بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی انتخاب ،انجام و دفاع پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی

پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در زمينه مرتبط با رشته
تحصيلي خود زيرنظراستاد راهنما به تحقيق بپردازد .با توجه بخشنامه ارسالي از سوي وزارت متبوع مبني بر
لزوم دفاع از پايان نامه توسط دانشجويان پزشكي عمومي ،اين شيوه نامه به منظور تاكيد بر اهميت موضوع و
اطالع اين دسته از دانشجويان از روند انتخاب واحد  ،ثبت عنوان ،ثبت پروپوزال و دفاع از پايان نامه و
جلوگيري از تاخير در مراحل تحصيلي ،تدوين و در شوراي آموزشي دانشگاه مورخ  1400/3/24به تصويب
نهايي رسيد.
شرایط و مدارک الزم جهت اخذ واحد پایان نامه
ماده  :1ارائه گواهي شركت در كارگاه پروپوزال نويسي و روش تحقيق قبل از شروع دوره كارآموزي و اخذ
واحد پايان نامه .
تبصره :1- 1معرفي دانشجو توسط واحد آموزش دانشكده جهت انجام انتخاب واحد و شروع دوره استيودنتي
منوط به گذراندن كارگاه پروپوزال نويسي و ارائه گواهي مي باشد .
تبصره:2- 1گواهي شركت در كارگاههاي پروپوزال نويسي كه فقط توسط مديريت و اداره توسعه پژوهش
دانشگاه برگزار ميشود معتبر مي باشد.
تبصره:3- 1هماهنگي جهت مكان و زمان برگزاري كارگاه بعهده معاونت آموزشي مي باشد و معرفي مدرسين
كارگاه توسط معاونت پژوهشي صورت مي پذيرد.
ماده :2طبق آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دانشجويان مي بايست از شروع دوره كارآموزي (استيودنتي) تا
قبل از شركت در آزمون جامع پيش كارورزي (پره انترني) موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به تصويب برسانند.
تبصره :1- 2فرصت اخذ عنوان ( تكميل فرم ثبت عنوان طرح پايان نامه) از شروع دوره كارآموزي دانشجو ،حداكثر تا
پايان دوره استيودنتي مي باشد.
تبصره :2- 2شروع دوره اكسترني منوط به ثبت عنوان پايان نامه و انتخاب استاد راهنما مي باشد.
تبصره :3- 2حداكثر مهلت بر اي ارسال پروپوزال پايان نامه به معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي ،تا  3ماه قبل از
شركت در آزمون پيش كارورزي مي باشد.

تبصره : 4- 2دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خودرا در مدت مقرر به تصويب
نرسانند تازمان تصويب موضوع پايان نامه به هيچ عنوان مجاز به شركت در آزمون جامع پيش كارورزي نمي باشند.

انتخاب استاد راهنما
ماده  :3استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو ،موافقت استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي
پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.
تبصره :1- 3كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع كه رتبه استاديار يا باالتر از آن را داشته باشند مي توانند
به عنوان استاد راهنما انتخاب گردند.
تبصره  :2- 3اعضاي هيات علمي با رتبه مربي در صورت دارا بودن شرايط زير مي توانند بعنوان استاد راهنما
تعيين گردند( .مصوب شوراي پژوهشي مورخ )88/4/31
 - 1حداقل يكبار پژوهشگر برتر دانشگاه
 -2حداقل  10مورد مشاوره پايان نامه
 -3حداقل  15طرح پژوهشي مصوب (مجري)
 -4حداقل يك مقاله  ISIنفراول و يا دو مقاله  ISIنفر دوم به بعد
 -5حداقل  5مقاله علمي –پژوهشي داخلي
تبصره :3- 3در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي
دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.
ماده  :4سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما
هدايت مي شوند ،از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي
دانشكده مربوطه ضرب در عدد  2بدست مي آيد.
تبصره  :1- 4بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي تعداد پايان نامه هاي دانشجويي براي هر استاد راهنما كه
عضو شوراهاي پژوهشي باشد از هر ورودي  3دانشجو و براي اعضاي هيات علمي غير عضو شوراها از هر
ورودي  2دانشجو مي باشد.

