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با سالم و احترام
        به منظور بهبود کیفیت و یکسانسازی هر چه بیشتر پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری حرفهای، دکتری 

تخصصی(PhD) و دکتری تخصصی بالینی در واحدهای دانشگاهی مجری رشتههای علوم پزشکی، به پیوست "شیوهنامه ثبت 

پیشنهاد موضوع و دفاع از پایان نامه / رساله های دانشجوئی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی" و "راهنمای 
تدوین و نگارش پایاننامه کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری حرفهای، تخصصی و بالینی" ابالغ 

میشود. 

     الزم به ذکر است اجرای شیوه نامه فوق بر اساس سامانه جدید مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار) به آدرس 

 http://ris.iau.ac.ir و از نیمسال اول ٩٦-٩٧ الزم االجرا میباشد. همچنین به منظور آشنائی کامل معاونان پژوهشی/ 

پزشکی، مدیران پژوهشی و نیز اعضای هیات علمی واحدهای تابعه، کارگاههای آموزشی بر اساس جدول زمانبندی در این 

خصوص برگزار خواهد شد که متعاقبا اطالع رسانی میشود.
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  معاونت علوم پزشکی

  آوري و نوآوري دفتر توسعه پژوهش، فن

  

  »ینیلاب وتخصصی  ،ايهاي دکتري حرفهنامه کارشناسی ارشد و رسالهتدوین و نگارش پایان راهنماي«

  

  

  مقدمه 

توسعه  هاي حوزه علوم پزشکی، راهنماي ذیل توسط دفتررساله دانشجویان رشته/ نامهسازي در نگارش پایانبه منظور یکسان

  .آوري و نوآوري معاونت علوم پزشکی تهیه و تدوین شده است و رعایت کلیه مفاد آن براي دانشجویان فوق الزامی استپژوهش، فن

  نامه یا رساله پایانمشخصات ظاهري  -الف

تایپ و ) A4 )7/29x21و روي کاغذ به قطع  (Word)بایست در برنامه ورد نامه یا رساله میکلیه مطالب و مندرجات پایان -1

 . حروفچینی شود

براساس مقطع به شرح زیر  ئیدندانپزشکی و علوم داور ،هاي پزشکیها و رساله رشتهنامهپایانداخل جلد و مندرجات روي رنگ  -2

 :است

  رو و پشت جلد رنگ زرکوب مندرجات  رنگ جلد  مقطع تحصیلی

  نقره اي  گالینگور مشکی  کارشناسی ارشد

  اينقره  ايگالینگور سرمه  ايدکتراي حرفه

  طالیی  گالینگور زرشکی  دکتراي تخصصی

 

  . و به رنگ جدول فوق باشدتایپ شود انگلیسی به زبان  بایدنامه یا رساله صفحه پشت جلد پایان -3

  

  نامه یا رساله بخش ها و توالی صفحات اصلی پایان - ب

  نامه یا رساله هاي پایانبخش -1

  توضیحات  شماره گذاري  صفحه

  )1(طبق نمونه فرم شماره   بدون شماره  نامه صفحه روي جلد پایان

  -----   بدون شماره  صفحه سفید 

  -----   الف  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  توضیحات  شماره گذاري  صفحه

  )2(شماره  فرمنمونه  طبق   ب  منشور اخالق  پژوهش 

  )3(شماره فرم  نمونه  طبق   ج  رساله/ تعهد اصالت پایان نامه

برگه امضاء شده توسط هیئت داوران درجلسه 

  دفاع 

 نامهدفاع از پایانصورتجلسه  - )4(ره فرم شمانمونه طبق   د

  یا رساله

تمام مندرجات کامالً در وسط  - )5(شماره طبق نمونه فرم   هـ  صفحه عنوان به زبان فارسی 

  . صفحه قرار گیرد

حداکثر در یک صفحه تنظیم  - )6(شماره فرم  طبق نمونه   و (Acknowledgements)سپاسگزاري 

  .شود

حداکثر در یک صفحه تنظیم  - )7(شماره فرم  طبق نمونه   ز  تقدیم 

  .شود

  -------   ادامه حروف ابجد (Table of contents)فهرست مطالب 

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد (List of Table)فهرست جداول 

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد  هافهرست نمونه

  )8(شماره طبق نمونه  فرم   ادامه حروف ابجد  فهرست نمودارها

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد  فهرست اشکال

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد  هافهرست نقشه

 - 1شروع صفحات از عدد  - )9(شماره  فرمطبق نمونه   1  چکیده فارسی و کلیدواژه 

  کلمه و در یک صفحه  250حداکثر 

  -   ادامه اعداد فارسی  (Introduction)مقدمه 

  .در صفحه بعد اشاره شده است  ادامه اعداد فارسی  نامهفصول پایان

  -----   ادامه اعداد فارسی  فهرست منابع فارسی

  -----   ادامه اعداد فارسی  فهرست منابع انگلیسی

نمونه پرسشنامه؛ نمونه فرم ( هاضمائم و پیوست

  ...)مصاحبه و 

  -----   ادامه اعداد فارسی

  -----   ادامه اعداد  فارسی  فهرست عالئم و نشانه ها

  )10(طبق نمونه متن شماره   ادامه اعداد  فارسی  چکیده انگلیسی

هاي نامهبراي تمام پایان - )11(شماره  فرمطبق نمونه   ادامه اعداد  فارسی  صفحه عنوان به زبان انگلیسی

  ضروري است

  صورت زرکوب انگلیسی هب  بدون شماره صفحه  یا رسالهنامه پشت جلد پایان
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 نامه یا رساله توالی فصول و صفجات اصلی پایان  -  ب

 و سواالت  ؛ اهداف؛ فرضیاتبیان مسئله و دالیل انتخاب موضوعکه شامل مقدمه،  :معرفی و کلیات تحقیق -فصل اول

 . باشدمی هاي نظري و عملی؛ جدول متغیرهاتعریف واژه ؛پژوهش

 باشدمی مروري بر مطالعات قبلی؛ بررسی مفاهیم یا چارچوب نظري تحقیقکه شامل  :پیشینه تحقیق -فصل دوم . 

 ابزارهاي ، تحقیقروش انجام  ژوهش؛ جمعیت و نمونه مورد مطالعه،تحقیق یا پ روش که شامل: روش تحقیق - فصل سوم

مورد استفاده و نحوه تعیین اعتبار و پایایی؛ معیارهاي ورود به مطالعه؛ معیارهاي خروج از مطالعه؛ روش اجراي مقاله؛ روش 

 . باشدمی مالحظات اخالقیها و تجزیه و تحلیل داده

 باشدرساله می/ نامهکه شامل تمامی نتایج حاصل از پایان :و نتایجها یافته -فصل چهارم . 

 هاي تحقیق؛ پیشنهادات براي محدودیتبیان گیري؛ بحث و نتیجهکه شامل  :هابحث و بررسی یافته -فصل پنجم

 . باشدمی مطالعات بعدي

 باشدکه شامل کلیه منابع و ماخذ مورد استفاده می :و ماخذ منابع . 

  

  نامه یا رسالهتنظیم صفحات پایان -ج

 نامه ضمناً کلیه صفحات پایان .بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود ،سادهبایست به صورت صفحات اصلی می /

 . جوئی در مصرف کاغذ بصورت دورو تایپ و تنظیم شودرساله جهت رعایت صرفه

 

 حاشیه ها  -1

  شودسانتیمتر در نظر گرفته  3هر کدام باال و پایین هاي سمت از لبهها و رساله از نامهمتن پایانفاصله. 

  سانتیمتر باشد 2سانتیمتر و از سمت چپ  3فاصله سطر از سمت راست.. 

 به صورت تک  فاصله سطرها از یکدیگر(Single)  در نظر گرفته شود . 

  سانتیمتر و کامالً در وسط صفحه قرار گیرد 5/1فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه . 

 3از لبه سمت چپ  ٫سانتیمتر 2نامه از لبه سمت راست متن پایان د فاصلهنشوتایپ می التینهایی که به زبان براي متن 

در وسط  کامالً وسانتیمتر  5/1ضمناً شماره صفحه نیز به صورت التین از پایین صفحه . سانتیمتر در نظر گرفته شود

 . صفحه قرار گیرد

  

 نوع و اندازه فونت   -2

  معمولی و براي متون انگلیسی قلم  14نامه و رساله فارسی نازنین پایان قلم متننوعTimes New Roman زه با اندا

هاي انگلیسی نیز چین و پاورقیصورت راستمعمولی به 12نازنین قلم نیز با  ي فارسیهااستفاده شود و پاورقی 12فونت 

فونت استفاده شده در تمامی متن باید یکسان دقت شود . در نظر گرفته شود 10زه با اندا Times New Romanبا قلم 

 . باشد

 با قلم نازنین توپر ... ها، نمودارها و شکل ،عناوین جداول(Bold)  نوشته شود 11فونت .  
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 الزم . شودآغاز می 25ین سیاه و سایز عنوان فصل قلم نازن. شودگویند شروع میهر فصل با یک صفحه که به عنوان فصل می

 . تنظیم شوندها، فهرست منابع نیز با همین فرمت است سایر صفحات از جمله ضمائم و پیوستبه ذکر 

 راف یک سانتیمتر تورفتگی داشته باشداولین سطر هر پاراگ . 

 آئین نگارش زبان فارسی الزامی است به هاي مربوطرعایت کامل دستورالعمل. 

  

 )  گذاري موضوعاتگذاري صفحات و شمارهشماره(ذاري گنحوه شماره - 3

 سانتیمتر باالتر از پایین صفحه و از دو  5/1که باید ...) و  3، 2، 1(هاي اصلی به صورت اعداد فارسی گذاري صفحهشماره

 . طرف کامالً در وسط صفحه قرار گیرد

 (حروف رومی گذاري صفحات اولیه آن با باشد شمارهمی...) انگلیسی و (هایی که متن آنها غیر فارسی پایان نامهI-II-III-

IV-V-VI- …. (گرددانجام می. 

 ممکن است به  هر فصل نیزشود و بیان میچند فصل در معموالً که نامه یا رساله گذاري موضوعات اصلی پایانبراي شماره

از یکدیگر جدا شده مشخص  با دو شماره که با خط تیرهنیز هاي هر فصل هر یک از بخش چند بخش تقسیم گردد و

راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره بخش مورد نظر است و بدین ترتیب در صورتی عدد سمت  گردد؛یم

یعنی  5- 4-2. (که هر بخش داراي زیربخش باشد شماره هر زیربخش نیز در سمت چپ شماره مذکور قرار خواهد گرفت

 ) زیربخش پنجم از بخش چهارم فصل دوم

 گردد نیز مانند بند قبلی مشخص می.. و  ها، روابط و فرمولهاها، عکسنمودارها، نقشه ،جداول ،هاگذاري شکلشماره

فصل ششم و عکس  7-6مثال ( .باشدمی... بیانگر عکس، روابط و یعنی عدد سمت راست بیانگر فصل و عدد سمت چپ 

 )6شماره 

  شودمیآنها آورده در پایین ...) ها و نقشه ،هاشکل(مابقی موارد اشاره شده در بند قبل  آن وعنوان جداول در باالي . 

