل گردد.
تبصره  : 0دستياران مي توانند پس از گذراندن كليه واحد هاي درسي تا پايان ترم  2و دستياران جراحي تا پايان ترم تقاضاي دفاع از پايان
نامه را درخواست نمايند.
ماده - 21جلسه دفاع از پايان نامه توسط معاونت تخصصي و تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مي گردد .هييت داوران توسط ايشان به
جلسه دعوت مي گردند.
ماده - 22هيئت داوران متشكل از اعضاء زير مي باشند :

 -9استاد يا اساتيد راهنما
 -0استاد يا اساتيد مشاور
 -3معاون آموزش تخصصي و تحصيالت تكميلي
 -2سرپرست تخصصي گروه مربوطه
 -2مدير گروه يا يكي از اساتيد گروه آموزشي آشنا به انتخاب مدير گروه .
 -1معاون آموزشي دانشكده يا نماينده ايشان از بين اعضاء هيئت علمي آشنا به حيطه كار انجام شده .
 -2معاون آم وزشي دانشكده يا نماينده ايشان از بين اعضاء هيئت علمي آشنا به حيطه كار انجام شده .
 -1معاون پژوهشي دانشكده يا نماينده ايشان از بين اعضاء هيئت علمي آشنا به حيطه كار انجام شده .

ماده – 21جلسه دفاع از پايان نامه به رياست معاونت آموزشي تخصصي و تحصيالت تكميلي يا نماينده ايشان و با حضور استاد يا اساتيد
راهنما و حداقل  3تن ديگر از اعضاء هيئت داوران رسميت مي يابد .
تبصره  : 9دستيار موظف است پس از مشخص شدن اسامي هيئت داوران و كسب موافقت كتبي آنان براي حضور در جلسه دفاع و ارزشيابي
 ،حداقل يك هفته قبل از جلسه دفاع يك نس خه از پايان نامه را در اختيار آنان قرار دهد  ،و پس از برگزاري جلسه دفاع  ،موارد مورد نظر
احتمالي را در تصحيح پايان نامه انجام دهد.
تبصره  : 0ارزشيابي پايان نامه توسط هيئت داوران و در مقياس نمره گذاري بشرح زير صورت مي پذيرد:
 -9از  91تا  02با درجه ممتاز به شرط پذيرش يا چاپ يك مقاله در  Pub Medيا  ISIيا ISC
 -0از  91تا  91/11با درجه بسيار خوب به شرط پذيرش يا چاپ يك مقاله در مجالت علمي – پژوهشي معتبر
 -3از  91تا  92/11با درجه خوب
 -2از  92تا  92/11با درجه قابل قبول
 -2از  92كمتر مردود
تبصره  : 3منظور از مقاله الزاما" مقاله مرتبط با پايان نامه نيست .

ماده  – 21دفاع از پايان نامه
دفاع از پايان نامه به عهده دستيار است  .اساتيد راهنما و مشاور صرفا" پاسخگوي مواردي كه هيئت داوران درخواست مي نمايند  ،خواهند
بود.
دستيار موظف است در صورت درخواست هيئت داوران  ،عين منابع پايان نامه را در جلسه دفاع ارائه نمايد.
ضروري است نظرات هيئت داوران در مورد انجام اصالحات الزم در پايان نامه تحت نظر استاد راهنما و رئيس هيئت داوران توسط دستيار
پيگيري شود و حداكثر ظرف مدت يكماه همراه با تاييد كتبي آنان به معاونت آموزش تخصصي و تحصيالت تكميلي دانشكده مربوطه تسليم
گردد.
يك نفر از اعضاء هيئت داوران به انتخاب خود آنها ناظر بر انجام تغييرات بوده و نمره پايان نامه دستيار پس از طي مراحل فوق در اداره
آموزش دانشكده به ثبت خواهد رسيد.

تبصره  : 9شرط دفاع از پايان نامه ارائه حداقل يك مقاله ( گزارش مورد  ،تحقيقي  ،سيستماتيك  ،مروري و  ) ...به صورت چاپ شده و يا
پذيرش در يكي از مجالت معتبر علمي – پژوهشي داخلي يا خارجي مي باشد.
تبصره  : 0منظور از مقاله الزاما" مقاله مرتبط با پايان نامه نيست.
ماده  – 12تعداد نسخه هاي پايان نامه :
هر دستيار موظف است به تعداد كافي از نسخ پايان نامه صحافي شده خود را همراه با  CDآن جهت استاد يا اساتيد راهنما  ،گروه مربوطه ،
كتابخانه دانشكده و كتابخانه مركزي دانشگاه به اداره آموزش تحصيالت تكميلي دانشكده خود تحويل نمايد .
تبصره  :در صورت وجود استاد مشاور يك نسخه به تعداد فوق اضافه ميگردد.
ماده  – 19بهره برداري از پايان نامه


كليه حقوق مكتسبه از پايان نامه به شرطي كه به عنوان طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي
تخصصي شناخته شده باشد متعلق به دانشگاه مي باشد ،در غير اينصورت حقوق مذكور به استاد راهنما تعلق دارد.



