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زمان بندی و فلوچارت مراحل انتخاب و تصویب پروپوزال پزشکی عمومی
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4

ادامه ...زمان بندی و فلوچارت  ...پایان نامه پزشکی عمومی :صفحه 2

زمان تقریبی
 )7تکمیل و امضا-مهر فرم پرینت شده ی شناسنامه پایان نامه (قابل دریافت از سایت

ماه 4

دانشکده پزشکی با لحاظ کردن محدودیت در تعداد پایان نامه های هر استاد در ترم
تحصیلی و حداکثر یک مشاور) با کمک استاد راهنمای اول و معاون پژوهشی گروه :
آدرس فایل مربوطه:
 <www.mubabol.ac.irدانشکده ها < دانشکده پزشکی < معاونت پژوهشی < امور
پایان نامه ها< فرم انتخاب پایان نامه و فرم خام طرح تحقیقاتی

ماه 6
 )8تصویب پروپوزال پایان نامه/طرح در گروه و ارسال فایل اصالح شده به مرتبط ترین
مرکز (مراکز) تحقیقاتی و یا توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

ماه 6

 )9ارایه ودفاع از پروپوزال پایان نامه/طرح در مرکز فوق و اخذ جواب :
رد :رجوع به مرحله 1
قبول/قبول با اصالحات :انجام اصالحات خواسته شده ارجاع به مرحله بعد

ماه 8
کارآموزی

 )11ارسال پروپوزال به عنوان پایان نامه به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
(امضای تمام همکاران طرح و پیوستهای ضروری ازجمله شناسنامه پایان نامه و فرم
رضایت آگاهانه (در مورد کارآزمایی های بالینی) پیوست گردد
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ادامه ...زمان بندی و فلوچارت  ...پایان نامه پزشکی عمومی :صفحه 3

زمان تقریبی
 )11اعالم نتیجه ی بررسی شورا:

ماه 8

الف) رد :به عنوان پایان نامه پذیرفته نیست (رجوع به مرحله ی  8یا  )1ولی دانشجو و
استاد راهنما مختارند به عنوان طرح تحقیقاتی پروژه را در نعاونت تحقیقات و فن آوری
دانشگاه به ثبت برسانند
ب) قبول/با اصالحات قبول (ارجاع به مرحله  8یا مرحله نهایی ارسال به پژوهشکده)

ماه 01

 )11بازخوانی برخی از پایان نامه ها در پژوهشکده سالمت
کمتر از  %5پایان نامه ها در این مرحله رد گردیده و دانشجو به مرحله  1باز میگردد

ماه 00

سئواالت و اصالحات در مورد حدودا  %11پایان نامه ها مطرح و درخواست میشوند

 )11کمیته اخالق طرح را از نقطه نظر جوانب اخالقی بررسی نموده و درصورت وجود
شبهه در جوانب اخالقی میتواند از مجری استعالم نموده و یا در موارد بسیار نادر
طرح/پایان نامه را رد نماید

