
 

 

 

 
 

 و تدوين پايان انهم ژپوهشيمراحل  ئين انهمآ
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  .، اقتباس گرديده است92/8/6881راي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخجلسه شو
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از انتخاب استاد راهنماي پژوهشي تا دفاع و  (PhD)دوره دكتري تخصصي و تدوين پايان نامه  مرحله پژوهشي

 :شرح زير مي باشد ارزشيابي پايان نامه به

  ي پژوهشيشرایط استاد راهنما
 

شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده گروه، و تصويب ، موافقت استاد، تاييد مديرنماي پژوهشي به تقاضاي دانشجوراهاستاد -

 .انتخاب مي شود

 .شود تعيين سومنیمسال پايان حداكثر تحصيلي تا  ابتداي نیمسال دوماز بايد  ي پژوهشياستاد راهنما .1تبصره

 .استاد راهنماي تحصيلي دانشجو به عنوان استاد راهنماي پژوهشي وي بالمانع استانتخاب  .2تبصره

 تخصصي پژوهشي بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي يا تخصصي باليني و يا دكترياستاد راهنماي  .3تبصره

هاي تحصيالت تكميلي بوده و در  سابقه تدريس يا پژوهش در دوره سه سال حداقل ويا استاديار  مرتبه استادپژوهشي با  

 .را مشاوره كرده باشد PhDپايان نامه  راين مدت حداقل دو پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چها

ت راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود، در موارد خاص با تائيد شوراي تحصيالاستاد -

تاد راهنماي  پژوهشي مشروط به داشتن شرايط مذكور از ميان اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه تكميلي دانشكده، انتخاب اس

 .حل تحصيل دانشجو بالمانع استم

 شرایط استاد مشاور
 

نفر از اعضاي هيأت علمي و يا از  سهتا  یكو تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، ي پژوهشي به پيشنهاد استاد راهنما-

 .شود صاحبنظران و محققان برجسته، به عنوان استاد مشاور تعيين مي
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حداقل پژوهشي با  تخصصي استادان مشاور بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي يا تخصصي باليني و يا دكتري  :تبصره

براي  .ره هاي تحصيالت تكميلي باشندمرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دو

 .ك دكتري تخصصي الزامي استرصاحبنظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مد

 دكتري تخصصي هاي دوره نامه سقف تعداد پایان
 

از موارد به شرح یكي تواند همزمان هدايت آنها را بر عهده داشته باشد،  هايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي مي نامه تعداد پايان-

 .زير است

 دكتري تخصصينامه  پايان دو .الف

 كارشناسي ارشدنامه  پايان سهو  دكتري تخصصينامه  پايان یك .ب

از هر يك از موارد بند الف و ب بر عهده  بیشها  نامه هدايت همزمان پايان گيري درخصوص در شرايط استثنايي تصميم :تبصره

 .باشد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي عضو هيأت علمي و رعايت عدالت مي

 موضوع پایان نامه  انتخاب
 

از شروع به  نیمسال چهارمو پايان  نیمسال دومغاز پايان نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آموضوع -

 گرددستاد راهنماي پژوهشي مشخص توسط دانشجو تعيين و چارچوب كلي آن توسط ا تحصيل در دوره دكتري تخصصي

خالي  از تكراري نبودن موضوع و دانشكدهقبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به معاونت پژوهشي  بايد دانشجويان :تبصره

 .هاي اساتيد راهنما اطمينان حاصل نمايند نامه بودن ظرفيت پايان
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 و اخذ واحد پایان نامه تصویب پروپوزالمراحل 
 

 ي پژوهشيتدوين پروپوزال توسط دانشجو با همكاري استاد راهنما .6

 مربوطه گروه آموزشيشوراي در  روپوزالپطرح و تصويب  .9

 دانشكده شوراي تحصیالت تكمیليو تصويب پروپوزال در طرح  .8

 ي دانشكده يالت تكميلشوراي تحصتوسط  دانشجوبه صورت كتبي به  پايان نامهپذيرش و ثبت عنوان  ابالغ .4

 پس از تصويب موضوع پايان نامه

  پردیس بین الملل -معاونت پژوهشيپروپوزال در پژوهشيار با نام ثبت  .5

صورتجلسات شوراي گروه آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده به  و ارائه يك نسخه از پروپوزال تأييد شده .1

 معاونت پژوهشي پرديس بين الملل

نيز بررسي و  ي دانشكدهشوراي پژوهشبايد در طرح تحقيقاتي محسوب شود به عنوان چنانچه پايان نامه اي  :تبصره

