
 پزشکی عمومیهای  نامهپایان استاد راهنما و مشاورتعیین آئین نامه 

 

نامه در راستای اهداف پژوهشی دانشکده پزشکی و به منظور اجرایی کردن فرآیند انتخاب و تعیین استاد این آئین  - مقدمه

قابل اجراست. این  69-69سال تحصیلی تهیه شده و از ابتدای آذرماه های بالینی دانشجویی گروههای نامهراهنما و مشاور پایان

 کند:گیری مینامه اهداف زیر را پیآئین

 ایجاد فضای رقابت سالم بین اعضای هیات علمی -الف

 های بالینی هیات علمی گروه همه اعضاایجاد امکان رشد و پیشرفت برای  -ب

 اهداف پژوهشی دانشکده پزشکی راستایفعالیت در تشویق اعضا هیات علمی برای  -ج

 ای منتشر شده نامهپایانبه مقاالت  Guest Authorجلوگیری از اضافه شدن  -د

_____________________________________________________________________________________________________

_________ 

ویی دانشج نامهپنج سال اخیر برای پایان بعنوان نویسنده اول یا مسئول در scopusیا  pubmed, ISI داشتن یک مقاله  -1ماده 

 الزامی است.

 نامه دانشجویی به عنوان استاددر دو سال نخست فعالیت هیأت علمی )بعنوان ضریب کا یا استخدام( گرفتن پایان -2ماده 

 پذیر است. امکانراهنما 

باشند الزاما علمی که در آخرین سال خدمت می هیأتحی تعهداتی و آن دسته از اعضای رعلمی ط هیأتاعضای  -1تبصره 

رسمی  بایست یکی از اساتید پیمانی یامی نامه در نظر بگیرند و استاد راهنمای دوم الزامااستاد راهنمای دوم برای پایان بایستمی

 همان گروه آموزشی باشند.

دانشجویی  نامهپایان ۲ و نامه دستیاریپایان۲ استاد راهنمای حداکثرتواند در هر زمان میعضو هیأت علمی آموزشی هر  -3ماده 

 . استنامه دانشجویی پایان 3و نامه دستیاری پایان ۲ت علمی پژوهشی أهی این سقف برای اعضاباشد. 

نمایی مه دستیاری را با راهناراهنمایی پایان، نامهپایانپنج( تواند با رعایت سقف حداکثر )چهار یا می عضو هیأت علمی -1تبصره 

 پذیر نیست. ین نماید ولی عکس این مورد امکاننامه دانشجویی جایگزپایان

 علمی هیأت ، و عضونامه وجود ندارددودیت تعداد یا نوع پایانگونه محهیچ ،هانامهدر مورد استاد مشاور پایان -۲تبصره 

 نامه را به عهده بگیرد.تواند مشاوره هر تعداد پایانمی

واجد معیارهای معرفی شده توسط معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی است  نامه مشترک بالینی و علوم پایه کهپایان -3تبصره 

قف نامه دستیاری به سراهنمای پایانبه عنوان و حداکثر یک مورد  دانشجویی نامهپایانعنوان استاد راهنمای هبه تعداد نامحدود ب

 زمان اضافه شود.های همنامهپایان

نامه عالوه بر فهرست موجود ثبت شده در پژوهشیار تنها پایانان مقاله منتج از اضافه شدن اسامی به فهرست نویسندگ -4ماده 

 پذیر است.  با درخواست شورای پژوهشی گروه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده امکان



 شود. رت لزوم یک استاد مشاور انجام میبا همکاری یک استاد راهنما و در صو نامهپایانهر  -5ماده 

، یمنظور انجام تحقیقات بین بخشو به  دانشکدهدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای پژوهشی  -1تبصره 

 شوند.دار میاستاد راهنما به طور مشترک عهدهرا دو  نامهپایانمسئولیت راهنمایی 

لمی ع هیأتدر صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای پژوهشی دانشکده، استاد مشاور دوم از اعضاء  -۲تبصره 

 شود. می تعیین

مصوب، مانند استاد راهنمای اول دارا  هاینامهرا طبق آئین نامهپایاناستاد راهنمای دوم باید تمامی شرایط راهنمایی  -3تبصره 

 باشد.

علمی آموزشی یا پژوهشی و یا خارج از دانشگاه  هیأتتواند خارج از گروه آموزشی اعم از استاد راهنمای دوم می -4تبصره 

 باشد. 

 شود. ه ( انجام می) با رعایت موارد ذکر شد دو استاد مشاورو  دو استاد راهنما حداکثربا همکاری  نامهپایانهر  -5تبصره 

 