ماه 01

 )14پایان نامه/طرح مورد تصویب قرار گرفته شده و ابالغ استادان راهنما و مشاور

کارآموزی

توسط دانشکده پزشکی صادر میگردد .بعداز یکسال پایان نامه قابل دفاع می باشد
دانشجو مجوز شرکت در آزمون کارورزی (اینترنی) را دریافت می نماید
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خالصه مراحل انتخاب پایان نامه:
 )1دانشجو موضوع کلی و اولیه پایان نامه را مطابق با اولویتهای پژوهشی گروههای آموزشی و برنامه
استراتژیک معاونت پژوهشی (براساس اولویتهای پژوهشی و عالقه دانشجو) با کمک استادان دانشکده
پزشکی یا معاون پژوهشی گروههای آموزشی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،بررسی بانک پایان نامه های
کشور ،موضوع کلی انتخاب می نماید.
 )1بر اساس موضوع پیشنهادی و با رعایت شرایط مربوطه استاد راهنما انتخاب میشود
 )1تکمیل پروپوزال پایان نامه در فرم طرح تحقیقاتی سامانه پژوهان (حساب کاربری استاد مربوطه) به
آدرسhttp://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/homePage.action :
صورت گرفته و گزینه ی "پایان نامه دانشجویی" در پروپوزال طرح تهیه شده انتخاب و به تصویب گروه
(های) مربوطه می رسد.
 )4فرم شناسنامه پایان نامه (قابل دریافت از سایت دانشکده پزشکی با لحاظ کردن محدودیت در تعداد پایان
نامه های هر استاد در ترم تحصیلی و حداکثر یک مشاور) پرینت شده و با کمک استاد راهنمای اول و
معاون پژوهشی گروه تکمیل و امضا میگردد .آدرس فایل مربوطه:
 <www.mubabol.ac.irدانشکده ها < دانشکده پزشکی < معاونت پژوهشی < امور پایان نامه ها<
فرم انتخاب پایان نامه و فرم خام طرح تحقیقاتی
 )5پروپوزال پایان نامه/طرح مصوب گروه به مرتبط ترین مرکز (مراکز) تحقیقاتی و یا توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان جهت ارایه ودفاع از پروپوزال پایان نامه/طرح ارسال میشود.
 )6پروپوزال به عنوان پایان نامه به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی (امضای تمام همکاران طرح و
پیوستهای ضروری ازجمله فرم رضایت آگاهانه پیوست گردد) ارسال شده و پس از حدودا  1ماه چنانچه
مورد تصویب قرارگیرد به شورای پژوهشی پژوهشکده ارسال میشود.
 )7درنهایت با تصویب کمیته اخالق ابالغ درسی صادر و نارعملی شروع میشود( .تاریخ ثبت پایان نامه تاریخ
تصویب در دانشکده است)
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بخش اول :مقدمه و آشنایی با واحد آموزشی پایان نامه و قوانین مرتبط
طبق آئین نامه و دستورالعمل اجرایی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص پایان نامه های دانشجویان
رشته پزشکی عمومی ،پایان نامه یک درس تئوری-عملی محسوب میشود که  6واحددرسی طی حداقل یکسال تحصیلی را در
دوره ی پزشکی عمومی به خود اختصاص میدهد.
در دانشگاه علوم پزشکی بابل با توجه به ماهیت پژوهشی واحد پایان نامه ،مسئولیت برگزاری و نظارت برحسن ارائه ی
این واحد بر عهده ی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی نهاده شده است .دانشجویان می بایست فرم درخواست پروپوزال خود را
جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در زمان مقرر پس از انتخاب استاد/اساتید راهنما به واحد پژوهشی دانشکده
تحویل نمایند.
شورای پژوهشی دانشکده پس از ارزیابی کیفیت پروپوزال و شرایط عمومی استاد(ان)راهنما و مشاور نسبت به تصویب و
صدور ابالغ درسی مربوطه اقدام مینماید

 -1-1زمان تصویب موضوع پایان نامه های دانشجویان در رشته پزشکی عمومی :از شروع دوره کارآموزی (دوره
استیجری) تا قبل از شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی (پره انترنی) پروپوزال بایستی مورد تصویب شورای پژوهشی پزشکی
عمومی دانشکده قرار گیرد ( .الزم به ذکر است با توجه به حجم زیاد پروپوزالها این فرایند معموال  3الی  6ماه بطول می انجامد و
درصورت عدم تصویب در موعد مقرر دانشجو مجاز به شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی نمی باشد)
 -2-9موضوع پایان نامه :انتخاب موضوع و استاد راهنما بسته به عالقه دانشجو با رعایت اهداف استرتژیک معاونت پژوهشی
دانشکده پزشکی در زمینه ی پایان نامه های پزشکی عمومی است.
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موضوع پایان نامه با مشورت و راهنمایی استادان راهنما و تایید شوراهای مختلف ،ازجمله مراکز تحقیقاتی و شورای پژوهشی
دانشکده پزشکی تایید میشود .با توجه به محدودیت منابع مالی ،دانشجو میتواند موضوع پایان نامه خود را بر اساس تمام و یا
بخشی از یک طرح پژوهشی تعریف نماید .در سیستم پژوهان این قابلیت با انتخاب گزینه ی "طرح پایان نامه دانشجویی است"
دیده شده است.
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بخش  :2شرایط انتخاب و مدارک الزم جهت طرح در شورای پژوهشی (تصویب پروپوزال)
دانشجویان موظفند در زمان مقرر به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه نموده و فرم انتخاب پایان نامه (ضمایم ش9و )2را از
کارشناسان آن حوزه دریافت نمایند .در حال حاضر کلیه پروپوزالها می بایست به صورت پروپوزال طرح تحقیقاتی از طریق
سامانه ی پژوهان توسط استاد راهنما ابتدا به گروه آموزشی مربوطه و سپس به مراکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانها یا مراکز
تحقیقاتی دانشگاه ( بیولوژی سلولی مولکولی ،عفونی گرمسیری و  ) . . .ارسال و پس از تصویب در آن مراکز به دانشکده پزشکی
جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده فرستاده شود( .مدارک به صورت دستی نیز به واحد پژوهشی پزشکی
عمومی/تحصیالت تکمیلی دانشکده ارائه گردد)