 .و صورتجلسه شوراي مذكور به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارسال شود گردد تصويب

  در امتحان جامعشركت  .7

دانشجو در امتحان جامع  اعالم قبولينامه در مرحله پژوهشي، پس از ثبت نام و اخذ واحد پايان نامه و تدوين پايان  .1تبصره

 .صورت مي گيرد

پس از انتخاب واحد پايان نامه، تا زماني كه آن را به پايان نرسانده، موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در دانشجو .2صره تب

اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي وارد كارنامه دانشجو مي در . ال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايدنيمس

 شود



 

 

 

5 

 طرح اجراي مراحل بندي زمان جدول با مطابق مشخص بندي زمان طبق را خود نامه پايان اجراي است موظف دانشجو .3تبصره

 .آورد عمل به جلوگيري تحصيل زمان افزايش نتيجه در و زمان اتالف هرگونه از و دهد انجام پروپوزال در شده ثبت

نامه در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحدهاي مرحله آموزشي، مطابق برنامه آموزشي مربوط  تعداد واحدهاي پايان. 4بصرهت

در هر حال، مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي . واحد است 33حداكثر و  11حداقل ريزي  مصوب شوراي عالي برنامه

 .واحد بيشتر باشد 55واحد كمتر و از  49انشجو در دوره دكتري تخصصي نبايد از د

 نظارت بر مراحل اجراي پایان نامه
 

فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجو، در مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه بايد با هدايت و نظارت استاد راهنماي تمام -

نتيجه تحقيقات خود را به وي  ،موظف است در هر زماني كه استاد راهنماي پژوهشي تعيين كنددانشجو  .صورت گيرد پژوهشي

  .گزارش نمايد

 يگزارشماه يك نوبت  1و حداقل هر موظف است در هر مرحله از تحقيق  ي پژوهشياستاد راهنمادر دوره دكتري تخصصي -

به شوراي تحصيالت  ي پژوهشييد استاد راهنماأياين گزارش پس از ت ،مكتوب از پيشرفت كار دانشجو را از وي درخواست كند

سط همين كه اعضاي آن تولسه اي جدر  انشجو و استادراهنماي پژوهشيدشود و با حضور  تكميلي دانشكده يا گروه تسليم مي

 گيرد شورا تعيين مي گردد، مورد بررسي قرار مي

برابر  8دهد بايد حداقل  نامه دانشجو اختصاص مي ميزان ساعاتي را كه استاد راهنماي پژوهشي به راهنمايي پايان :تبصره

 .نامه در هر نيمسال باشد تعداد واحد پايان
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 اعضاء كمیته داوران
 

 مشاور اساتيد راهنماي تحصيلي و پژوهشي و ساتيدا -1

عضو هيأت علمي دانشگاه يا مؤسسات تحقيقاتي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه  چهار -2

 .تدريس يا پژوهش در دوره تحصيالت تكميلي به پيشنهاد گروه و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

 .ري يا باالتر باشدحداقل يك نفر از اعضاي هيأت داوران بايد داراي درجه دانشيا. 1تبصره 

دو نفر از اعضاي هيأت داوران بايد از دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي يكي از اين دو  . 2تبصره 

 .نفر در صورت وجود در داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد

 .نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده -3

 پایان نامهاز دفاع شرایط 
 

بعد از تكميل و تدوين پايان نامه توسط دانشجو كه اتمام آن را استاد راهنماي پژوهشي اعالم مي كند و پس از تاييد كتبي -

داوران مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه، دانشجو موظف است در جلسه اي كه زمان آن را گروه حداقل يكي از اعضاي هيات 

 .آموزشي مشخص و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تاييد مي نمايد، در حضور داوران از پايان نامه خود دفاع نمايد

 .نامه گذشته باشد نام و اخذ پايان از زمان ثبت یكسال نامه بايستي حداقل زمان دفاع از پايان .1تبصره

 .نامه درج شوداستاد راهنماي پژوهشي و استادان مشاور بايد در نخستين صفحات پايان تاييد  .2تبصره

يد، سپس به اطالع شوراي أيتوسط استاد راهنما تكيفيت علمي و صحت مطالب رساله دانشجو بايد قبل از دفاع  .3تبصره

  .تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود
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استادان گروه يا دانشكده و دانشجويان موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يك جلسه پيش دفاع، در حضور دانشجو  .4تبصره

 .دذيربط موضوع تحقيق خود را تشريح نماي

 مهمتذكر 

و  ISI باشد كه دو مقاله نامه تحقيقاتي خود مي دانشجوي دوره دكتري تخصصي هنگامي مجاز به دفاع از پايان

