بسوه تعالي
دستورالعول اجزايي دفاع اس پاياى ناهه دانشجوياى كارشناسي ارشد /دكتزی
دانشگاه علوم پششكي ايالم
هقدهه:
ثِ هٌظَض اضتمبء ويفي ثطگعاضي خلسبت زفبع اظ پبيبى ًبهِ ّبي زاًطدَيبى تحػيالت تىويلي ٍ ّوسبى سبظي
فطآيٌس ثطگعاضي خلسِ زفبع ،هغبثك ثب آئيي ًبهِ ّبي تحػيلي زض زٍضُ ّبي وبضضٌبسي اضضس ٍ زوتطي
ترػػي ،ايي آييي ًبهِ ثِ ػٌَاى آييي ًبهِ اغلي ثطاي وليِ زاًطىسُ ّب ثِ ضطح شيل تسٍيي گطزيسُ است.
هاده - 1پس اظ تىويل ٍ تسٍيي پبيبى ًبهِ تَسظ زاًطدَ ،هطاتت هجٌي ثط تىويل پبيبى ًبهِ ٍ تأييس ويفيت
ػلوي ٍ غحت هغبلت آى ثػَضت وتجي تَسظ استبز ضاٌّوب ثِ هسيط گطٍُ اػالم گطزز.
هاده -2فطم ّبي الف ٍ ة زضذَاست زفبع اظ پبيبى ًبهِ تَسظ گطٍُ تىويل ٍ ثِ هسيطيت تحػيالت تىويلي
زاًطىس يب هسيطيت آهَظش ٍ تحػيالت تىويلي زاًطگبُ اضسبل گطزز.
هاده - 3هستٌسات پيص ضطط زفبع ثِ ضطح شيل است (هسئَل ثطضسي هستٌسات :وبضضٌبس حَظُ تحػيالت
تىويلي زاًطىسُ):
الف :اظ لحبػ فطآيٌسّبي آهَظضي هدَظّبي الظم اظ آهَظش زاًطىسُ ٍ زاًطگبُ ضا زاضا ثبضس.
ة :زاًطدَ ٍاحس پبيبى ًبهِ ضا اًتربة ًوَزُ است ٍ ثِ توبهي اّساف شوط ضسُ زض پطٍپَظال ضسيسُ ثبضس.
ج :تأييس وتجي زاٍضاى هطرع ضسُ تَسظ هؼبٍى آهَظضي زاًطىسُ ،هجٌي ثط لبثل زفبع ثَزى پبيبى ًبهِ.
ز  :پصيطش يب چبح همبلِ يب همبالت تحميمي هسترطج اظ پبيبى ًبهِ زض هدالت ػلوي هؼتجط زاذلي يب ذبضخي
زض هَاضزي وِ عطح-پبيبى ًبهِ ثبضس.
تبصزه  :1ثطاي زاًطدَيبى وبضضٌبسي اضضس ،چٌبًچِ زض ظهبى لبًًَي)ثط اسبس آييي ًبهِ ٍ همطضات آهَظضي (
همبلِ اي اظ پبيبى ًبهِ چبح ًطس ٍ يب پصيطش چبح ًساضتِ ثبضس ،اضائِ گَاّي سبثيوت ثب ٍضؼيت زض حبل
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زاٍضي همبلِ هسترطج ضسُ اظ پبيبى ًبهِ ثطاي اًدبم زفبع وفبيت وطزُ ٍ ثسيْي است وِ ًوطُ اضظضيبثي پبيبى
ًبهِ اظ ً 18وطُ ذَاّس ثَز.
تبصزه  :2ثطاي احتسبة ًوطُ وبهل ( )22ثطاي پبيبى ًبهِ ،پصيطش همبالت ثبيس ثػَضت لغؼي ثَزُ ٍ پصيطش
هططٍط هَضز لجَل ًرَاّس ثَز.
تجػطُ  :3ثطاي زاًطدَيبى زوتطي ترػػي ،چبح زٍ همبلِ زض ًوبيِ ّبي سغح يه العاهي هي ثبضس ٍ .همبلِ
ػلوي – پژٍّطي ثطاي زفبع لبثل لجَل ًرَاّس ثَز.
تبصزه  :4زض وليِ همبالت حبغل اظ پبيبى ًبهِ ،الظم است حتوبً ًبم زاًطدَ ثِ تطتيجي وِ هَضز تأييس استبز
ضاٌّوبي پبيبى ًبهِ هي ثبضس ،زض لسوت هؤلفيي ليس گطزز ٍ استبز ضاٌّوبي اٍل (يب يىي اظ استبزاى ضاٌّوب ثب
هَافمت وتجي استبز ضاٌّوب) ثؼٌَاى ًَيسٌسُ هسئَل ثبضس .زض ّط غَضت شوط  Affiliationزاًطگبُ ػلَم
