
 آيين نامه پايان نامه دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي 

پايان نامه بخشي از دوره  دكتري عمومي داروسازي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه  مربوط به رشته  تحصيلي خود ) 1ماده
  .زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد

سال  1واحد درسي دوره دكتري عمومي داروسازي تا  140دوره دكتري عمومي داروسازي مي بايست پس ازگذراندن دانشجويان ) 2ماده
  .موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

در نظر گرفته شده  ماه پس از شروع هر ترم باشد در غير اينصورت نمره3حداكثر زمان تحويل پروپوزال براي دانشجويان داروسازي  تا : 1تبصره
  .اين بندكسر مي گردد

دانشجويي كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند،تا زمان ثبت موضوع پايان نامه،مجاز به اخذ واحد درسي جديد :2تبصره
  .نخواهد بود

  .منابع الزامي است جهت اخذ واحد پايان نامه ارائه گواهي گذراندن كارگاه هاي روش تحقيق و جستجوي) 3تبصره

  .استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو،موافقت استاد راهنما وتائيد گروه آموزشي مربوطه و تصويب كميته پايان نامه ها  تعيين ميگردد) 3ماده

اعضاي هيات علمي مربي  در موارد استثنائي با تاييد كميته پايان نامه ها دانشكده ميتوان از.رتبه استاد راهنما حداقل استادياري است: 1تبصره
  .نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود

در موارد خاص و با تصويب كميته پايان نامه هاي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو ميتواند بيش از يك استاد : 2تبصره
  . گروه آموزشي مربوطه و يا خارج از آن باشد استاد راهنماي دوم مي تواند از بين اعضاي هيئت علمي. راهنما داشته باشد

 2استاد راهنماي اول پايان نامه بايستي از اعضاء هيئت علمي دانشكده داروسازي باشد و حداكثر سقف مشاور و استاد راهنماي دوم : 3تبصره 
  .باشد  نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده داروسازي و يا ساير دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان

در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد كميته پايان نامه ها  استاد مشاور ازبين اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان ) 4ماده
  .برجسته  تعيين مي شود

يت مي شوند از فرمول سقف تعداد پايان نامه هاي دوره  دكتري عمومي داروسازي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدا:تبصره
در .بدست مي آيد2تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده  مربوطه ضرب در عدد 

  دانشكدهايي كه تعداد اعضاي هيات علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد،

  .وضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشدانتخاب م)5ماده

سال اخير در  5موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در )6ماده 
  .دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد

در موارد خاص و با نظر كميته پايان نامه هاي دانشكده در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله  زماني : تبصره 
  .فوق باشد،اخذ پايان نامه با عنوان ومحتواي مشابه بالمانع است

  .هر دانشجو بايديك موضوع را با عنوان پايان نامه انتخاب نمايد)7ماده



پس از تائيد استاد راهنماوتصويب شوراي پژوهشي دانشكده به )نفر 3حداكثر (انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان:تبصره
 .شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد

  

  .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد:الف

  .كه هريك از دانشجويان ذيربط بتواند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد:ب

  .جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود)8ماده

  .انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما: الف

  .انشكدهبررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط كميته پايان نامه هاي د: ب

  .تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه: ج

  .ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به كميته پايان نامه ها  : د

  .ابالغ مصوبه ي كميته پايان نامه هاي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه: ه

  .تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه: تبصره

  .اصول و مراحل نگارش پروپوزال و گزارش نهايي پايان نامه طبق فرمت معاونت پژوهشي دانشگاه باشد)9ماده

  .هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را برعهده دارند از اعضاي زير تشكيل ميشود)10ماده

  اد راهنمااست.1

  )در صورت وجود(استاد مشاور.2

  نماينده ي كميته پايان نامه هاي دانشكده.3

  نماينده ي گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه.4

  .يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان ،متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه.5

علمي بايد حداقل استاد ياري باشد،در شرايط خاص پس از تائيد كميته پايان نامه هاي  مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيات: تبصره 
  .در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.دانشكده ،ميتواند مربي باشد

 4بيست صورت مي گيرد و باتوجه به نمرات مربوط به ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا )11ماده
  .درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند

  20تا  19عالي پايان نامه هاي بانمره 

  99/18تا  17بسيار خوب پايان نامه هاي با نمره 

  99/16تا  14خوب پايان نامه هاي با نمره 



   14غير قابل قبول پايان نامه هاي با نمره كمتراز 

يان نامه هايي مي توانند درجه عالي راكسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و در يكي از مجالت علمي معتبر داخل يا خارج از كشوربه پا: تبصره
  .بديهي است كه اين اقدام  بايد قبل از دفاع از پايان نامه وتعيين نمره نهايي صورت گيرد.مقاله ارائه نمايندsubmitصورت 

كليه ي دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات ) 12ماده
يت مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع ونمره قبولي كسب نمايد،علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره اموزشي مربوطه را با موفق

  .باشد،اخراج خواهد شد گذرانده

در  3و  2دانشجويان دوره  دكتري عمومي داروسازي در نيمسالي كه واحد اخذ شده است و پايان نامه 1تعداد واحد و نمره پايان نامه )13ماده
  .آخرين نيمسال تحصيلي ثبت خواهد شد و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است

هر كدام كه موخر . (زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده باشد) 14ه ماد
  )باشد

  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است) 15ماده 

  :موارد زير بايد تهيه گردد نسخه از گزارش نهايي پايان نامه جهت تحويل به شرح 4حداقل ) 16ماده 

در صورت وجود استاد راهنماي دوم و يا اساتيد مشاور، به هر كدام يك نسخه تحويل (يك نسخه جهت استاد راهنما       -1
  ).گردد

  يك نسخه جهت دانشجو      -2
  مربوطه CDيك نسخه جهت تحويل به كتابخانه دانشكده به همراه        - 3
مربوطه جهت بهره  CDل به حوزه ي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع به همراه يك نسخه جهت تحوي      - 4

  .برداري و اطالع رساني به ديگر مراكز، ارسال گردد
   

 