تبصره  :2- 4بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي هر عضو هيات علمي مي تواند يك پايان نامه با موضوع
پژوهش در آموزش عالوه بر سقف تعيين شده در بند فوق داشته باشد (مصوبه شوراي پژوهشي مورخ
.)89/9/17
ماده  :5موضوعي كه به عنوان پايان نامه دانشجو ارائه مي شود بايستي با رشته استاد راهنما مرتبط باشد.
ماده  :6در صورت عدم امکان هدایت پایان نامه (ماموریت آموزشی ،مرخصی ،انتقال ،بازنشستگی) توسط استاد
راهنما ،بمدت بیش ازیک چهارم زمان پیش بینی شده برای اجرای پایان نامه باید استاد راهنمای دیگری بعنوان
استاد راهنمای دوم توسط استاد راهنمای اول یا شورای پژوهشی دانشکده با هماهنگی دانشجو تعیین و به
دانشجو معرفی شود.
ماده  :7استاد راهنما یا استاد مشاور بایستی از ابتدا جزء مجریان و یا همکاران طرح تحقیقاتی که پایان نامه
می شود ،باشند (یک نفر جز طرح باشد کافی است).
ماده  :8هر دانشجو فقط یک مرتبه مجاز به تغییر استاد راهنما می باشد که این تغییر بایستی با موافقت
طرفین و با ذکر دالیل کافی و مستند ،به تصویب شورای پژوهشی دانشکده پزشکی برسد.

انتخاب استاد مشاور
ماده  :9درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان ومحققان
برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.
تبصره  :1- 9تعداد پايان نامه هايي كه اعضاي هيئت علمي مي توانند مشاور باشند سقف ندارد.
ماده  :10تغییر استاد مشاور باید به پیشنهاد استاد راهنما و با ذکر دالیل کافی و قانع کننده به معاونت
پژوهشی دانشکده اعالم گردد.
تبصره  :1- 10تغيير استاد مشاور صرفاً براي يكبار و حداكثر تا پايان نيمه اول زمان اجراي پايان نامه امكان
پذير است.

تبصره  :2- 10به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ،اضافه نمودن افراد جدید به
عنوان استاد مشاور ،حداکثر تا  3ماه پس از تصویب پروپوزال بالمانع است.

انتخاب موضوع پایان نامه
ماده  :11انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.
ماده  :12بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه ،پايان نامه بايد از ابتدا به عنوان طرح تحقيقاتي ارائه
شود (كليه شرايط تصويب طرح تحقيقاتي را داشته باشد).
ماده  :13هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.
تبصره :1- 13انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر 3نفر)پس از تاييد استاد راهنما
و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد:
الف :حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.
ب :تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از
پايان نامه را عهده دار شوند.
ج :دانشجوياني كه پروپوزال مشترك ارائه مي نمايند هر دانشجو بايستي يك پروپوزال پايان نامه با عنوان
متفاوت داشته باشد  .نگارش پايان نامه جدا انجام شود .
ماده  :14دانشجو حداکثر یک بار بعد از تصویب پایان نامه ،می تواند با ذکر دالیل کافی و مستند و موافقت
استاد راهنما ،درخواست تغییر موضوع پایان نامه نماید .تایید درخواست به عهده شورای پژوهشی دانشکده
پزشکی می باشد.

شرایط ارایه طرحهای مصوب سایر شوراها در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
به عنوان پایان نامه
ماده  :15تقاضای تبدیل طرح به پایان نامه باید در ابتدا و یا در حین اجرای طرح و حتماً شش ماه قبل از ارائه
گزارش نهایی و پایان طرح ارائه شود به شرطی که از ابتدا دانشجو از همکاران طرح باشد.