پعضىي ايالم ضطٍضي ٍ غيطلبثل چطن پَضي است.
تبصزه  : ٥الظم است ثبالتطيي ًوبيِ همبلِ تَسظ ٍاحس ػلن سٌدي هؼبًٍت پژٍّطي زاًطگبُ تؼييي ٍ ثػَضت
وتجي اػالم هي گطزز.
تبصزه ً : ٦بهِ پصيطش همبلِ ٍ ًبهِ ضػبيت وليِ حمَق هبلىيت هؼٌَي ٍ هبزي افطازي وِ زض پبيبى ًبهِ
ّوىبضي ًوَزُ اًس ،هي ثبيست تَسظ استبز ضاٌّوب ثػَضت وتجي تأييس گطزز (فطم الف).
هبزُ - 4تطويت ّيأت زاٍضاى زض خلسِ زفبع وِ ّوگي آًْب حك ًوطُ زاضًس:
 استبز/اسبتيس ضاٌّوب ٍ هطبٍض
 زٍ ًفط زاٍض اظ ثيي اػضبي ّيأت ػلوي يب هترػػبى ٍ هحممبى زاذل يب ذبضج زاًطگبُ ثِ تطريع
هؼبٍى آهَظضي زاًطىسُ
 ثطاي زاًطدَيبى زوتطي چْبض ًفط زاٍض اظ ثيي اػضبي ّيبت ػلوي اظ زاًطگبُ ّب يب هَسسبت
تحميمبتي ثب پيطٌْبز گطٍُ ٍ تبئيس ضَضاي تحػيالت تىويلي اًتربة هيطًَس وِ زٍ ًفط اظ آًْب ذبضج
اظ زاًطگبُ زض ضضتِ هطثَعِ ثب زضخِ حسالل استبزيبضي ٍ ثب سِ سبل سبثمِ تسضيس يب تحميك زض
زٍضُ تحػيالت تىويلي هي ثبضٌس .ضوٌب حسالل يه ًفط اظ اػضبي ّيبت زاٍضاى ثبيس زاضاي زضخِ
زاًطيبضي يب ثبالتط ثبضس.
ً وبيٌسُ تحػيالت تىويلي زاًطگبُ
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تبصزه  :اًتربة ّيبت زاٍضاى ثب پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ،تبييس هسيط گطٍُ ٍ هَافمت ضَضاي تحػيالت تىويلي
زاًطىسُ غَضت هي گيطز.
 شزح وظايف نواينده تحصیالت تكویلي :
ً بظط ثؼٌَاى يىي اظ زاٍضاى ػلوي زض خلسِ زفبع ثَزُ ٍ حك ًوطُ زاضز .
 ثطضسي ضػبيت اغَل ًگبضش پبيبى ًبهِ ثط اسبس فطهت تحػيالت تىويلي .
 تغجيك همبالت هٌتح ضسُ ثب پبيبى ًبهِ .
ً ظبضت ثط حسي اخطاي خلسِ زفبع
 هحبسجِ ًوطُ پبيبى ًبهِ ٍ اػالم ضطٍع ٍ پبيبى زفبع اظ پبيبى ًبهِ ٍ اػالم ًوطُ زاًطدَ پس اظ زفبع
 ثجت ًظطات زاٍضاى ٍ استبز/اسبتيس ضاٌّوب ٍ هطبٍض ٍ تؼييي ٍضؼيت ًْبيي پبيبى ًبهِ
هاده  -٥حسالل زٍ ّفتِ لجل اظ خلسِ زفبع ،پبيبى ًبهِ ٍ همبلِ هٌتح ضسُ ثِ زاٍضاى تحَيل گطزز .تحَيل
ًسرِ چبپي يب الىتطًٍيه ثطاسبس ًظط استبز زاٍض هي ثبضس.
هاده - ٦ظهبى ٍ هىبى ثطگعاضي خلسِ زفبع ثِ تأييس تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ثطسس ٍ سپس اعالػيِ ّبي
ثطگعاضي لبثل تىثيط است.
هاده -٧ثطگعاضي خلسِ زفبع:
 .1خلسِ ثب حضَض استبز ضاٌّوبي اٍل ،استبز هطبٍض ٍ زاٍضاى ضسويت ذَاّس زاضت.
 .2چٌبًچِ استبز يب اسبتيس هطبٍض لبزض ثِ حضَض زض خلسِ زفبػيِ ًجبضٌس ،استبز هطثَعِ ثبيس عي يه