 -1- 2نحوه ی تکمیل پروپوزال طرح تحقیقاتی (مرتبط با پایان نامه)
*نام دانشجو به عنوان مجری اول دانشجویی و نام استاد راهنما به عنوان مجری مسئول در قسمت مجریان طرح نگاشته شود.
( تایپ کد ملی مجریان جلوی نام آنها جهت دریافت کد اخالق ضروری می باشد).
* اساتید راهنما ( در رشته پزشکی عمومی ) به پیشنهاد دانشجو و براساس ارتباط رشته آنها با موضوع پایان نامه از بین اعضای
هیات علمی گروههای آموزشی مختلف ترجیحاً  9نفر (استاد راهنمای اول) انتخاب می شوند و در موارد خاص با تایید شورای
پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی ،دانشجو می تواند بیش از  9استاد با زمینه کاری متفاوت از استاد راهنمای
اول داشته باشد  .درصورت لزوم به پیشنهاد استادان راهنما و تائید شورای پژوهشی حداکثر یک ( )9نفر از اعضای هیات علمی یا
محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعیین می شود.
تعداد مجاز استادان راهنما و مشاور درصورتیکه هم رشته باشند حداکثر  2نفر است .در موارد خاصی که به بیش از  2نفر نیاز
باشد ،با ذکر دالیل توجیهی در شورای پژوهشی دانشکده تصمیم گیری خواهد شد.
انتخاب استاد راهنمای اول پایان نامه های پزشکی عمومی و مقاطع تحصیالت تکمیلی (به استثنای مقطع تخصص و فوق تخصص
پزشکی) از سایر دانشکده ها بالمانع است؛ بدیهی است در این موارد استاد راهنمای دوم یا مشاور حتما می بایست از دانشکده
پزشکی بوده و موضوع پایان نامه با رشته تحصیلی دانشجو همخوانی داشته باشد.
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ضمنا تاکید می گردد موضوع پایان نامه با تخصص استاد راهنما و سرفصل رشته تحصیلی دانشجو متناسب باشد .نظارت بر ارتباط
موضوعی پایان نامه بر عهده ی شورای پژوهشی دانشکده می باشد.
مرتبه علمی استاد راهنما که سرپرستی پایان نامه را برعهده می گیرد در تمامی مقاطع حتماً باید از استادیاری به باال باشد و در مورد
کارشناسی ارشد و  ،PhDسابقه ی حداقل  3سال تدریس  /پژوهش و راهنمایی (دوم)  2پایان نامه کارشناسی ارشد یامشاوره ی 4
پایان نامه ی PhDرا داشته باشد .
-2- 2سقف تعداد پایان نامه داخلی دانشگاه برای اعضای هیات علمی بعنوان استاد راهنمای کلیه دانشجویان پزشکی
عمومی و مقاطع تحصیالت تکمیلی

 3مورد به صورت انفرادی یا  6مورد به صورت مشترک

می باشد.