تبصره  :1- 15در صورت چاپ مقاله و یا گرفتن پذیرش مقاله در مجالت معتبر علمی پژوهشی داخلی یا
خارجی امکان تبدیل طرح به پایان نامه وجود ندارد حتی اگر شرایط مندرج در ماده  15را داشته باشد.
ماده  :16تقاضای تبدیل طرح به پایان نامه باید در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی بررسی و به تصویب
برسد.
تبصره  : 1- 16بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه ،طرحهاي مصوب در شوراهاي پژوهشي زئونوز
و شوراي علوم پايه و باليني و شوراي پژوهش در آموزش به عنوان پايان نامه در شوراي پژوهشي دانشكده
پزشكي نياز به كارشناسي مجدد ندارد .در صورتيكه طرحهاي مصوب ساير شوراها بايستي از ابتدا در شوراي
پژوهشي دانشكده پزشكي به عنوان پايان نامه بررسي شود.
مراحل ثبت پایان نامه
ماده  :17جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:
الف :انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما
ب :بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده
ج :ارائه و تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي.
د :تصويب پايان نامه مصوب دانشكده پزشكي در كميته اخالق دانشگاه علوم پزشكي.
ه :تصويب پايان نامه مصوب كميته اخالق در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي.
و :ابالغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه.

نحوه نگارش پایان نامه
ماده  :18هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:
الف :چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت وزمينه كار،موادوروش ،نتايج ونتيجه گيري)
ب :مقدمه (داليل اهميت موضوع روش ،اطالعات كلي در زمينه پژوهش واهداف پژوهش)
ج :بررسي متون
د :روش كار ( نوع پژوهش ،محيط و مواد پژوهش ،حجم ونمونه وروش نمونه گيري ،روش جمع آوري
اطالعات ،روش تجزيه وتحليل داده ها وانواع آزمون هاي آماري ومراحل انجام كار)

ز :نتايج (استفاده از آزمون هاي آماري ،جداول ،نمودارها وبيان نتايج)
و :بحث و نتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله ،مقايسه نتايج باساير مطالعات ،بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش
با ساير مطالعات بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش ،نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)
ه :مراجع (منابع)
تبصره  :1- 18جزييات مربوط به نگارش پايان نامه بايد بر اساس " آيين نامه نگارش پايان نامه دانشگاه علوم
پزشكي جهرم" باشد.
دفاع از پایان نامه
ماده  :19دفاع از پايان نامه براي كليه دانشجويان مقطع دكتراي عمومي الزامي است.
ماده  :20فاصله زماني ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد.
ماده  :21كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود حداكثر تا آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و
چنانچه دانشجو در چارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد،
عليرغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذارنده باشد دوره تحصيلي ايشان
ناتمام خواهد بود.
تبصره  :1- 21حداكثر فرصت تحويل پايان نامه اتمام يافته به دانشكده 3،ماه قبل از فارغ التحصيلي دانشجو
است .در صورت تاخير در تحويل به موقع پايان نامه ،عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.
ماده  :22دانشجو مي بايست دو نسخه پيش نويس پايان نامه (نگارش شده مطابق با آيين نامه نگارش پايان
نامه موجود در سايت دانشگاه) خود ،به همراه فرم "مجوز دفاع از پايان نامه" و فرم نمره دهي پايان نامه"
تكميل شده توسط استاد راهنما و فرم "تاييد مشاور آمار" را به كارشناس معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي
تحويل دهد .پس از تاييد پايان نامه توسط كارشناس معاونت پژوهشي بر اساس چك ليست (موجود در سايت
دانشگاه) ،ايشان پروپوزال و پايان نامه را به همراه فرمهاي نمره دهي و مجوز دفاع از پايان نامه براي دو داور
(تعيين شده توسط معاون پژوهشي دانشكده پزشكي) ارسال مي نمايد.