ًبهِ ضسوي ثِ هسيط تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ًسجت ثِ هؼطفي يه ًفط ًوبيٌسُ ٍ ليس ًوطُ
زاًطدَ لجل اظ خلسِ زفبع السام ًوبيس.
تجػطُ :ثطاي زاًطدَيبى زوتطي ترػػي خلسِ زفبػيِ ثب حضَض حسالل يه ًفط اظ استبزاى هطبٍض ٍ
حسالل سِ تي زيگط اظ اػضبي ّيبت زاٍضاى ٍ هسيط گطٍُ يب ًوبيٌسُ ايطبى ٍ ًوبيٌسُ ضَضاي تحػيالت
تىويلي ضسويت هي يبثس.
- 2ظهبى همطض ثطاي اضائِ ضفبّي پبيبى ًبهِ ثطاي زاًطدَ حساوثط  30زليمِ ذَاّس ثَز.
تبصزه :زض غَضتي وِ هبّيت پبيبى ًبهِ ثِ گًَِ اي ثَز وِ زاًطدَ ثِ ظهبى ثيطتطي ًيبظ زاضت ،هي ثبيست
لجل اظ ضطٍع خلسِ ثب ّوبٌّگي استبز ضاٌّوب ٍ هسيط تحػيالت تىويلي هطرع گطزز.
- 3تٌْب اسبتيس ضاٌّوب ،هطبٍض ،زاٍضاى ٍ ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي حبضط زض خلسِ حك ًوطُ زّي زاضًس.
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- 4پس اظ اضائِ زاًطدَ ،خلسِ خْت پطسص ٍ پبسد ثِ غَضت شيل ازاهِ هي يبثس:
 پطسص ٍ پبسد تَسظ ّيأت زاٍضى ( زاًطدَي ثبيس ثِ تٌْبيي ٍ ثسٍى زذبلت استبز ضاٌّوب ،ثِ
سَاالت زاٍضاى پبسد زّس ٍ زض پبيبى زض غَضت ًيبظ استبز ضاٌّوب تَضيحبت تىويلي ضا اضائِ ًوبيس).
 پطسص ٍ پبسد تَسظ اسبتيس ،هحممبى ٍ زاًطدَيبى حبضط زض خلسِ
 ضَض ّيأت زاٍضاى ثسٍى حضَض زاًطدَ ٍ وليِ حبضطيي ثِ هٌظَض اضظضيبثي ًْبيي پبيبى ًبهِ
هاده -٨زض غَضتي وِ ثِ زضذَاست زاٍضاى ،پبيبى ًبهِ ًيبظ ثِ اغالحبت خعئي ٍ تأييس هدسز زاضتِ ثبضس
زاًطدَ هَظف است حساوثط عي هست  2هبُ ،ثب ًظط استبز ضاٌّوب اغالحبت ضا اًدبم زازُ ٍ ثِ تأييس ّيأت
زاٍضاى ثطسبًس.
هاده  - ٩اگط پبيبى ًبهِ اظ ًظط ّيأت زاٍضاى ًيبظ ثِ اغالحبت ولي ٍ زفبع هدسز زاضتِ ثبضس ،زض غَضتي وِ اظ
حساوثط هست هدبظ تحػيل زاًطدَ فطاتط ًطٍزٍ ،ي هي ثبيست پبيبى ًبهِ ذَز ضا تىويل ٍ زض ظهبًي وِ تَسظ
ّيأت زاٍضاى ٍ هسيطيت تحػيالت تىويلي زاًطىسُ هطرع هي گطزز ،هدسزاً زفبع وٌس.
تبصزه:ثطاي زفبع هدسز ،زاًطدَ هي ثبيست فطغت لبًًَي زفبع ضا زاضتِ ثبضس ٍ يب اذص ًوبيس ٍ زض غَضت
لعٍم ضْطيِ الظم ضا پطزاذت ًوبيس.
هاده ً -10حَُ هحبسجِ ًوطُ پبيبى ًبهِ تَسظ استبز ًبظط( ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي):
ً .1حَُ اهتيبظ زّي ثِ ايي غَضت است وِ ً % 90وطُ پبيبى ًبهِ اظ ( 22تب ّدسُ ًوطُ) ،ثِ اًدبم
فطآيٌس پبيبى ًبهِ ٍ اتوبم آى اذتػبظ هي يبثس ٍ زض خلسِ زفبع تَسظ ّيأت زاٍضاى تؼييي هي
گطزز.
. 2زٍ ًوطُ ثبليوبًسُ ) (10%ثط اسبس ًوبيِ هدلِ عجك خسٍل شيل ترػيع هي يبثس( .لغفب ثِ تجػطُ 3
هبزُ  3ضخَع ضَز).
ضزيف

