
  بنام آنکه جان را فکرت آموخت

  

  معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

  هاي دانشجویان دانشکده پزشکی 

  پژوهشی دانشکده پزشکی

بنام آنکه جان را فکرت آموخت      

  

  

  دانشکده پزشکی

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

  

هاي دانشجویان دانشکده پزشکی دستورالعمل اجرائی پایان نامه

  

پژوهشی دانشکده پزشکی مصوبه شوراي

  1397مهر ماه 

  

      

دستورالعمل اجرائی پایان نامه

مصوبه شوراي



 

١ 

 

پژوهشی دانشکده پزشکی بوشهر به تصویب شوراي  17/07/1397 ماده و در تاریخ 36این آئین نامه در 

  .گرددو از تاریخ تصویب الزم االجراست و کلیه مقررات و قوانین مغایر با آن لغو می رسید

دانشجویان دوره دکتراي عمومی پزشکی می بایست از شروع دوره کارآموزي پزشکی تا قبل از ثبت نـام جهـت   :  1ماده 

 شرکت در امتحان پیش کارورزي موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب شوراي پژوهشی گروه و دانشکده برسانند

  .و کد اخالق مربوط به پروپوزال پایان نامه را دریافت نمایند

دوم تا قبـل  بایست از ابتداي ترم میدانشکده پزشکی مقطع کارشناسی ارشد تحصیالت تکمیلی در دانشجویان :  2ماده 

 .ترم سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب شوراي پژوهشـی گـروه و دانشـکده برسـانند     پایاناز 

سـاله تـا    3و دوره هاي  3به  2ساله تا قبل از آزمون ارتقاء  4تخصصی دوره هاي مقطع تحصیالت تکمیلی در دانشجویان 

موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب شوراي پژوهشـی گـروه و دانشـکده    می بایست  2به  1قبل از آزمون ارتقاء 

  .و کد اخالق مربوط به پروپوزال پایان نامه را دریافت نمایند برسانند

گردد و مسـئولیت آن  انجام هرگونه فعالیت پژوهشی بدون داشتن کد اخالق اختصاصی تخلف محسوب می :تذکر مهـم 

  .باشدتحقیقاتی میبه عهده مجري طرح 

و موافقت استاد راهنما ) دکتراي عمومی پزشکیدر مقطع تحصیالت تکمیلی یا (استاد راهنما به انتخاب دانشجو  : 3ماده 

  .گردددانشکده تعیین میشوراي پژوهشی تایید شوراي پژوهشی گروه و اعالم و 

-استثنائی با تائید شوراي پژوهشی گروه و دانشـکده مـی  در موارد . مرتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است : 4ماده 

  .توان از اعضاء هیات علمی مربی، به عنوان استاد راهنما استفاده نمود

استاد راهنماي دوم به تشخیص و پیشـنهاد  (تواند دو  استاد راهنما و دو استاد مشاور داشته باشد پایان نامه می : 5ماده 

در صـورت لـزوم، بـه    ). گـردد ها و مراکز تحقیقاتی تعیین مـی ها و دانشکدهگروه، سایر گروهاستاد راهنماي اول از همان 

نفر از اعضاي هیات علمی یا متخصصان و محققـان پـس از تائیـد شـوراي پژوهشـی       3پیشنهاد استاد راهنما حداکثر تا 

  .شوددانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می

دانشـجو در هـر سـال     2 دانشکده پزشـکی،  مه دانشکده پزشکی براي هریک از اساتیدسقف راهنمایی پایان نا : 6ماده 

اي را راهنمایی کنند، براي هر استاد به میزان یک دوم سـهمیه  پایان نامه ،استاد راهنما 2صورتیکه در . باشدتحصیلی می

دانشـجو در هـر سـال     4هر یک از اساتید سقف مشاوره پایان نامه براي  .از ظرفیت راهنمایی پایان نامه آنان منظور گردد

  :شودقف راهنمایی پایان نامه اضافه میدر موارد زیر حداکثر یک ظرفیت به س .باشدتحصیلی می

داراي یک ظرفیت اضـافی  ) اعضاي شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی(آموزشی  يهامعاونین پژوهشی گروه :الف تبصره

