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پژوهشی دوره دکتری عمومی داروسازی مصوب بیست و هفتمین جلسه -این نظام نامه از آئین نامه آموزشی

 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اقتباس گردیده است. 7/9/1383مورخ 

به موارد ذیل دقت فرمائید در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه واحد آموزش و  نامه پایان واحد اخذ از قبل    

 پژوهش نخواهد بود.

و را انتخاب تحقیقاتی و استاد راهنما داخلی  هر دانشجو مجاز است بر اساس تمایل و عالقه موضوع .1

ربوطه و شورای پژوهشی نماید . انتخاب استاد راهنما منوط به موافقت استاد و گروه آموزشی ممعرفی 

 دانشکده می باشد

 حداکثرد شورای پژوهشی دانشکده هر دانشجو می تواند تائی پس ازدر موارد خاص و : 1بند  1)تبصره

 باشد(محل تحصیل دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد که استاد راهنمای اول از دانشکده داروسازی 

و توسط گروه مربوطه و یا شورای  معرفی شوداستاد مشاور بنا بر پیشنهاد استاد راهنما می تواند  .2

 .گرددپژوهشی تائید 

 .باشد 4 می تواند حداکثر برای هر استاد ی مستقلسقف مجاز دانشجو .3

: در صورتی که هر پایان نامه بیش از یک استاد راهنما داشته باشد ضریب تعداد 3بند 1تبصره 

 8دانشجوی مستقل یا  4دانشجوی مستقل به نصف کاهش میابد. به عنوان مثال یک استاد می تواند 

 دانشجو با دو استاد راهنما داشته باشد.

با نظر شورای پژوهشی این سقف می تواند افزایش  : در صورت پر شدن سقف استاد3بند  2تبصره 

 جام تعهدات قبلی ایشان می باشد.یابد. مالک افزایش بررسی عملکرد استاد راهنما و ان

 از نو آوری برخوردار باشد تحقیقاتیعات وکلیه موض .4

ی متناسب با کارحجم  و اهمیتداشته باشد و از  تحقیقاتییک موضوع  هر دانشجو می تواند .5

 دانشجویان برخوردار باشد.

داروسازی مورخ ثبت موضوع و تصویب پایان نامه باید بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشکده  .6

 .صورت بپذیرد 18/9/94



که به  داروسازیدانشجویان  کلیه برایدرسی  واحد 140 حداقل نامه گذراندن جهت اخذ واحد پایان .7

  الزامی است. می رسد، آموزش تأیید واحد

مصوب نمایند. نمره بررسی و  در شورای پژوهشی نامة خود را موضوع پایان ابتدا باید دانشجویان کلیه  .8

به  ( که توسط استاد راهنما )در صورت داشتن دو استاد راهنما میانگین نمره هر دو استاد(1) پایان نامه

 . شود ثبت میگردد، در سیستم سما  اعالم می آموزش طی یک مکاتبه

مربوط به موضوع مصوب پروپوزال دانشجو  ،اخذ مصوبه موضوع تحقیقاتی از شورای پژوهشیپس از  .9

 تصویب پس از 2نمره پایان نامه . دنمایآنرا تصویب  (6)بند  بر اساس آئین نامه دانشکده ورا آماده 

 .م و ثبت می گرددبه آموزش اعال توسط استاد یا اساتید راهنما دانشکده در شورای پژوهشی پروپوزال

توسط هیئت داوران  از پایان نامه دانشجو می باشد که پس از دفاع پایان نامهمربوط به  3نمره پایان نامه  .10

 ثبت می گردد.توسط آموزش  اعالم و

 3اخذ شده و پایان نامه  های مربوطهدر همان نیم سالی که واحد 2و  1نمرات مربوط به پایان نامه های  .11

 .ثبت خواهد شد که دانشجو از پایان نامه خود دفاع می کند در نیم سال تحصیلی

و به شرط دفاع از پایان  حداکثر واحد های مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی قانون دانشجو از رعایت  .12

 معاف است. نامه

 : دفاع از پایان نامه باید توسط استاد راهنما به آموزش اعالم گردد12بند  1تبصره 

 : دانشجو نباید در ترم ما قبل آخر مشروط شده باشد.12بند  2تبصره 

 در پروپوزال پس از تصویباست  مجاز دانشجو (2) نامه نبه منظور ممانعت از حذف واحد پایا .13

توسط واحد  مربوطهو نمرة  نماید (2) نامه پایان واحد اخذ به مبادرت دانشکده، پژوهشی شورای