  

 

 و ارجاعات شیوه استناد - 4

  ها جدا نمایداین بخش را از سایر بخش آورده شود تافهرست منابع در یک صفحه جداگانه . 

 شدباامه یا رساله به ترتیب الفبا مینشتن فهرست منابع در انتهاي پایانترتیب نو . 

  براساس الزم بذکر است منابع فارسی و انگلیسی . باشدمی سیستم ونکوورالگوي نگارش منابع و ارجاعات مربوطه براساس

باید مقاله کنفرانسی و منابع الکترونیکی  ،در خصوص کتاب؛ مقاالت فارسی و انگلیسیباشند، میبه شرح زیر که هایی نمونه

 :تنظیم شوند

  )انگلیسیفارسی و (کتاب  - الف

محمدي : مولفین ،کتاب تضمین کیفیت آزمایشگاهی .رل کیفیت آزمایش لیپیدهاي سرمکنت. نوحی علینقی ،بهرامی فریدون -1

 .91تا  50صفحات  ،1375مرکز نشر دانشگاهی . تهران. چاپ دوم. محسن و جلیلی حسین

2- Philips SJ, Whisanant JP. Hypertension and Stroke In: Largh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. New York: Raven Press. 1995; 

P465-78. 
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  )فارسی و انگلیسی(مقاالت  -ب

پژوهش در . سال پس از مصرف نمک یددار 5: گواتر اندمیک در استان همدان. فتحی سمیه، سنجري شعبان ،احمدي جمال - 1

 .142تا  125صفحات : 2، شماره 22سال  ،1377پزشکی 

1- Parkin DM, Clayton D. Black RJ, Masuyer E, Friedi HP, Ivanov E. Childhood Leukemia in 

Europe after Chernobyi: 5- year fallow up; Br J Cancer 1996; 73: 1006-12. 

 

  مقاله کنفرانس - ج

1- Bengteson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics, In: L un KC, Degoulent P, Piemme TE, Renhoff O, editors, MEDINFO 92. 

Proceeding of the 7 th World Congress on Medical informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam North- Holland; 1992. 
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1- Morse SS. Factors in the mergence of infectious disease-Emerge Infect Dis (serial online) 

1995 Jan- Mar [cited 1996 jan 5] 1(1): [24 screens]. Available from : URL: http:// 

www.edc.gov/neidod/EID.htm  

  

 توجه شود . ارائه نمودتوان در زیرنویس آن صفحه این کلمات را می. از نگارش کلمات التین در متن پروژه خودداري نمایید

الزم بذکر است در صورتی که پیدا کردن معادل . یابدآغاز و به ترتیب افزایش می 1که در هر صفحه شماره زیرنویس از عدد 

اي خاص بسیار مشکل باشد می توان تلفظ التین کلمه را با حروف فارسی نوشته و در زیرنویس اصل کلمه فارسی براي کلمه

 .البته حروف مخفف انگلیسی از این قاعده مستثنی هستند. را به التین نوشت
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  دانشگاه آزاد اسالمی

  ..........واحد 

 .........، گروه .........دانشکده 

  

  ........................... ارشد در رشتهپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی 

  .....................................رساله براي دریافت درجه دکتري عمومی در رشته 

  ....................................رساله براي دریافت درجه دکتري تخصصی در رشته 

  ...........: گرایش

  

  :عنوان

  .....................................بررسی 

  

  :استاد راهنما یا استادان راهنما

  .....................دکتر 

  

  :استاد مشاور یا استادان مشاور

  .....................دکتر 

  

  :نگارش

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  

  سال.... ماه 

 طرح روي جلد -) 1(شماره فرم نمونه 

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 سانتیمتر 4و طول  3عرض ابعاد 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13سایز  وسط چین با فونت نازنین سیاه

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 15نازنین سیاه سایز وسط چین با فونت 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

اي گرایش نداشت اگر رشته

 نیاز به نوشتن نیست

بعد از عبارت دکتر ابتدا نام کوچک به صورت 

 .کامل و سپس نام خانوادگی استاد نوشته می شود

 روي جلد صفحه –) 1(شماره فرم نمونه 
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 معاونت علوم پزشکی

  

  منشور اخالق پژوهش 

  

اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور بایاري از خداوند سبحان و 

پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتالي فرهنگ و تمدن بشري ما 

 م اصول زیر را در انجامگرددانشجویان و اعضاي هیات علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی متعهد می

  : منظر قرار داده و از آن تخطی نکن هاي پژوهشی مدفعالیت

 سازی ����ت، �و�ی ����ت و و�داری � آن و دوری از � �و� ��ھانتالش � را�تای �ی: ا�ل ����ت �و�ی - ۱

 ،و سا� صا�بان �ق) ��وان و �بات ٫ا�سان(ا��زام � رعا�� کا�ل ��وق �و����ان و �و�یدگان : ا�ل رعا�� ��وق - ۲

کاران �و�ش: ا�ل مال��ت مادی و ���وی - ۳  ،��ھد � رعا�� کا�ل ��وق مادی و ���وی دا�ه و ک��ه ��

 ،��ھد � رعا�� �صا�ح و � ��� دا��ن �د و �و��ه ��ور � ک��ه ��ا�ل �و�ش: ا�ل �نا�ع م�ی - ۴

 ،����زات و �نا�ع � ا��یار �٫فا�ت از ا�وال داری ��ر ع��ی و��ھد � ا��ناب از � �و� جا��: ا�ل رعا�� ا�صاف و اما�� - ۵

 ،� و ��ور و ک��ه ا��اد �ھاد�ی ����ط با ����قسازمان ��٫ھد � �یا�� از ا�رار و اطالعات ���ما� ا��اد: ا�ل رازداری  - ۶

 ، ���ت ش��ی� � ا�جام ����قات و رعا�� جا�� �قد و �ودداری از � �و�� و ���ت��ھد � رعا�� ���م: ا�ل ا��رام - ۷

کاران ع��ی و دا���ویان � ��ر از �وارد ی � ��ع ��و�ی دارد: ا�ل �و�ج - ۸   ،��ھد � رواج دا�ش و اشا� �تا�ج ����قات و ا�ل آن � ��

  . آال�ند�ی ��ر ع��ی �یا��های و اعالم �و�ع ���� � �سا�ی � �وزه ع�م و �و�ش را � ش�و�ی از � ��ه ر�تار ��ر���ا��زام � �ا��: ا�ل �ا�� - ۹

   

 منشور اخالق پژوهش –) 2(شماره فرم نمونه 
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  معاونت علوم پزشکی

  

  »ینیلاب و تخصصی ،اينامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتراي حرفهتعهدنامه اصالت پایان«

  

دکتراي / ايدکتراي حرفه/ مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته................................................ اینجانب 

رساله / نامه از پایان............................... باشم که در تاریخ می............................................. تخصصی در رشته 

  .........................................................................................................................................................................................................................«خود تحت عنوان

..................................................................................................................................................................................................................................................................«  

   :شومام بدینوسیله متعهد میدفاع نموده

  

رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از / نامهاین پایان - 1

ام، مطابق ضوابط و استفاده نموده... ) کتاب، مقاله و  ٫نامهاعم از پایان(دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران 

  .امقسمت منابع درج نمودهموجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در  قوانین

تر و یا باالتر و همچنین رساله قبالً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی در مقاطع مختلف پایین/ نامه این پایان -2

 . ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده استدر سایر دانشگاه

را ... برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره چنانچه بعد از فراغت - 3

خود اقدام معاونت پژوهش و فناوري  واحد ، حتماً با هماهنگی و کسب اجازه از نامه داشته باشماز این پایان

  . خواهم نمود

پذیرم و واحد دانشگاهی از آن را میچنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی  - 4

 .نمایدرفتار با بنده مجاز است مطابق با ضوابط و مقررات اینجانب 

  

  

  :خانوادگینام و نام

  

  :تاریخ و امضاء

 نامه یا رساله تعهد اصالت پایان –) 3(شماره فرم نمونه 
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  صورتجلسه دفاع

  

  .................................................................آقاي / خانم...................... ...........رساله مقطع / با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه 

  .....................................................................................: ......................تحت عنوان.......................................................................................... در رشته 

اساتید / با حضور استاد......................................................................................................................................................................................................

  . تشکیل گردید.......... .......خ در تاری .........................................اساتید مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد / راهنما، استاد

  □. نیاز به تکرار دفاعیه دارد     □ رساله با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت/ نامه در این جلسه، پایان

  .دریافت نمود) بدون احتساب نمره مقاله(   □ضعیف□خوب  □عالی: با امتیاز  )18از (نامبرده نمره 

  

)1(خانوادگی استاد راهنما نام و نام  محل امضاء  

)2(خانوادگی استاد راهنما نام و نام  محل امضاء  

)1( مشاورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

)2( مشاورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

)1( داورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

)2( داورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

...........................معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد   محل امضاء 

***»تکمیل گردد دانشکده/ گروه اطالعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی«***   

مجموع نمره دفاع و (رساله / نامهمحاسبه و نمره نهایی پایان)             نمره 2سقف  تا(مقاالت دانشجو برابر ضوابط / نمره حاصل از ارزشیابی مقاله 

. به تصویب رسید........................................... با درجه ................................................................... به حروف ............... ............................به عدد ) مقاله  

  ....................................................................دانشکده / وهامضاي رئیس گر....................        ................... دانشکده / گروه تایید کارشناس پژوهشی

  .........................................................پزشکی واحد  / امضاي معاون پژوهش و فناوري   ............................................ واحد   تایید کارشناس پژوهشی

 

 ***»این فرم بدون امضاي مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است« ** *

 رساله /صورتجلسه دفاع از پایان نامه –) 4(شماره فرم نمونه 

  :تاریخ صورتجلسه گروه آموزشی 

  :شماره دانشجویی

  : کد دفاع

 :تاریخ صورتجلسه شوراي پژوهشی
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  .......واحد  دانشگاه آزاد اسالمی

  

  

  ........................... دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پایان نامه براي

  .....................................رساله براي دریافت درجه دکتري عمومی در رشته 

  ....................................رساله براي دریافت درجه دکتري تخصصی در رشته 

  ....................................در رشته  ینیلابرساله براي دریافت درجه دکتري 

  

  

  :عنوان

  .....................................بررسی 

  

  

  

  :استاد راهنما یا استادان راهنما

  .....................دکتر 

  

  :استاد مشاور یا استادان مشاور

  .....................دکتر 

  

  :نگارش

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  

  ....ماه سال.... 

