دااگشنه علوم زپشكي تهران
لمل
رپديس نيب ا ل

م اح هش
ي
آئين انهم ر ل ژپو ي و تدو ن پايان انهم
مقطع دكتري تخصصي ()PhD

اين نظام نامه از آئين نامه آموزشي و پژوهشي دوره دكتري تخصصي( )PhDمصوب سي و پنجمين
جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ ،6881/8/92اقتباس گرديده است.

معاونتپژوهشيپرديسبينالملل
9313

فهرست مطالب

....................
................................
2
................................................................

شرایط استاد راهنماي پژوهشي

............................
........
2
................................................................................................

شرایط استاد مشاور

..........................
......
3
................................................................

سقف تعداد پایاننامههاي دوره دكتري تخصصي

.....................
3. ................................................................................................

انتخاب موضوع پایان نامه

............................
........
4
................................................................

مراحل تصویب پروپوزال و اخذ واحد پایان نامه

....................
................................
5
................................................................

نظارت بر مراحل اجراي پایان نامه
اعضاء كمیته داوران

.............................
.........
6
................................................................................................

شرایط دفاع از پایان نامه

......................
6.. ................................................................................................

نحوه برگزاري جلسه دفاع و ارزشیابي پایان نامه
نحوه نمره گذاري و ارزشیابي پایان نامه دكتري تخصصي
نكات مهم براي دانشجویان پردیس بین الملل

1

..........................
......
7
................................................................

....................
................................
8
................................

............................
........
9
................................................................

مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه دوره دكتري تخصصي ( )PhDاز انتخاب استاد راهنماي پژوهشي تا دفاع و
ارزشيابي پايان نامه به شرح زير مي باشد:

شرایط استاد راهنماي پژوهشي

استاد راهنماي پژوهشي به تقاضاي دانشجو ،موافقت استاد ،تاييد مديرگروه ،و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكدهانتخاب مي شود.
تبصره .1استاد راهنماي پژوهشي بايد از ابتداي نیمسال دوم تحصيلي تا حداكثر پايان نیمسال سوم تعيين شود.
تبصره .2انتخاب استاد راهنماي تحصيلي دانشجو به عنوان استاد راهنماي پژوهشي وي بالمانع است.
تبصره .3استاد راهنماي پژوهشي بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي يا تخصصي باليني و يا دكتري تخصصي
پژوهشي با مرتبه استاد يا استاديار و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيالت تكميلي بوده و در
اين مدت حداقل دو پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و يا چهار پايان نامه  PhDرا مشاوره كرده باشد.
استاد راهنماي پژوهشي ترجيحا بايد از بين استادان داخل دانشگاه انتخاب شود ،در موارد خاص با تائيد شوراي تحصيالتتكميلي دانشكده ،انتخاب اس تاد راهنماي پژوهشي مشروط به داشتن شرايط مذكور از ميان اعضاي هيات علمي خارج از دانشگاه
محل تحصيل دانشجو بالمانع است.

شرایط استاد مشاور

به پيشنهاد استاد راهنماي پژوهشي و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ،یك تا سه نفر از اعضاي هيأت علمي و يا ازصاحبنظران و محققان برجسته ،به عنوان استاد مشاور تعيين ميشود.
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تبصره :استادان مشاور بايد داراي حداقل مدرك دكتري تخصصي يا تخصصي باليني و يا دكتري تخصصي پژوهشي با حداقل
مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و حداقل سه سال سابقه تدريس يا پژوهش در دوره هاي تحصيالت تكميلي باشند .براي
صاحبنظران و محققاني كه عضو هيات علمي نيستند داشتن مدرك دكتري تخصصي الزامي است.

سقف تعداد پایاننامههاي دوره دكتري تخصصي

تعداد پاياننامههايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي ميتواند همزمان هدايت آنها را بر عهده داشته باشد ،یكي از موارد به شرحزير است.
الف .دو پاياننامه دكتري تخصصي
ب .یك پاياننامه دكتري تخصصي و سه پاياننامه كارشناسي ارشد
تبصره :در شرايط استثنايي تصميمگيري درخصوص هدايت همزمان پاياننامهها بیش از هر يك از موارد بند الف و ب بر عهده
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و با توجه به توانايي علمي عضو هيأت علمي و رعايت عدالت ميباشد.