ًَع ثبًه اعالػبتي

سغح (ًَع) ثبًه
اعالػبتي

ًوطُ اذتػبظ زازُ
ضسُ ثِ اظاء ّط همبلِ

1
2
3
4

ISI Web of Science
)Medline (Pub Med
Scopus
علمی-پژوهشی

2
2
2
1

2
2
2
1
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هبزُ  - 11زضخِ پبيبى ًبهِ:
تجػطُ :1زضخِ پبيبى ًبهِ ثطاي زاًطدَيبى وبضضٌبسي اضضس ثِ ضطح شيل هي ثبضس:
رتبه /نوزه
زضخِ

ًوطُ

ػبلي

18/50-20

ثسيبض ذَة

17-18/49

ذَة

15/50-16/99

لبثل لجَل

14-15/49

غيطلبثل لجَل

ووتط اظ14

تجػطُ :2زضخِ پبيبى ًبهِ ثطاي زاًطدَيبى زوتطي ترػػي ثِ ضطح شيل هي ثبضس:
رتبه /نوزه
ػبلي

19-20

ثسيبض ذَة

18/99-18

ذَة

17/99-16/5

لبثل لجَل

16/49-15

غيط لبثل لجَل

ووتط اظ 15

5

بسوه تعالي

فزم درخواست دفاع اس پاياى ناهه دانشجوياى تحصیالت تكویلي) فزم الف(
) ويژه دانشجو و استاد راهنوا(
الف  :استاد  /استاداى هحتزم راهنوا
با سالم و احتزام
ايٌدبًت

زاًطدَي ضضتِ

همغغ

ثب تَخِ ثِ وست ًوطُ لجَلي زض وليِ زضٍس

ٍ اػالم آى اظ سَي گطٍُ آهبزگي ذَز ضا خْت زفبع اظ پبيبى ًبهِ تحت ػٌَاى:

اػالم هي زاضم .تبضيد تػَيت پطٍپَظال ايٌدبًت زض ضَضاي پژٍّطي /تحػيالت تىويلي زاًطىسُ
ًگبضش پيطٌَيس پبيبى ًبهِ ثطاسبس ضَاثظ ًگبضش پبيبى ًبهِ هَخَز زض سبيت تحػيالت تىويلي هي ثبضس.
اهضبء زاًطدَ /تبضيد:
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هي ثبضس،