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 سانتیمتر 4و طول  3ابعاد عرض 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13سایز وسط چین با فونت تیتر 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 15وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 صفحه عنوان به زبان فارسی   –) 5(شماره فرم نمونه 
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 سپاسگزاري

 

  .................................................... گرانقدر اساتید/ پایان و تالش استاداز لطف بی

  .بود رساله/ نامهپایانکه رهنمودهاي شایسته ایشان جانمایه انجام این 

  

  .................................گرامی  اساتید /سپاس و تقدیر از استاد

موفقیت اینجانب در انجام هر شان در امر مشاوره موجبات هاي آگاهانهکه با محبت و عالقمندي و ارائه نظرات و توصیه

  .رساله را فراهم نمودند/ نامهچه بهتر این پایان

  

 سپاسگزاري –) 6(شماره فرم نمونه 
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 تقدیم به

 

 

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

  .مرا از ابتدا تا انتهاي این مسیر یاري نمودایشان ام که رهنمودهاي ارزنده همیشگی و دیرینه پشتیبانان/ یگانه پشتیبان

  

 

 

 

   

 تقدیم به –) 7(شماره فرم نمونه 
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 فهرست نمودارها

 عنوان  شماره صفحه 

  ): ........................................................................................1- 1(نمودار  12

  ): ........................................................................................2- 1(نمودار  15

  .......................................................................................): 1- 2(نمودار  .....

  ): .......................................................................................2- 2(نمودار  .....

  .......................................................................................): 3- 2(نمودار  .....

  ): .......................................................................................1- 3(نمودار  .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : رعایت نکات زیر ضروري است

 . شودهاي فوق تهیه میها نیز به صورت فهرستنمونه و نقشه ل،نمودارها، اشکافهرست جداول،  - 

 . شوندها بایستی در صفحات مجزا آورده و نقشه ها، نمونهها اعم از جداول، نمودارها، اشکالتمامی فهرست - 

  

 فهرست نمودارها –) 8(شماره فرم نمونه 
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 چکیده

:مقدمه  

 

: هدف  

 

: اجراي تحقیقروش   

 

: نتایج  

 

:گیريبحث و نتیجه  

 

  :واژگان کلیدي

  : توجه به نکات زیر ضروري است

  سانتیمتر از سمت چپ و حداکثر نصف صفحه  3سانتیمتر از سمت راست و  4با فاصله  14مطالب چکیده با فونت نازنین

 . نوشته شود

  شود و سیاه نوشته می 14ت راست با فونرین خط چکیده در سمت حداقل با یک خط فاصله از آخ» کلیدي گانواژه«عنوان

     .خواهد آمدهاي خط یک نقطه تو در انبین هر کلمه کلیدي با کلمه بعد یک ویرگول 

 چکیده فارسی –) 9(شماره فرم نمونه 
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  . در نظر گرفته شود 12با سایز شماره   Times New Romanفونت چکیده انگلیسی :  توجه

  

  

  

  

 

 چکیده انگیسی –) 10(شماره فرم نمونه 
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 طرح روي جلد -) 1(شماره فرم نمونه 

  16وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 

 سانتیمتر 4و طول  3عرض : ابعاد آرم

 14وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 

 14وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 

  18وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 

 انگلیسی طرح روي جلد - ) 11(شماره فرم نمونه 

 14وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 

  14وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 

 14تایم و رومنز سیاه سایز وسط چین با فونت 

نام استاد به صورت اختصار نوشته شود ولی 

نام خانوادگی به صورت کامل نوشته شد و 

  در انتهاي نام قرار گیرد Ph.Dعبارت 

 14وسط چین با فونت تایم و رومنز سیاه سایز 
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 بسمٍ تؼالی
 

 پسشكیػلًم حًزٌ داوشجًئی َایرسالٍ/ وامٍ پایاني دفاع از پیشىُاد مًضًعثبت  وامٍشیًٌ»

 «اسالمی آزاد داوشگاٌ 

 مقذمٍ

-وشان نیَمچه ي بًدٌ داوشجً لیتحص ديران در استىاد قابل ي ماوذگار اثر تىُا ػىًان بٍ ییداوشجً َایي رسالٍ وامٍانیپا

 چٍ َر یسازکسانی ي تیفیک بُبًد مىظًر بٍ وامٍشیًٌ نیا. ایشان است یَاتیفؼال یتخصص وٍیزم ي تالش میسان دَىذٌ

 در بالیىیتخصصی ی ي دکتر (PhD) یتخصص دکتری یَارسالٍ ي یاحرفٍ یدکتري   ارشذ یکارشىاس یَاوامٍانیپا شتریب

 . است َای ػلًم پسشكیی مجری رشتٍداوشگاٌ یياحذَا

 فیتعار :1ماده

.  اػت ياػالٕ آصاد داٛـِبٟ ٜٗظٞس: داوشگاٌ -1-1

 .اػتداٛـِبٟ ٜٗظٞس ٗؼبٝٛت ػٕٔٞ پضؿٌي ػبصٗبٙ ٗشًضي  :مؼايوت -1-2

. اػت١بي ػٕٔٞ پضؿٌي داٛـِبٟ ٗدشي سؿت٠ يداٛـِبٟ يٝاحذ١ب ٜٗظٞس: یياحذداوشگاٌ -1-3

ػٔ٘ي ت٘بٕ ٝهت، ٛي٠٘ ٝهت، هشاسدادي يب ٗذػٞ دس داٛـِبٟ آصاد اػالٗي اػت ٠ً اص ٜٗظٞس ػضٞ ١يبت :اػضای َیات ػلمی-1-4

پضؿٌي ػبصٗبٙ ٗشًضي داساي ٗدٞص اػتخذاٗي يب ًذ ػٕٔٞ يب ٗؼبٝٛت ( دكتش اػتخذإ ١يبت ػٔ٘ي)ٝ تحليالت تٌ٘ئيٗؼبٝٛت آٗٞصؿي 

 .اػتؿٜبػ٠ تذسيغ 

 يىي دس سا ؽيخٞ پظ١ٝؾ ٝ يثشسع جيٛتب داٛـدٞ آٙ دس ٠ًاِٛٔيؼي  يب يكبسع صثبٙ ث٠ ٌٗتٞة اػت يُضاسؽ :رسالٍ /وامٍانیپا -1-5

 خٞد ّيتحق ٗحْ يداٛـِبٟٝاحذ  ث٠ ٝ دادٟ اٛدبٕ ٗـبٝس ٝ سا١ٜ٘ب اػتبداٙ/ اػتبد ٛظش سيص ػٕٔٞ پضؿٌي يّيتحق سؿت٠ ي١بع٠يح اص

 .ديٛ٘بيٕ اسائ٠

 -١ب، ٗشاًض تحويوبتي ٝ يب ٗٞػؼبت آٗٞصؿييب ػبيش داٛـِبٟ ياػالٕ آصاد داٛـِبٟ يػٖٔتيبٟ ياػضب :مشاير ي راَىما استادان/ استاد -1-6

/ ٛب٠ٗپبيبٙ سا١ٜ٘بيي داساي ٗدٞص ٝثٞدٟ يب كٞم تخللي ثبٓيٜي ثشد تخللي  ،(PhD)ي تخلليدًتشٝ يب اكشادي ٠ً داساي ٗذسى پظ١ٝـي 

 اسؿذ، يًبسؿٜبع) ي ٗختٔقّيتحق ٗوبعغ دس اٙيداٛـدٞيب ٗـبٝسٟ  ييسا١ٜ٘ب تيٗؼئّٞ تٞاٜٛذٗي ،١ؼتٜذ اص ٗؼبٝٛت پظ١ٝؾ ٝ كٜبٝسي سػب٠ٓ

. داؿت٠ ثبؿٜذ ثشػ٢ذٟ ٛب٠ٗاٙيپب اٛدبٕ ٗشاحْ يط دس سا( ٝ دًتشي تخللي ثبٓيٜي (PhD) يتخلق يدًتش ،ياحشك٠ يدًتش

 ٗٞػؼبت اي ٝ يهبتيتحن ٗشاًض ١ب،داٛـِبٟ سيػب اي ياػالٕ آصاد داٛـِبٟ يػٖٔتايٟ ياػضب اص (:خارجیداخلی یا ) دايران/ داير-1-7

 .ٛذسا ث٠ ػ٢ذٟ داس ييداٛـدٞ ي١بسػب٠ٓ ايٛب٠ٗاٙيپبداٝسي  تيٗؼئّٞ ١٠ًؼتٜذ يپظ١ٝؾ -يآٗٞصؽ

 .اػت http://ris.iau.ac.irث٠ آدسع (پظ١ٝـيبس)اٗٞس پظ١ٝـي ٗذيشيت ٗب٠ٛ ٜٗغٞس ػب: ساماوٍ -1-8
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 ییدانشجو یهارساله/ نامهانیپامقررات  -2ماده 

پظ١ٝـي دس داٛـٌذٟ / تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي ٝ تلٞيت  ٗشثٞطتبييذ ُشٟٝ آٗٞصؿي  ثب داٛـدٞ پيـ٢ٜبدث٠ اػتبداٙ سا١ٜ٘ب / اػتبد اٛتخبة -2-1

 .دُيشاٛدبٕ ٗي

اص ثيٚ  ،داٛـٌذٟپظ١ٝـي / تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي صؿي ٝ تبييذ ُشٟٝ آٗٞ ٝ ثب سا١ٜ٘باػتبداٙ /اػتبد ث٠ پيـ٢ٜبدٗـبٝس ٛيض  اػتبداٙ/ اػتبد -2-2

 .ؿٞدٗيٛظشاٙ ثشخؼت٠ اٛتخبة ٝ كبحت پظ١ٝـِشاٙ

ي دًتش ،(داسٝػبصي، پضؿٌي ٝ دٛذاٛپضؿٌي)ي ػ٘ٞٗي ١بي ًبسؿٜبػي اسؿذ، دًتشدٝسٟداٛـدٞيبٙ  سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙٗٞضٞع  پيـ٢ٜبدصٗبٙ  -2-3

پضؿٌي  ٝصاست ث٢ذاؿت، دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽآٗٞصؿي ١بي ٛب٠ٗٗغبثن ثب آئيٚ( ١بي تخللي دػتيبسيدٝسٟ)ي تخللي ثبٓيٜي ٝ دًتش (PhD)تخللي 

 ::اػتث٠ ؿشح خذّٝ صيش 

 رسالٍ/ پیشىُاد پایان وامٍ زمان مقطغ تحصیلی ردیف

 ًبسؿٜبػي اسؿذ 1

ػبّ ػٕٞ تحلئي ٗٞضٞع پبيبٙ ٝ هجْ اص ؿشٝع ٛيٖػبّ اّٝ پغ اص پبيبٙ ٛيٖداٛـدٞ ٗٞظق اػت 

ث٠ تلٞيت ؿٞساي تحليالت تٌ٘ئي داٛـٌذٟ ثب ٛظش اػتبد سا١ٜ٘ب تؼييٚ ًشدٟ ٝ ٛب٠ٗ خٞدس سا 