  .براي راهنمایی پایان نامه در یکسال تحصیلی هستند

داراي یک ظرفیت اضافی براي راهنمایی پایـان   10باالتر از  Hاعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی با شاخص : ب تبصره

  .نامه در یکسال تحصیلی هستند

داراي یـک ظرفیـت   انـد  نداشـته  که در طی دوسال گذشته پایان نامهاعضاي هیات علمی دانشکده پزشکی : ت تبصـره 

  .اضافی براي راهنمایی پایان نامه در یکسال تحصیلی هستند
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نمایه نوع  سال گذشته تحت راهنمایی خود را در مجالت 3هاي پایان نامه از% 25 در صورتی که استاد راهنما، :ث تبصـره 

 پژوهشـی  –سال گذشته تحت راهنمـایی خـود را در مجـالت علمـی     3هاي پایان نامه% 50 یا به چاپ رسانده باشد 2و  1

به چاپ رسانده باشد، بعد از ارائه مقاالت چاپ شده و کد تحقیقاتی مربوطـه بـه معاونـت     3فارسی یا انگلیسی نمایه نوع 

  .گیردسال آتی به ایشان تعلق میپژوهشی دانشکده یک ظرفیت اضافی راهنمایی پایان نامه در 

جهت کلیه پایان نامه هـاي دانشـجویان دانشـکده پزشـکی      و متدولوژیکمیزان ظرفیت اساتید مشاور آمار  :ج تبصره

براساس تعداد دانشجویان تعیین می گردد و رعایت توازن بین مشاورین آمار با نظـارت معـاون محتـرم پژوهشـی گـروه      

  .پزشکی اجتماعی، صورت خواهد گرفت

فیت پذیرش پایـان نامـه آن اسـتاد    دانشجویان پزشکی قبل از انتخاب استاد راهنما بایستی از خالی بودن ظر :ح تبصره

  .مطلع گردد

-می) هاي آموزشیدر گروه بشرط نداشتن دانشجوي تحصیالت تکمیلی(ها اعضاي هیات علمی سایر دانشکده:  7ماده 

در پایان  ،پایان نامه 2 حداکثر مشاوریک پایان نامه در هر سال تحصیلی و استاد اول و یا دوم راهنما توانند بعنوان استاد 
توانند بعنوان میاعضا هیات علمی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه  .هاي دانشجویان پزشکی همکاري نمایندنامه

هاي در پایان نامه ،پایان نامه 2 حداکثر و استاد مشاور پایان نامه در هر سال تحصیلی 2حداکثر اول و یا دوم راهنما استاد 
  .دانشجویان پزشکی همکاري نمایند

به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شوراي پژوهشی گروه و دانشکده، اضافه نمودن افراد جدید بـه عنـوان اسـتاد     : 8 ماده

  .ماه پس از تصویب پروپوزال بالمانع است 6راهنماي دوم یا مشاور، حداکثر تا 

نع کننده به تائیـد شـوراي پژوهشـی    تغییر استاد مشاور باید به پیشنهاد استاد راهنما و با ذکر دالیل کافی و قا:  9ماده 

مـاه پـس از    6تغییر استاد مشاور صرفاً براي یکبار و حداکثر تـا  . گروه رسیده و به معاونت پژوهشی دانشکده اعالم گردد

  .تصویب پروپوزال امکان پذیر است

ه یا متفاوت ولی محتواي یکسان موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشاب:   10ماده 

مسئولیت تکراري نبودن موضوع پایان نامه بعهده استاد راهنما و شوراي پژوهشی . در این دانشگاه گرفته نشده باشد

  .گروه و دانشکده خواهد بود

سال با تائید شـوراي پژوهشـی گـروه و تصـویب شـوراي پژوهشـی        5تکرار مطالعات اپیدمیولوژیک در فواصل : تبصره

  .دانشکده بالمانع است

پس از تائیـد اسـتاد   ) نفر 3حداکثر (ارائه یک موضوع پایان نامه بصورت مشترك توسط گروهی از دانشجویان  :  11ماده 

  :باشدراهنما و تصویب شوراي پژوهشی گروه و دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می

اي باشد که هـر یـک از   باشد و تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونهحجم تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته ) الف