هر عضو محترم هیأت علمی این دانشگاه ،می تواند ساالنه ،سرپرستی معادل  3پایان نامه ی جدید داخل دانشگاهی را
بعنوان استاد راهنما برعهده گیرد و مشروط به رعایت حقوق معنوی و مالی دانشگاه فقط با کسب اجازه از معاونت پژوهشی و
معاونت آموزشی (در مورد اعضا هیات علمی تمام وقت) ،می توانند در پایان نامه های خارج از دانشگاه تا سقف  3پایان نامه
در سال به عنوان استاد راهنما همکاری کنند .در صورت مشارکت خارج از دانشگاهی به عنوان مشاور نیز می بایست موارد
اطالع رسانی گردد .بدیهی است درصورت عدم رعایت این بند مراتب قابل پیگیری خواهد بود.
برای اعضای محترم هیأت علمی که به عنوان استاد راهنما با دانشگاه های دیگر همکاری دارند ،ارائه پروپوزال و برای استادان
مشاور ارائه عنوان کامل پایان نامه به دانشگاه ضروری است.
 -3- 2اسامی مشاورین آماری و متدولوژی درطرح پژوهشی (در صورتیکه ماهیت پایان نامه آماری نباشد) بایستی
بعنوان نویسنده همکار در مقاله مربوطه آورده شوند.
جهت ساماندهی پایان نامه ها ،هنگام تصویب طرح توسط دانشکده ،عالوه بر ذکر نام استادان محترم به عنوان راهنما و مشاور،
تعداد پایان نامه های تحت راهنمایی آن استاد را که تا آن تاریخ در دست اجرا دارند ،در پرانتز حتما" قید می گردد.
 -4- 2دفاع از پروپوزال پایان نامه ها توسط دانشجو یا استاد مربوطه در یک مرحله (در مراکز تحقیقاتی و واحدهای
توسعه تحقیقات بالینی مرتبط) صورت پذیرد و در دانشکده ها پروپوزال ها صرفاً از نظر ساختار ،اساتید راهنما و مشاور (با تاکید بر
ارتباط رشته ای و ظرفیت پایان نامه اساتید) ،تناسب بارعلمی پایان نامه با رشته و مقطع تحصیلی فراگیر ،بررسی شود .بدیهی است
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در مواردی که پروپوزال اشکاالت اساسی داشته باشد ،می تواند در اسرع وقت به مجری محترم و نیز مرکز مصوب کننده پیشین
عودت داده شود.
جهت تسریع روند تصویب طرح های تحقیقاتی الزم است حداکثر یک هفته جهت داوری به اساتید محترم در مراکز ،واحدهای
توسعه تحقیقات بالینی ،گروه های آموزشی و ...فرصت داده شود .همچنین مجری محترم موظف است حداکثر تا یک هفته نسبت
به رفع موارد مطرح شده در داوری اقدام نماید.در این راستا روند تصویب طرح های پژوهشی(اعم از ثبت ،داوری و اعالم نتیجه
طرح) ،در مراکز ،واحدهای توسعه تحقیقات بالینی ،گروه های آموزشی و ....حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام می پذیرد .
پروپوزالها پس از مطرح شدن در شورای پژوهشی دانشکده درصورت تصویب به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت
تصویب نهائی در شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته اخالق در پژوهش ارسال می گردد و پس از دریافت کد اخالق ( ارسال از
طریق ایمیل به مجری از وزارتخانه ) ابالغیه تصویب از معاونت پژوهشی دانشکده با تاریخ تصویب شورای پژوهشی دانشکده
صادر می گردد.
 -5- 2شروع مراحل اجرایی طرح تحقیقاتی منوط به اخذ تصویب از کمیته اخالق بوده و صدور تاریخ جلسه دفاع
می بایست حداقل  6ماه پس از تصویب کمیته اخالق صادر شود .بدیهی است در صورت شروع طرح پیش از تصویب در کمیته
اخالق هرگونه عواقب قانونی برعهده مجری مسئول طرح می باشد.

از ابتدای سال 9311کلیه کدهای اخالق توسط وزارت خانه متبوع صادر شده و به پست الکترونیک مجری ارسال خواهد شد؛ لذا
درج موارد ذیل اجباری است:
 قید آدرس پست الکترونیک