 .ثشػبٛذ

 ي ػ٘ٞٗي داسٝػبصيدًتش 2
ي ػ٘ٞٗي داسٝػبصي تب يٌؼبّ ٝاحذ دسػي دٝسٟ دًتش 140ُزساٛذٙ پغ اص داٛـدٞ ٗٞظق اػت 

 .ثشػبٛذ ث٠ ثجتٝ ٠ٗ خٞد سا اٛتخبة ٛبٗٞضٞع پبيبٙ

 ي ػ٘ٞٗي پضؿٌيدًتش 3
اص ؿشٝع دٝسٟ ًبسآٗٞصي تب هجْ اص ؿشًت دس اٗتحبٙ خبٗغ پيؾ ًبسٝسصي داٛـدٞ ٗٞظق اػت 

 .ثشػبٛذ ٝ ث٠ ثجتٗٞضٞع پبيبٙ ٛب٠ٗ خٞد سا اٛتخبة 

 ي ػ٘ٞٗي دٛذاٛپضؿٌيدًتش 4
تب يي ػبّ  ،ي ػ٘ٞٗي دٛذاٛپضؿٌيدٝسٟ دًتشٝاحذ دسػي  120ُزساٛذٙ پغ اص داٛـدٞ ٗٞظق اػت 

 . ٛب٠ٗ خٞد سا ث٠ ثجت ثشػبٛذٝاحذ ٗٞضٞع پبيبٙخٞد سا اٛتخبة ( 1)ٛب٠ٗ پبيبٙ ٝاحذ

 PhDي تخلليدًتش 5

اػتبداٙ / ع سػب٠ٓ خٞد سا ثب ١٘ب١ِٜي اػتبدتحلئي ٗٞضٞ دٕٝ ػبّٛيٖاص آؿبص داٛـدٞ ٗٞظق اػت 

ٝ  تحلئي ٕچ٢بسػبّ اًثش تب پبيبٙ ٛيٖپظ١ٝـي خٞد سا آؿبص ٝ حذتؼييٚ ٝ كؼبٓيت ٝ ٗـبٝس سا١ٜ٘ب 

ؿٞساي تحليالت  ث٠ تلٞيت ٢ٛبييپغ اص تبييذ ُشٟٝ ٗشثٞط سا ٗٞضٞع سػب٠ٓ ، اٗتحبٙ خبٗغُزساٛذٙ 

 .پظ١ٝـي داٛـٌذٟ ثشػبٛذ/ تٌ٘ئي

6 

دًتشي تخللي 

ثبٓيٜي 

 (دػتيبسي)

 دٛذاٛپضؿٌي

ٛب٠ٗ خٞد سا حذاًثش تب پبيبٙ تشٕ ػٕٞ تحلئي ٗٞضٞع پبيبٙدػتيبساٙ دٝسٟ تخللي ػ٠ ػب٠ٓ ثبيذ 

تب پبيبٙ تشٕ  اػتحذاًثش صٗبٙ دس ٗٞسد دػتيبساٛي ٠ً دٝسٟ تخللي آٛبٙ پٜح ػبّ . ثجت ٛ٘بيٜذ

 .ؿٞدپٜدٖ دس ٛظش ُشكت٠ ٗي

 پضؿٌي

تب صٗبٙ ٗؼشكي آصٗٞٙ  دػتيبساٙ دٝسٟ تخللي ػ٠ ػب٠ٓ ثبيذ ٗٞضٞع پبيبٙ ٛب٠ٗ خٞد سا حذاًثش

١بي ثيؾ اص ػ٠ ػبّ حذاًثش تب صٗبٙ ٗؼشكي آصٗٞٙ ًتجي ٝ دٝسٟ 2ث٠  ٠ٛ1 ًتجي استوبي ػبال

ث٠ تلٞيت ؿٞساي تحليالت ٗشثٞط  آٗٞصؿيپغ اص تبييذ ُشٟٝ اٛتخبة ٝ  3ث٠  ٠ٛ2 استوبي ػبال

 .پظ١ٝـي داٛـٌذٟ ثشػبٛذ/ تٌ٘ئي 
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 داسٝػبصي

/ ٛي٘ؼبّ اّٝ تحلئي ٗٞضٞع سػب٠ٓ خٞد سا ثب ١٘ب١ِٜي اػتبدداٛـدٞ ٗٞظق اػت تب پبيبٙ 

 چ٢بسٕػبّ اػتبداٙ سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس تؼييٚ ٝ كؼبٓيت پظ١ٝـي خٞد سا آؿبص ٝ حذاًثش تب پبيبٙ ٛيٖ

ؿٞساي تحليالت  ث٠ تلٞيت ٢ٛبيي ٗشثٞط آٗٞصؿيپغ اص تبييذ ُشٟٝ  تحلئي، ٗٞضٞع سػب٠ٓ سا

 .پظ١ٝـي داٛـٌذٟ ثشػبٛذ/ تٌ٘ئي

 

ي ٝ دًتش (PhD)تخلليدًتشي  ،ايحشك٠ دًتشي اسؿذ، ًبسؿٜبػي داٛـدٞيبٙ ١بيسػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙثبيذ ثشاي اخشاي ٝاحذ  -2-4

 .ٗشثٞط ح٘بيت ٗبٓي ًٜذ١بي عجن ثخـٜب٠ٗتخللي ثبٓيٜي 

 ،(PhD)١بي داٛـدٞيبٙ دًتشي تخلليسػب١٠ٓبي ًبسؿٜبػي اسؿذ ٝ ٛب٠ٗاػتبد ٗـبٝس ثشاي پبيبٙ 2اػتبد سا١ٜ٘ب ٝ  2حذاًثش اٛتخبة  -2-5

 ،ّاٝ يسا١ٜ٘ب اػتبد ٛظش ثشاػبعدس كٞست ٛيبص ٝ  .ثالٗبٛغ اػت دًتشي تخللي  ثبٓيٜي ٝ (، داسٝػبصي ٝ دٛذاٛپضؿٌيپضؿٌي)ي ػ٘ٞٗي دًتش

 داٛـٌذٟپظ١ٝـي / ؿٞساي تحليالت تٌ٘ئيُشٟٝ آٗٞصؿي ٝ تلٞيت پغ اص تبييذ ، ٗـبٝس اّٝ ٝ يب ٗـبٝس دٕٝ دٕٝ يسا١ٜ٘ب اػتبداٛتخبة 

 .ُيشداٛدبٕ ٗي

ثب ثبيذ حذاهْ اػتبديبسي  ايٗوبعغ تحلئي ًبسؿٜبػي اسؿذ ٝ دًتشاي حشك٠دس سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس  تبداٙاع /اػتبد ٗشتج٠ ػٔ٘ي -1تبصرٌ 

تٞاٙ اص داٛـٌذٟ ٗيپظ١ٝـي / ؿٞساي تحليالت تٌ٘ئيدس ؿشايظ خبف ٝ ٗٞاسد اػتثٜبئي ٝ پغ اص تبييذ . ػ٠ ػبّ ػبثو٠ تذسيغ ثبؿذ

سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس  اػتبداٙ/ اػتبديض ث٠ ػٜٞاٙ ٙثب حذاهْ دٟ ػبّ ػبثو٠ ًبس ٗليذ آٗٞصؿي ٝ پظ١ٝـي اػضبي ١يبت ػٔ٘ي ٗشثي ١ٌ٘بسي 

 .ٗي اػتكٜبٝسي داٛـِبٟ آضاٛب٠ٗ اص ٗؼبٝٛت پظ١ٝؾ ٝ ًذ ؿٜبػ٠ پبيبٙ ُشكتٚ. اػتلبدٟ ٛ٘ٞد ايٚ ٗوبعغدس 

تٞاٙ اص ٗيداٛـٌذٟ پظ١ٝـي / ٝ تبئيذ ؿٞساي تحليالت تٌ٘ئياػتبداٙ سا١ٜ٘ب  /ٟ تـخيق اػتبدٝ ثٜب ةدس ؿشايظ خبف  -2تبصرٌ 

اٗتحبٙ خبٗغ  ٛيض ٝٝ يب ٗشثيبٛي ٠ً داساي ٗذسى دًتشاي تخللي ثٞدٟ ٝ يب داٛـدٞي ايٚ ٗوغغ ٛظشاٙ كبحت ،ٗتخللبٙ ،ٗحووبٙ

ٛب٠ٗ اص ٗؼبٝٛت پظ١ٝؾ ٝ ؿٜبػ٠ پبيبٙ دُشكتٚ ى. ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص اػتبداٙ ٗـبٝس اػتلبدٟ ٛ٘ٞداٛذ، خٞد سا ثب ٗٞكويت ث٠ پبيبٙ سػبٛذٟ

 .د آضاٗي اػتاكشاثشاي ايٚ كٜبٝسي داٛـِبٟ 

ػبّ ػبثو٠ تذسيغ دس ٗوغغ  3ثبيذ حذاهْ اػتبديبسي ثب  (PhD)ي تخللي ٗوغغ دًتشاػتبداٙ سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس دس / ٗشتج٠ ػٔ٘ي اػتبد -3تبصرٌ 

 . سا ٗـبٝسٟ ٛ٘ٞدٟ ثبؿذ دًتشي تخلليٛب٠ٗ پبيبٙ 4پبيبٙ ٛب٠ٗ ًبسؿٜبػي اسؿذ سا سا١ٜ٘بيي يب  2تحليالت تٌ٘ئي ثٞدٟ ٝ حذاهْ 

ػبّ ػبثو٠  5ثبيذ حذاهْ اػتبديبسي ثب  دٛذاٛپضؿٌي ي تخللي ثبٓيٜيٗوغغ دًتشاػتبداٙ سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس دس / ٗشتج٠ ػٔ٘ي اػتبد -4 تبصرٌ

اػتبد سا١ٜ٘ب ثبيذ ًبسُبٟ سٝؽ تحوين سا ُزساٛذٟ ٝ ٗدشي حذاهْ يي . ٛب٠ٗ تحويوبتي دٝسٟ دًتشي ػ٘ٞٗي ثبؿذپبيبٙ 2ٝ سا١ٜ٘بيي حذاهْ تذسيغ 

ثٞدٟ ٝ ١٘چٜيٚ حذاهْ دٝ ٗوب٠ٓ تحويوبتي ٝسي ػٕٔٞ، تحويوبت ٝ كٜبيب ث٢ذاؿت، دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ پضؿٌي ٝ  ، ٝصاستعشح تحويوبتي ٗلٞة داٛـِبٟ

اػتبديبسي اػتبداٙ سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس، / اػتبدحذاهْ ٗشتج٠  ٗوغغ دًتشي تخللي دػتيبسي داسٝػبصيدس . ثبؿذ آ٘ٔٔي ٜٗتـش ًشدٟدس ٗدالت ثيٚ سا