ب :هديز هحتزم گزوه آهوسشي:
با سالم و احتزام
ًظط ثِ اػالم آهبزگي آلبي  /ذبًن  ............................زاًطدَي ضضتِ  ...........................................زضهمغغ
 ٍ.........................................ثب تَخِ ثِ اتوبم وليِ هطاحل پبيبى ًبهِ ثط اسبس پطٍپَظال هػَة ،ويفيت ػلوي ٍ غحت
هغبلت آى ضا تأييس ًوَزُ ٍ ثطگعاضي خلسِ زفبع اظًظط ايٌدبًت ثالهبًغ است .ضوٌبً زض هَضز همبلِ  /همبالت پبيبى ًبهِ ايطبى ثب
ػٌَاى  /ػٌبٍيي:
-1
-2
وِ زض هدلِ  /هدالت ً /وبيِ:
-1
-2

تطتيت ًَيسٌسگبى:

ًوبيِ هدلِ:

تطتيت ًَيسٌسگبى:

ًوبيِ هدلِ :

تحت ثطضسي □  /پصيطش □ چبح □ است ،تأييس هي ًوبين.
- 1همبلِ اظ ًظط ػلوي هَضز تأييس ايٌدبًت ثَزُ ٍ ثب هَافمت ايٌدبًت ثطاي هدلِ اضسبل ضسُ ٍ زاضاي پصيطش لغؼي است) زض
هَضز همبالت تحت ثطضسي فطم تؼْس ًبهِ پيَست گطزز(.
- 2ايٌدبًت توبهي ٍظبيف هطثَعِ ثِ ًَيسٌسُ هسئَل ضا ثؼْسُ زاضتِ ام ٍ هسئَليت هحتَاي همبلِ ،هسترطج ثَزى اظ پبيبى ًبهِ
ٍ ضػبيت وليِ حمَق هبلىيت هؼٌَي ٍ هبزي افطازي وِ زض پبيبى ًبهِ ّوىبضي ًوَزُ اًس ضا ثِ ػْسُ هي گيطم.
اهضبء استبز ضاٌّوب  /تبضيد:
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ج :زضذَاست اػتجبضسٌدي هدالت (هطرػبت هدلِ /هدالت زضذَاستي)
ضزيف

ضبپب ()ISSN
(ثػَضت زليك ٍ وبهل)

ػٌَاى وبهل هدلِ )(Full Journal Title
(اظ شوط ػٌبٍيي اذتػبضي هبًٌس  JRMSذَززاضي
ضَز)

ًوبيِ تبييس ضسُ
(ايي لسوت تَسظ وبضضٌبس
ػلن سٌدي تىويل
گطزز)

 پبيگبُ ّبي اعالػبتي ٍ سغح (ًَع) آًْب عجك خسٍل ظيط تؼييي هيگطزز :
سغح(ًَع)

ضزيف
1

پبيگبُ اعالػبتي
ISI web of science

ًَع 1

2

Medline, Pubmed, PMC

ًَع2

3

Scopus

ًَع2

4

ػلوي پژٍّطي

سبيط ًوبيِ ّب

5

اهضب:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي وبضضٌبس تبييس وٌٌسُ:

8

فزم درخواست دفاع اس پاياى ناهه دانشجوياى تحصیالت تكویلي (فزم ب)
هؼبٍى هحتطم آهَظضي زاًطىسُ........................
ثب سالم ٍ احتطام
ثِ پيَست فطم زضذَاست زفبع اظ پبيبى ًبهِ (فطم الف) آلبي /ذبًن  .......................................................زاًطدَي
ضضتِ  ..............................همغغ .......................حضَضتبى اضسبل هي گطزز .زض ضوي افطاز هططٍحِ ظيط ثِ ػٌَاى
زاٍض پبيبى ًبهِ تؼييي ضسُ اًس:
ضزيف

زاٍض(زاذل/ذبضج)

1

زاذل گطٍُ

2

ذبضج گطٍُ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي

ضضتِ

زاًطگبُ  /زاًطىسُ

تبضيد ٍ اهضبء هسيط گطٍُ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

هديز هحتزم آهوسش تحصیالت تكویلي دانشكده
ثب سالم ٍ احتطام
ثسيي ٍسيلِ افطاز زاٍضاى ٍ ًبظط (ًوبيٌسُ) تحػيالت تىويلي ثِ ضطح ظيط خْت زفبع اظ پبيبى ًبهِ زاًطدَي فَق الصوط هؼطفي
هي گطزًس .لغفبً السام الظم ثِ ػول آيس:
زاٍض اٍل:
زاٍض زٍم:
ًبظط تحػيالت تىويلي زاًطىسُ:

تبضيد ٍ اهضبء هؼبٍى آهَظضي زاًطىسُ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

هعاوى هحتزم آهوسشي دانشكده
ثب تَخِ ثِ تحَيل پيطٌَيس پبيبى ًبهِ ثِ زاٍضاى ٍ ّوبٌّگي ّبي ثؼول آهسُ زفبع اظ پبيبى ًبهِ زض ضٍظ
هَضخ

سبػت

زض هحل

تبضيد ٍ اهضبء هسيط تحػيالت تىويلي:

12

ثطگعاض ذَاّس ضس.

بسوه تعالي
گزدش كار جلسه دفاع اس پاياى ناهه
-1لجل اظ ضطٍع خلسِ ًبظط تحػيالت تىويلي اظحضَض ّيأت زاٍضاى ،استبزاى ضاٌّوب ٍ هطبٍض هغوئي گطزز .
- 2خلسِ ثب تالٍت آيبتي اظ والم ا ...هديس آغبظ گطزز.
- 3استبز ضاٌّوبي پبيبى ًبهِ ًسجت ثِ هؼطفي زاًطدَ ،ػٌَاى پبيبى ًبهِ ٍ ّيأت زاٍضاى السام ًوبيس( حساوثط  5زليمِ).
- 4گعاضش وبض تحميمبتي تَسظ زاًطدَ زض حساوثط  30زليمِ اضائِ گطزز (زض غَضتي وِ هبّيت پبيبى ًبهِ ثِ گًَِ اي ثَز وِ
زاًطدَ ثِ ظهبى ثيطتطي ًيبظ زاضت ،هي ثبيست لجل اظ ضطٍع خلسِ ثب ّوبٌّگي استبز ضاٌّوب ٍ ًوبيٌسُ ضَضاي تحػيالت
تىويلي هطرع گطزز).
- 5پس اظ اضائِ زاًطدَ ،خْت پطسص ٍ پبسد خلسِ ثِ غَضت شيل ازاهِ هي يبثس:
 پطسص ٍ پبسد تَسظ ّيأت زاٍضى
 پطسص ٍ پبسد تَسظ اسبتيس ،هحممبى ٍ زاًطدَيبى حبضط زض خلسِ
 ضَض ّيأت زاٍضاى ثسٍى حضَض زاًطدَ ٍ وليِ حبضطيي ثِ هٌظَض اضظضيبثي پبيبى ًبهِ
- 6پس اظ تػَيت وليبت پبيبى ًبهِ اضظضيبثي آى ثػَضت ظيط اًدبم هي پصيطز:
الف) تَظيغ فطم اضظضيبثي تَسظ ًبظط تحػيالت تىويلي


ة) اػالم ًوطُ اضظضيبثي اظ حساوثط ًوطُ 18عجك فطم هطثَعِ

ًحَُ اهتيبظ زّي ثِ ايي غَضت است وِ تب ً % 90وطُ پبيبى ًبهِ اظ ( 22تب ّدسُ ًوطُ) ،ثِ اًدبم فطآيٌس پبيبى ًبهِ ٍ
اتوبم آى اذتػبظ هي يبثس ٍ زض خلسِ زفبع تَسظ ّيأت زاٍضاى تؼييي هي گطزز.



زٍ ًوطُ ثبليوبًسُ ) (10%ثط اسبس ًوبيِ هدلِ ترػيع هي يبثس.

