
 تخصص و فوق تخصصپایان نامه های  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 گروههای دستیاری نامهمشاور پایان راهنما و

 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 به مقاالت پایان نامه Guest Authorجلوگیری از اضافه شدن  -د

_____________________________________________________________________________________________________

_________ 

ه نامسه سال اخیر برای گرفتن پایان بعنوان نویسنده اول یا مسئول در scopusیا  pubmed, ISI داشتن یک مقاله  -1ماده 

 الزامی است.)تخصص و فوق تخصص ( دستیاری 

شاور نامه دستیاری به عنوان استاد مپایان عنوان ضریب کا یا استخدام( گرفتندر دو سال نخست فعالیت هیأت علمی )ب -2ماده 

 پذیر است.امکان

 ،نامه دستیاری را بپذیرد، باید پس از طی دو سال نخست فعالیتت علمی بتواند راهنمای پایانبرای اینکه عضو هیأ -3ماده 

ری دفاع شده یا یک مورد استاد نامه دستیانشجویی، یا استاد مشاور دو پایاندا نامه دفاع شدهراهنمای دو پایانحداقل استاد 

 نامه دستیاری دفاع شده باشد.ویی و یک مورد استاد مشاور پایانراهنمای دانشج

تواند ت علمی میأشود، عضو هی scopusیا  pubmedیا  ISI دانشجویی منجر به انتشار مقاله  نامه دفاع شدهناگر پایا -4ماده 

 نامه دستیاری شود.راهنمای پایاناستاد  3و  2ط بند شرای بدون احراز

نده اول یا مسئول داشته عنوان نویسهدر سه سال اخیر ب scopusیا  pubmedیا  ISI علمی که سه مقاله ت أهیعضو  -5ماده 

 استاد راهنمای دستیاری شود. 3و  2تواند بدون احرازشرایط بند باشد، می

پایان نامه دانشجویی  2 و نامه دستیاریپایان2 استاد راهنمای حداکثرتواند در هر زمان میعضو هیأت علمی آموزشی هر  -9ماده 

 . استنامه دانشجویی پایان 3و نامه دستیاری پایان 2ت علمی پژوهشی أهی این سقف برای اعضاباشد. 

نمایی مه دستیاری را با راهنااهنمایی پایاننامه، رپنج( پایانتواند 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 -2تبصره 

 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 

سقف  نامه دستیاری بهراهنمای پایانبه عنوان و حداکثر یک مورد  عنوان استاد راهنمای پایان نامه دانشجوییهبه تعداد نامحدود ب

 زمان اضافه شود.های همنامهپایان

نامه عالوه بر فهرست موجود ثبت شده در پژوهشیار تنها ایاننویسندگان مقاله منتج از پاضافه شدن اسامی به فهرست  -7ماده 

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

 را نداشته باشند. نامه جدیدباشد اجازه گرفتن پایاندیل نشده نامه آخر آنها به مقاله تبپایان 3اساتید راهنما که  -8ماده 

 شود. استاد مشاور انجام می دواستاد راهنما و  دونامه با همکاری هر پایان -9ماده 

علمی آموزشی یا پژوهشی و یا خارج از دانشگاه ت أهیتواند خارج از گروه آموزشی اعم از استاد راهنمای دوم می -1تبصره 

 باشد. 

گروه و دانشکده، تعداد در شرایط خاص و با ارائه دالیل کافی از سوی استاد راهنما و موافقت شورای پژوهشی  -2تبصره 

 نفر افزایش یابد. 3تواند حداکثر به اساتید مشاور می

 


