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"دستورالعمل آموزشي دكتري تخصصي پژوهشي سال تحصيلي "98-99
(بر اساس آيين نامه دكتري تخصصي پژوهشي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي و دستورالعمل اجرائي دوره
مصوب  )93/10/14و مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي

-1دوره دكتري تخصصي پژوهشي شامل دو بخش است:
در بخش اول دانشجو مهارتهاي نظري و عملي بنيادين پژوهش را مي آموزد.
بخش دوم شامل گذراندن مراحل اجرائي پايان نامه تحقيقاتي دانشجو مي باشد.

-2ضروري است در زمان مصاحبه با داوطلبان ،استاد راهنماي هر دانشجو به شوراي تحصيالت تكميلي
معرفي گردد .
 -2-1چنانچه استاد راهنماي اصلي داراي مدرك تخصصي باليني است همكاري حداقل يك استاد راهنماي
ديگر با مدرك دكتري تخصصي ) (PhDالزامي است.
 -2-2به تشخيص استاد راهنماي اصلي ،همكاري دو نفر استاد راهنماي ديگر با شرايط مندرج در آيين
نامه و همچنين سه نفر استاد مشاور در پايان نامه دانشجو امكان پذير مي باشد.
 -2-3نقل و انتقال دانشجو ممنوع است مگر استاد راهنماي اصلي دانشجو به مركز تحقيقاتي يا دانشگاه
ديگر منتقل شود .در اينصورت اگر مركز مقصد مجوز مربوطه را داشته باشد پس از تاييد معاونت
تحقيقات و فناوري وزارت متبوع انتقال دانشجو بالمانع است.
 -2-4با توجه به استادمحور بودن دوره ،پس از پذيرش امكان تغيير استاد راهنماي اصلي وجود ندارد.
-3طول مدت اين دوره  4سال است.
 -3-1طول مدت دوره در شرايط خاص و به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه حداكثر تا دو
نيمسال ديگر قابل افزايش و يا كاهش مي باشد.
 -3-2طول مدت مجاز بخش اول يكسال است 2 ( .نيمسال )
-3-3طول مدت مجاز بخش دوم  3سال مي باشد  6 ( .نيمسال)
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در صورت نياز به فرصت تحصيلي اضافي عالوه بر  6نيمسال قانوني در مرحله دوم ،ضروري
است درخواست دانشجو به انضمام موافقت استاد راهنماي ايشان طي نامه اي رسمي ،حداكثر دو
هفته قبل از شروع نيمسال به مديريت امور تحقيقات و فناوري اعالم تا جهت تصميم گيري درشوراي
تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي مطرح گردد.



اعطاي دو نيمسال فرصت تحصيلي اضافي طي كل دوره (عالوه بر  8نيمسال قانوني) در اختيارات
شوراي آموزشي دانشگاه بوده و چنانچه دانشجو بازهم موفق به دفاع از پايان نامه نگردد ،موضوع
با ذكر ادله كافي از سوي استاد راهنما و همچنين توضيحات حضوري دانشجو در شوراي تحصيالت
تكميلي مراكز تحقيقاتي  ،مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد به كميسيون موارد خاص
دانشگاه ارجاع مي گردد .اين كميسيون مي تواند حداكثر  3نيمسال ارفاقي با پرداخت شهريه به
دانشجو اعطا نمايد.