 .ٗشثٞط اػت ٗٞصؿيآ ػ٠ ػبّ ػبثو٠ تحوين ٝ تذسيغ ٝ يب داساي تٞاٜٛ٘ذي٢بي خبف آٗٞصؿي ٝ پظ١ٝـي ث٠ تـخيق ُشٟٝثب 

پيـ٢ٜبد ٝ تٞػظ ثشاػبع ٗـخلبت ريْ  ٝ ٗشثٞط يُشٟٝ آٗٞصؽ ٗذيشٝػظ ت سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙ ي٠داٝس خٔؼ٠ دكبع اػتبداٙ/ اػتبد -2-6

 :ؿٞٛذٗي ييٚتغسئيغ داٛـٌذٟ 
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 :(ديرٌ دستیاری دوذاوپسشكی)ي دکتری تخصصی بالیىی  ایدکتری حرفٍ ،شىاسی ارشذرمقطغ کا( الف

 : ١يبت داٝساٙ ٗتـٌْ اص

 اػتبداٙ سا١ٜ٘ب / اػتبد -

 ( دس كٞست ٝخٞد)اػتبداٙ ٗـبٝس / اػتبد -

 داٛـٌذٟ  پظ١ٝـي/ تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي ٛ٘بيٜذٟ  -

 (ايٗوغغ دًتشاي حشك٠ ثشاي)دٟ ٗؼبٝٙ آٗٞصؿي داٛـٌذٟ ٛ٘بيٚ -

 ٛبظش/ ث٠ ػٜٞاٙ داٝسثب ٗشتج٠ حذاهْ اػتبديبسيث٠ پيـ٢ٜبد ُشٟٝ خبسج اص داٛـِبٟ  داخْ ٝ اص اػضبي ١يبت ػٔ٘ي يي يب دٝ تٚ -

ث٠ ػٜٞاٙ داٝس ( يٌي داخْ ٝ ديِشي خبسج اص ُشٟٝ آٗٞصؿي)اص اػضبي ١يبت ػٔ٘ي تٚاػتبداٙ ٗـبٝس، اٛتخبة دٝ / اػتبد ٛجٞددس كٞست  -5 تبصرٌ

 .ضشٝسي اػت

٠ً داساي ٗذسى دًتشاي ٗشثي اص اػضبي ١يبت ػٔ٘ي ثب ٗشتج٠  تٞاٙداٛـٌذٟ ٗي ُشٟٝ آٗٞصؿيدس ؿشايظ خبف ٝ پغ اص تبييذ  -6تبصرٌ 

ٗتخللبٙ ٝ  ،ٝ يب اص ٗحووبٙاٛذ، اٗتحبٙ خبٗغ خٞد سا ثب ٗٞكويت ث٠ پبيبٙ سػبٛذ١ٟؼتٜذ ٝ تخللي ثٞدٟ ٝ يب داٛـدٞي ايٚ ٗوغغ 

 .ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص اػتبداٙ داٝس اػتلبدٟ ٛ٘ٞد( ٟٛب٠ٗ اص ٗؼبٝٛت پظ١ٝؾ ٝ كٜبٝسي داٛـِبداساي ًذؿٜبػ٠ پبيبٙ)ٛظشاٙ كبحت

 :(ديرٌ دستیاری داريسازی)دکترای تخصصی بالیىی ي (PhD) تخصصی مقطغ دکتری ( ب

 : ١يبت داٝساٙ ٗتـٌْ اص

 اػتبداٙ سا١ٜ٘ب / اػتبد  -

 اػتبداٙ ٗـبٝس/ اداػت -

 داٛـٌذٟ پظ١ٝـي / تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي ٛ٘بيٜذٟ  -

 سػب٠ٓ / ٛب٠ٗ ٗشتجظ ثب پبيبٙ يب يٌي اص اػتبداٙ ُشٟٝ آٗٞصؿيسٟٝ ٗذيش ٍ -

 (دس خلٞف دًتشاي تخللي ثبٓيٜي)اػضبي ١يبت ػٔ٘ي ُشٟٝ  ٗيبٙداٛـٌذٟ يب ٛ٘بيٜذٟ ايـبٙ اص  پظ١ٝـي/ ٗؼبٝٙ آٗٞصؿي -

ث٠ ػ٠ ػبّ ػبثو٠ تذسيغ دس ٗوغغ تحليالت تٌ٘ئي  ي ٝاػتبديبسٗشتج٠ ػٔ٘ي حذاهْ ثب )اص اػضبي ١يبت ػٔ٘ي  چ٢بس تٚ -

اص آ٢ٛب اص ٝاحذ١بي ديِش  ٝ دٝ تٚثٞدٟ ٝ اػتبد  اص آ٢ٛب داٛـيبس تٚ د٠ًٝ ثبيذ حذاهْ پيـ٢ٜبد اػتبد سا١ٜ٘ب ٝ تبييذ ُشٟٝ آٗٞصؿي 

 (.ثبؿٜذ

  ثب ٗذسى دًتشي تخللي)ٛظشاٙ ٗتخللبٙ ٝ كبحت ،اص ٗحووبٙ تٞاٙدس ؿشايظ خبف ٝ پغ اص تبييذ ُشٟٝ آٗٞصؿي داٛـٌذٟ ٗي -7تبصرٌ 

(PhD) ث٠ ػٜٞاٙ يٌي اص اػتبداٙ داٝس اػتلبدٟ ٛ٘ٞد( ثب ثٞسد سؿت٠ ٗشتجظ ي تخللي ثبٓيٜيدًتش يب. 

دًتشي ١بي اي ٝ سػب٠ٓي حشك١٠بي ًبسؿٜبػي اسؿذ، دًتشٛب٠ٗاػتبداٙ سا١ٜ٘ب، ٗـبٝس ٝ داٝس پبيبٙ/ اػتبدآضح٠٘ ٗيضاٙ حن -2-7

١بي ٗلٞة ٗؼبٝٙ پظ١ٝؾ ٝ كٜبٝسي داٛـِبٟ تؼييٚ ٝ ٛب١٠ٗب ٝ ؿيٟٞثب ثخـٜب٠ٗٗغبثن  ي تخللي ثبٓيٜيٝ دًتش (PhD)تخللي 

 .ؿٞدپشداخت ٗي
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 ییدانشجو یهارساله/ نامهانیپا یاجرا و بیتصو مراحل-3 ماده

ؿٜبػ٠ ٝ ًذ  يبكتدس ثبدس آٙ  يتٝ ػضٞ http://ris.iau.ac.irث٠ آدسع  (پظ١ٝـيبس)اٗٞس پظ١ٝـي  ػبٗب٠ٛ ث٠ داٛـدٞ ٗشاخؼ٠-3-1

 .يًبسثش

 يٛيض ثشسع سا١ٜ٘ب ٝ اػتبداٙ/ ، اٛتخبة اػتبداسيپظ١ٝؾ ػبٗب٠ٛ دس ثجت ٝ ييداٛـدٞ سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗاٙيپب ٗـخلبت كشٕ ّيتٌٖ-3-2

 ...(.ٝ اكبٓت ػٜح ١٘بٜٛذ )تي ٗؼتجش ١بي اعالػباص عشين ثبٛي ٗٞضٞع ثٞدٙٙ يتٌشاس

 .سػب٠ٓ داٛـدٞيي ٛجبيذ تٌشاسي ثبؿذ/ ٛب٠ٗٗٞضٞع پبيبٙ -8تبصرٌ 

 5ٗدذد داؿت٠ ثبؿذ، دس كبك٠ٔ صٗبٛي  پظ١ٝؾسػب٠ٓ ثب ػٜٞاٙ ٗـبث٠ دس ٗٞاسدي ٠ً ٌٗ٘ٚ اػت ٛيبص ث٠ / ٛب٠ٗٗٞضٞػبت پبيبٙ -9تبصرٌ 

 .ثالٗبٛغ خٞا١ذ ثٞدٝاحذ پظ١ٝـي / تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي ثب ٛظش ( دس ٗٞاسد خبف)ػبّ اخيش يب ً٘تش 

اي ثب ٗٞضٞع ٗشٝس ػيؼت٘بتيي ٝ ٗتبآٛبٓيض ٗـشٝط ث٠ اسائ٠ پزيشؽ ي حشك٠ػب٠ٓ ٗوبعغ ًبسؿٜبػي اسؿذ ٝ دًتشس/ ٛب٠ٗاسائ٠ پبيبٙ -3-3

د حت٘بً ثبيسػب٠ٓ داٛـدٞ / ٛب٠ٗٗٞضٞع پبيبٙثالٗبٛغ اػت، ٝٓيٌٚ دس صٗبٙ تلٞيت  ISIيب  PubMedآ٘ٔٔي يب چبح ٗوب٠ٓ دس ٗدالت ثيٚ

 .ؿٞد ُشكت٠ص داٛـدٞ ٝ اػتبد سا١ٜ٘ب تؼ٢ذ اسائ٠ ٗوب٠ٓ ا

خٞد اص عشين  اػتبداٙاػتبداٙ سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس اص ٝخٞد ظشكيت خبٓي ثشاي / داٛـدٞ ٗٞظق اػت هجْ اص اٛتخبة اػتبد -10 تبصرٌ

 .ايـبٙ اهذإ ٛ٘بيذ ٛبٕٝ ػپغ ٛؼجت ث٠ ثجت ٟدداٛـٌذٟ ٗغٔغ ؽ /ُشٟٝ پظ١ٝـي ٛبعًبسؽ

 . دؿٞتٞػظ داٛـدٞ ثجت ٗي ٗشثٞط آٗٞصؿي سُشٟٝيٗذتبئيذ  ٝث٠ اػتبد سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس ٗٞضٞع پيـ٢ٜبدي پغ اص كشػتبدٙ  -3-4

 .ُيشي دسثبسٟ پزيشؽ آٙتل٘يٖ ٝ داٛـٌذٟ يپظ١ٝؾ/ يتخلق ُشٟٝ يدسؿٞساتبئيذ ؿذٟ يـ٢ٜبدي ح عشح -3-5

 داٛـٌذٟ/ ُشٟٝ يپظ١ٝؾ يؿٞسا ٛظشاتكٞستدٔؼ٠  ١لت٠ اداسيىي ٗذت ظشفداٛـٌذٟ ٗٞظق اػت / پظ١ٝـي ُشٟٝ ًبسؿٜبع -3-6

/  يكٜبٝس ٝ پظ١ٝؾ ٗؼبٝٛتػبٗب٠ٛ ث٠ حٞصٟ ايٚ ٢ٛبئي اص عشين ٝدٟ ٝ ثشاي ثشسػي ٝ تبييذ ٖٛ ثجت ػبٗب٠ٛسئيغ داٛـٌذٟ تبييذ ثب  سا

