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 -1مقدمه:
براساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي ،کليه دانشجويان مقاطع تحصيلي دکتراي حرفهاي پزشکي ،کارشناسي ارشد و باالتر
جهت اخذ مدرک تحصيلي موظف به گذراندن واحد پاياننامه به عنوان بخشي از دوره تحصيلي خود ميباشند .به همين منظور و به
دليل آموختن شيوه تحقيق و افزايش قدرت اعتماد به نفس در انجام فعاليت هاي مستقل علمي و تحقيقي و پرورش روحيه تتبع،
دانشجو يا دستيار موظف است در يکي از زمينه هاي مربوط به رشته تحصيلي خويش به انجام کار تحقيقي بپردازد و نتايج آن را به
صورت پاياننامه اي مطابق مفاد اين دستورالعمل ارايه نمايد.
 -2تعريف پاياننامه:
ماده  -1واحد پاياننامه جزء واحدهاي درسي اجباري دانشجو است که ارزش آن از نظر نظام واحدي ،مطابق مفاد دستوالعمل هاي
مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مي باشد که در آن دانشجو زير نظر استاد (اساتيد) راهنما در يک موضوع مرتبط با
رشته اي که از آن دانش آموخته خواهد شد به تحقيق و پژوهش مي پردازد و نتايج حاصل از آن را به صورت مکتوب مطابق با مفاد
اين دستوالعمل ارايه مي نمايد.
ماده  -2مسئوليت اجراي اين دستوالعمل با معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه مي باشد.
ماده  -3اين دستورالعمل شامل کليه دانشجويان مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتراي عمومي و باالتر دانشگاه علوم پزشکي
فسا ميباشد.
ماده  -4انجام و نگارش پاياننامه توسط دانشجو و تحت نظارت و راهنمايي مستمر استاد (اساتيد) راهنما و مشاور و پس از تصويب
در شوراي پژوهشي دانشگاه صورت مي گيرد.
ماده  -5پاياننامه گروهي با صالحديد استاد (اساتيد ) راهنما و تصويب در گروه و شوراي پژوهشي دانشگاه انجام مي پذيرد و فقط
در دوره هاي دکتراي حرفه اي مجاز مي باشد.
ماده  -6با عنايت به بخشنامه شماره /113/646پ مورخ  83/3/10وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مبني بر تحقيقي بودن
پاياننامه هاي دوره هاي مختلف ،اساتيد و مسئوالن موظف مي باشند تا در تصويب و تعيين پاياننامه هاي خود به تحقيقي بودن آن
توجه کامل داشته باشند.
ماده - 7وظايف دانشجو:
الف) انتخاب استاد (اساتيد) راهنما
ب) تکميل فرم هاي مربوط به انتخاب پاياننامه و استاد (اساتيد) راهنما
ج) پيگيري روند ثبت پاياننامه با هماهنگي استاد (اساتيد) راهنما
د) ارائه گزارش هاي پيشرفت کار يا شرکت در جلسات هماهنگي با استاد (اساتيد) راهنما و مشاور
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ه) ارائه سه نسخه صحافي نشده جهت داوري به همراه نامه تاييد اوليه استاد راهنما به واحد پژوهش دانشگاه
و) دفاع از پاياننامه در حضور اساتيد و داوران
ز) ارائه  2نسخه پايان نامه صحافي شده به دانشگاه (1نسخه کتابخانه1 ،نسخه معاونت تحقيقات) به همراه نسخه استاد
راهنما و استاد مشاور
ماده  -8استاد راهنما:
استاد راهنماي اول بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي فسا بوده و حداقل از درجه علمي استادياري برخوردار باشد.
تبصره  -1تخصص استاد راهنما بايد با موضوع پاياننامه مرتبط بوده و در صورتي که موضوع پاياننامه به تخصصهاي مختلف ارتباط
داشته باشد ،از هر گروه يک استاد راهنما يا مشاور انتخاب مي شود.
تبصره  -2در صورت موافقت و تصويب شوراي پژوهشي امکان اخذ پايان نامه با اساتيد راهنماي با درجه علمي مربي نيز ممکن
خواهد بود.
تبصره  -3در صورت نياز استاد راهنماي دوم مي تواند از اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاه ها نيز انتخاب شوند.
ماده  -9هر پاياننامه دوره عمومي مي تواند حداکثر  2استاد راهنما داشته باشد ،در هر صورت استاد راهنماي اول مسئول اجراي
پاياننامه شناخته مي شود.
ماده  -10هر استاد راهنما مي تواند به طور همزمان حداکثر راهنمايي مستقل  2پاياننامه را به عنوان استاد راهنماي اول و  2پايان
نامه را به عنوان استاد راهنماي دوم به عهده داشته باشد.
ماده  -11وظايف استاد راهنما:
الف) داشتن مسئوليت اصلي در هدايت مستقيم دانشجو و نظارت مستمر بر مراحل مختلف تحقيق و صحت علمي مطالب
مندرج در پاياننامه
ب) همکاري با دانشجو در تکميل فرم هاي پيش نويس و ثبت پاياننامه جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
ه) آماده سازي دانشجو جهت انجام جلسه دفاع پاياننامه و شرکت در جلسه دفاع از پاياننامه
ماده  -12استاد مشاور:
الف) استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد شوراي پژوهشي دانشگاه جهت هدايت و مشاوره در اجراي پاياننامه
مشخص مي گردد.
ب) استاد مشاور ميتواند از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي فسا يا از محققين ساير موسسات علمي و پژوهشي
باشد.
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د) هر استاد مشاور مي تواند به طور همزمان مشاوره حداکثر پنج پاياننامه را به عهده داشته باشد.
ه) حداکثر تعداد استاد مشاور پاياننامه براي دکتراي حرفهاي و کارشناسي ارشد دو نفر مي باشد .مشاور آماري با تصويب
شوراي پژوهشي دانشگاه از اين قاعده مستثني است.
ماده  -13وظايف استاد مشاور:
الف) استاد مشاور ،مسئوليت صحت علمي موارد مشاوره شده پاياننامه را دارا مي باشد.
ب) کليه نظرات استاد مشاور در نهايت با توافق استاد راهنما در تدوين پاياننامه اعمال مي گردد.
 -3زمان انتخاب واحد پاياننامه