تبصره مهم -مدت كل سنوات تحصيل دانشجويان پزشک پژوهشگر برابر مدت مجاز تحصيل
دستياري باليني بعالوه  3سال مي باشد .كليه قوانين دوره دكتري تخصصي پژوهشي بجز مواردي
كه در اين دستورالعمل بعنوان تبصره درج گرديده ،مطابق قوانين مقطع دكتري تخصصي پژوهشي
مي باشد.
-4دان شجوي دوره دكتري تخصصي پژوهشي در طول مدت تحصيل خود مي تواند از حداكثر دو نيمسال
تحصيلي مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
 - 5تعداد واحدهاي بخش اول  18واحد آموزشي شامل 9واحد عمومي به شرح ذيل و  9واحد اختصاصي
است.
الف -روش تحقيق پيشرفته (2واحد)
ب -اخالق در پژوهش ( 1واحد)
ج -مستندسازي و گزارش نويسي ( 2واحد)
د – آمار زيستي و اپيدميولوژي پيشرفته (2واحد)
ح -مهارتهاي ارتباطي ( 2واحد)
و -واحدهاي آموزشي اختصاصي ( 9واحد)
ز -به منظور به روز رساني و ارتقاء مهارت هاي ضروري دانشجويان دكتري تخصصي پژوهشي ،كليه
دانشجويان ورودي سال تحصيلي  97-98به بعد ،ملزم به شركت و دريافت گواهينامه مربوط به حداقل
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 3كارگاه از كارگاه هاي برگزار شده توسط مديريت ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان دروس جبراني
گردند .اين كارگاهها در كارنامه تحصيلي دانشجويان -پس از ارائه گواهينامه صادره از مديريت مربوطه
تحت عنوان دروس جبراني ثبت خواهد شد.
 9 -6واحد عمومي در قالب  5درس بشرح ذيل و بطور متمركز توسط مديريت امور تحقيقات وفناوري
ارائه مي شود :
رديف
1
2

3

4
5

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

زمان ارائه درس

روش تحقيق پيشرفته

2

عمومي

نيمسال اول سال تحصيلي98-99

مستندسازي و گزارش

2

عمومي

نيمسال اول سال تحصيلي98-99

نويسي
اپيدميولوژي و آمار

2

عمومي

نيمسال اول سال تحصيلي98-99

زيستي پيشرفته
اخالق در پژوهش

1

عمومي

نيمسال اول سال تحصيلي 98-99

مهارتهاي ارتباطي

2

عمومي

نيمسال ول سال تحصيلي 98-99

 9 -7واحد اختصاصي با توجه به حيطه پژوهشي دانشجو و به پيشنهاد استاد راهنما تعيين شده،در
نيمسال دوم سال تحصيلي  98-99اخذ مي گردند .ضروري است اساتيد راهنماي محترم در نيمسال اول
تحصيل دانشجو نسبت به انتخاب عنوان پروپوزال و پيشنهاد دروس اختصاصي مورد نياز دانشجو اقدام
نمايند.
 -1-7در هر نيمسال اخذ حداقل  8و حداكثر 12واحد درسي امكان پذير مي باشد .لذا ضروري است به
منظور رعايت حد نصاب انتخاب واحد در هر ترم ،اساتيد محترم راهنما از ابتدا برنامه ريزي الزم جهت
اخذ دروس اختصاصي دانشجو را لحاظ نمايند.
تبصره مهم -دانشجويان پزشک پژوهشگر ،مي توانند  9واحد اختصاصي را طي كل دوره تحصيل اخذ
نمايند.
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 -8تعداد واحدهاي بخش دوم  22 ،واحد پژوهشي در قالب اجراي پايان نامه و در صورت ضرورت
حداكثر  6واحد كارورزي متناسب با پايان نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي مي باشد.
 -9ضروري است موارد ذيل در برنامه ريزي آموزشي دانشجويان  -كه برابر مصوبات شوراي تحصيالت
تكميلي مراكز تحقيقاتي مي باشد  -رعايت گردد:
 -9-1توصيه مي گردد دانشجويان دروسي را كه به طور متمركز توسط مديريت امور تحقيقات و
فناوري برگزار مي گردد ،اخذ نمايند.
 -9-2در صورت صالحديد استاد راهنما ،گذراندن دروس در ساير دانشكده ها ،با همان نام و
اهداف بالمانع است.
 -9-3ارائه دروس مشروحه در بند  4بجز واحدهاي آموزشي اختصاصي (و )5-توسط مراكز به
هيچ وجه قابل قبول نيست.
 -9-4در صورت صالحديد استاد راهنما مبني بر ارائه واحدهاي آموزشي اختصاصي (و )5-توسط
مركز الزم است برنامه و سرفصل درس مربوطه (پيوست  )6كه توسط يكي از اعضاي هيات علمي
مركز كه تخصص وي كامال مرتبط با درس مذكور باشد ،به مديريت امور تحقيقات و فناوري ارسال
گردد تا در صورت تصويب در شوراي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي ،درس در سيستم سيپاد
جهت مدرس مذكور تعريف گردد .بديهي است كه اين فرايند بايد پيش از شروع نيمسال تحصيلي
انجام شود.