انتخاب موضوع پایان نامه

موضوع پايان نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نیمسال دوم و پايان نیمسال چهارم از شروع بهتحصيل در دوره دكتري تخصصي توسط دانشجو تعيين و چارچوب كلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص گردد
تبصره :دانشجويان بايد قبل از تدوين پروپوزال با مراجعه به معاونت پژوهشي دانشكده از تكراري نبودن موضوع و خالي
بودن ظرفيت پاياننامههاي اساتيد راهنما اطمينان حاصل نمايند.
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مراحل تصویب پروپوزال و اخذ واحد پایان نامه

 .6تدوين پروپوزال توسط دانشجو با همكاري استاد راهنماي پژوهشي
 .9طرح و تصويب پروپوزال در شوراي گروه آموزشي مربوطه
 .8طرح و تصويب پروپوزال در شوراي تحصیالت تكمیلي دانشكده
 .4ابالغ پذيرش و ثبت عنوان پايان نامه به صورت كتبي به دانشجو توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده
پس از تصويب موضوع پايان نامه
 .5ثبت پروپوزال در پژوهشيار با نام معاونت پژوهشي -پردیس بین الملل
 .1ارائه يك نسخه از پروپوزال تأييد شده و صورتجلسات شوراي گروه آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده به
معاونت پژوهشي پرديس بين الملل
تبصره :چنانچه پايان نامه اي به عنوان طرح تحقيقاتي محسوب شود بايد در شوراي پژوهشي دانشكده نيز بررسي و
تصويب گردد و صورتجلسه شوراي مذكور به معاونت پژوهشي پرديس بين الملل ارسال شود.
 .7شركت در امتحان جامع
تبصره .1ثبت نام و اخذ واحد پايان نامه و تدوين پايان نامه در مرحله پژوهشي ،پس از اعالم قبولي دانشجو در امتحان جامع
صورت مي گيرد.
تبصره .2دانشجو پس از انتخاب واحد پايان نامه ،تا زماني كه آن را به پايان نرسانده ،موظف است بر اساس تقويم دانشگاهي در
نيمسال هاي بعد نيز براي آن ثبت نام نمايد .در اين حال نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي وارد كارنامه دانشجو مي
شود
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تبصره .3دانشجو موظف است اجراي پاياننامه خود را طبق زمانبندي مشخص مطابق با جدول زمانبندي مراحل اجراي طرح
ثبتشده در پروپوزال انجام دهد و از هرگونه اتالف زمان و در نتيجه افزايش زمان تحصيل جلوگيري به عمل آورد.
تبصره .4تعداد واحدهاي پاياننامه در مرحله پژوهشي بسته به تعداد واحدهاي مرحله آموزشي ،مطابق برنامه آموزشي مربوط
مصوب شوراي عالي برنامهريزي حداقل  11و حداكثر  33واحد است .در هر حال ،مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي
دانشجو در دوره دكتري تخصصي نبايد از  49واحد كمتر و از  55واحد بيشتر باشد.

نظارت بر مراحل اجراي پایان نامه

تمام فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجو ،در مرحله پژوهشي و تدوين پايان نامه بايد با هدايت و نظارت استاد راهنمايپژوهشي صورت گيرد .دانشجو موظف است در هر زماني كه استاد راهنماي پژوهشي تعيين كند ،نتيجه تحقيقات خود را به وي
گزارش نمايد.
در دوره دكتري تخصصي استاد راهنماي پژوهشي موظف است در هر مرحله از تحقيق و حداقل هر  1ماه يك نوبت گزارشيمكتوب از پيشرفت كار دانشجو را از وي درخواست كند ،اين گزارش پس از تأييد استاد راهنماي پژوهشي به شوراي تحصيالت
تكميلي دانشكده يا گروه تسليم ميشود و با حضور دانشجو و استادراهنماي پژوهشي در جلسه اي كه اعضاي آن توسط همين
شورا تعيين مي گردد ،مورد بررسي قرار ميگيرد
تبصره :ميزان ساعاتي را كه استاد راهنماي پژوهشي به راهنمايي پاياننامه دانشجو اختصاص ميدهد بايد حداقل  8برابر
تعداد واحد پاياننامه در هر نيمسال باشد.
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اعضاء كمیته داوران

 1ا-ساتيد راهنماي تحصيلي و پژوهشي و اساتيد مشاور
- 2چهار عضو هيأت علمي دانشگاه يا مؤسسات تحقيقاتي در رشته مربوطه با درجه حداقل استادياري و با سه سال سابقه
تدريس يا پژوهش در دوره تحصيالت تكميلي به پيشنهاد گروه و تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده.
تبصره  .1حداقل يك نفر از اعضاي هيأت داوران بايد داراي درجه دانشياري يا باالتر باشد.
تبصره  .2دو نفر از اعضاي هيأت داوران بايد از دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي ديگر انتخاب شوند و مرتبه علمي يكي از اين دو
نفر در صورت وجود در داخل كشور بايد حداقل دانشياري باشد.
 -3نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده.

شرایط دفاع از پایان نامه

بعد از تكميل و تدوين پايان نامه توسط دانشجو كه اتمام آن را استاد راهنماي پژوهشي اعالم مي كند و پس از تاييد كتبيحداقل يكي از اعضاي هيات داوران مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه ،دانشجو موظف است در جلسه اي كه زمان آن را گروه
آموزشي مشخص و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تاييد مي نمايد ،در حضور داوران از پايان نامه خود دفاع نمايد.