ماده  -14دانشجويان دوره دکتراي عمومي بايد پس از گذراندن  7نيم سال از دوره دکتراي عمومي و در طول يک سال دوره
کارآموزي موضوع پاياننامه خود را انتخاب و ثبت نمايند .منظور از ثبت پايان نامه تصويب نهايي پروپوزال پايان نامه در شوراي
پژوهشي مي باشد.
تبصره  - 1دانشجويان دکتراي عمومي چنانچه موضوع پاياننامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند ،تا زمان ثبت موضوع پاياننامه،
به آزمون پيش کارورزي معرفي نخواهند شد.
تبصره  -2دانشجو موظف است پس از تاييد موضوع پايان نامه ،امور مربوط به تحقيق و اجراي پايان نامه را شروع کرده و به طور
مستمر در مدت زمان اجرا فعاليت داشته باشد .دراين خصوص الزم است که قبل از معرفي به آزمون پيش کارورزي يک مرحله
گزارش پيشرفت پايان نامه به معاونت تحقيقات ارايه شود تا اجازه شرکت در امتحان صادر شود.
 -4انتخاب موضوع پاياننامه

ماده  -15انتخاب موضوع پاياننامه بايد با هدايت استاد راهنما باشد.
ماده  -16موضوع پاياننامه نبايد تکراري باشد ،بدين مفهوم که پاياننامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يکسان طي پنج
سال اخير انجام نشده باشد.
تبصره  -1در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشگاه در موضوعاتي که ممکن است نياز به تحقيق مجدد در کمتر از فاصله
زماني فوق باشد ،اخذ پاياننامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع است.
تبصره  -2انتخاب موضوع پاياننامه توسط حداکثر دو نفر از دانشجويان و فقط در دورههاي دکتراي حرفهاي پزشکي پس از تأييد
استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه به شرط رعايت موارد ذيل مجاز است:
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الف) حجم و اهميت موضوع تحقيق بايد با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.
ب) تقسيم بندي موضوع تحقيق بايد به گونه اي باشد که هر يک از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از
پاياننامه را عهده دار شوند.