  .دار شوندخش مستقلی از پایان نامه را عهدهدانشجویان ذیربط بتوانند انجام ب

نمایند الزاماً باید در یک دوره تحصیلی رشته پزشکی مشغول تحصیل باشند یانی که پروپوزال مشترك ارائه میدانشجو)ب

  .مشترك از پایان نامه دفاع نمایندو در یک جلسه دفاع 

  :هاي زیر انتخاب کندتواند یک موضوع تحقیقاتی را جهت پایان نامه مطابق روشدانشجو می:  12ماده 

 پیشنهاد موضوع از طرف دانشجو به استاد راهنما و نگارش پروپوزال توسط دانشجو با هدایت استاد راهنما. 
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  به دانشجو و نگارش پروپوزال توسط دانشجو با هدایت استاد راهنماپیشنهاد موضوع از طرف استاد راهنما. 

 هاي تحقیقاتی مصوب که در این صورت دانشجو یکـی از مجریـان طـرح    پیشنهاد موضوع از طرف مجریان طرح

 .خواهد بود

  :باید مراحل ذیل طی شودهاي دانشکده پزشکی پروپوزالدر تصویب  : 13ماده 

اي، می بایست با هماهنگی معاون هاي دانشجویی، در تمام مقطع تحصیلی و با هر هزینهنامههاي پایان پروپوزال: الف

هاي هاي تحقیقاتی در گروهپژوهشی گروه از نظر علمی، بودجه و رعایت اخالق پژوهشی و براساس شیوه نامه داوري طرح

  .گیرندمورد بررسی و داوري قرار بالینی و پایه، مصوب یا غیر مصوب آموزشی 

هاي آموزشی و پژوهشی، با تنظیم صورتجلسه در گروه ها پس از رفع نواقص احتمالی و رعایت آیین نامهپروپوزال: ب

شامل درخواست دانشجو و صورتجلسه شوراي (آموزشی مورد تصویب قرار گیرد و سپس پروپوزال همراه با مستندات 

هاي دانشجویی توسط استاد راهنما تا تصویب نهایی رائه پروپوزالمدت زمان ا. در سامانه بارگزاري شود) پژوهشی گروه

  .در گروه آموزشی، حداکثر دو هفته می باشد

، مسئول هماهنگی جهت تشکیل جلسه داوري، )که توسط اعضاي گروه انتخاب شده است(معاون پژوهشی گروه  :ت

  .ئول نظارت براین امور خواهد بودهاي دانشجویی و مدیر محترم گروه مسبررسی و تصویب نهایی پروپوزال

پایه و بالینی مصوب و غیرمصوب  هاي صورت گرفته در گروه آموزشیاظ نمودن داوريمعاونت پژوهشی دانشکده با لح: ث

هاي دانشجویی را به یک داور خارج از ، در صورت نیاز پروپوزال پایان نامهنفر 3با تعداد اعضاي هیات علمی بیشتر از 

 .و پس از رفع نواقص احتمالی، با تنظیم صورتجلسه در شوراي پژوهشی دانشکده تصویب نمایدگروه ارسال 

توانند پروپوزال را به داوران خارج از گروه نیز ارسال نمایند و معاون پژوهشی دانشکده ها میمعاونین پژوهشی گروه: ج

  .صورت نیاز به داوران خارج از گروه ارسال نمایدموظف است نظرات داوري را بررسی نموده و با توجه به هزینه طرح در 

پایه و بالینی مصوب و غیرمصوب  هاي صورت گرفته در گروه آموزشیمعاونت پژوهشی دانشکده با لحاظ نمودن داوري: ح

ارسال و را به یک یا دو داور خارج از گروه هاي دانشجویی پایان نامه، پروپوزال نفر 3با تعداد اعضاي هیات علمی کمتر از 

  .پس از رفع نواقص احتمالی، با تنظیم صورتجلسه در شوراي پژوهشی دانشکده تصویب نماید

هاي دانشجویی در شوراي پژوهشی دانشکده تا تصویب نهایی آن، حداکثر چهار هفته مدت زمان بررسی پروپوزال: خ

  .باشدمی

روپوزال پایـان نامـه، همـاهنگی یـا ناهمـاهنگی      شوراي پژوهشی گروه موظف است همزمان با بررسی علمی پ:  14ماده 