 کد ملی (در کنار نام و نام خانوادگی )
 شماره همراه معتبر در پروپوزال

-6- 2تبدیل طرح های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و در حال انجام به پایان نامه ممنوع می باشد و اگر
هرگونه تغییر در اجزا و ساختار پروپوزال پایان نامه (شامل عنوان ،اسامی مجریان و همکاران ،روش کار و )...ایجاد شود  ،ضروری
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است مراتب به اطالع گروه  ،دانشکده و دانشگاه رسانیده شود و در صورت اخذ مجوز از شورای پژوهشی دانشگاه ،این تغییرات
قابل اجرا خواهد بود.
*براساس مصوبه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه کلیه طرحهای تحقیقاتی که جنبه کارآزمایی بالینی دارند ضروری است مجری
یا دانشجو موضوع طرح را با بیماران شرکت کننده در تحقیق درمیان گذاشته و پس از دریافت رضایت نامه ای از آنان تصویر آن
را به واحد پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
با توجه به لزوم ارائه فرم های رضایت آگاهانه در مطالعات کارآزمایی بالینی در بررسی های کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه،
ضروری است طرح های تحقیقاتی مداخله ای با نمونه انسانی ،حتما درصورت ارائه نمونه ،فرم رضایت آگاهانه در شورای
پژوهشی دانشگاه و دانشکده ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
کلیه طرحهای تحقیقاتی که جنبه بالینی دارند انجام آزمایشات آن در مراکز تابعه خود دانشگاه صورت گیرد و به مراکز خصوصی
فرستاده نشود به غیر از موارد خاص طرحهای تحقیقاتی که آزمایشات آن در خارج از دانشگاه انجام پذیر است و مراکز دولتی از
انجام آن معذور می باشند.
-7- 2در مواردی که دانشجو درخواست تغییر استاد راهنمای داشته باشد
*در صورت رد شدن پایان نامه در هر مرجع تصمیم گیری  ،دانشجو می تواند موضوع و استاد راهنما را تغییر دهد.
* در صورت تصویب در دانشکده تنها با موافقت استاد راهنما و یا ذکر دالیل قابل قبول و تصویب در شورای دانشکده عمل
می شود.
* در صورتیکه پس از ثبت پروپوزال روند داوری که ناشی از تعلل دانشجو نباشد بیش از چهارماه به طول انجامد دانشجو
می تواند موضوع و استاد راهنما را تغییر دهد.

 -8- 2تغییر عنوان پایان نامه ها به عناوینی که با امکانات موجود و حداقل هزینه قابل انجاام باشاد باا تاییاد
استاد راهنما و تصویب دانشکده ها امکان پذیر باشد.
*تغییر استاد راهنما تنها در صورت موافقت استاد مربوطه امکان پذیر است.
*استفاده از دیتا بانک های پژوهشی دانشگگاه ،امکانگات ،مگواد و وسگایل موجگود در مراکگز تحقیقگاتی ،بخگش هگا ،حیوانگات
آزمایشگاهی و اطالعات پرونده ای بیمارستانها ،مراکز تشخیصی و درمانی و مطالعات پژوهش در آموزش توصیه می گردد.
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* مطالعات مروری به شرط انتشار در نشریات معتبر می توانند به عنوان پایان نامه در نظر گرفته شود .در این مورد استاد راهنما
الزم است حداقل یک مقاله اصیل پژوهشی داشته باشد.
* در مواردی که شرایط تصویب و دفاع پایان نامه مغایر با آئین نامه های مرتبط با پایان نامه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه باشد
تصمیم گیری شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ها قابل اجراست.
در مواردی که رابطه استخدامی اعضای محترم هیات علمی با دانشگاه قطع شود ،راهنمایی پایان نامه باید به یکی دیگر از اعضای
هیات علمی واجد شرایط واگذار شده ،یا انجام پایان نامه متوقف گردد .اما درخصوص طرحهای تحقیقاتی در صورت عالقمندی
مجری ادامه انجام طرح با رعایت موازین قانونی بالمانع می باشد.
مجریان طرح های تحقیقاتی که بازنشسته می گردند یا به مرکز دیگری انتقال می یابند ،قرارداد طرح را به فرد دیگری واگذار
نمایند یا ضمانت مالی الزم را ارائه دهند .درضمن الزم است اعضای هیات علمی قبل از بازنشستگی و انتقال ،با معاونت پژوهشی
دانشگاه تسویه حساب نمایند.
مجریان طرح های تحقیقاتی که به هر دلیلی مرخصی می روند (زایمان ،فرصت مطالعاتی ،مسافرت )...... ،ملزم به معرفی جایگزین
جهت انجام ادامه امور اجرایی و اداری طرح می باشند.
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بخش  :3مدارک الزم جهت دفاع پایان نامه و شیوه ی برگزاری جلسه دفاعیه
 -1-3تدوین پایان نامه :
دانشجویان جهت تدوین پایان نامه حتما از راهنمای نگارش پایان نامه ها که در سایت دانشکده پزشکی موجود می باشد و نیز از
نرم افزار  End Noteبرای مرتب کردن رفرنس ها استفاده نمایند.