 -5ثبت موضوع پاياننامه

ماده  -17جهت ثبت فرم پروپوزال پژوهشي پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شوند:
الف) ابتدا فرم ثبت عنوان پايان نامه را از سايت معاونت تحقيقات به آدرس  www.research.fums.ac.irدريافت
کرده و پس از تکميل فرم و امضاي استاد راهنما به کارشناس مربوطه در معاونت تحقيقات تحويل دهيد.
ب) در صورتي که عنوان شما تاييد شود ،مراحل زير را مي بايست تا تصويب نهايي طي کنيد.
ج) با هدايت استاد راهنما فرم پروپوزال پايان نامه توسط دانشجو تکميل ميشود ( .فرم پروپوزال پايان نامه را مي توانيد از
سايت معاونت تحقيقات به آدرس  www.research.fums.ac.irدريافت نماييد).
د) پروپوزال نوشته شده مي بايست در گروه آموزشي مربوطه مطرح و دانشجو از پروپوزال خود دفاع کند .در صورت تصويب
پروپوزال در گروه ،صورتجلسه دفاع از پروپوزال به کارشناس مربوطه در معاونت تحقيقات تحويل مي گردد.
و) ثبت پروپوزال پايان نامه در سامانه پژوهان به آدرس  pajohan.fums.ac.ir/researchبه عنوان طرح پژوهشي.
(هر پايان نامه در واقع يک طرح پژوهشي مي باشد که مراحل تصويب آن پس از دفاع از پروپوزال مانند بقيه طرح هاي
پژوهشي دانشگاه خواهد بود).
ه) انجام داوري طرح توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي فسا و يا اساتيد دانشگاههاي ديگر(در صورت نداشتن
استاد در فيلد مربوطه) و مشاور آماري
ي) رفع نواقص احتمالي توسط دانشجو و ارائه پاسخ قانع کننده به داوران و تصحيح فرم پروپوزال
و) ارسال فرم اصالح شده به داور جهت بازديد اصالحات
ز) طرح پروپوزال پايان نامه در شوراي پژوهشي در صورت موافقت داوران
ر) دريافت ابالغ شوراي پژوهشي دانشگاه براي اجراي پاياننامه (تصويب طرح پژوهشي پايان نامه) و ثبت موضوع پايان نامه
براي دانشجو
تبصره  -1بعد از تصويب شوراي پژوهشي ،طرح پايان نامه در کميته اخالق دانشگاه مطرح شده و تصويب نهايي طرح منوط به نظر
مثبت اين شورا براي انجام پژوهش و گرفتن کد اخالق مي باشد.
تبصره  -2براي طرح هاي کار آزمايي باليني شروع کار منوط به ثبت در سايت  irct.irو دريافت کد مربوطه از اين سايت مي باشد.
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تبصره  -3پيگيري تمام مراحل ثبت پايان نامه بر عهده دانشجو و با راهنمايي استاد راهنما ميباشد.
تبصره  -4در فرايند داوري پروپوزال پايان نامه نظر شوراي پژوهشي دانشگاه نظر نهايي بوده و ارجح بر نظرات داوران و اساتيد
ميباشد.
 - 6تغيير موضوع پاياننامه

ماده  -18هر دانشجو بعد از تصويب موضوع پاياننامه تنها يک بار حق تعويض آن ،با شرايط خاص را دارد .اين تعويض بايد با ذکر
داليل منطقي از طرف استاد راهنما بوده و به تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه برسد .درصورت تعويض موضوع ،مراحل ثبت پاياننامه
مجددا تکرار خواهد شد .در اين صورت سنوات تحصيلي نبايد از سقف مجاز تعيين شده در دستوالعمل تجاوز نمايد.
تبصره  -1اصالح موارد جزئي به شرط حفظ چارچوب کلي طرح پاياننامه با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه بالمانع است.
تبصره  -2در مواردي که تغيير موضوع پاياننامه منجر به افزايش سنوات تحصيلي ميشود ،تصميم گيري در مورد افزايش مدت
تحصيل با پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشکده به شوراي آموزشي دانشکده يا دانشگاه ارجاع مي شود.
تبصره  -3هر گونه تغييرات جزيي و يا اصالحاتي در فرم پروپوزال تصويب شده پاياننامه بايستي قبل از انجام کار و عملياتي نمودن
آن ،به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه برسد .در اين صورت فاصله زماني بين اصالحات تا دفاع نامبرده حداقل يک ماه مي باشد.
 -7تغيير اساتيد راهنما و مشاور