موضوع پایان نامه با الین تحقیقاتی استاد راهنما و همچنین بودجه و رعایت کدهاي اخالقی را بررسـی و در صورتجلسـه   

  .مربوطه درج نماید

پروپوزال پایـان نامـه   تواند بعنوان هاي تحقیقاتی مصوب در شوراهاي پژوهشی دانشگاه یا دانشکده، میطرح :  15ماده 

نامه دانشجو در شـوراي پژوهشـی گـروه و دانشـکده     جایگزین شدن طرح پژوهشی بعنوان پایان. دانشجو پذیرفته شود

  .شودپزشکی بررسی و تصویب می

در خصوص طرح هاي گرانت و یا طرح هاي پژوهشی بزرگ که اساتید مجري آنها هستند و دانشجو بعداً به تیم :  تبصـره 

  .ندد، دانشجو می تواند توسط مجري اصلی طرح به عنوان مجري جدید به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی گرددمی پیو



 

٤ 

 

شوراي پژوهشی دانشکده، پیشنهاد استاد راهنما و درخواست دانشجو را مبنی بر وارد شدن در بخشی از یک  : 16ماده 

چه عنوان و حجم کار پژوهشی در نظر گرفته شده در نمایند و چنانطرح گرانت و یا یک طرح پژوهشی مصوب بررسی می

آن طرح با حجم کار پایان نامه دانشجو مطابق و تناسب داشته باشد، موافقت شوراي پژوهشی دانشکده پزشـکی اعـالم   

  .بدیهی است بررسی علمی و متدولوژیک مجدد طرح الزم نیست. گرددمی

تحصیلی مورد نظر در طرح پژوهشی ارائه شـده کـافی نباشـد،    چنانچه حجم کار پژوهشی در خصوص مقطع  :  17ماده 

مجري طرح با مشارکت دانشجو می تواند بخشی از یک فاز دیگر از پژوهش را در غالب پروپوزال تکمیلی ارائـه دهـد تـا    

  .نظر شوراي پژوهشی دانشکده تامین شود

ا به شوراي تصویب کننده طرح اولیه ارائـه  در صورت نیاز به بودجه اضافی، مجري اصلی طرح درخواست خود ر :تبصره 

  .نمایدمی

  .حقوق مادي و معنوي مربوط به پایان نامه بر اساس توافق بین مجریان براي آنان محفوظ است:  18ماده 

هر دانشجو حداکثر سه ماه بعد از تصویب موضوع پایان نامه، فقط یکبار حق انصراف یا تعـویض آن را دارد کـه   :  19ماده 

انصراف و تعویض باید با ذکر دالیل منطقی و مستند از طرف دانشجو و استاد راهنما بوده و به تائید شوراي پژوهشـی  این 

. در صورت انصراف و تعویض عنوان، مراحل تصویب عنوان جدید پایان نامه مجدداً تکرار می شـود . گروه و دانشکده برسد

در . اسـت ) انصراف یا تبدیل آن به طرح پژوهشـی (ف موضوع قبلی تصویب موضوع جدید پایان نامه مستلزم تعیین تکلی

صورتیکه تغییر عنوان مستلزم تغییر استاد راهنما نیز باشد کسب موافقت کتبی از استاد راهنما و گـروه آموزشـی قبلـی    

  .الزامی است

  .باشدل میفاصله زمانی از تصویب پروپوزال تا دفاع بر اساس آئین نامه کشوري حداقل یکسا:  20ماده 

اخذ پایان نامه بصورت مهمان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منوط به اعالم موافقت دانشگاه مبدأ و با رعایت :  21ماده 

  .تمامی مفاد این آئین نامه امکانپذیر است

شگاه علوم پزشکی ها منوط به تصویب نهایی پایان نامه در دانانجام پایان نامه بصورت مهمان در سایر دانشگاه:  22ماده 

  .باشدبوشهر و انتخاب استاد راهنما اول از این دانشگاه می

  :هاي زیر باشد ه باید شامل قسمتهر پایان نام: 23ماده 

پایان نامه شامل آرم و نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، نام  فارسی و انگلیسی جلد) الف

پایان نامه /پایان نامه دوره دکتري تخصصی پزشکی/نامه دوره دکتري حرفه اي پزشکیدانشکده پزشکی، عبارت پایان 