يك نسخه از خ الصه تحقيق بايد يه زبانهاي فارسي و انگليسي به معاونت پژوهشي دانشكده جهت ارسال به معاونت پژوهشي
دانشگاه و وزارت متبوع تسليم گردد.
در مواردي كه در ايين نامه مسكوت است ،اخذ تصميم در خصوص محتواي برنامه بعهده شوراي تخصصي دانشكده بوده و پس از
تاييد شوراي آموزشي دانشگاه قابل اجرا است.

اين ايين نامه در  19ماده و  22تبصره در بيست و نهمين شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي به تصويب رسيدو از تاريخ
ابالغ براي ورودي هاي دستياري جديد الزم االجرا مي باشد و با ابالغ اين آيين نامه كليه مصوبات و آيين نامه هاي مغاير قبلي
براي مشمولين اين آيين نامه ملغي مي باشد .

آيين نامه آموزشي دكتري تخصصي پژوهشي

فصل چهارم
تدوين پايان نامه
ماده :92
موضوع پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي مي بايست منطبق با اولويت هاي پژوهشي در راستاي اهداف و عملكرد مؤسسه مجري باشد.
ماده :92
در صورتيكه دانشجو به تشخيص استاد راهنما و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه ،عالوه بر دوره ،M-Philنياز به گذراندن دوره هاي
آموزشي خاص داشته باشد .ملزم است اين دوره ها را حداكثر تا سقف مدت  1ماه سپري نمايد .مدت دوره هاي آموزشي مذكور جزء مدت
زمان دوره محاسبه نمي گردد.
ماده :91
اع الم تصويب زمينه تحقيقاتي و ثبت موضوع پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي به دانشجو و استاد يا اساتيد راهنما ،به صورت كتبي بر
عهده مؤسسه مي باشد.

ماده :92
تمام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو طي دوره دكتري تخصصي پژوهشي بايد با هدايت و نظارت استاد يا اساتيد راهنما صورت
گيرد .دانشجو موظف است عالوه بر زمانهاي مقرر در هر زماني كه استاد راهنما يا اساتيد تعيين مي كنند ،نتيجه تحقيقات خود را به ايشان
گزارش نمايد.
ماده :91
دانشجو مي تواند حداكثر تا  1ماه از دوره تكميلي خارج از كشور مطابق قوانين وزارت منبوع برخوردار شود.
ماده  :91پذيرش و ادامه تحصيل دانشجويان ايراني متقاضي انتقال از دانشگاه ها يا مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي خارج از كشور به
دوره دكتري تخصصي پژوهشي داخل كشور مطابق آئين نامه هاي مربوطه و شرايط اين آئين نامه .تائيد استاد راهنما و تائيد شوراي
تحصيالت تكميلي مؤسسه بالمانع مي باشد.
ماده :02
بعد از تكميل و تدوين پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي توسط دانشجو و تائيد استاد راهنما مبني بر اتمام و قابل دفاع بودن پايان نامه،
دانشجو موظف است در جلسه اي كه زمان آن را شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه تاييد مي نمايد ،در حضور داوران مطابق مواد مربوط در
آئين نامه از پايان نامه خود دفاع نمايد.
 :02-9تاييد استاد راهنما و مشاور بايد در نخستين صفحات پايان نامه درج شود.
 :02-0كيفيت علمي و صحت مطالب پايان نامه دانشجو بايد قبل از دفاع ،توسط استاد راهنما تاييد و به اطالع شوراي تحصيالت تكميلي
مؤسسه رسانده شود.
 :02-3دانشجوي دوره دكتري تخصصي پژوهشي ( )Ph.D. by Researchهنگامي مجاز به دفاع از پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي
خود مي باشد كه شرايط ذكر شده در ماه  2-0-1محقق شده باشد.
 :02-2دانشجو موظف است پس از تاييد استاد راهنما .جلسه اي تحت عنوان پيش دفاع با حضور اعضاي هيأت داوران داشته باشد.
ماده :09
تركيب هيأت داوران به شرح ذيل است:
 )9استاد يا اساتيد راهنما
 )0استاد يا اساتيد مشاور
 )3چهار نفر از اعضاي هيأت علمي متخصص در رشته مربوط با درجه حداقل دانشياري .به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه كه
حداقل دو نفر از اعضاي فوق الذكر از مؤسسه هاي ديگر انتخاب شوند.
 )2نماينده علمي شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه

ماده :00
جلسه دفاعيه با رياست نماينده علمي شوراي تحصيالت تكميلي مؤسسه و حضور حداقل چهار تن ديگر از اعضاء هيات داوران (يكي از
اساتيد راهنما .يكي از اسات يد مشاوره يكي از داوران داخل مؤسسه و يكي از داوران خارج از مؤسسه) رسميت مي يابد .دانشجو موظف است
در اين جلسه گزارشي از پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي خود را ارائه نموده و از آن دفاع نمايد.
ماده :03
هيأت داوران ،در پايان جلسه دفاعيه ،پس از شور و بررسي در خصو ص اصالت و صحت پايان نامه ،امتياز آن را با تأكيد بر رتبه به شرح زير
سطح بندي مي كند.
رتبه نمره
عالي 91-02
بسيار خوب 91-91/11
خوب 91/2-92/11
قابل قبول 92-91/21
غير قابل قبول كمتر از 92
 :03-9رتبه و نمره پايان نامه در كارنامه ثبت مي شود در معدل كل تأثير دارد.
 :03-0مالك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي .به شرح زير است:
اساتيد راهنما 02درصد
اساتيد مشاور 02درصد
داوران داخلي 02درصد
داوران خارجي 02درصد
نماينده علمي تحصيالت تكميلي 02درصد
 :03-3چنانچه هيأت داوران در مرحله پيش دفاع يا دفاع ،پايان نامه را از جهاتي ناقص تشخيص دهند .موارد نقص را در رأي خود ذكر
نموده و از دانشجو مي خواهد در مدتي كه از حداكثر سنوات مجاز دوران تحصيل وي تجاوز نكند ،پايان نامه دكتري تخصصي پژوهشي خود
را كامل و مجددأ از آن دفاع نمايد.

آيين نامه آموزشي فوق تخصص
ماده  02بند  : 2انتخاب يك برنامه پژوهشي بعنوان رساله فوق تخصصي در جهت رفع نيازهاي كشور به راهنمايي حداقل يك نفر از اعضاء
هيئت علمي گروه مربوطه
تبصره9از ماده  02بند. :2موضوع رساله بايد تا پايان شش ماه اول دوره دستياري به ثبت رسيده باشد.
الحاقيه :در صورت صالحديد گروه آموزشي فوق تخصصي مربوطه داوطلب ميبايست قبل از معرفي به امتحان نهايي فوق تخصصي از
پاياننامه خود دفاع نموده و براي ثبتنام و شركت در آزمون دانشگاه مربوطه ارائه نمايد.
« كليه افراد موظف به دفاع از پاياننامه فوق تخصصي قبل از شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي ميباشند و در صورت عدم دفاع از
پاياننامه حق شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي را ندارند».
تبصره  : 9در مواردي كه پروژه تحقيقاتي و طوالني مدت باشد ،حسب نظر گروه آموزشي حداكثر به مدت يك سال جهت دفاع از پايان نامه
فرصت داده خو اهد شد ضمن اينكه در اين مدت مجاز به استفاده از مزاياي فوق تخصصي نميباشند.
تبصره  : 0افرادي كه قبالً دوره آموزشي آنان به اتمام رسيده و موفق به كسب قبولي در آزمون دانشنامه فوق تخصصي گرديده و يا
نگرديدهاند ،حداكثر به مدت يكسال از تاريخ تصويب اين مصوبه جهت دفاع از پاياننامه فرصت خواهند داشت .بديهي است پس از تاريخ
فوق پايان نامه اين گروه از دستياران قابل بررسي نميباشد.
ماده  01بند  : 2قسمتي از نمره آزمون شفاهي به رساله پژوهشي دستياران تعلق ميگيرد.داوطلباني كه خواستار استفاده ازاين امتياز باشند
بايد قبل از برگزاري آزمون ،رساله خود را به اتمام رسانيده ،و از آن دفاع نموده باشند و هنگام آزمون شفاهي به هيئت ممتحنه ارائه دهند.
تبصره :نحوه تعلق امتياز فوق و درصد تأثير آن در آزمون نهايي شفاهي با نظر هيئت ممتحنه هر رشته تعيين ميشود.