ماده  -19هر دانشجو فقط يک بار در شرايط خاص مجاز به تغيير استاد راهنما مي باشد که اين تغيير بايد با ذکر داليل کافي و قانع
کننده و رضايت استاد راهنماي اول باشد و به تصويب گروه و شوراي پژوهشي دانشگاه نيز برسد.
ماده  -20درصورت عدم امکان هدايت پاياننامه توسط استاد راهنما و پس از اعالم کتبي آن به معاونت پژوهشي ،استاد راهنماي
جديد به پيشنهاد استاد راهنماي پيشين يا دانشجو پس از تاييد شوراي پژوهشي ،هدايت پاياننامه را به عهده خواهد گرفت.
ماده  -21در صورتي که طول مدت غيبت استاد راهنماي اصلي به هر علت بيش از دو پنجم مدت زمان اجراي پاياننامه (مطابق
پروپوزال) باشد و در صورتيکه ارتباط علمي قطع شده باشد ،اين غيبت مي تواند به منزله تغيير استاد راهنما تلقي گردد.
ماده  -22تغيير استاد مشاور بايد به پيشنهاد استاد راهنما با ذکر داليل کافي و قانع کننده بوده و با تأييد شوراي پژوهشي امکان
پذير است.
تبصره  -1پيشنهاد دانشجو براي تغيير استاد مشاور بايد از طريق استاد راهنما انجام پذيرد.
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 -8هيأت داوران

 -1استاد(اساتيد) راهنما
 -2استاد مشاور (در صورت وجود)
 -3نماينده شوراي پژوهشي
 -4دو نفر داور از اعضاي هيئت علمي يا محققان ،متخصصان و صاحب نظران به انتخاب شوراي پژوهشي
تبصره  -2مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي داور بايد حداقل استادياري باشد ،در شرايط خاص پس از تاييد معاونت تحقيقات دانشگاه
اساتيد با درجه علمي مربي نيز ميتوانند به عنوان داور انتخاب شوند .در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران خارج از
دانشگاه علوم پزشکي فسا داشتن مدرک دکتري تخصصي الزامي است.
 -9دفاع از پاياننامه

ماده  -23دفاع از پاياننامه براي کليه دانشجوياني که مشمول گذراندن اين واحد مي باشند اجباري است.
ماده  -24دفاع از پاياننامه پس از تدوين آن توسط دانشجو و تأييد استاد ( اساتيد ) راهنما مبني بر قابل دفاع بودن پاياننامه ،در
حضور هيأت داوران صورت مي گيرد.
ماده  -25دانشجو موظف است حداقل سه نسخه از پيش نويس پاياننامه را (قبل از صحافي) که به تأييد کتبي اساتيد راهنما و
مشاور رسيده است به همراه فرم تاييديه اوليه استاد راهنما ،جهت اقدامات الزم در اختيار معاونت پژوهشي دانشگاه قرار دهد.
ماده  – 26دانشگاه موظف است پس از دريافت سه نسخه از پيش نويس پاياننامه ،کپي کامل آن را در اختيار داوران قرار دهد.
ماده  -27معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است ظرف مدت حداکثر سه هفته پس از ارسال نسخههاي داوري جهت دريافت نظر
داوران اقدام نمايد.
ماده  -28معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است ظرف مدت حداکثر يک هفته پس از دريافت مجوز دفاع داوران اقدامات الزم جهت
برگزاري جلسه دفاع را فراهم آورد.
تبصره  -1درصورتي که هريک از داوران به عدم امکان دفاع پايان نامه راي داده باشند نظر داوران به صورت محرمانه به دانشجو و
استاد راهنما و مشاور ارسال ميشود و تا رفع مشکالت ،پايان نامه امکان دفاع نخواهد داشت.
تبصره  -2درصورت مخالفت استاد راهنما با راي داوران ،مورد در شوراي پژوهشي مطرح و تصميم شوراي پژوهشي الزم االجرا
خواهد بود.
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ماده  -29زمان و مکان برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه حتي االمکان يک هفته قبل از موعد مقرر آن با اعالم کتبي توسط معاونت
پژوهشي به اطالع اساتيد راهنما ،مشاور و داوران رسيده و دانشجو موظف است با درج آگهي در تابلو اعالنات به اطالع عموم برساند.
ماده  -30دانشگاه موظف است مکاتبات الزم جهت دفاع از پاياننامه را فراهم کرده و امکانات مورد نياز ارائه هر چه بهتر پاياننامه
را در اختيار دانشجو و استاد راهنما قرار دهد.
ماده - 31محل برگزاري جلسه دفاع از پاياننامه بايد در يکي از اماکن متعلق به دانشگاه علوم پزشکي فسا باشد.
تبصره  -1براي رسميت جلسه دفاع از پاياننامه ،حضور حداقل يک استاد راهنما ،يکي از داوران و نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه
الزامي است.
تبصره  -2در مواردي که استاد راهنما با داليل مورد تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه نتواند در جلسه دفاعيه پاياننامه شرکت نمايد
استاد مشاور پاياننامه يا نماينده استاد راهنما مي تواند به جاي وي در جلسه دفاعيه حضور يافته و وظايف محوله را انجام دهد.
ماده  -32تغيير ساعت ،روز و مکان جلسه دفاع از پاياننامه تنها يک بار و پس از تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه و با ذکر داليل
کافي امکان پذير است.
تبصره  -1در صورت عدم برگزاري جلسه دفاع براي بار دوم ،موضوع طي صورتجلسه اي به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصميم
گيري در خصوص تعيين زمان دفاعيه اي ديگر ارسال شود.
 -10ارزشيابي پاياننامه