-2-3دفاع پایان نامه :
کلیه دانشجویان پزشکی عمومی و مقاطع تحصیالت تکمیلی حداقل فاصله زمانی الزم از زمان تصویب پروپوزال در دانشکده
یکسال و از زمان تصویب در کمیته اخالق در پژوهش  6ماه گذشته باشد.
دستیاران موظفند قبل از امتحان گواهینامه تخصصی( پره بورد) از پایان نامه خود دفاع نمایند در غیر اینصورت بر اساس آئین
نامه از شرکت آنان در امتحان گواهینامه تخصصی ممانعت به عمل آید.
دفاع پیش از موعد برای دانشجویان پزشکی عمومی تنها به صورت استثنا کمتر از  % 91از کل پایان نامه های هر ورودی را شامل
شده است که با انتخاب و تصویب شورای پژوهشی درصورت گذشتن  6ماه از تصویب نهائی در شورای پژوهشی دانشگاه
(  6ماه از تاریخ تصویب در اخالق در پژوهش دانشگاه ) و موافقت شورای آموزشی دانشگاه میسر می باشد.
دانشجویان پزشکی عمومی و مقاطع تحصیالت تکمیلی بدون ارسال مقاله (با کسر نمره ی مقاله) می توانند از پایان نامه خود دفاع
نمایند.
-3-3جلسه دفاعیه با حضور نماینده پژوهشی دانشکده رسمیت می یابد و برگزاری جلسه دفاع راس ساعت مقرر برگزار می
گردد (مدت زمان ارائه توسط دانشجو  91تا  21دقیقه )می باشد.
در جلسه دفاع  4داور دعوت می شوند که با  3داور جلسه رسمیت می یابد  .درصورتیکه از  4داور یک داور نتواند در جلسه
حضور یابد ضروری است به یکی از داوران مدعو وکالت کتبی خود را درخصوص ثبت نمره به معاونت پژوهشی دانشکده اعالم
نماید.
*در صورت تاخیر حدنصاب هیات داوران به مدت  91دقیقه  ،جلسه دفاع برگزار نمی گردد.
15

درصورت داشتن پذیرش مقاله در مجالت علمی پژوهشی(پزشکی عمومی) ,ISIو در مجالت  Scopusیا PubMed
(تحصیالت تکمیلی )  2نمره به نمره پایان نامه دانشجو اضافه می گردد .در مقاطع تحصیالت تکمیلی درخصوص مجالتی غیر از
موارد ذکر شده در باال 9 ،نمره به نمره پایان نامه دانشجو اضافه می گردد .در غیر این صورت نمره از  98محاسبه خواهد شد.
درصورتیکه برای انجام اصالحات پایان نامه داور منتخب توسط نماینده پژوهشی دانشکده تعیین گردد الزم است اصالحات در
پایان نامه توسط دانشجو اعمال و پس از تائید داور منتخب به واحد پژوهشی دانشکده ارائه شود و درصورت نداشتن داور منتخب
نامه ای مکتوب از استاد راهنما مبنی بر صدور مجوزی برای انجام صحافی به پژوهشی دانشکده داده شود.

موارد و مدارک الزم جهت انجام دفاعیه و بعد آن
دانشجویان محترم فرم های خام پیش دفاع ،اصالت پایان نامه،چک لیست و تائیدیه ارزیابی
ساختاری ،راهنمای نگارش پایان نامه و سوگندنامه در سایت دانشگاه علوم پزشکی بابل –
دانشکده ها  -دانشکده پزشکی– معاونت پژوهشی – امور پایان نامه ها موجود می باشد.
شرط الزم جهت دفاع پایان نامه :الزم است از زمان تصویب پروپوزال در دانشکده پزشکی یکسال و از زمان
تصویب در کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه  6ماه گذشته باشد.