 .ؿٞداسػبّ ( دس كٞست ٛيبص)ٝ ٛيض ً٘يت٠ اخالم صيؼت پضؿٌي  يداٛـِبٟ ٝاحذ يپضؿيػٕٔٞ

 :داسٛذ ؿبْٗصيؼت پضؿٌي ٗٞاسدي ٠ً ٛيبص ث٠ عشح دس ً٘يت٠ اخالم -11تبصرٌ 

 ؿٞٛذ؛اٛدبٕ ٗي( اياي يب ٗـب١ذٟاػٖ اص ٗذاخ٠ٔ)١بي اٛؼبٛي سٝي اٛؼبٙ ٝ يب ثبكت١بيي ٠ً ًٔي٠ پظ١ٝؾ -آق

 ؿٞد؛١بيي ٠ً سٝي حيٞاٛبت اٛدبٕ ٗئًي٠ پظ١ٝؾ -ة

 طٕٛٞ؛١بي ٗشتجظ ثب پظ١ٝؾ ًٔي٠ -ج

١ب، ٗٞاد ١٘بٜٛذ ٗٞاد ػ٘ي، ػبيتٞتًٞؼيي)ًٜٜذ ١بيي ٠ً اص ٗٞاد پشخغش دس كشآيٜذ پظ١ٝؾ اػتلبدٟ ٗئًي٠ پظ١ٝؾ -د

 ؛...(.صا، ٗٞتبطٙ ٝ ػشعبٙ

ُشٟٝ، داٛـٌذٟ ٝ يب ٝاحذ، ٛيبص ث٠ ثشسػي اخالهي داؿت٠ پظ١ٝـي / تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي ١بيي ٠ً ث٠ تـخيق ًٔي٠ پظ١ٝؾ _ٟ

 . ثبؿٜذ
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تشيٚ ٝاحذ پؼت آٌتشٝٛيٌي يب كيضيٌي ث٠ ٛضدييكٞست ث٠ سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗاٙيپبً٘يت٠ اخالم ثذٝٙ دس ٝاحذ١بي داٛـِب١ي  -12تبصرٌ 

 .ؿٞداٛـِب١ي داساي ً٘يت٠ اخالم كشػتبدٟ د

داٛـدٞ ًذ ًبس ةؿشٝع هجْ اص آؿبص ؿذٟ ٝ ثبيذ داٛـدٞ  سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙٗٞضٞع ًذ اخالم اص صٗبٙ تلٞيت صٗبٙ ُشكتٚ  -13تبصرٌ 

 . ٗشثٞط ُشكت٠ ؿٞد

دٓيْ ػذٕ تبييذ ٗٞضٞع يب ٟة)داٛـٌذٟ / ُشٟٝپظ١ٝـي / تحليالت تٌ٘ئيؿٞساي دس  سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗاٙيپبٗٞضٞع دس كٞست ػذٕ تبييذ  -3-7

 . ثشػذ داٛـدٞ اعالع ث٠ عشين ػبٗب٠ٛدس اػشع ٝهت ٝ پغ اص ٗـخق ؿذٙ ٛتيد٠ ؿٞسا، اص  ،اكالحثشاي  ثبيذ (ٗٞاسد ٛيبص ث٠ اكالحبت آٙ

ًذ  ُشكتٚ ٗؼيٚ ٝاحذ ٛؼجت ث٠/ ؿٞساي پظ١ٝـي سػب٠ٓ دس / پغ اص عشح ٗٞضٞع پبيبٙ ٛب٠ٗ اػت ٗٞظق ٝاحذ يپظ١ٝؾ ًبسؿٜبع -3-8

 چِِٞٛي اٛدبٕ) ثلشػتذُشٟٝ / اٛدبٕ ايٚ ٗٞضٞع ث٠ ًبسؿٜبع پظ١ٝـي داٛـٌذٟثشاي ٛتيد٠ سا يب سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس اهذإ ٛ٘ٞدٟ ٝ  اػتبداٙثشاي 

 (. اػت١ب دس اختيبس ٝاحذ ٛب٠ٗايٚ ٗٞضٞع ثؼت٠ ث٠ سٝٛذ اٛدبٕ اٗٞس اداسي پبيبٙ

ٗؼبٝٛت ًذيَٜ ٝثش اػبع ثخـٜب٠ٗ ػبٗب٠ٛ  ٗـبٝس اص عشين ٝ سا١ٜ٘بتبداٙ اع ٗٞظق ػوقٝ سػبيت ًٜتشّ  ٗٔضٕ ث٠ ٝاحذ -14تبصرٌ 

 .پظ١ٝؾ ٝ كٜبٝسي داٛـِبٟ اػت

 های دانشجوئیرساله/ نامهپایان پروپوزال در ایجادتغییرات -4ماده 

 ي مشاير  راَىما تاداناس/  تغییراستاد -4-1

ريْ هبثْ ثشسػي ثٞدٟ ٝ ٝاحذ  طيؿشاثب سػبيت ٝ تحلئي ثبس دس عّٞ دٝسٟ كوظ ثشاي ييٝ ٗـبٝس سا١ٜ٘ب تبداٙاع/ اػتبدسييتؾ -4-1-1

 . صؿٌي اص عشين ػبٗب٠ٛ اسػبّ ٛ٘بيذي٢ي ث٠ حٞصٟ پظ١ٝـي ٗؼبٝٛت ػٕٔٞ حداليْ تٞجٛـِب١ي ٗٞظق اػت ٗٞاسد سا ث٠ ١٘شاٟ دا

 ٝ خذيذ اػتبداٙ/ اػتبد ًتجي پزيشؽ ٝ يهجْ اػتبداٙ/ اػتبد ًتجي اٛلشافكوظ ثب  ٗـبٝس/ سا١ٜ٘ب اػتبداٙ/ اػتبد سييتؾ -4-1-1-1

 .ؿٞداٛدبٕ ٗيداٛـٌذٟ /ُشٟٝ پظ١ٝـي ؿٞساي ٗٞاكوت

ت ثت هجْخذيذ ث٠ تبسيخ  ٗٞضٞعثيبٛدبٗذ،  سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙث٠ تـييش ٗٞضٞع  ٗـبٝس/ سا١ٜ٘ب تبداٙاع/ اػتبد چٜبٛچ٠ تـييش -4-1-1-2

. آضاٗي اػت سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗٝ دكبع اص پبيبٙ ٗٞضٞعصٗبٙ ٗلٞة ثيٚ ثجت  دس ١ش كٞست سػبيت حذاهْٝٓي  ؿذد خٞاٟ

 .ٗـبٝس آضاٗي اػت اػتبداٙ/ تـييش اػتبد ثشايداٛـٌذٟ /ُشٟٝ يپظ١ٝؾ يؿٞسا ٗٞاكوتٝ  سا١ٜ٘ب اػتبد ًتجي ٗٞاكوت -4-1-1-3

تبئيذ ٢ٛبئي ثبيذ اص عشين ػبٗب٠ٛ  ، اٗب ثشايثشسػي خٞا١ذ ثٞدثب ٛظش ؿٞساي پظ١ٝـي هبثْ ، ١ش ٠ُٛٞ تـييش خبسج اص ٗٞاسد ثبال -15تبصرٌ 

 .ؿٞد ٝ ٛٞآٝسي ٗؼبٝٛت ػٕٔٞ پضؿٌي كشػتبدٟآٝسي ث٠ دكتش تٞػؼ٠ پظ١ٝؾ، كٚ

 

 رسالٍ/ وامٍپیشىُاد پایان مته در تغییر گًوٍ َر ي ػىًان تغییرمًضًع، -4-2

ٝ  سا١ٜ٘ب اػتبداٙ/ اػتبدٛظشثب ٝ ثبس دس عّٞ دٝسٟ كوظ ثشاي يي، سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗيـ٢ٜبد پبيبٙح ٗتٚ دسيب ٝ  ػٜٞاٙ ٗٞضٞع، دس سييتؾ-4-2-1

تبئيذ ٢ٛبئي ثبيذ اص عشين ػبٗب٠ٛ ، اٗب ثشاي ثٞدٟپزيش اٌٗبٙ ٝاحذ،ييذ ٢ٛبئي دس ؿٞساي پظ١ٝـي داٛـٌذٟ ٝ تب/ ؿٞساي پظ١ٝـي ُشٟٝتبئيذ 

 .١ٝؾ ٗؼبٝٛت ػٕٔٞ پضؿٌي كشػتبدٟ ؿٞدث٠ حٞصٟ پظ

 
 



   
   
   

 

   1477893855ًذپؼتي  ػبصٗبٙ ٗشًضي داٛـِبٟ آصاد اػالٗي،حلبسىثٔٞاس ؿ٢ذاي ،ٗيذاٙ داٛـِبٟ،(ؿ٘بّ)اٛت٢بي ثضسُشاٟ ؿ٢يذ ػتبسي،ت٢شاٙ: ٛـبٛي

 iau.ac.irٝ يب كلح٠ پبػخِٞ دس ػبيت  4748پيِيشي ٌٗبتجبت ٝ دسيبكت پبػخ ػٞاالت ٗتذاّٝ اص عشين ػبٗب٠ٛ تٔلٚ ُٞيبي 

13/03/1396 

13 

86/2703 

 

 

 گسارش پیشرفت کار  -5ماده 
 :ُيشدس ثش عجن خذّٝ صيش كٞست ٗيت٢ي٠ ُضاسؽ پيـشكت ًب -5-1

 مًرد ویاز َایگسارشتؼذاد  مقطغ تحصیلی

 ثبسيي ًبسؿٜبػي اسؿذ

 ػ٘ٞٗيدًتشاي 

 پضؿٌي ػ٘ٞٗي

 دٛذاٛپضؿٌي ثبس١ش ؿؾ ٗبٟ يي

 داسٝػبصي

 ثبس١ش ؿؾ ٗبٟ يي ٝ دًتشي تخللي ثبٓيٜي(PhD)دًتشي تخللي 
 

 یابی و تعهداتارز -6ماده 

 :یابیارز  -6-1

كٞست ًيلي ث٠ ؿشح صيش ث٠ تٞػظ ١يبت داٝساٙ تحليالت تٌ٘ئي حٞصٟ ػٕٔٞ پضؿٌي  عغآي٠ ٗن١ب دس ىسػب٠ٓ/ ١بٛب٠ٗيبثي پبيبٙاسص -

  :ُيشدياٛدبٕ ٕ

 :کارشىاسی ارشذطغ مق -الف

  20 تب 5/18 ١بي ثب ٛ٘شٟٛب٠ٗپبيبٙ ػبٓي     -1

  49/18 تب 17ٛب٠ٗ ١بي ثب ٛ٘شٟپبيبٙثؼيبس خٞة   -2

  99/16 تب 5/15 ١بي ثب ٛ٘شٟٛب٠ٗپبيبٙخٞة      -3

 49/15تب  14 ١بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙهبثْ هجّٞ    -4