تبصره  :1- 22در صورت صالحديد معاونت پژوهشي دانشكده ،دانشجو ملزم به ارائه اطالعات خام و نتايج
آناليز آماري قبل از جلسه دفاع خواهد بود.
ماده  :23داور حداكثر دو هفته زمان دارد تا نتيجه داوري (فرم نمره دهي و مجوز دفاع از پايان نامه) را به
معاونت پژوهشي اعالم كند.
تبصره  :1- 23در صورتي كه پايان نامه از ديدگاه هر يك از داوران نياز به اصالح داشته باشد ،دانشجو
موظف است ظرف يك هفته پايان نامه اصالح شده را به دفتر معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي تحويل دهد.
تبصره  :2- 23داور حداكثر يك هفته زمان دارد تا نتيجه داوري مجدد (فرم ارزشيابي و مجوز دفاع از پايان
نامه) را به معاونت پژوهشي اعالم نمايد.
ماده :24در صورت تاييد داوران ،معاونت پژوهشي موظف است ظرف سه روز مجوز دفاع را صادر نمايد.
ماده :25دفاع از پايان نامه ،پس از نگارش كامل پيش نويس آن بر اساس "آيين نامه نگارش پايان نامه" و
تائيد استاد/اساتيد راهنما ،داواران ،مشاور آمار و سپس بررسي توسط كارشناسان معاونت پژوهشي مبني بر قابل
دفاع بودن پايان نامه در حضور هيات داوران صورت مي گيرد.
ماده :26جلسه دفاع به صورت عمومي برگزار مي گردد.
ماده  :27هماهنگي با استاد راهنما ،استاد مشاور ،داوران و معاونت پژوهشي جهت تاريخ دفاع به عهده
دانشجو مي باشد.
تبصره  :1- 27دانشجو ملزم است كه موافقت كتبي داوران مبني بر تاريخ و ساعت دفاع را به معاونت
پژوهشي اعالم نمايد.
ماده  :28زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه با اعالم كتبي توسط معاون پژوهشي دانشكده و
توسط دانشجو به اطالع استاد/اساتيد راهنما ،استاد/اساتيد مشاور ،داوران و ساير ذينفعان برسد.

تبصره  :1- 28اطالع رساني و هماهنگي درج آگهي در تابلو اعالنات دانشگاه و بيمارستانها و پورتال دانشگاه،
به عهده دانشجو خواهد بود.
تبصره  :2- 28محل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه بايد در يكي از اماكن متعلق به دانشگاه علوم پزشكي
جهرم باشد.
ماده  :29در مواقعي كه دانشجو متعهد به دفاع از پايان نامه تا تاريخ مشخص مي باشد (قبولي دستياري و
رعايت سنوات تحصيلي) الزم است معاونت پژوهشي تسهيالت الزم جهت دفاع به موقع را فراهم نمايد.
ماده  :30معاونت آموزشي موظف است تسهيالت الزم جهت جلسه دفاع از پايان نامه را فراهم آورده و
امكانات مورد نياز ارائه مطلوب پايان نامه را در اختيار دانشجو و استاد راهنما قرار دهد.
ماده  :31تغيير تاريخ جلسه دفاع پايان نامه صرفاً يك بار با داليل كافي و تائيد استاد راهنما و معاون پژوهشي
دانشكده امكان پذير مي باشد و حداقل  48ساعت قبل از جلسه بايستي هماهنگي هاي الزم توسط دانشجو
انجام گردد.
ماده  :32زمان ارائه پایان نامه توسط دانشجودر جلسه دفاع حداکثر  30دقیقه خواهد بود.

هیات داوران :
ماده  :33تركيب هيأت داوران به شرح زير خواهد بود:
الف -استاد/اساتيد راهنما (رييس هيات داوران) :در صورتي كه تعداد استاد راهنما دو نفر باشد يك نفر از آنها
بعنوان رييس هيات داوران بصورت كتبي معرفي مي شود.
ب ـ استاد/اساتيد مشاور در صورت وجود
ج ـ نماينده معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي
د ـ دو نفر داور از اعضاي هيات علمي به انتخاب معاون پژوهشي دانشكده