ماده  -33ارزشيابي پاياننامه ها توسط هيأت داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا هجده و بر اساس آيين نامه مربوط به هر
مقطع صورت مي گيرد و با توجه به نمره کسب شده به چهار درجه عالي ( 19تا  ،) 20بسيار خوب ( 17تا  ، ) 18/99خوب ( 14تا
 ) 16/99و غيرقابل قبول (کمتر از  ) 14متمايز مي شوند.
تبصره  -1نمره غير قابل قبول براي دوره دکتراي حرفه اي و کارشناسي ارشد  14مي باشد.
تبصره  -2بنا به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ،نمره نهايي پايان نامه از  18محاسبه خواهد شد .چنانچه مقاله اي منتج شده از
پايان نامه در يکي از ژورنال هاي داخلي يا خارجي submitشود  1نمره اضافه تر و چنانچه  acceptanceداشته يا چاپ شده باشد
 2نمره اضافه تر تعلق خواهد گرفت.
تبصره  -3هرگونه خالصه مقاله يا مقاله کامل در صورتي امتياز نمره پاياننامه را دارد که منتج از پاياننامه باشد (.در مقاله بايد
عنوان شود که اين مقاله برگرفته از پايان نامه شماره  .....مربوط به دانشگاه علوم پزشکي فسا مي باشد)
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ماده  -34هيأت داوران بالفاصله پس از جلسه دفاع ،در جلسه اي جداگانه و بدون حضور دانشجو و ميهمانان ديگر و در حضور
نماينده پژوهشي دانشگاه اقدام به تکميل فرم ارزشيابي ،جمع بندي و استخراج نمره پاياننامه مي نمايد .نمره فردي اساتيد و داوران
در اين مرحله محرمانه باقي خواهد ماند.
تبصره  -1نمره نهايي پس از جمع بندي نمرات داوران ،اساتيد راهنما و مشاور و نماينده معاونت پژوهشي به دانشجو اعالم مي شود.
تبصره  -2در صورتي که داور نتواند در جلسه دفاع حضور يابد ،چون قسمتي از نمره دفاعيه مربوط به نحوه ارائه و پاسخ به سواالت
مي باشد ،لذا نميتواند نمره خود را در اين بخش به فردي وکالت دهد.
تبصره  -3نظارت بر حسن اجراي موارد فوق و راهنمائي جهت رفع مشکالت مربوطه و رعايت ضوابط نگارش پس از تائيد استاد
راهنما به عهده نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
ماده  -35چنانچه نمره دانشجو قابل قبول باشد و پاياننامه به انجام اصالحات نياز داشته باشد .ليست اصالحات تصويب شده هيأت
داوران بايد در صورتجلسه قيد و به دانشجو ابالغ شود .دانشجو موظف است با هماهنگي استاد راهنما پس از اصالح و تأييد هيأت
داوران جهت انجام مراحل بعدي اقدام کند .امضاء برگه ارزيابي پاياننامه توسط هيئت داوران منوط به اصالحات نهايي پاياننامه مي
باشد.
ماده  -36چنانچه نمره پاياننامه دانشجو غيرقابل قبول باشد پاياننامه مردود محسوب شده و دانشجو موظف است پس از تکميل و
انجام اصالحات مورد نياز (طبق ماده فوق) در جلسه اي در حضور هيأت داوران مجددا از پاياننامه خود دفاع کند.
تبصره  -1جلسه دفاع مجدد حداکثر يک مرتبه برگزار خواهد شد.
ماده  -37در صورتي که چند دانشجو پاياننامه مشترک اخذ کرده باشند ،در ارائه و دفاع از پاياننامه هر يک از دانشجويان بايد به
صورت جداگانه بخش مربوط به خود را ارائه کند.
ماده  :38کليه دانشجويان موظف به دفاع از پاياننامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي ميباشند.
ماده  -39دانشجو پس از تاييد اصالحات انجام شده توسط داوران و کارشناس مربوطه ،پايان نامه را صحافي نموده و  2نسخه
صحافي شده را عالوه بر نسخه استاد راهنما و مشاور به معاونت پژوهشي تحويل خواهد داد.
تبصره  – 1کليه دانشجويان موظف به رعايت فرمت نگارش پاياننامه دانشگاه علوم پزشکي فسا ميباشند و واحد پژوهش از پذيرفتن
پاياننامههايي که فرمت فوق را رعايت نکردهاند معذور ميباشد .راهنماي نگارش پايان نامه در سايت معاونت تحقيقات قابل دسترسي
مي باشد.
ماده  -40دانشجو موظف است تا به همراه پاياننامه ،لوح فشرده اطالعات زير را نيز به واحد پژوهشي ارائه نمايد.
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الف -فايل متن نهايي پاياننامه به همراه کليه ملحقات و ضمائم در فرمت MS Word
ب -فايل متن نهايي پاياننامه به همراه کليه ملحقات و ضمائم در فرمت pdf
ج -درصورت تهيه و ارسال مقاله از پاياننامه ،آخرين نسخه متن مقاله و مکاتبات با مجله
 -11ارائه مقاله پذيرش شده بعنوان جايگزين پايان نامه:

ماده  -41دانشجويان مي توانند(پس از ثبت عنوان پايان نامه ) نتيجه پايان نامه خود را بصورت چاپ يک مقاله تحليلي و اصيل در
مجالت علمي و معتبر خارجي ياداخلي (علمي ،پژوهشي) ارائه نمايند.
ارائه مقاله بعنوان پايان نامه با لحاظ نمودن شروط ذيل قابل قبول خواهد بود:
 -1زمان تصويب پروپوزال (پايان نامه اي) قبل از ارسال مقاله براي مجله باشد.
 -2دانشجو جزء نويسندگان مقاله باشند.
 -3در مقاله عنوان شده باشد که اين مقاله حاصل پايان نامه مربوط به دانشگاه علوم پزشکي فسا مي باشد.
دانشجو مي تواند در صورت احراز شرايط ذکر شده ،مقاله پذيرفته شده يا طرح پژوهشي مصوب انجام شده خود را بعنوان پايان نامه
ارائه نمايد .در اين صورت کليه مراحل و مدارک مورد نياز جهت تصويب و ارائه مقاله همانند پايان نامه بوده و الزم است در جلسه
هيئت داوران با ترکيب مشابه هيئت داوران پايان نامه از مقاله خود دفاع نمايد.

 -12متفرقه:

ماده  -42مسئوليت علمي و حقوقي کليه مطالب مندرج در پاياننامه به عهده استاد (اساتيد ) راهنما ميباشد.
ماده  -43کليه حقوق مادي و معنوي که پاياننامه متضمن آن است (اعم از درج پاياننامه به صورت مقاله يا کتاب يا منافع مالي
حاصل از کشف يا استخراج ماده يا ساخت دستگاه جديد و اتخاذ روش نوين و خاص  )...براي استاد راهنما ،مشاور و دانشجو به طور
مشترک و با رعايت حقوق دانشگاه محفوظ است.
تبصره  -1ذکر اسامي در مواردي نظير چاپ مقاله ،کتاب و غيره به صورت توافقي بين دانشجو و اساتيد خواهد بود.
ماده  -44کليه پاياننامه ها در واقع به صورت يک طرح تحقيقاتي يا بخشي از مي باشند و مشمول کليه قوانين و مقررات طرح هاي
تحقيقاتي خواهند بود.
ماده  -45دانشجو و استاد راهنما هنگام ارائه پاياننامه يا بخشي از آن در ساير مجالت يا مجامع علمي و تحقيقي موظف به درج
اين مطلب که اين پايان نامه در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا انجام پذيرفته است مي باشند ،در غير اين
صورت حق هرگونه پيگيري بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود.
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ماده  -46مواردي که در اين دستورالعمل ذکر نگرديده است پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه قابل اجرا خواهند بود.
ماده  -47اين دستورالعمل در  .47ماده و  29تبصره در تاريخ  1393/06/11به تصوبب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و از تاريخ
ابالغ الزم االجرا مي باشد.

روند تصویب پروپوزال پایان نامه