هاي دوره تخصص پزشکی درمورد پایان نامه(دوره کارشناسی ارشد، عنوان پایان نامه، نام پژوهشگر بدون ذکر القاب 

اساتید مشاور و تاریخ / ا و نام استاد اساتید راهنم/ ، شماره طرح تحقیقاتی، نام استاد)ذکرکلمه دکتر قبل از نام مجازاست

جلد صحافی شده پایان نامه داراي قسمتی به نام عطف پایان نامه است که به صورت حاشیه . است) ماه و سال ( دفاع 

عطف پایان نامه عبارت عنوان پایان نامه  الزامی است که در. باریکی در حد فاصل بین روي جلد و پشت آن قراردارد

  .ابتداي عنوان همراه با نام نویسنده نوشته شود ر صورت طوالنی بودن این عنوان تنها بخشی ازنوشته شود د

  )مطابق صفحه جلد پایان نامه( فارسی و انگلیسی نوانصفحه ع) ب

و هیأت داوران، معاون پژوهشی گروه  فرم نمره باید با امضا اساتید راهنما و مشاور،(صفحه فرم درج نمره در پایان نامه ) ج

  )دانشکده باشد



 

٥ 

 

  صفحات تقدیر و تقدیم و قدردانی) چ

  ).کلمه 500حد اکثر (باشد ها میگیري کلید واژهدر برگیرنده مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه :چکیده )د

به زبـان کـامال شـفاف و روشـن و     را نتایج حاصل از پژوهش داراي عنوان خبري باشد و متن پیام، : پیام ترجمان دانش) ذ

  ).کلمه 300حد اکثر ( اي که فرد ناآشنا به پژوهش آن را کامال درك کند ، به گونهبیان نمایدغیرتخصصی 

  .شامل فهرست مطالب، فهرست جداول، فهرست شکل ها و فهرست نمودارها:  فهرست)  هـ

هدف کلی، اهـداف اختصاصـی،   (یان مسئله تحقیق، ضرورت انجام مطالعه، اهداف کلیات که شامل مقدمه و ب: فصل اول) و

  .باشد، فرضیات و سواالت تحقیقی می)اهداف کاربردي

  .باشدمی) پیشینه تحقیقاتی(بررسی متون که شامل : فصل دوم) ز

روش نمونـه گیـري،    روش ها و مواد که شامل نوع پژوهش، جامعه آماري و مکان پژوهش، حجـم نمونـه و  : فصل سوم) ح

معیارهاي ورود و خروج ، روش جمع آوري اطالعات، ابزار جمع آوري اطالعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها ،پرسشـنامه  

  .باشداهانه و چک لیست مورد استفاده میو فرم رضایت آگ

الـب جـداول و نمـودار هـاي     هاي آماري و یا توصیف متغیرهاي مورد مطالعه در قنتایج حاصل از تحلیل:  فصل چهارم) ط

  .گیردل آماري اهداف مطالعه را دربر میمختلف ناشی از تجزیه و تحلی

هدف کلی مطالعه؛ معرفی هر یک از نتایج حاصله، مقایسه با نتایج تحقیقات داخلی و :بحث و نتیجه گیري : فصل پنجم) ي

یقات دیگران و همچنین ذکر علل احتمـالی نتـایج   خارجی، توضیح تفسیر و تبیین هماهنگی ها و مغایرت ها با نتایج تحق

بندي کلی مباحث ارائه شده و مهمترین نتایج بدست آمـده بطـور   گیري نیز به جمعنتیجه .بدست آمده را شامل می گردد

در ادامه فصل پنجم به ارائه برخی پیشنهادات اجرایی به سایر پژوهشگران و پیشنهادات کـاربردي در   .خالصه اضافه شود

  .شوداستاي نتایج بدست آمده از پژوهش پرداخته میر

  .شودتنظیم می  (Vancouver)طبق الگوي رفرانس نویسی وانکور بر منابع) ك

  .در صورت وجود پیوست در پایان نامه بعد از منابع قرار گیرد) گ

  .ها الزامی استقراردادن چکیده  انگلیسی در آخر پایان نامه) ف

نویس آن توسط دانشجو و تائید اساتید راهنمـا، معـاون پژوهشـی    پایان نامه، پس از نگارش کامل پیشدفاع از  :24ماده 