)1ارائه صورتجلسه پیش دفاع که این جلسه متشکل از اساتید راهنما  ،مشاور ( علمی و آماری ) ،مدیر گروه و2
داور مرتبط به انتخاب مدیر گروه
* مهر و امضاء اساتید راهنما و مشاور علمی و آماری(در صورتجلسه پیش دفاع) جهت تکمیل پایان نامه و
انجام دفاع ضروری است
 )2نامه مکتوب مدیر گروه مربوطه ( به صورت تایپی ) با مهر و امضاء مبنی بر انجام جلسه پیش دفاع در گروه و
مجوز برای انجام جلسه دفاعیه
 )3درصورتیکه پایان نامه طرح پژوهشی می باشد و مقاله مستخرج از آن چاپ نشده باشد  ،مسئولیت چاپ مقاله با
مجری ( استاد راهنما) می باشد.
)4ارائه تعهدی از استاد راهنما مبنی بر چاپ مقاله از زمان دفاع به مدت یکسال (درصورت داشتن پذیرش مقاله
علمی پژوهشی(پزشکی عمومی) Scopus ,ISIیا ( PubMedتحصیالت تکمیلی ) گذاشتن آن در قسمت
ضمائم پایان نامه جهت صحافی ضروری می باشد )
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 )5تائیدیه واحد آموزش مبنی بر اتمام واحدهای درسی .
)6ارائه فرم تائیدیه داور ارزیاب ساختاری به همراه چک لیست به واحد پژوهشی( 3تا  1روز جهت ارزیابی
ساختاری)

) 6تعیین هیات داوران توسط واحد پژوهشی،هماهنگی شفاهی دانشجو با اساتید راهنما ،مشاور  ،نماینده
پژوهشی و داوران و اطالع به واحد پژوهشی جهت صدور دعوتنامه ( حضور حداقل  %55از اساتید اعم از
اساتید راهنما و مشاور و داور در جلسه دفاع الزامی می باشد )
 )7ارائه دعوتنامه به همراه یک نسخه پایان نامه به داوران توسط دانشجو و گرفتن امضاء از اساتید ( فرم امضاء
دعوتنامه ) جهت حضور در جلسه و ارائه آن به واحد پژوهشی دانشکده( یک هفته قبل از دفاع ).
*تعداد میهمانان در جلسه حداکثر  91نفر باشد.
 )8گرفتن لباس فارغ التحصیلی از واحد پژوهشی دانشکده با ارائه کارت دانشجویی به آن واحد و پوشیدن آن در
زمان ادای سوگند( پزشکی عمومی )
 )1برگزاری جلسه دفاع راس ساعت مقرر (مدت زمان ارائه توسط دانشجو  15تا  25دقیقه ) .
*در صورت تاخیر حدنصاب هیات داوران به مدت  15دقیقه  ،جلسه دفاع برگزار نمی گردد.
 )91جلسه دفاعیه با حضور نماینده پژوهشی رسمیت می یابد و برگزاری جلسه دفاع راس ساعت مقرر (مدت زمان
ارائه توسط دانشجو  91تا  21دقیقه )می باشد.
*در جلسه دفاع  4داور دعوت می شوند که با  3داور جلسه رسمیت می یابد  .درصورتیکه از این  3داور نیز یک
داور نتواند در جلسه حضور یابد ،ضروری است با وکالت کتبی خود به یکی از داوران مدعو 24 ،ساعت قبل از
جلسه دفاع درخصوص ثبت نمره به معاونت پژوهشی دانشکده اعالم نماید.
 )11نظرات و پیشنهادات داوران و پاسخگویی و دفاع دانشجو .
)92خروج دانشجو از جلسه به منظور ارائه نمره توسط اساتید.
)93ارائه فرم نمره و صورتجلسه دفاع به اساتید راهنما ،مشاور و داوران توسط نماینده پژوهشی.
 )4ورود دانشجو به جلسه و پوشیدن لباس فارغ التحصیلی جهت ادای سوگند (.پزشکی عمومی)
) 91محاسبه نمره و اعالم آن در بین حضار توسط نماینده پژوهشی و ادای سوگند( توسط دانشجو ) و اختتامیه
جلسه
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بخش  : 4موارد الزم پس از انجام دفاع پایان نامه
)1تائیدیه استاد راهنما و یا داور منتخب جلسه دفاع مبنی بر اعمال اصالحات در پایان نامه .
)2ارائه  9حلقه  CDشامل  :مقاله و کل پایان نامه با فرمت  PDF ، Wordو  PowerPointبه واحد پژوهشی
دانشکده پزشکی 2 ،حلقه به کتابخانه مرکزی و  9حلقه به آموزش کل.
)3قراردادن فرم تعهد اصالت پایان نامه  (،برگه  Acceptیا  Draftمقاله چاپ شده ) و نمره دفاع جهت صحافی
پایان نامه( قراردادن سوگند نامه برای دانشجویان پزشکی عمومی در انتهای پایان نامه الزامی است)
)4دریافت رسید از واحد پژوهشی جهت امضاء اساتید راهنما ،مشاور هنگام ارائه پایان نامه به آنها و تحویل رسید
به واحد پژوهشی دانشکده.
)5ارائه یک نسخه از تصویر فرم نمره دفاع به واحد آموزش دانشکده و یک نسخه از اصل فرم نمره دفاع منضم
به سوگند نامه به آموزش کل.
) 1مهر و امضاء فرم تسویه حساب توسط واحد پژوهشی دانشکده پس از تحویل  CDحاوی اطالعات مربوط به
پایان نامه و رسید تحویل پایان نامه ها به اساتید راهنما ،مشاور و مدیر گروه
* )8ترتیب قرار دادن ضمائم ( :قبل از چکیده انگلیسی)
 برگه پذیرش مقاله ( درصورت وجود)فرم اصالت پایان نامه
 فرم نمره دفاع با مهر و امضای معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی سوگندنامه ( پزشکی عمومی) 5جلد