 ١14بي ثب ٛ٘شٟ ً٘تش اص ٛب٠ٗپبيبٙؿيش هبثْ هجّٞ     -5

 :ای طغ دکترای حرفٍمق -ب

  20تب  ١19بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙ ػبٓي     -1

  99/18تب  17ٛب٠ٗ ١بي ثب ٛ٘شٟ پبيبٙثؼيبس خٞة   -2

 99/16تب  ١14بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙخٞة      -3

 ١14بي ثب ٛ٘شٟ ً٘تش اص ٛب٠ٗپبيبٙؿيش هبثْ هجّٞ     -4

 :(ديرٌ دستیاری داريسازی)ي دکترای تخصصی بالیىی  (PhD)مقطغ دکترای تخصصی  -ج

  20تب  ١19بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙ ػبٓي     -1

  99/18تب  17ٛب٠ٗ ١بي ثب ٛ٘شٟ پبيبٙثؼيبس خٞة   -2

 99/16تب  ١15بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙخٞة      -3

 ١15بي ثب ٛ٘شٟ ً٘تش اص ٛب٠ٗپبيبٙؿيش هبثْ هجّٞ     -4
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 :(دوذاوپسشكی ديرٌ دستیاری)دکترای تخصصی بالیىی مقطغ -د

  20تب  ١19بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙ ػبٓي     -1

  99/18تب  18ٛب٠ٗ ١بي ثب ٛ٘شٟ پبيبٙثؼيبس خٞة   -2

 99/17تب  ١16بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙخٞة      -3

 99/15تب  ١14بي ثب ٛ٘شٟ ٛب٠ٗپبيبٙهبثْ هجّٞ    -4

 ١14بي ثب ٛ٘شٟ ً٘تش اص ٛب٠ٗپبيبٙؿيش هبثْ هجّٞ     -5

عجن ٓيؼت )تٞاٜٛذ دسخ٠ ػبٓي سا ًؼت ٛ٘بيٜذ ٠ً دس يٌي اص ٗدالت ػ٘ٔي ٗؼتجش داخْ يب خبسج اص ًـٞس١بيي ٗيٛب٠ٗپبيبٙ -16تبصرٌ 

ثذي٢ي اػت ٠ً اسائ٠ ٗوب٠ٓ ٝ . داؿت٠ ثبؿٜذثلٞست ٗوب٠ٓ چبح ؿذٟ ٝ يب اخز پزيشؽ چبح سا دس ايٚ ٗدالت ( اػالٕ ؿذٟ اص ػٞي ٝصاستيٚ

 .سػب٠ٓ ٝ تؼييٚ ٛ٘شٟ ٢ٛبيي كٞست ُيشد/ ٛب٠ٗيب اخز پزيشؽ چبح ٗوب٠ٓ ثبيذ هجْ اص دكبع اص پبيبٙ

پظ١ٝـي  يثب ٛظش ؿٞسإٝ پضؿٌي اي حٞصٟ ػْي حشك٠ًبسؿٜبػي اسؿذ ٝ دًتش عغاٗن داٛـدٞيبٙ ٛب٠ٗپبيبٙ ٛ٘شٟ ثيؼت اص ٛ٘شٟ دٝ-6-2

 :يبثذياختلبف ٕ ٛب٠ٗثشٝٛذاد پظ١ٝـي حبكْ اص پبيبٙث٠ صيش  خذّٝٗغبثن  داٛـٌذٟ/ ُشٟٝ

 َراثر پژيَشی برای حذاکثرومرٌ بريوذاد پژيَشی وًع ردیف

 ٛ٘شٟ ISI ،PubMed  ٝScopus 2  (WOS)تچبح ٗوب٠ٓ دس ٗدال يب پزيشؽ 1

 ٗشٟٙ 5/1 پزيشؽ يب چبح ٗوب٠ٓ دس ٗدالت ػٔ٘ي پظ١ٝـي ٝصاستيٚ 2

3 
ٗؼتجش ثب ستج٠ ػٔ٘ي  يداخْ يبٝ  يصثبٙ خبسج يؼيچبح ٗوب٠ٓ دس ٗدالت اِْٛ يب پزيشؽ

 تشٝيدي يب ٗدالت داساي ٗدٞص اص داٛـِبٟ -
 ٛ٘شٟ 1

 (ثشاي ١ش تؼذاد)ٛ٘شٟ 5/0حذاًثش  آ٘ٔٔي يب داخٔيٗؼتجش ثيٚ ١بيًبْٗ يب خالك٠ دسًٜلشاٛغ ٗوب٠ٓ چبح 4

5 
١بي اداسٟ ثجت اختشاػبت ٝ ١٘چٜيٚ ػبصٗبٙ پظ١ٝؾثب اسائ٠ ٗذسى اص  اختشاع ثجت

 كٜؼتي -ػٔ٘ي
 ٛ٘شٟ 2

6 
ثب اسائ٠ ٗذسى اص اداسٟ ثجت اختشاػبت ٝ ١٘چٜيٚ تبئيذ آٙ دس اداسٟ ًْ ػٖٔ  اختشاع ثجت

 ػٜدي داٛـِبٟٝ ػٖٔ
 ٛ٘ش5/1ٟ

 ٛ٘شٟ 1 ثب اسائ٠ ٗذسى اص اداسٟ ثجت اختشاػبت اختشاع ثجت 7
 

ٝ داٛـِب١ي ١بي ػٕٔٞ پضؿٌي، ثبيذ ض٘ٚ دسج ٛبٕ ٝاحذ سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗٗؼتخشج اص پبيبٙ ثشٝٛذاد١بي پظ١ٝـئًي٠ ٛٞيؼٜذُبٙ  -6-3

 :خٞد اهذإ ٛ٘بيٜذكحيح آثبس پظ١ٝـي د١ي ١بي صيش، ٛؼجت ث٠ آدسعداٛـِبٟ آصاد اػالٗي ثب تٞخ٠ ث٠ ٠ٛٞ٘ٛ

 : َای فارسیمقالٍ -الف

 .اػالٗي، آثبداٙ، ايشاُٙشٟٝ ٗبٗبيي، ٝاحذ آثبداٙ، داٛـِبٟ آصاد 

 : َای اوگلیسیمقالٍ -ب

Department of Toxicology, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
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اٗتيبص پظ١ٝـي، ٗـخلبت  ثشاي ُشكتٚ ١بي ػٕٔٞ پضؿٌي سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗدس خلٞف ٗوبالت پظ١ٝـي ٗؼتخشج اص پبيبٙ -17تبصرٌ

 . دار مكاتبات باشذوًیسىذٌ ايل ي استاد راَىما ػُذٌداٛـدٞ ثبيذ ث٠ ػٜٞاٙ 
 

 :تؼُذات -6-4

 :طغ کارشىاسی ارشذمق( الف

كشكت داسٛذ تب  داٛـٌذٟ/ ُشٟٝ ٗدٞص ثب ػبّيي ٗذت ث٠ ٝظيل٠ ٛظبٕ ٛذاؿتٚ ٗـٌْ دسكٞستٗوغغ ًبسؿٜبػي اسؿذ  داٛـدٞيبٙ -

 سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙ ،چبح ٗوب٠ٓ يب يشؽدس كٞست اسائ٠ ٌٛشدٙ پز. خٞد سا اسائ٠ د١ٜذ سػب٠ٓ/ ٟٕٛبيبٙچبح ٗوب٠ٓ ٗؼتخشج اص پب يب يشؽپز

آجت٠ ٛب٠ٗ اٛلشاف اص اساي٠ ٗوب٠ٓ ثبيذ اص ) ؿذخٞا١ذ  يبثيخذٟ اسصيحذاًثش ٛ٘شٟ ٟ ثب ٝ خٞة يبسحذاًثش ثغ ،يليتداٛـدٞ اص ٛظش ى

 .(ؿٞد ُشكت٠داٛـدٞ 

هجْ اص دكبع ثشاي  ٝ اسائ٠ تبئيذي٠ ٝكّٞ آٙ ث٠ ٗدالت ػٔ٘ي پظ١ٝـي ٗؼتجش داخٔي يب خبسخي (Submission)اسػبّ ٗوب٠ٓ  -

 .خجبسي اػتًبسؿٜبػي اسؿذ ااٙ داٛـدٞي

 

 :(PhD) مقطغ دکتری تخصصی( ب

-ثيٚي ثب ٛ٘بي٠ عيي ٗوب٠ٓ اِٛٔي ّي خٞد پزيشؽ حذامثبيذ ثشاي دكبع اص سػب٠ٓ دًتش (PhD)كيي تخقدًتش ًٔي٠ داٛـدٞيبٙ   -

 .اسائ٠ د١ٜذسا  ISI (WOS)آ٘ٔٔي

ثشاي تؼٞي٠ حؼبة الصٕ اػت اكضٝٙ ثش ٗوب٠ٓ اؿبسٟ ؿذٟ دس ثٜذ ثبال، پزيشؽ يب ١٘چٜيٚ  (PhD)داٛـدٞيبٙ ٗوغغ دًتشي تخللي   -

 آ٘ٔٔي ٗؼتجش ٛيض اسائ٠ ٛ٘بيٜذپظ١ٝـي ٝصاستيٚ يب ثيٚ -يب ػٔ٘ي ISIچبح يي ٗوب٠ٓ 

/ تخللي ُشٟٝي تخللي ث٠ ٗوب٠ٓ دٕٝ ٗؼتخشج اص سػب٠ٓ اختلبف داسد ٠ً ثب ٛظش ؿٞساي ٛ٘شٟ اص ثيؼت ٛ٘شٟ سػب٠ٓ دًتش يي  -

صٗبٙ تؼٞي٠ كٞست ػذٕ اسائ٠ پزيشؽ ٗوب٠ٓ دٕٝ دس دس . يبثذٗي تخليقؿٞساي پظ١ٝؾ ٝ كٜبٝسي ٝاحذ / ؿٞساي تحليالت تٌ٘ئي

 . اسصيبثي خٞا١ذ ؿذ 19داًثش ػبٓي ٝ اص ٛظش ً٘ي حذاًثش ٛ٘شٟ ٛب٠ٗ داٛـدٞ، ح، اسصيبثي ًيلي پبيبٙحؼبة
 

 :(ديرٌ دستیاری تخصصی دوذاوپسشكی ي داريسازی)بالیىیتخصصی  مقطغ دکتری ( ج

 ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼيٗوب٠ٓ ثبيذ دٝسٟ دػتيبسي تخللي داسٝػبصي دس )ؿذٟ چبح ٛب٠ٗ اسائ٠ حذاهْ يي ٗوب٠ٓ دكبع اص پبيبٙ ؿشط -الف

دس اص ٝي ث٠ ػٜٞاٙ ٛٞيؼٜذٟ اّٝ يب ٗؼئّٞ ...( ُضاسؽ ٗٞسدي، تحويوي، ػيؼت٘بتيي، ٗشٝسي ٝ )يب پزيشؽ حذاهْ يي ٗوب٠ٓ ( ثبؿذ