هر واحد درسي بصورت نظري در  17ساعت و به صورت كارورزي  68ساعت تدريس
مي گردد.



كليه سرفصل هاي پيشنهادي دروس اختصاصي كه توسط مراكز براي بررسي به شوراي
تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي ارجاع مي گردند ،ابتدائا مي بايست واجد شرايط ذيل
باشند:
 -1عدم ارائه درس توسط ساير دانشكده ها
 -2معرفي تيم تدريس كه در آن از توانمندي اعضاي هيئت علمي ساير مراكز تحقيقاتي و
همچنين حداقل يك نفر از اعضاي هيئت علمي آموزشي دانشگاه استفاده شده باشد.

 -9-5در صورت صالحديد استاد راهنما بر اخذ درسي درقالب واحدهاي آموزشي اختصاصي
(و )5-در ساير دانشكده ها ،با توجه به محدوديت دسترسي كاربران هر دانشكده به دروس تعريف
شده توسط ساير دانشكده ها و به منظور پوشش كليه دروسي كه دانشجويان اين دوره مي توانند
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بعنوان مهمان از ساير دانشكده ها اخذ نمايند ،خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا دانشجو
جهت اخذ واحدهاي مورد نظر(مطابق پيوست )7از طريق اين دفتر به دانشكده ارائه دهنده درس
معرفي گردد .بديهي است نمراتي كه صرفا با اين روال و از سوي معاونت آموزشي دانشكده مقصد
ارسال گردد قابل ثبت در كارنامه دانشجو خواهد بود.
 -9-6با توجه به اينكه پايان بخش اول و ورود به بخش دوم منوط به گذراندن  18واحد دروس
بخش اول و تصويب پروپوزال پايان نامه در شوراي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي ظرف مدت
حداكثر دو نيمسال مي باشد ،ضروري است عنوان پروپوزال در پايان نيمسال اول تحصيلي
مشخص گردد تا امكان ورود دانشجو به بخش دوم دوره حداكثر در نيمسال سوم تحصيل ايشان
فراهم گردد( .روند تصويب پروپوزال پايان نامه درپيوست  8و  9مي باشد)
 -9-6-1در صورت عدم اتمام مرحله اول دوره طي مدت قانوني ،مسئوليت مستقيم متوجه استاد
راهنما مي باشد .بجز در شرايطي كه اهمال از سوي دانشجو بوده و مراتب رسما پيش از پايان
نيمسال اول تحصيل به اطالع مديريت امور تحقيقات و فناوري رسانيده گردد.
پيش از ارسال پروپوزال جهت طرح در شوراي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي ،دانشجو
مي بايست از ثبت نمرات  18واحد دروس مرحله اول در سامانه سيپاد اطمينان حاصل نمايد.
 -9-6-2باتوجه به لزوم حضور نماينده مديريت امور تحقيقات و فناوري در جلسه دفاع از
پروپوزال ،ضروري است دوهفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال ،زمان و مكان جلسه
مذكور به اطالع دفتر مذكور رسانده شود در غير اينصورت جلسه مذكور كان لم يكن تلقي
مي گردد.
 -9-6-3انتخاب واحد پايان نامه در نيمسال سوم در صورتي امكان پذير است كه پروپوزال دانشجو
قبل از تاريخ انتخاب واحد نيمسال سوم تحصيل دانشجو (برابر تقويم آموزشي دانشگاه) درشوراي
تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقات به تصويب برسد .
 -9-6-4پس از ثبت پروپوزال مي بايست هرشش ماه يكبار گزارش پيشرفت پروژه رسما به اطالع
مديريت امور تحقيقات و فناوري رسانيده شود.
الف -گزارشات پيشرفت پايان نامه هر شش ماه يكبار از تاريخ تصويب پروپوزال در شوراي
تحصيالت تكميلي مي بايست بصورت حضوري توسط دانشجو ارائه گردد.
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ارسال گردند.