- 7غَضتدلسِ ثطگعاضي خلسِ زفبع زض ّوبى خلسِ تىويل ٍ تحَيل ًبظط تحػيالت تىويلي هي ضَز.
- 8زض غَضتي وِ ثِ زضذَاست زاٍضاى ،پبيبى ًبهِ ًيبظ ثِ اغالحبت خعئي ٍ تأييس هدسز زاضتِ ثبضس زاًطدَ هَظف است
حساوثط عي هست  60ضٍظ ،ثب ًظط استبز ضاٌّوب اغالحبت ضا اًدبم زازُ ٍ ثِ تأييس ًبظط تحػيالت تىويلي ثطسبًس.
تذكز :هستٌسات ثطگعاضي خلسِ زفبع ضبهل هَاضز ظيطهي ثبضس وِ تَسظ ًبظط تحػيالت تىويلي خوغ آٍضي ٍ ثِ ّوطاُ سبيط
هستٌسات ثِ آهَظش تحػيالت تىويلي اضائِ هي گطزز.
الف) غَضتدلسِ زفبع سِ ثطي

ة) فطم اضظضيبثي ثِ تؼساز ّيأت زاٍضاى

ت (وپي همبلِ  /همبالت
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ح (فطم گعاضش ثطگعاضي خلسِ زفبع

بسوه تعالي
فزم ارسشیابي پاياى ناهه
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي زاًطدَ:
ضضتِ تحػيلي:
تبضيد خلسِ:
ضزيف

هَضَع

ًوطُ اظ 18

1

ًحَُ اضائِ ٍ تسلظ زاًطدَ ٍ ضػبيت ظهبى اضائِ

2

2

ويفيت اًدبم تحميك ٍ ًيل ثِ اّساف شوط ضسُ زض
پطٍپَظال

12

3

ًحَُ پبسد ثِ سئَاالت ٍ پطسطْبي هغطح ضسُ

3

4

ويفيت ًگبضش پبيبى ًبهِ

3

ًوطُ ًْبيي

خوغ
ًوطُ همبلِ:
*ًوطُ همبلِ ثط اسبس ًوبيِ هدلِ ٍ تؼساز همبالت ،عجك خسٍل شيل ترػيع هي يبثس:

ضزيف

ًَع ثبًه اعالػبتي

ًوطُ اذتػبظ زازُ
ضسُ ثِ اظاء ّط همبلِ

1

ISI Web of Science

2

2

)Medline (Pub Med

2

3

Scopus

2

4

ػلوي-پژٍّطي

1

نوزه نهايي

اهضبء:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي:

12

باسوه تعالي
فزم تأيید انجام اصالحات پاياى ناهه دانشجوياى تحصیالت تكویلي

استاد هحتزم ناظز ( نواينده تحصیالت تكویلي دانشكده)
سطوبضذبًن/خٌبة آلبي زوتط..........................................
ثب سالم ٍ احتطام
ثِ آگبّي هي ضسبًس اغالحبت الظم زض پبيبى ًبهِ آلبي  /ذبًن .................................زاًطدَي همغغ وبضضٌبسي اضضس
ضضتِ ...................................................ثِ ضاٌّوبيي ايٌدبًت  .....................................................اًدبم ضسُ
است ٍ هَضز تأييس ايٌدبًت هي ثبضس .ضوٌب يه ًسرِ اظ پبيبى ًبهِ پيَست هي ثبضس.

اهضبء ٍ تبضيد:

ًبم استبز ضاٌّوب :
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باسوه تعالي
سزكار خانن دكتز  /جناب آقای دكتز
عضو هحتزم هیأت علوي دانشكده .....................
ثب سالم ٍ احتطام
ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ثؼٌَاى ًبظط تحػيالت تىويلي زاًطىسُ زض خلسِ زفبع اظ پبيبى ًبهِ ذبًن /آلبي  ................زاًطدَي
همغغ  ..................................ضضتِ ...................................اًتربة ضسُ ايس يه ًسرِ اظ پطٍپَظال ًبهجطزُ خْت استحضبض ٍ ثْطُ
ثطزاضي حضَضتبى اضسبل هي گطزز  .ذَاّطوٌس است تطتيجي اتربش فطهبييس وِ زض خلسِ زفبع ًبهجطزُ وِ زض ضٍظ
...................هَضخ...................سبػت ..........................زض هحل........................ثطگعاض هي گطزز ،ضطوت فطهبييس .
ذَاّطوٌس است زض پبيبى خلسِ ثب استفبزُ اظ هغبلت پيَست ،خسٍل شيل ضا تىويل ٍ ثِ غَضت هحطهبًِ ثِ حَظُ آهَظش
تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ػَزت ًوبييس.
ضزيف

