
 

 ایرانو خدمات بهداشت درمانی دانشگاه علوم پزشکی   

 پردیس بین الملل

 آنیی انهم پایان انهم 
 دوره دکتری عمومی زپشکی

 

 آیین نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكيي این آیین نامه برگرفته از 

 مصوب بیست و ششمین جلسه شوراي عالي برنامه ریزي علكو  پزشكيي  

بازنگري شده در چهل و دومین جلسه شوراي عكالي   32/32/3232مورخ 

جهكت دانشكيده يكاي     30/32/3230برنامه ریزي علو  پزشكيي مكورخ   

 .است پزشيي مجري طرح بازنگري در برنامه آموزش پزشيي عمومي

 

 معاونت پژويشي پردیس بین الملل

  3202تابستان 



 راينماي استاد انتخاب از دكتري عمومي پزشيي دوره نامه پایان تدوین و پژويشي مرحله

 :باشد مي زیر شرح به نامه پایان و ارزشیابي دفاع تا پژويشي

 

  مشاور استاد و راينما استاد شرایط

پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط  -

 بپردازد.استاد راهنما به تحقيق  نظر زير به رشته تحصيلي خود

از امتحان جامع پيش مي توانند پس از دوره علوم پايه و حداكثر يكسال قبل دانشجويان دوره دكتري عمومي  -

 را انتخاب و به ثبت برسانند. كارورزي موضوع پايان نامه خود

تبصره: دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خودرا در مدت مقرر به ثبت 

 زمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي باشند. تا انند،نرس

تاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوهشي  استاد با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و -

 تعيين مي گردد. پرديس بين الملل

 است.اد راهنما حداقل استادياري ت: رتبه اس1ه تبصر

: آن دسته از اعضا هيات علمي مي توانند به عنوان استاد راهنماي پايان نامه دوره دكتراي عمومي 2تبصره 

انتخاب شوند كه حداقل يك مقاله منتشر شده در مجالت علمي، پژوهشي معتبر نمايه شده در پايگاه هاي بين 

 داشته باشند. سؤل طي سه سال اخير( به عنوان نويسنده اول يا مScopusيا  Pubmedيا  ISIالمللي )

محققان برجسته پس  درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و -

 از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.

 

 دكتري عمومي پزشيي دوره ياي نامه پایان تعداد سقف

پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت سقف تعداد  -

تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده  مي شوند، از فرمول

ست و با فرمول در دانشكده هايي كه تعداد اعضاء هيات علمي زياد ا بدست مي آيد. 2مربوطه ضرب در عدد 

هيات علمي بر اساس مرتبه  فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد، هر عضو

پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را  3دانشگاهي وي با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداكثر 

 به طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.



 

 نامه )پروپوزال(: پایان موضوع انتخاب

 انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد. -

موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان  -

 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد. 5در 

، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به پرديس بين المللنظر شوراي پژوهشي  با خاص ورد امو در تبصره:

 عنوان و محتواي مشابه بالمانع است. اتحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه ب

 هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد. -

پس از تاييد استاد راهنما و  نفر( 3 سط گروهي از دانشجويان )حداكثرتبصره :انتخاب موضوع پايان نامه تو

 به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.پرديس بين الملل تصويب شوراي پژوهشي 

 حجم و اهميت موضوع تحقيق يا تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد. الف:

دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از يك از  تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هر ب:

 پايان نامه را عهده دار شوند.

 

 نامه پایان واحد اخذ و پروپوزال تصویب مراحل

 راهنما الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد

 پرديس بين المللب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي 

 پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطتصويب طرح  ج:

جهت تصويب در پرديس بين الملل د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي 

 .پرديس بين المللشوراي پژوهشي 

 به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه. پرديس بين الملله: ابالغ مصوبه شوراي پژوهشي 

 زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد.فاصله  تبصره:

 

 نحوه نگارش پایان نامه

 هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد: -

 نتيجه گيري( روش، نتايج و و مواد زمينه كار، الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي )اهميت و

 اهداف پژوهش( اطالعات كلي در زمينه پژوهش وروش،  ب: مقدمه )داليل اهميت موضوع



 ج: بررسي متون

روش نمونه گيري، روش جمع آوري  نمونه و د: روش كار ) نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم و

 مراحل انجام كار( انواع آزمون هاي آماري و تحليل داده ها و اطالعات، روش تجزيه و

 بيان نتايج( ، جداول، نمودارها وز: نتايج )استفاده از آزمون هاي آماري

ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش  بحث و نتيجه گيري )بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با و:

 با ساير مطالعات بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات(

 ه: مراجع

انگليسي بالمانع مي باشد ولي الزم است عالوه بر چكيده به زبان انگليسي، چكيده نگارش پايان نامه به زبان  -

 به زبان فارسي نيز داشته باشد.