تبصره :1- 33در مواردي كه استاد راهنما با داليل مستند و مورد تائيد معاونت پژوهشي براي خود جانشين
مشخص نموده است ،اين جانشين مي تواند در جلسه دفاع از پايان نامه ،به جاي استاد راهنما حضور يافته و
وظايف محوله را انجام دهد.
تبصره  :2- 33نماينده حوزه معاونت پژوهشي دانشكده بعنوان ناظر جهت تنظيم صورت جلسه و جمع
بندي نمرات هيات داوران حضور خواهد داشت.
ماده  :33اعالم نمره نهايي در پايان جلسه دفاع و توسط يكي از اساتيد راهنما صورت مي پذيرد.
ماده  :34پس از تشكيل جلسه دفاع ،تاريخ دفاع از پايان نامه و نمرات آن غير قابل تغيير است.
ماده  :35هيئت داوران بالفاصله پس از جلسه دفاع ،در جلسه اي جداگانه و بدون حضور دانشجو و ميهمانان
ديگر و در حضور نماينده پژوهشي دانشكده اقدام به تكميل فرم ارزشيابي دفاع نموده و به نماينده پژوهشي
تحويل مي دهند .جمع بندي و استخراج نمره پايان نامه به عهده نماينده پژوهش ي دانشكده مي باشد .نمره فردي
استاد راهنما و داوران در اين جلسه محرمانه باقي خواهد ماند.
تبصره  :1- 35چنانچه نمره دانشجو قابل قبول باشد و پايان نامه به انجام اصالحات نياز داشته باشد ،ليست
اصالحات تصويب شده هيات داوران بايد در صورتجلسه قيد و به دانشجو ابالغ شود .دانشجو موظف است با
هماهنگي استاد راهنما پس از اصالح و تاييد هيات داوران جهت صحافي با شرايط مندرج در ماده اقدام كند.
امضاء فرم "تاييد پايان نامه" توسط هيئت داوران منوط به اصالحات نهايي پايان نامه مي باشد.
ماده  :36چنانچه نمره پايان نامه غير قابل قبول باشد پايان نامه مردود محسوب شده و دانشجو موظف است
پس از تكميل و انجام اصالحات مورد نياز در جلسه اي در حضور هيئت داوران مجددا از پايان نامه خود دفاع
كند.
تبصره  :1- 36جلسه دفاع مجدد حداكثر يك مرتبه برگزار خواهد شد.

ماده  :37در صورتي كه چند دانشجو پايان نامه مشترك اخذ كرده باشند،نگارش پايان نامه و دفاع از پايان
نامه هريك از دانشجويان بايد به صورت مستقل انجام شود.

شرایط احراز مقاله به جای پایان نامه
ماده  :39در صورتي مقاله به عنوان پايان نامه قابل قبول مي باشد كه شرايط زير را داشته باشد:
 - 1حاصل پروپوزال یا طرح پژوهشی تصویب شده در یکی از شوراهای پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی
جهرم بوده و مورد تائید شورای پژوهشی دانشکده پزشکی باشد.
 - 2زمان چاپ مقاله بعد از تصویب پایان نامه باشد.
 - 2استاد راهنما داشته باشد (استاد راهنمای وی یکی از اعضای هیأت علمی گروههای دانشگاه علوم پزشکی
جهرم باشد).
 - 3مقاله در یکی از مجالت علمی – پژوهشی داخلی یا ایندکس شدهء خارجی به چاپ رسیده باشد و یا مجوز
نهایی چاپ دریافت نموده باشد.
- 4مقاله از نوع تحقیقی اصیل ( )Original Articleباشد.
 - 5دانشجو جزء نويسندگان مقاله با وابستگي سازماني ( )affiliationكميته تحقيقات دانشجويي (كميته
تحقيقات دانشجويي ،دانشگاه علوم پزشكي جهرم ،جهرم ،ايران)
(Jahrom University of Medical Sciences, Student Research Committee,
 )jahrom, Iranباشد.
تبصره  :1- 39دانشجو مي تواند در صورت احراز شرايط ذكر شده ،مقاله پذيرفته شده يا چاپ شده خود را
به عنوان پايان نامه ارائه نمايد و نيازي به ارائه و نگارش پايان نامه ندارد ولي بايد از پايان نامه خود دفاع نمايد.

در اين صورت كليه مراحل و مدارك مورد نياز جهت تصويب و ارائه مقاله همانند پايان نامه بوده و الزم است
در جلسه هيئت داوران با تركيب مشابه هيئت داوران پايان نامه از مقاله خود دفاع نمايد.
تبصره  :2- 39اگر پایان نامه ای از ابتدا برای چند دانشجو تصویب شود ،در صورتی مقاله می تواند برای همه
آنها بعنوان پایان نامه قابل قبول باشد که شرایط مندرج در ماده  37و  39رعایت و اجرا شود.