تعداد جلدهای پایان نامه
کتابخانه مرکزی

تک رو

 2جلد

استاد راهنما

دو رو

 1جلد

استاد مشاور

دو رو

 1جلد
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دانشجو

 1جلد

انتخابی
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2-4مقاله:
موضوع مقاله براساس طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی اعضای هیات علمی حتماً باید مطابق با رشته تحصیلی آنها باشد و مجری اول
طرح یا نویسنده مسئول مقاله حاصل از طرح یاد شده  ،عضو هیات علمی مرتبط بوده و میزان همکاری و سهم مشارکت هر کدام
از همکاران طرح و ترتیب اسامی آنها در مقاله با نظر ایشان مشخص گردد.
در صورتیکه پایان نامه  ،طرح پژوهشی می باشد و مقاله مستخرج از آن چاپ نشده باشد  ،مسئولیت چاپ مقاله با مجری
( استاد راهنما ) می باشد (در مقاالت منتج از پایان نامه ها حتما نگاشته شود که این مقاله حاصل از پایان نامه می باشد و ترتیب
نویسندگان مقاله منتج از طرح به عهده مجری مسئول می باشد ).

 3-4اعالم نتیجه و نمره ی دفاع از پایان نامه:
نمره نهایی پایان نامه در مرحله سوم جلسه دفاع با حضور هیئت داوران و بصورت میانگین نمرات داوران مدعو و میانگین نمرات
استادان راهنما/مشاور

مشخص میشود .در صورت عدم دریاقت نمره قابل قبول ( 04نمره از  )11از  1داور مدعو پایان نامه مردود بوده و

بسته به دلیل از تجدید کل پایان نامه تا تمدید زمان دفاع مجدد هیئت داوران مجاز به تصمیم گیری است.
در صورتیکه پایان نامه بدون نیاز به هرگونه اصالح (حتی جزیی) مورد قبول هیئت داوران قرار گیرد در صورت ارایه مقاله معتبر پژوهشی از
پایان نامه ،نمره تا  11قابل حصول است .در صورت اصالحات جزیی از  01/57و در صورت اصالحات کلی ،نمره حداکثر (با ارایه مقاله) 01/7
خواهد شد .ارایه مقاله منتج از پایان نامه پزشکی عمومی در مجالت معتبر حداکثر  1نمره و مقاالت عیر مرتبط معتبر که انتساب دانشجو صحیح
درج شده باشد هرکدام  1/7تا یک نمره (حداکثرمجموع نمره مقاالت غیر مرتبط به پایان نامه 0نمره) است .در صورت عدم ارایه هرگونه مقاله
حداکثر نمره پایان نامه پزشکی عمومی  08خواهد بود.
فرم خالصه صورتجلسه دفاع پس ازتایید داور ناظر جلسه دفاع توسط معاون پژوهشی جهت ارایه به آموزش امضا میشود
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