   .گردد  ثبت و استعالم راهنما آموزش از استاد

 به کتبیتوسط دانشجو بصورت درخواست مربوطه  ،مورد خاص درخواست و یا رسیدگی به هرگونه .14

 دانشجو استحضار به آن نتیجهو  ،مطرح مربوطه شورای درتا  گرددمی  ارائه پژوهش یا آموزش واحد

 . رسانده شود

می صورت  که در سایت می باشد، "نحوه نگارش پایان نامه" نگارش پایان نامه بر اساس آئین نامه  .15

 .پذیرد



معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران پروپوزال دانشجویان داروسازی همان فرمت پروپوزال  .16

 می باشد.

می دانشکده در سایت  کهفرمت پروپوزال انگلیسی باید از : برای دانشجویان خارجی 16بند  1تبصره 

 .گردداستفاده  باشد

کد اخالق و ... همان فرمهای معاونت پژوهشی دانشگاه می  مانند فرم اخذ ی دیگرفرمت کلیه فرمها .17

 باشد.

فرمت کلیه فرمهای دیگر مانند فرم اخذ کد اخالق و ... برای دانشجویان خارجی به : 17بند  1تبصره 

 فرمت انگلیسی بوده که در سایت دانشکده می باشد.

 یرد.صورت بپذ و یا فارسی انگلیسیبه زبان  داروسازی می تواندنگارش پایان نامه برای دانشجویان  .18

نماینده  ،د مشاورتیااس ،راهنما اساتید :عبارتند از دانشجو پایان نامه اعضاء حاضر در جلسه دفاع از .19

 .شورای پژوهشی دانشکده و دو داور مرتبط با موضوع

اور باید از که حداقل یک د می باشدپیشنهاد استاد راهنما  نا بر نظر وداوران بمعرفی : 19بند  1 تبصره

 باشد. آموزشی مربوط به موضوع پایان نامه گروه

 .بدهد معرفی و یا تغییر داور خارج از گروه را دانشکده می تواند: شورای پژوهشی 19بند  2 تبصره 

که  می توان از دو داور خارج از گروه مربوطه داور در داخل گروه نبود : در صورت19بند  3 تبصره

 استفاده نمود. مرتبط با موضوع پژوهشی می باشند،

با حضور حداقل استاد راهنما و یا یک نفر از اساتید راهنما، واند می تجلسه دفاع :  18بند  4 تبصره

 د.نماینماینده شورای پژوهشی و داوران رسمیت پیدا 

ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیئت داوران بر اساس مقیاس نمره گزاری از صفر تا بیست صورت می  .20

 گیرد.

مقاله حاصل از پایان نامه   Submissionکه گواهی مربوط به  استدفاع  مجاز بهدانشجو زمانی  .21

 خود را به معاونت پژوهشی ارائه نماید.



 .نمایه می باشند، فرستاده گردد Scopusدر ی که حداقل مجالت بهباید  همقال: 21بند  1 تبصره

 حساب می گردد. 17از ( 3پایان نامه )نمره  Submissionدر صورت داشتن  :21بند  2 تبصره

 حساب می گردد. 20از  (3پایان نامه ) نمره Acceptanceدر صورت داشتن  :21بند  3 تبصره

 

 .علوم پزشکی ایران می باشد کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه .22

م از اساتید دخیل در اکه باید دانشجو تحویل دهد عبارتند از یک نسخه به هر کدتعداد پایان نامه های   .23

نت پژوهشی واتابخانه دانشکده و یک نسخه به معراهنما و مشاور(، یک نسخه به کپایان نامه )استاد 

 .دانشگاه جهت بهره برداری و اطالع رسانی به دیگر مراکز

  د.نباش (CD) نسخه الکترونیکی کلیه پایان نامه ها باید داری: 23بند  1تبصره 

را با موفقیت گذرانده باشد زمان فارغ التحصیلی دانشجو زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود  .24

 .خود دفاع نموده و نمره قبولی دریافت نماید از پایان نامهو 

موضوع پایان نامه در شورای حداقل زمان الزم برای دفاع  پایان نامه گذشت یک سال از زمان تصویب  .25

 می باشد. پژوهشی

باید در  صورتی که دانشجو به هر دلیلی از موضوع منصرف گردید و یا آنرا تغییر داد موضوعدر  .26

 مطرح و در مورد آن تصمیم گیری به عمل آید.شورای پژوهشی 

 

 


