
ديرٌ دکترای عمًمی  َای پایان وامٍ مدل درتىًع ایجاد شیًٌ وامٍ اجرایی 

 

ٍسارت هتجَع در خػَظ ثزرسی ٍ اخزای ضیَُ ًبهِ تٌَع ثخطی ثِ هذلْبی پبیبى  عٌبیت ثِ پیطٌْبدثب 

خْت هغزح ضذى در ضَرای آهَسضی داًطگبُ ضیَُ ًبهِ ثِ غَرت سیز ایي ّبی دکتزای عوَهی، -ًبهِ در دٍرُ

 :د گزدهی  پیطٌْبد

پیش شرط َا ( الف 

دستًرالعمل ثبیستی ثزاسبط ضذُ ثِ عٌَاى هذلْبی خبیگشیي پبیبى ًبهِ،  پیطٌْبد هزاحل تػَیت هَارد (1

 (https://med.bpums.ac.ir/fa/DynPages/Page.aspx?Id=1622) پزشکی اجرایی پایان وامٍ َای داوشکدٌ

 .ثبضذ

ثجت عٌَاى، تػَیت پزٍپَسال، ًظبرت ثز حسي اًدبم، تبییذ ًْبیی ٍ اًتخبة اسبتیذ راٌّوب ٍ هطبٍر، هزاحل  (2

عجق  هستٌذ ثِ ضکل قبثل دفبع اس پبیبى ًبهِ ٍ تْیِ گشارش ًْبیی در قبلت فبیل هدلذ پبیبى ًبهِ،ارائِ ًتبیح هکتَة ٍ 

 .ضزٍری هی ثبضذ داًطکذُ پشضکیضیَُ ًبهِ اخزایی 

سبعت ٍقت ًیبس داضتِ ثبضذ ٍ کبرّبی  200ثبیستی حذاقل هعبدل  هذلْبی خبیگشیي پبیبى ًبهِحدن کبر در  (3

ثعٌَاى  کِ داًطدَ سْن اًذکی داضتِ ٍ یبدگیزی فعبلی در اخزای فعبلیت غَرت ًگیزد هَاردییب سجک تز اس ایي حذ 

 .ى پبیبى ًبهِ ًوی ثبضذخبیگشی

مدلُای جایگزیه پایان وامٍ ( ب

 ّبی فٌبٍراًِثٌیبى، ثجت پتٌت، تَلیذ کیت ّبی تطخیػی ٍ سبیز فعبلیتتَلیذ هحػَالت داًص (1

 پضٍّطی هعتجز-علویًطزیبت ثِ ضزط اًتطبر در  هتبآًبلیش عزاحی ٍ اخزای هغبلعبت هزٍری ًظبهوٌذ ٍ (2
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َای وشریات معتبر ي ایىدکس شدٌ در پایگاٌوگارش مقاالت مًردی بٍ شرط اوتشار در  (3

Scopus  یاPubMed  یاISI 

 هقبلِ حبغلیب چبح  رشیٍ پذی هدزعٌَاى ثِ  ییداًطدَ قبتیتحق تِیکن اة یقبتتحقیعزح  کیاًدبم  (4

یب هسئَل ثعٌَاى ًَیسٌذُ اٍل  ISI ای PubMed ای Scopus ّبیگبُیضذُ در پب ُیًوب یّب در صٍرًبل اس عزح

 لیتحع اىیتب پب

درهبًگبُ ٍ هزاکش در  ضذُ  ریشیآهَسضی هػَة ٍ ثزًبهِ کَریکَلَم کبرٍرسی داٍعلجبًِ ٍ هبساد ثز (5

 هبُ 6درهبًی آهَسضی ٍ داًطگبّی ثِ هذت حذاقل  –ثْذاضتی 

 6ّبی علوی ثِ هذت حذاقل  ّبی سالهت ٍ اًدوي ، خیزیِ(NGO)ّبی هزدم ًْبد  کبرٍرسی در سبسهبى (6

 ...(ثِ عٌَاى هثبل فعبلیت در اًدوي غزع، دیبثت ٍ )هبُ 

هبُ در هزاکش ارائِ خذهت ثِ سبلوٌذاى ٍ یب  6حذاقل حضَر ٍ ارائِ خذهت داٍعلجبًِ ثِ هذت (7

 ....ٍ العالجغعت ثیوبراى

هبُ ّوزاُ ثب  6حذ اقل ّبی هزتجظ ثِ هذت  ّب ٍ کبرگبُ ثٌیبى ٍ یب کبرخبًِدر ضزکت داًصکبرٍرسی  (8

 کبرًبهِ عولکزدی قبثل قجَل

ی ثغَریکِ اریدست ای(PhD) یتخػع یدکتزا اىیدر رسبلِ داًطدَ یپضٍّص اریثِ عٌَاى دست یّوکبر (9

هسئَلیت ٍ حقَق هعٌَی ایطبى  ی ٍ دکتزی تخػػی یب دستیبر ٍاحزفِسْن ٍ خبیگبُ کبری داًطدَیبى 

 .تعییي گزدد

ٍاحذ ًظزی اس قجیل  6هعبدل  یهدبس ایٍ  یضذُ حضَر فیتعز یضزکت در دٍرُ پَدهبىارائِ گَاّی  (10

هَضَعبت هطبثِ ٍ  ایًظبم سالهت  تیریهذ ،یآهَسش پشضک عجبثت هجتٌی ثز ضَاّذ، ،یىیثبل یّب پضٍّص

 ثب تبئیذ داًطکذُ هزثَعِ هزتجظ ثِ رضتِ