 

 اعضا كمیته داوران

هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي زير تشكيل  -

 مي شود:

 استاد راهنما -1

 )در صورت وجود( مشاور استاد -2

 پرديس بين المللنماينده شوراي پژوهشي  -3

 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه -4

 يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه -5

 

 نامه پایان ارزشیابي و دفاع جلسه برگزاري نحوه

 شوراي پژوهشي پرديس بين الملل  حوزه از نامه پايان از دفاع مجوز اخذ -

 و شدده  رسانده مربوطه استادان و گروه تأييد به قبالً كه شود مي صادر دفاع مجوز هايي نامه پايان براي :تبصره

 .باشد شده تهيه مربوطه هاي نامه آيين و نامه پايان نگارش راهنماي مطابق

 بين پرديس نام درج) معتبر مجالت در مقاله پذيرشو يا  (submission)وصول  نامه و نامه پايان اصل ارائه -

 (.است ضروري پرديس معنوي حقوق حفظ جهت مقاالت تمامي در الملل

 نامه آيين اساس بر داوران انتخاب -



 پژوهشدي  معاوندت  از نامده  پايدان  ارزشديابي  فرم و داوران دعوتنامه دريافت و نامه پايان از دفاع تاريخ تعيين -

 .دفاع تاريخ از قبل هفته يك حداقل الملل بين پرديس

 دانشجو توسط نامه پايان از دفاع و داوران حضور با دفاع جلسه برگزاري -

 همدراه  بده  الملل بين پرديس نامه پايان نگارش دستورالعمل اساس بر شده صحافي نامه پايان نسخه 1 تحويل -

 .الملل بين پرديس پژوهشي معاونت به PDF و  Wordفايل

 پژوهشدي  معاوندت  بده  اول affiliation عندوان  بده  الملدل  بين پرديس نام درج با شده پذيرش مقاله تحويل -

 .مقاله داشتن صورت در الملل بين پرديس

 پدرديس  پژوهشدي  معاونت تاييد مورد نامه، پايان نگارش نحوه نامه، پايان صحافي از قبل است ضروري :تذكر

 .گيرد قرار الملل بين

 

 دكتري عمومي پزشيي نامه پایان ارزشیابي و گذاري نمره نحوه

زير انجام مي صورت به ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست  -

 :پذيرد

 مي گردد.مقاله از پايان نامه در نمره دانشجو به صورت زير منظور چاپ  براي دانشجويان دكتري عمومي -

در صورت چاپ يا پذيرش حداقل يك مقاله در مجالت علمي، پژوهشي معتبر نمايه شده در  -1

( مرتبط با موضوع پايان نامه نمره پايان نامه با scopusيا  ISI ،Pubmedپايگاه هاي بين المللي )

 محاسبه مي گردد. رتبه عالي

محاسبه مي  بسیار خوبدر صورت چاپ يا پذيرش مقاله در ساير نمايه ها نمره پايان نامه با رتبه  -2

 گردد.

به  (submission letter)در صورت ارائه گواهي وصول مقاله منتج از پايان نامه از يك مجله  -3

 ي گردد.محاسبه م رتبه خوبهمراه اصل مقاله ارسال شده جهت دفاع، نمره پايان نامه با 

 نمره       رتبه

 5/11 - 22      عالي

 11 - 44/11     خوب بسيار

 5/15 – 44/11       خوب

 



خارج از پايان نامه و با  Pubmedيا  ISIدر صورتيكه دانشجو در طول تحصيل خود يك مقاله  تبصره:

 .آدرس پرديس بين الملل دانشگاه چاپ كرده باشد يك نمره تشويقي به پايان نامه وي اضافه خواهد شد

كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در  -

نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد. علي رغم اينكه كليه  چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان

 اخراج خواهد شد. واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد،

تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز  -

 اف است.در آخرين نيمسال تحصيلي مع

زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده  زمان فارغ التحصيلي دانشجو، -

 )هركدام كه موخر باشد(. باشد

 كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است. -

فناوري وزارت متبوع جهت بهره يك نسخه از خالصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و  -

 برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.

 

 ما: با تماس

 پژوهشي امور كارشناس جهاني، خانم