ارزشیابی پایان نامه
ماده  :40دانشجويان مقاطع پزشكي عمومي موظف به ارائه حداقل پذيرش ) (Submitيك مقاله در يكي از
نشريات علمي -پژوهشي جهت دفاع از پايان نامه مي باشند.
تبصره  :1- 40تاريخ پذيرش مقاله بايستي بعد از تاريخ تصويب پايان نامه باشد.
ماده  :41بيست نمره پايان نامه بصورت زير تقسيم خواهد شد:
دانشجوياني كه نگارش پايان نامه انجام مي دهند نمره پايان نامه از  18محاسبه گرديده و در صورتي كه مقاله
ارائه دهند  2نمره به نمره فوق اضافه مي گردد.
پانزده نمره آن قبل از جلسه دفاع مربوط به نگارش فصول پايان نامه و  3نمره آن در جلسه دفاع مربوط به ارائه
پايان نامه بر اساس ميانگين نمرات استاد راهنما و داوران (به تساوي و با ضريب يك) مي باشد.
تبصره  :1- 41در صورتي كه پايان نامه اي دو استاد راهنما داشته باشد ،اساتيد راهنما فقط مي توانند يك نمره
اعالم نمايند.
ماده  :42ارزشيابي پايان نامه ها با توجه به نمرات اخذ شده به چهار رتبه به شرح زير متمايز مي شوند:
 عالي

پايان نامه هاي با نمره  19تا 20

 بسيار خوب

پايان نامه هاي با نمره  17تا 18/99

 خوب

پايان نامه هاي با نمره  14تا 16/99

 غير قابل قبول

پايان نامه هاي با نمره كمتر از 14

ماده  :43چنانچه تعيين نمره دانشجو مشروط به انجام تغييرات در پايان نامه باشد ،دانشجو موظف است با
هماهنگي استاد راهنما اصالحات الزم را انجام داده و پس از تائيد اصالحات انجام شده توسط داوران ،نمره
نهايي به معاون پژوهشي اعالم گردد .پيگيري تاييديه داوران به عهده دانشجو مي باشد.

نحوه نمره دهی به مقاالت پذیرفته شده به جای پایان نامه
ماده  :44نمره مقاله پذیرفته شده به جای پایان نامه حداقل  14و بین  3- 1نمره توسط هیئت داوران به نحوه
ارائه و  3- 1نمره امتیاز تشویقی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.
 - 1مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

– پژوهشی ایندکس شده نوع ( 3مقاالت علمی پژوهشی داخلی, ، Cinahal ،

 1 ) Index Copernicus, Chemical Abstractنمره
 - 2مقاالت چاپ شده در مجالت علمی – پژوهشی ایندکس شده نوع  2 ،)Scopus(2نمره
 - 3مقاالت ایندکس شده در  pup medو مجالت نوع  3، 1نمره تعلق خواهد گرفت.

صحافی پایان نامه
ماده  :45فرم امضا شده تایید پایان نامه باید روی کلیه نسخ صحافی شده پایان نامه باشد.
ماده  :46پس از تایید داوران و کارشناس معاونت پژوهشی ،دانشجو موظف است  3نسخه پایان نامه صحافی
شده خود را (یک نسخه استاد راهنما ،یک نسخه کتابخانه و یک نسخه خود دانشجو) به همراه دو لوح فشرده
حاوی اطالعا ت زیر جهت تسویه حساب به واحدهای مذکور (کتابخانه دانشگاه و کتابخانه پژوهشی) تحویل دهد:
الف :فایل نهایی پایان نامه به همراه کلیه ملحقات و ضمائم در فرمت WORD
ب :فایل نهایی پایان نامه به همراه کلیه ملحقات و ضمائم در فرمت pdf

ج :فایل نهایی پروپوزال پایان نامه
د  :در صورت تهیه مقاله و ارسال مقاله از پایان نامه ،مقاله چاپ شده یا پذیرش نهایی چاپ مقاله
تمام نسخه ها بایستی از هر جهت یکسان باشند.
تبصره  :1- 46تمام نسخه ها بایستی از هر جهت یکسان باشند و به رنگ مشکی باشند .

تهیه و تنظیم :
معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