  (.ٛب٠ٗ ٛيؼتٓضٝٗبً ٗشتجظ ثب ٗٞضٞع پبيبٙ)پظ١ٝـي داخٔي يب خبسخي  -يٌي اص ٗدالت ٗؼتجش ػٔ٘ي

ٛب٠ٗ پظ١ٝـي داخٔي يب خبسخي ثبيذ ث٠ ١٘شاٟ پبيبٙ -خالت ػٔ٘يٛب٠ٗ تٞػظ يٌي اص ٕتبييذي٠ ٝكّٞ ٗوب٠ٓ ت٢ي٠ ؿذٟ اص پبيبٙ -ب

 .تذٝيٚ ؿذٟ ٛيض پغ اص دكبع ث٠ ػٜٞاٙ تؼ٢ذات ث٠ داٛـٌذٟ تحٞيْ ُشدد

ػبصٗبٙ ثجت اختشاػبت ٝ اًتـبكبت، دكتش تبئيذي٠ اص اسائ٠ ثب  ؿتٚ ٗوب٠ٓ ػٕٞ ٗؼتخشج اص سػب٠ٓ يب ثجت اختشاعدس كٞست دا -18 بصرٌت

كٜؼتي ًـٞس يب ٝصاست ث٢ذاؿت دسٗبٙ ٝ آٗٞصؽ  -١بي ػٔ٘يآٝسي ٝ ٛٞآٝسي ٗؼبٝٛت ػٕٔٞ پضؿٌي ٝ ػبصٗبٙ پظ١ٝؾكٚتٞػؼ٠ پظ١ٝؾ، 

 .ؿٞداضبك٠ ٗيٟ  ث٠ ٛ٘شٟ سػب٠ٓ داٛـدٞيبٙ ٛ٘ش 2، تب پضؿٌي
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ٗـّ٘ٞ دسيبكت ٛ٘شٟ، ٠ً دس ٛـشيبت ٛبٗؼتجش پزيشؽ يب چبح ؿٞٛذ دس كٞستئًي٠ ٗوبعغ ١بي ٛب٠ٗٗوبالت ٗؼتخشج اص پبيبٙ  -6-5

 . ؿٞٛذٗدٞص دكبع، تؼٞي٠ حؼبة ٝ تـٞيوي ٛ٘ي

 . ؿٞٛذٛب٠ٗ ٗـّ٘ٞ دسيبكت تـٞيوي ٛيض ٗيٛب٠ٗ يب سػب٠ٓ دس كٞست سػبيت آييًٚٔي٠ ٗوبالت ٗؼتخشج اص پبيبٙ -6-6

 رسالٍ ي وحًٌ وگارش آن/ وامٍدفاع از پایان -7مادٌ

١بي دًتشي ٝ ثشاي دٝسٟ  ماٌش وبایذ کمتر از ش ،اسؿذ يًبسؿٜبعٗوغغ ثشاي تب صٗبٙ دكبع آٙ  سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗكبك٠ٔ صٗبٙ ثجت ٗٞضٞع پبيبٙ  -7-1

وبایذ کمتر از یک  (دػتيبسي ١بي تخلليدٝسٟ)ي تخللي ثبٓيٜي دًتشٝ  (PhD)ي تخلليٝ دًتش( ي، دٛذاٛپضؿٌي، داسٝػبصيپضؿي)ػ٘ٞٗي 

 . ثبؿذ سال
 

دكبع، هجْ اص ٗٞظق اػت دس يي خٔؼ٠ پيؾ( دػتيبسي داسٝػبصي)ٝ دٝسٟ دًتشي تخللي ثبٓيٜي  (PhD)ي تخلليداٛـدٞيبٙ دٝسٟ دًتش -7-2

 . خٞد سا تـشيح ٛ٘بيذ پظ١ٝؾسثظ ٗٞضٞع خٔؼ٠ دكبػي٠ دس حضٞس اػتبداٙ ُشٟٝ يب داٛـٌذٟ ٝ داٛـدٞيبٙ ري

 اصآٙ  اخز تبييذي٠ٝ ( ٛب٠ٗ ٗشثٞع٠ٗٞخٞد دس آئيٚ) ي٠خٔؼ٠ دكبع يٗدٞص ثشُضاس كشٕ تٌ٘يْ سػب٠ٓ،/ ٛب٠ٗپبيبٙخ٢ت دكبع اص  -7-3

-يٕ سػب٠ٓ ث٠ اػتبداٙ كٞم آضاٗي/ ٛب٠ٗپبيبٙسئيغ داٛـٌذٟ ث٠ ١٘شاٟ اسائ٠ يي ٛؼخ٠ اص / ُشٟٝ يشٗذ ، داٝس ٝٗـبٝس، سا١ٜ٘ب اػتبداٙ/ اػتبديػٞ

 .ثبؿذ

 .ثالٗبٛغ ثٞدٙ دكبع سا اخز ٛ٘بيٜذ دس خلٞفاداسٟ آٗٞصؽ  ي٠ييذا، تثشُضاسي خٔؼ٠ دكبعثبيذ هجْ اص  داٛـدٞيبٙ -7-4

 .ؿٞد كحبكي ٛب٠ٗپبيبٙ اٛت٢بي دس ثبيذ كٞستدٔؼ٠ دكبع كشٕ ًپي-7-5

 آٙ اٛت٢بي دس ٠ً ٛ٘شٟ كشٕ ثشًپيػالٟٝ ) ثبؿذ سا١ٜ٘ب ٝ ٗـبٝس اػبتيذ/ اػتبد اٗضبي اكْ داساي ثبيذ ؿذٟ كحبكي سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙ-7-6

 (.اػت ٗٞخٞد

ي حشك٠ ٝ تخللي ٠ً دس دًتش/ پبيبٙ ٛب٠ٗ ًبسؿٜبػي اسؿذ سػب٠ٓ داٛـدٞ ثبيذ ثشاػبع سا١ٜ٘بي تذٝيٚ ٝ ِٛبسؽ/ ٛب٠ٗپبيبٙ  -7-7

 .ػبٗب٠ٛ ثبسُزاسي ؿذٟ اػت، ِٛبسؽ ؿٞد

 .اػت آضاٗي ٗوبعغ ًٔي٠ ثشاي( ٛ٘شٟ كشٕ اصهجْ ) ؿذٟ كحبكي سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙ اٛت٢بي دس اِٛٔيؼي چٌيذٟ ٝخٞد -7-8

يذٟ ث٠ صثبٙ كبسػي ٛيض ٛب٠ٗ ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼي ثالٗبٛغ اػت ٝٓي الصٕ اػت ػالٟٝ ثش چٌيذٟ ث٠ صثبٙ اِٛٔيؼي، چيِٛبسؽ پبيبٙ -19 تبصرٌ

 . دداؿت٠ ثبؽ

. ثبؿٜذٗي سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗدس كلح٠ اّٝ پبيبٙ ًذ پشٝپٞصاّ ؿ٘بسٟ ثجت ث٠ ٗٔضٕ ًٔي٠ داٛـدٞيبٙ -7-9

ثب سػبيت ؿشايظ رًش ؿذٟ دس هؼ٘ت اػتبداٙ سا١ٜ٘ب، ٗـبٝس / ث٠ ١ش ًذإ اص اػتبدكحبكي ؿذٟ  سػب٠ٓ/ ٛب٠ٗيي خٔذ پبيبٙ اسائ٠ -7-10

 ٝ كٜبٝسيخ٢ت تبييذ حٞصٟ ٗؼبٝٛت پظ١ٝؾ PDFٝكبيْ   WORDدس ٗحيظ  ١CD٘شاٟ يي ٛؼخ٠ ، ث٠سػب٠ٓ/ ١بٛب٠ٗيبٙكشٗت پب

 .ثبؿذآتحلئي آضاٗي ٗيٝتحٞيْ آٙ ث٠ ًتبثخب٠ٛ داٛـٌذٟ خ٢ت كبسؽ
 

 ثبيذداٛـدٞيبٙ  ،سٝي٠ ًبؿزثشاي ًب١ؾ ٗلشف ثي ٝ ٗحيغيٝ اػتلبدٟ دسػت اص اٌٗبٛبت صيؼت ٛظش ث٠ حلظ ٜٗبثغ عجيؼي -20تبصرٌ 

 .١بي خٞد ث٠ كٞست دٝسٝ ِٛبسؽ ٝ ث٠ چبح ثشػبٜٛذ١ب ٝ سػب٠ٓٛب٠ٗپبيبٙ

 .تحٞيْ ؿٞد( ٛب٠ٗپبيبٙ اٗٞس) كٜبٝسيٝ  پظ١ٝؾ حٞصٟث٠ ١٘شاٟ ٓيؼت ٛ٘شٟ ثبيؼت ث٠ٗذاسى ٝ ٗؼتٜذات پظ١ٝـي كٞم ٗي -7-11
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 .ثبؿذسػب٠ٓ ٗتؼٔن ث٠ داٛـِبٟ آصاد اػالٗي ٗي/ ٛب٠ٗاص پبيبٙ ًٟٔي٠ حوٞم ٗؼٜٞي ٌٗتؼت -8مادٌ 

اص عشين ٌٗبتج٠ ثب  ثبيذ ٙدؿٞيٕ ٗحؼٞة يياػتثٜب ٗٞاسد اص ،تيٗٞهغ حؼتسة اي ٝٗغشح ٛـذٟ  ٛب٠ٗٙيآئدس ايٚ  ٠ً يٝاسدٕ -9مادٌ 

 .ٙدتؼييٚ تٌٔيق ؿٞ داٛـِبٟ پضؿٌيػٕٔٞ آٝسي ٛٞ ٝ كٜبٝسي پظ١ٝؾ، تٞػؼ٠ دكتش

 حٞص١ٟبي داٛـِب١ي دسسػب٠ٓ/ ٛب٠ٗپبيبٙ ياخشا سٝٛذ ثش يسيٍيح ٝ ٛظبست ٗؼئّٞ يداٛـِبٟ ٝاحذ يپضؿي ػٕٔٞ/ يكٜبٝس ٝ پظ١ٝؾ ٙيٗؼبٝٙ -10مادٌ 

 .ثبؿٜذيٕ يػٔٞٗپضؿي

 ،پظ١ٝؾ ٝ كٜبٝسي اٙثش ػ٢ذٟ ٗؼبٝٙ اثالؽاخشاي ٗلبد آٙ اص تبسيخ ٗؼئٞٓيت حؼٚ ٝ  ثٞدٟتجلشٟ  20ٗبدٟ ٝ  11ٗـتْ٘ ثش  ٛب٠ٗؿيٟٞايٚ  -11مادٌ 

 .ٝاحذ١بي داٛـِب١ي اػت سئيؼبٙػٕٔٞ پضؿٌي ٝ 
 

 

 

 