ج -جلسه ارائه حضوري گزارشات با حضور افراد مشروحه ذيل رسميت مي يابد.

 استاد راهنماي اول (الزامي) 

 حداقل يك نفر از داوران پروپوزال (الزامي) 


ساير اساتيد راهنما و اساتيد مشاور (حضور ايشان اختياري مي باشد ).



شوراي پژوهشي مركز ،ساير دانشجويان مركز (حضور ايشان اختياري مي باشد ).



با توجه به اينكه برگزاري جلسات منظم ارائه گزارشات پيشرفت نمايانگر مديريت صحيح آموزش
مركز تحقيقاتي و اساتيد محترم راهنما مي باشد ،لذا زين پس اين موضوع در زمره معيارهاي اصلي

تخصيص سهميه پذيرش دانشجو لحاظ مي گردد .

تبصره مهم -دانشجويان پزشک پژوهشگر مي بايست هر 6ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش
پيشرفت و رزومه به روز شده و رضايتنامه اساتيد راهنما از عملكرد(پيوست ،)11-13جهت
ارائه به وزارت متبوع اقدام نمايند.
 - 10دفاع از پايان نامه ،پس از چاپ يا اخذ پذيرش حداقل سه مقاله منتج از پايان نامه طي دوره بعنوان
نويسنده اول در مجالت معتبر نمايه شده در نمايه هاي ) (ISI / PubMedامكان پذير است كه :
 دارا بودن  3مقاله منتج از پايان نامه در طي دوره به عنوان نويسنده اول حداقل يكي از آنها در مجالت با  IFمساوي يا باالتر از يك باشد. از اين سه مقاله فقط يكي مي تواند در مجالت دانشگاه باشد. حداقل يكي از مقاالت مي بايست از نوع اصيل باشد. ثبت اختراع و يا توليد محصوالت ارزشمند مي تواند جايگزين 1يا  3مقاله گرددتبصره :اگر انجام پروژه تحقيقاتي منجر به ثبت بين المللي اختراع ،اكتشاف Patent ،ويا توليد محصوالت
ارزشمند پزشكي ودارويي شود .اين مورد مي تواند به تشخيص شوراي تحصيالت تكميلي موسسه
وتاييد كميته ابداعات واختراعات معاونت تحقيقات وفناوري وزارت متبوع ،جايگزين يك تا سه مقاله فوق
گردد( .شيوه نامه پايان نامه هاي محصول محور جهت دانشجويان دكتري تخصصي پژوهشي دردست
تهيه مي باشد و متعاقبا ابالغ خواهد شد)
*پذيرش حداكثر  1مقاله از  3مقاله دانشجويان تمامي ورودي ها جهت فراغت ،از مجالت Emerging sources
 citation indexبالمانع مي باشد.
*مقاالتي كه در نمايه نامه  ESCIناشر  Clarivate Analyticsفعلي (Thomson Reutersسابق) هستند
نمايه  ISIمحسوب مي گردد.
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دانشگاه علوم پزشكي و
بهداشتي،درماني خدمات
تهران
معاونت پژوهشي