گروه، اساتید مشاور، مشاور آمار، آموزش دانشکده و سپس بررسی توسط کارشناسان معاونت پژوهشی مبنـی بـر قابـل    

صـالحدید معـاون پژوهشـی گـروه و معاونـت      در صورت  .دفاع بودن پایان نامه در حضور هیات داوران صورت می گیرد

  .پژوهشی دانشکده دانشجو ملزم به ارائه اطالعات خام و نتایج آنالیز آماري قبل از جلسه دفاع خواهد بود

معاون پژوهشی گروه و کارشناسان پژوهشی دانشکده موظفند ظرف مدت حداکثر دو هفتـه پـس از دریافـت     : 25ماده 

زمان و مکـان برگـزاري جلسـه دفـاع از     . ت الزم جهت بر گزاري جلسه دفاع را فراهم آورندپیش نویس پایان نامه اقداما

پایان نامه باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر با اعالم کتبی توسط  معـاون پژوهشـی بـه اطـالع اسـتادان راهنمـا،       

گروه آموزشـی، دانشـکده و بیمارسـتان    هماهنگی درج آگهی در تابلو اعالنات . مشاوران و داوران و سایر ذینفعان برسد

  .شهداي خلیج فارس به عهده دانشجو خواهد بود

معاونت پژوهشی دانشکده موظف است تسهیالت الزم جهـت جلسـه دفـاع از پایـان نامـه را فـراهم آورده و       :  26ماده 

  .هدامکانات مورد نیاز ارائه مطلوب پایان نامه را در اختیار دانشجو و استاد راهنما قرار د
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با حضـور اعضـاي زیـر    هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامه ها را بر عهده دارند  :  27ماده 

  .شودتشکیل می

 )بعنوان رئیس جلسه(یا معاون پژوهشی گروه آموزشی مربوطه معاون پژوهشی دانشکده ) 1

 و مشاور پایان نامه  استاد یا اساتید راهنما) 2

  نفر از اعضاء هیات علمی به پیشنهاد استاد راهنما و تائید معاون پژوهشی دانشکدهدو ) 3

  کارشناس پژوهشی دانشکده) 4

حضور استاد راهنما، دانشجو، معاون پژوهشی گروه، نماینده حوزه معاونت پژوهشی دانشکده در جلسه دفـاع از   :تبصره

به جـزء اسـاتید راهنمـا و    ( بعنوان داور نفر از اعضاي هیات علمی 2حضور حداقل  باجلسه دفاع . پایان نامه  الزامی است

  . رسمیت خواهد داشت) مشاور پایان نامه 

هاي ارزشیابی ارزشیابی پایان نامه به عهده اعضاء هیات داوران است که نتیجه آن در پایان جلسه دفاع در فرم : 28ماده 

اي جداگانه، بدون حضور دانشجو و سـایر مـدعوین،   بالفاصله پس از دفاع در جلسه هیات داوران. پایان نامه ثبت می شود

  .نماینداقدام به تکمیل فرم ارزشیابی و جمع بندي و استخراج نمره پایان نامه می

هاي ارزشیابی پس از امضاي هیأت داوران، باید توسط نماینده پژوهشی دانشـکده  گهفرم صورتجلسه دفاع و بر : 29ماده 

  .ه صورت رسمی و محرمانه به حوزه معاونت پژوهشی دانشکده ارسال شودب

  :نمره پایان نامه بصورت ذیل تقسیم خواهد شد 20 : 30ماده 

و ) به تساوي و با ضریب یـک (نمره آن در جلسه دفاع بر اساس میانگین نمرات  اعضاي هیات داوران و اساتید مشاور  18 

نمره آن به پایان نامه هـایی کـه بصـورت مقالـه در      2. داده خواهد شد) 2اعمال ضریب  با(میانگین نمرات اساتید راهنما 

  .پژوهشی چاپ شده و یا مجوز چاپ گرفته است براساس جدول زیر تعلق خواهد گرفت –مجالت علمی 
  