تبصره .1زمان دفاع از پاياننامه بايستي حداقل یكسال از زمان ثبتنام و اخذ پاياننامه گذشته باشد.
تبصره .2تاييد استاد راهنماي پژوهشي و استادان مشاور بايد در نخستين صفحات پايان نامه درج شود.
تبصره .3كيفيت علمي و صحت مطالب رساله دانشجو بايد قبل از دفاع توسط استاد راهنما تأييد ،سپس به اطالع شوراي
تحصيالت تكميلي گروه يا دانشكده رسانده شود.
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تبصره .4دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاعيه در يك جلسه پيش دفاع ،در حضور استادان گروه يا دانشكده و دانشجويان
ذيربط موضوع تحقيق خود را تشريح نمايد.

تذكر مهم
دانشجوي دوره دكتري تخصصي هنگامي مجاز به دفاع از پاياننامه تحقيقاتي خود ميباشد كه دو مقاله  ISIو
يا  PubMedبا شرايط زير به چاپ رسانده و يا گواهي پذیرش آن را اخذ نموده باشد:

 مقاله اول از پايان نامه و در آن دانشجو نویسنده اوليا نویسنده مسئول باشد (رعايت  Affiliationپرديس بين
الملل الزامي مي باشد)
 مقاله دوم از كار تحقيقاتي مرتبط با موضوع پاياننامه كه دانشجو در آن مشاركت داشته باشد (دانشجو به عنوان همكار
طرح باشد).
جهت مشاهده درج صحيح  Affiliationپرديس بين الملل روي لينك زير كليك كنيد:
(درج صحيح  Affiliationپرديس بين الملل در مقاالت فارسي و انگليسي)

نحوه برگزاري جلسه دفاع و ارزشیابي پایان نامه

 .6اخذ مجوز دفاع از پاياننامه از حوزه آموزش دانشكده
تبصره :براي پاياننامههايي مجوز دفاع صادر ميشود كه قبالً به تأييد گروه و استادان مربوطه رسانده شده و مطابق راهنماي
نگارش رسالههاي دكتري تخصصي و آييننامههاي مربوطه تهيه شده باشد.
 .9انتخاب داوران بر اساس آييننامه
 .8تعيين تاريخ دفاع از پاياننامه و دريافت دعوتنامه داوران و فرم ارزشیابي پایاننامه از معاونت پژوهشي پرديس بين
الملل حداقل يك هفته قبل از تاريخ دفاع.
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 .4برگزاري جلسه دفاع با حضور داوران و دفاع از پاياننامه توسط دانشجو.
تبصره :جلسه دفاع با رياست استاد راهنماي پژوهشي و با حضور استادان مشاور و حداقل سه تن ديگر از اعضاي هيات داوران
رسميت مي يابد .دانشجو موظف است در اين جلسه گزارشي از كارتحقيقاتي و پايان نامه خود را ارائه نموده و از آن دفاع نمايد.

نحوه نمره گذاري و ارزشیابي پایان نامه دكتري تخصصي

هيات داوران در پايان جلسه دفاعيه پس از شور و بررسي در خصوص اصالت و صحت پايان نامه امتياز آن را با تاكيد بر رتبه بهشرح زير سطح بندي مي نمايد.
رتبه

نمره

عالي

11-23

بسیار خوب

18-18/11

خوب

11/5-11/11

قابل قبول

15-11/41

غیرقابل قبول

كمتر از 15

تبصره  .1رتبه و نمره پاياننامه در كارنامه ثبت مي شود ولي در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه نميشود.
تبصره .2مالك تصميم گيري در خصوص نمره پايان نامه ميانگين نمرات حداقل پنج تن از اعضاي هیات داوران است.
تبصره .3درصورتي كه پاياننامه ،از نظر هيأت داوران ،غير قابل قبول تشخيص داده شود ،دانشجو ميتواند در مدتي كه از
حداكثر مدت مجاز تحصيل وي تجاوز نكند ،پاياننامه خود را كامل و بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين ميكنند از آن
دفاع نمايد.
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نكات مهم براي دانشجویان پردیس بین الملل

انجام مراحل زير براي كليه دانشجويان دكتري تخصصي ( )PhDپرديس بين الملل الزامي مي باشد:
 .6تحويل يك نسخه از پايان نامه صحافي نشده به معاونت پژوهشي پردیس بین الملل جهت تاييد نحوه نگارش
پايان نامه.
جهت مشاهده و دانلود دستورالعمل نگارش پايان نامه روي لينك زير كليك كنيد:
(راهنماي نگارش پايان نامه دكتري تخصصي پرديس بين الملل)
 .9ارائه يك نسخه از پايان نامه نهايي صحافي شده به همراه فايل پايان نامه در دو فرمت  Wordو  ، PDFو ارائه
مقاالت حاصل از پايان نامه با درج نام پرديس بين الملل به عنوان  affiliationاول به معاونت پژوهشي پردیس
بین الملل.

تماس با ما :
خانم كشتكار ،كارشناس امور پژوهشي
پست الكترونيك (z-keshtkar@farabi.tums.ac.ir :)E-mail
تلفن180-99889888 :
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( بازگشت به صفحه نخست)