 -11با توجه به اينكه رسميت يافتن جلسه دفاع از پايان نامه منوط به حضور نماينده علمي تحصيالت
تكميلي است لذا اعالم رسمي زمان جلسه دفاع حداقل دو هفته قبل ،به مديريت امور تحقيقات و فناوري
الزامي مي باشد.
 -12پايان نامه هاي دانشجويان مي بايست مطابق با الگوي به روز موجود در سايت معاونت آموزشي
دانشگاه تهيه گردد.
 -13پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجو صرفا تا پايان نيمسال هشتم تحصيل امكان پذير بوده و
منوط به ارائه گواهي رضايت از عملكرد و حضور تمام وقت ايشان توسط رياست مركز و استاد راهنماي
مربوطه مي باشد لذا خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا گواهي مذكور تا قبل از پايان شهريور ماه
هرسال جهت تمديد حكم كمك هزينه به مديريت امور تحقيقات و فناوري ارسال گردد.
تبصره مهم -پرداخت كمک هزينه دانشجويان پزشک پژوهشگر مشمول تفاهم نامه  ..و ...بوده و
منوط به ارائه گزارشات  6ماهه مي باشد.
 -14تحصيل در دوره دكتري تخصصي پژوهشي تمام وقت بوده و الزم است دانشجويان از زمان
شروع دوره نسبت به تعيين وضعيت اشتغال همزمان به تحصيل خود (درقالب حكم ماموريت آموزشي يا
مرخصي بدون حقوق) اقدام نمايند و بطور تمام وقت در مركز تحقيقاتي محل تحصيل حضور داشته باشند.
در صورت عدم حضور تمام وقت دانشجو در مركز تحقيقات مربوطه و عدم اطالع رساني رسمي موضوع
به مديريت امور تحقيقات و فناوري ،مسئوليت متوجه مركز تحقيقات مربوطه مي باشد.
-15ضروري است در پايان هرماه گزارش حضور دانشجو به مديريت محترم امور عمومي معاونت
پژوهشي دانشگاه اعالم گردد .پيگيري جدي ارسال گزارشات بعهده كارشناسان آموزشي مراكز مي باشد.
 -16در صورت نياز به مرخصي تحصيلي ،ضروري است درخواست دانشجو به انضمام موافقت استاد
راهنماي ايشان طي نامه اي رسمي ،حداكثر دو هفته قبل از شروع نيمسال به مديريت امور تحقيقات و
فناوري اعالم تا جهت تصميم گيري درشوراي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي مطرح گردد.
 -17كليه مكاتبات مربوط به دانشجويان با ساير معاونت هاي دانشگاه و سازمانهاي خارج از دانشگاه
مي بايست از طريق مديريت امور تحقيقات و فناوري انجام پذيرد.
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 -18در خصوص دانشجويان پزشك پژوهشگر رعايت موارد ذيل حداكثر  2هفته پس از معرفي رسمي
پزشكي
ايشان وبه مركز الزاميست:

دانشگاه علوم
بهداشتي،درماني خدمات
تهران
ف -اعالم
ال
پژوهشي
معاونت

رسمي زمان دقيق شروع به كار ايشان در مركز تحقيقاتي به مديريت امور تحقيقات و فناوري

ب -ارسال برنامه ساليانه (پيوست  )10كه به تاييد رييس مركز تحقيقاتي و مديرگروه باليني ايشان رسيده
باشد( .براي هرسال يك برنامه)
تبصره مهم -بمنظور هماهنگي برنامه تحقيقاتي و باليني دانشجويان ،ضروريست در ابتداي تحصيل
ايشان جلسه اي با حضور رييس مركز تحقيقاتي و مديرگروه باليني و اساتيد راهنماي تحقيقاتي و
باليني دانشجو تشكيل تا امكان برنامه ريزي ساالنه براي دانشجو فراهم گردد.
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