
 
 آمًختگان دوداوپسشکی خارج از کشًرآئیه وامٍ پژيَشی داوش

 داوشکدٌ دوداوپسشکی الملل پردیس بیه

 داوشگاٌ علًم پسشکی تُران

 مقدمٍ:

 ومایس. ذارج اس وطًر را تثییه می زوساوپشضىی آمًذتگانوامٍ زاوصوامٍ، ضیًٌ ي فزآیىس اذذ ياحس پایانایه آئیه

 :ي فرآیىدَا تعاریف

گززز وٍ مسرن تحصیلی آوان تًسظ تٍ افزازی اعالق می: آمًختٍ دوداوپسشکی خارج از کشًرداوش .1

ومیتٍ ارسضیاتی مسارن تحصیلی مزوش ذسمات آمًسضی يسارت تُساضت مًرز ارسیاتی لزار گزفتٍ ي تٍ 

 .سىتاضمیوامٍ زرس پایان ملشم  تٍ گذراوسن آسمًن ملی يتطریص ومیتٍ مذوًر، 

ياحس  4آمًذتگان ذارج اس وطًر مؼازل وامٍ زاوصزرس پایان :آمًختگان خارج از کشًرداوشوامٍ پایان .2

 تاضس.آمًسضی می

وامٍ اس سًی يسارت تُساضت، زرمان ي آمًسش تایست مؼزفیوامٍ، زاوطجً میلثل اس اذذ ياحس پایان : 1تبصرٌ 

 پشضىی زاضتٍ تاضس. 

وامٍ تٍ انیپاضُزیٍ پززاذت  یتزا پژيَطی مؼايوت عزف زاوطجً اسوامٍ، ارائٍ مؼزفیپس اس : 2تبصرٌ 

 ذًاَس ضس. یالملل مؼزفهیت سیپزز یحساتسار

 گززز. ي تأییس استاز راَىما تؼییه می ، مؼايوت پژيَطیوامٍ تٍ پیطىُاز زاوطجًمًضًع پایان :وامٍمًضًع پایان .3

زاوص آمًذتگان  وامٍثثت ػىًان پایان" )پیًست( تایست زر لالة وارتزيوامٍ میمًضًع پایانتبصرٌ: 

 ترص مذوًر تزسس. تأییس رئیس ترص ي ومایىسٌ پژيَطیتٍ  "زوساوپشضىى ذارج اس وطًر

َای تٍ مىظًر َماَىگی ي رفغ َمپًضاوی زر اوتراب مًضًع، ومایىسٌ پژيَطی ترصتبصرٌ: 

تا ومایىسٌ ثثت ػىًان را تزای َماَىگی السم زر َىگام تأییس وارتزي تایست مذوًر می

  س.ىومای پیگیزی ،گزيٌ آمًسضیپژيَطی 

-میطجً ي استاز راَىمای مزتًعٍ صًرت تٍ اوتراب زاوآمًذتگان وامٍ زاوص انوًع مغالؼٍ پای مطالعٍ: وًع .4

مغالؼات پژيَص زر  ای (Descriptive) یفیتًص ،(Review)ی مغالؼات مزيرتًاوس اس وًع پذیزز ي می

  تاضس.( Educational research) آمًسش



 تًسظ استاز راَىمای ايّل صًرت پذیزز.زر ساماوٍ پژيَطیار ي الشاماً تایست ثثت پزيپًسال می ثبت پريپًزال: .5

زر مًرز  يجًز وسارز.ي اذذ وس اذالق ویاسی تٍ ثثت زر پژيَطیار  (Review)زر مًرز مغالؼات مزيری 

ومایس. تسیُی  وامٍ را تٍ ػىًان عزح تسين َشیىٍ زر ساماوٍ پژيَطیار ثثت می سایز مغالؼات استاز راَىما پایان

 َا ضزيری است. است اذذ وس اذالق تزای ایه عزح

زاوطجً مىلف تٍ تٍ مىظًر آضىایی تا چگًوگی اوجام تحمیك، پس اس پززاذت ضُزیٍ  کارگاٌ ريش تحقیق: .6

 تاضس. میگذاروسن وارگاٌ ريش تحمیك 

 گززز.ریشی ي اجزا میالملل تزوامٍوارگاٌ ريش تحمیك تًسظ مؼايوت پژيَطی پززیس تیه :1تبصرٌ 

 گذراوسن وارگاٌ ريش تحمیك تًسظ زاوطجً ذًاَس تًز. تصًیة پزيپًسال مطزيط تٍ: 2تبصرٌ 

وامٍ  انیپا 2تًاوىس حساوثز  یم الملل زاوطىسٌ زوساوپشضىی تُزان پززیس تیه یػلم تیأَ یاس اػضا هیَز .7

تز  اذذ تؼساز تیص .ىسیزيم اذذ ومایا  ايل یػىًان استاز راَىماٍاس َز زيرٌ را تآمًذتگان ذارج اس وطًر زاوص

 سارز.تزای استاز مطاير محسيزیتی يجًز وپذیز است.  وامٍ تا وظز مؼايوت پژيَطی امىان پایان

 .تاضس یزاوطىسٌ جسا م انیوامٍ زاوطجً انیاس پا یوامٍ آسمًن مل انیاذذ پا تیظزف .8

 زيم تاضىس. یتًاوىس استاز راَىما یم سیحك التسر سیاسات .9

زر حضًر ولیٍ اػضای َیأت ػلمی تایست وسثت تٍ زفاع ي ارائٍ پزيپًسال زاوطجً می: تصًیب پريپًزال .10

 السام ومایس.الملل ترص مزتًعٍ زر پززیس تیه

الملل زاوطىسٌ  هیت سیپزز یپژيَط یزر ضًرا یستی، پزيپًسال تاي رفغ ایزازات پزيپًسالزفاع اس پس اس  .11

 .ززیگلزار  تصًیةتُزان مًرز  یزوساوپشضى

 .سیاوتراب وما را زايریه پزيپًسال،  یاضىاالت احتمال الحجُت وظارت تز اص تًاوس یم یپژيَطضًرای  .12

راَىما  سیآمًذتٍ ي اسات. جلسٍ زفاع تا حضًر زاوصتاضس یوامٍ تز ػُسٌ زاوطجً مانیمزتًط تٍ پا یَاىٍیَشتمام  .13

 .گزززیتزگشار م افزاز زیتسين حضًر مُمان ي سا)تٍ ػتًان َیأت زايران(  سیوفز اس اسات 4ي 

 .پاسد زَسزايران  تیأاس آن زفاع وىس ي تٍ سًاالت َ، وامٍ ذًز را ارائٍ ومًزٌ انیپا ستیتایم جًزاوط .14

تٍ ػىًان ومزٌ ارائٍ ضسٌ ي مؼسل آن زايران  تیأتًسظ َزاوطجً ، ومزٌ ارائٍ پاسد تٍ سًاالت زايرانپس اس  .15

 .ضًزیاػالم موُایی 

زاوطىسٌ زوساوپشضىی  المللزر ضًرای پژيَطی پززیس تیه 24/7/98 تىس زر جلسٍ مًرخ 16وامٍ زر ایه آئیه .16

 تٍ تصًیة رسیس. زاوطگاٌ ػلًم پشضىی تُزان