گعاضش ثطگعاضي خلسِ زفبع اظ پبيبى ًبهِ

الف

هؼيبض

اهتيبظ

1

حضَض استبز/استبزاى ضاٌّوب زض خلسِ

ثلي□ ذيط□

2

حضَض استبز/استبزاى ضاٌّوب زض خلسِ

ثلي□ ذيط□

3

تؼساز زاٍض زاذلي حبضط زض خلسِ

ً1فط□ ً2فط□

4

تؼساز زاٍض زاذلي حبضط زض خلسِ

ً1فط□ ً2فط□

ة
1

حضَض هغلَة استبزاى ٍ زاًطدَيبى تحػيالت تىويلي زض خلسِ
ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

2

ويفيت ثطگعاضي خلسِ ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

3

ضػبيت ظهبى ثٌسي خلسِ ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

4

ويفيت اضائِ هغبلت تَسظ زاًطدَ ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

5

تالش زض ضسيسى زاًطدَ ثِ اّساف پبيبى ًبهِ ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

6

هيعاى هطبضوت ٍ خسيت افطاز زض پطسص ٍ ثحث ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

7

آيب پطسطْب زض ضاستبي اضظيبثي زليك زاًطدَ ثَز؟

ثلي□

8

ًحَُ پبسد زّي زاًطدَ ثِ سئَاالت ػبلي

ػبلي□ ثسيبضذَة□ ذَة□ هتَسظ□ ضؼيف

9

اغالحبت پبيبى ًبهِ تَسظ زاًطدَ اًدبم پصيطفتِ ٍ ثِ تبئيس زاٍضاى
هطثَعِ
ضسيسُ است؟

14

ثلِ□

ذيط□
ذيط□

تبحسي□

*ٍخَز هؼيبضّبي لسوت الف عجك زستَضالؼول ّبي هطثَعِ خْت ضسويت زاضتي خلسِ زفبع اظ پبيبى ًبهِ ضطٍضي است .
هؼيبضّبي لسوت ة خْت اضظيبثي ويفي ثطگعاضي خلسبت زفبع اظ پبيبى ًبهِ هي ثبضس ٍ آًبليع ًْبيي ًتبيح ايي خلسبت تَسظ
زاًطىسُ هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ ٍ زض اضظيبثي ًوطُ ًْبيي پبيبى ًبهِ زاًطدَ هالن لطاض ًوي گيطز.

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ٍ اهضبء هسيط آهَظش ٍ تحػيالت تىويلي زاًطگبُ:

15

بسوه تعالي
صورت جلسه دفاع اس پاياى ناهه
زض سبػت ..............ضٍظ ...............هَضخ .....................خلسِ زفبع اظ پبيبى ًبهِ آلبي/ذبًن
...........................................زاًطدَي ضضتِ ..................................همغغ....................ثِ
ضوبضُ زاًطدَيي.......................................تحت ػٌَاى:
""...........................................................................................................................
ثِ ضاٌّوبيي ٍ............................................ثب ضطوت اسبتيس هطبٍضّ ،يأت زاٍضاى ٍ ًبظط ثططح شيل
زض هحل  ............................تطىيل ضس ،پس اظ زفبع زاًطدَ پيطاهَى پبيبى ًبهِ ٍ هتؼبلجبً ثحث ٍ
ثطضسي تَسظ ّيبت زاٍضاى ،پبيبى ًبهِ ثب ًوطُ ..............................( ......................ثب حطٍف) ثب زضخِ
..............................هَضز تبييس لطاض گطفت.
زاليل ػسم تبييس :
...............................................................................................................................
اسبهي ٍ اهضبء:
ّ يبت زاٍضاى :
-1
-2
 استبز /اسبتيس ضاٌّوب :
-1
-2 
 استبز /اسبتيس هطبٍض:
-1
-2
 هسيط گطٍُ :
 استبز ًبظط (ًوبيٌسُ ضَضاي تحػيالت تىويلي):
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