نمره 2 2و  1در مجالت نمایه نوع پایان نامه چاپ مقاله 

نمره 5/1 3در مجالت نمایه نوع  پایان نامه چاپ مقاله

نمره 1 در مجالت سایر نمایه هاي بین المللی  پایان نامه چاپ مقاله

نمره 5/0 در کنگره داخلی یا بین المللیپوستر از موضوع پایان نامه سخنرانی و ارائه 

  نمره 1  با آدرس دانشگاههاي تحقیقانی خاتمه یافته چاپ مقاله از سایر طرح
  

نمایـد و  در صورتیکه دانشجو نویسنده اول و یا نویسنده مسئول مقاله باشد نمره مقالـه را کامـل دریافـت مـی    : تبصـره 

  .درصد نمره مقاله را براساس جدول فوق دریافت خواهد کرد 50درصورتیکه دانشجو جزء سایر نویسندگان باشد 

  :شوندچهار رتبه به شرح ذیل متمایز می ها با توجه به نمرات اخذ شده بهارزشیابی پایان نامه : 31ماده 

   20تا  19هاي با  نمره پایان نامه       عالی  

    99/18تا  17هاي با نمره پایان نامه     بسیار خوب  

  99/16تا  14هاي با نمره پایان نامه       خوب  

   14هاي با نمره کمتر از پایان نامه     غیر قابل قبول  



 

٧ 

 

دانشجو موظف است بـا همـاهنگی    تعیین نمره دانشجو مشروط به انجام تغییرات در پایان نامه باشد،چنانچه  : 32ماده 

اصالحات الزم را انجام داده و پس از تائید اصالحات انجام شده توسط معـاون  و مشاور و استاد مشاور آمار د راهنما اساتی

  .گرددپژوهشی گروه  نمره نهایی اعالم می

  .دقیقه خواهد بود 30دفاع حداکثر ائه پایان نامه توسط دانشجودر جلسه زمان ار:  33ماده  

  .پس از تشکیل جلسه دفاع، تاریخ تصویب یا دفاع از پایان نامه و نمرات آن غیر قابل تغییر است:  34ماده 

  .دورو چاپ شود نتهاي منابع بصورتنامه تا صفحه اها از صفحه ابتداي فهرست پایاننامهتکثیر متن پایان : 35ماده 

نسخه صحافی و به حوزه   5دانشجو موظف است پایان نامه خود را حداقل در  ،پس از برگزاري جلسه دفاع : 36ماده 

یک نسخه کتابخانه دانشکده پزشکی، یک نسخه کتابخانه مرکزي، یک نسخه (معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نماید 

  ).دانشجو، اساتید راهنما، اساتید مشاور



  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

به .............. .........دانشجوي رشته 

 ": تحت عنوان

به  "..........................................................

و با حضور استادان مشاور، هیات داوران و ناظرین در 

پایان نامه  دانشجو، تشکیل شد پس از دفاعِ

مورد بحث و نقد توسط هیئت داوران قرار گرفت و با  توجه به راي و نظر استادان راهنما، 

مقاالت /از هجده و مقاله...................... 

) با حروف............... (....نامه با نمره 

مورد تصویب قرار گرفت و به شماره 

   .هاي دانشکده پزشکی به ثبت رسید

  رئیس دانشکده                        

 

  بسم اله الرحمن الرحیم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده پزشکی

 صورتجلسه دفاع از پایان نامه

دانشجوي رشته ........ ................خانم /جلسه دفاع از پایان نامه آقاي

تحت عنوان...... .............شماره دانشجویی 

...................................................................................................................................

و با حضور استادان مشاور، هیات داوران و ناظرین در .......................................... 

تشکیل شد پس از دفاعِ....................... در تاریخ .......... 

مورد بحث و نقد توسط هیئت داوران قرار گرفت و با  توجه به راي و نظر استادان راهنما، 

...................... مشاوران و داوران، به انجام فرآیند پایان نامه نمره 

نامه با نمره تعلق گرفت و در مجموع پایان...... 

مورد تصویب قرار گرفت و به شماره .................. و با درجه ........................ 

هاي دانشکده پزشکی به ثبت رسیدنامهدر دفتر پایان....................................... 

  :عضو هیات داوران

  : عضو هیات داوران

                                       معاون پژوهشی دانشکده

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقاي

شماره دانشجویی 

.........................................................................