 :آن را اخذ نموده باشد گواهي پذیرش و يا چاپ رساندهبا شرايط زير به  PubMed يا

 رعايت ) باشد نویسنده مسئول يانویسنده اول مقاله اول از پايان نامه و در آن دانشجوAffiliation  پرديس بين

 (ي باشدمالملل الزامي 

 همكار دانشجو به عنوان )كه دانشجو در آن مشاركت داشته باشد نامه  مرتبط با موضوع پايان مقاله دوم از كار تحقيقاتي
 .(طرح باشد

 :پرديس بين الملل روي لينك زير كليك كنيد Affiliationصحيح  درجمشاهده جهت 

 (پرديس بين الملل در مقاالت فارسي و انگليسي Affiliationصحيح درج )

 

 شیابي پایان نامهرزانحوه برگزاري جلسه دفاع و 
 

  انشكدهدنامه از حوزه آموزش  اخذ مجوز دفاع از پايان .6

 راهنماي مطابق و شده رسانده مربوطه استادان و گروه تأييد به  قبالً كه شودمي صادر دفاع مجوز هايينامهبراي پايان :تبصره

 .باشد شده تهيه مربوطه هاينامهآيين و تخصصي دكتري هايرساله نگارش

  نامه انتخاب داوران بر اساس آيين .9

پژوهشي پرديس بين نت معاواز  نامه فرم ارزشیابي پایانو  ه داوراندعوتنامنامه و دريافت  تعيين تاريخ دفاع از پايان .8

 .يك هفته قبل از تاريخ دفاع حداقل الملل

http://gsia.tums.ac.ir/ic_pazhohesh/page/9522/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD--Affiliation-
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 .نامه توسط دانشجو برگزاري جلسه دفاع با حضور داوران و دفاع از پايان .4

با رياست استاد راهنماي پژوهشي و با حضور استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيات داوران  جلسه دفاع :تبصره

 .مايدموظف است در اين جلسه گزارشي از كارتحقيقاتي و پايان نامه خود را ارائه نموده و از آن دفاع نو دانشج. يت مي يابدرسم

 دكتري تخصصيپایان نامه  و ارزشیابي  نحوه نمره گذاري
 

رتبه به ن را با تاكيد بر آاصالت و صحت پايان نامه امتياز داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص هيات -

 .شرح زير سطح بندي مي نمايد

 نمره رتبه

 11-23 عالي

 18-11/18 بسیار خوب

 5/11-11/11 خوب

 15-41/11 قابل قبول

 15كمتر از  غیرقابل قبول

 

 .شود مينمحاسبه در ميانگين كل نمرات دانشجو در كارنامه ثبت مي شود ولي نامه  نمره پايانرتبه و  .1تبصره 

 .استحداقل پنج تن از اعضاي هیات داوران  مالك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه ميانگين نمرات .2تبصره

تواند در مدتي كه از  نامه، از نظر هيأت داوران، غير قابل قبول تشخيص داده شود، دانشجو مي درصورتي كه پايان .3تبصره

كنند از آن  نامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي ز نكند، پايانحداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاو

 .دفاع نمايد
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 براي دانشجویان پردیس بین الملل مهمنكات 
 

 :مي باشدپرديس بين الملل الزامي  (PhD) دكتري تخصصيانشجويان مراحل زير براي كليه دانجام 

 جهت تاييد نحوه نگارش للمعاونت پژوهشي پردیس بین المبه  صحافي نشدهيك نسخه از پايان نامه  تحويل .6

 .پايان نامه

 :مشاهده و دانلود دستورالعمل نگارش پايان نامه روي لينك زير كليك كنيدجهت 

  (راهنماي نگارش پايان نامه دكتري تخصصي پرديس بين الملل) 

ارائه ، و  PDFو   Wordبه همراه فايل پايان نامه در دو فرمت  صحافي شده نهايي نسخه از پايان نامه يكارائه  .9

به معاونت پژوهشي پردیس  اول affiliationحاصل از پايان نامه با درج نام پرديس بين الملل به عنوان  تمقاال

 .بین الملل

 

 

 

 

  

 (بازگشت به صفحه نخست)                                                                                                                                                                                                                       :                                                                                                  تماس با ما

 كارشناس امور پژوهشيخانم كشتكار، 

 keshtkar@farabi.tums.ac.ir-z(: mail-E)پست الكترونيك 

 180-99889888: تلفن

 

http://gsia.tums.ac.ir/ic_pazhohesh/download/16095/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A
http://gsia.tums.ac.ir/ic_pazhohesh
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