.......................................... راهنمایی 

.......... ................محل 

مورد بحث و نقد توسط هیئت داوران قرار گرفت و با  توجه به راي و نظر استادان راهنما، 

مشاوران و داوران، به انجام فرآیند پایان نامه نمره 

...... ..........نمره 

 ........................

 .......................................

  

  :استاد راهنما

  

  :استاد مشاور

  

عضو هیات داوران

  

عضو هیات داوران

  
معاون پژوهشی دانشکده



  فرم ارزشیابی پایان نامه پس از تکمیل توسط داوران محرمانه تلقی می گردد

خواهد شد از نمره نهایی یک نمره کسر ،زمان تعیین شده در آیین نامه قبل از دانشجو تصویب پروپوزالِ درصورت عدم  

 پایان نامه نمره منفی منظور خواهد شد از دفاعجلسه زمان مدت در صورت عدم رعایت 

  .دقیقه هم جهت پرسش و پاسخ لحاظ شده است 10دقیقه و  20مدت زمان ارائه پایان نامه حداکثر 
 

 اسالید 4حداکثر در ) کلیات و بیان مسئله(شامل  مقدمه -1

 اسالید 1در ) اهداف اصلی و اهداف فرعی(اهداف شامل  -2

 اسالید 4حداکثر در ) هانکات ضروري مثل مکان و زمان، جمعیت مورد مطالعه و روش(ها مواد و روش -3

 اسالید 8حداکثر در  یافته ها -4

 اسالید 4بحث حداکثر در  -5

 اسالید 1گیري حداکثر در نتیجه - 6

 اسالید 1 در پیشنهادات حداکثر -7

  اسالید جداگانه در صورت چاپ مقاله یا در حال چاپ یا به صورت سخنرانی در کنگره داخلی یا خارجییک  -8
 

  :موضوع پایان نامه
  :                دفاعو محل جلسه تاریخ            :           رشته تحصیلی                    :           نام و نام خانوادگی دانشجو

  

  نمره کسب شده  نمره حداکثر  شاخص  ردیف

    0-5  محتوي پژوهش و نوآوري آنارزش و اهمیت علمی   1
    0-2  کیفیت تبیین اهداف و فرضیات و کیفیت تدوین مقدمه و بررسی مطالعات قبلی  2
    0-2  )ايپرسشنامه/بالینی/آزمایشگاهی(و چگونگی اجراي آن  حجم کارانتخاب روش کار،   3
    0-2  در انجام طرحمیزان فعالیت تخصصی دانشجو   4
کیفیت و کمیت نتایج حاصل از مطالعه، چگونگی تجزیه و تحلیل آماري نتایج و   5

  گیريح، کیفیت بحث و نتیجهمیزان دستیابی به اهداف طر
3 -0    

در جلسه  ارائه پایان نامهنحوه رعایت ضوابط اخالقی در طول انجام مراحل تحقیق و   6

  دفاع

2-0    

    0-2  انعطاف پذیري در نقد و اشکاالت مطرح شده ،سواالتقدرت پاسخگوئی به   7

18    

  
  

    امضاء                                            استاد مشاور  /استاد راهنما /نام و نام خانوادگی داور
  

  :اعالم نظر داوران
1 ( پایان نامه در وضعیت حاضر مورد قبول بوده، نمره آن به شرح جدول فوق اعالم گردید.  
2 ( پایان نامه نیاز به اصالحات دارد.  
  

نمره 2 2و  1در مجالت نمایه نوع از پایان نامه چاپ مقاله 

نمره 5/1 3در مجالت نمایه نوع  از پایان نامه چاپ مقاله

نمره 1 در مجالت سایر نمایه هاي بین المللی  از پایان نامه چاپ مقاله

نمره 5/0 در کنگره داخلی یا بین المللیپوستر از موضوع پایان نامه سخنرانی و ارائه 

  نمره 1  هاي تحقیقاتی خاتمه یافته با آدرس دانشگاهچاپ مقاله از سایر طرح
نماید و درصورتیکه دانشجو جزء سایر نویسـندگان باشـد   مقاله باشد نمره مقاله را کامل دریافت میدر صورتیکه دانشجو نویسنده اول و یا نویسنده مسئول : تبصره

 .درصد نمره مقاله را براساس جدول فوق دریافت خواهد کرد 50


