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با مرتبط پژوهشی  -آیین نامه های آموزشی

د راهنما و مشاور پایان نامه تیاانتخاب اس
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 پروفسور بابک صیاد

 پروفسور زهره رحیمی 
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 به نام خدا

ش، عدم اطالع کامل و دقیق دانشجویان، یکی از مشکالت حوزه پژوه

از قوانین و آیین  کارشناسان و برخی همکاران محترم هیات علمی

انتخاب استاد راهنما و استاد  با مرتبطنامه های آموزشی پژوهشی 

در  کاستی هاییپایان نامه و یا وجود فرایند اخذ مشاور در ارتباط با 

مشکالتی را برای دانشجویان قوانین و آیین نامه ها است به طوری که 

، به منظور بدین جهتاعضای محترم هیات علمی به وجود می آورد.  و

، به این آیین نامه ها تسهیل دسترسی و آگاهی دانشجویان

، معاونت پژوهشی دانشکده کارشناسان و همکاران هیات علمی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدایت ریاست محترم 

شکی و نظرخواهی اعضای محترم شورای پژوهشی دانشکده پز

دانشکده اقدام به گردآوری، اصالح و تدوین مقررات مربوطه )با 

به ( در این زمینه مرتبطاقتباس از آخرین آیین نامه های آموزشی 

کتابچه ای یکپارچه نموده که حاصل آن مجلدی است که در  صورت

 پیش روی شما عزیزان قرار دارد.

شورای  محترم اعضای، و اصالح قوانین مذکور گردآوریطی در

با نظارت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

و  ،ریاست محترم دانشکده پزشکیپروفسور بابک صیاد، آقای جناب 
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 1397 سالدر  طی جلسات متعدد ،معاونت پژوهشی دانشکدهحوزه 

مشاور پایان استاد و پیرامون مقررات مربوط به انتخاب استاد راهنما 

طع دکتری عمومی، دستیار تخصصی و فوق امق نامه های دانشجویان

 دانشکده( PhDدکتری تخصصی )، کارشناسی ارشد و تخصصی

مصوب  آموزشی های آخرین آیین نامهبه بحث و بررسی  پزشکی

رداختند و پس از اخذ نظرات اصالحی الزم این پ زمینهموجود در این 

به دلیل درخواست همکاران درخصوص . رسید تصویببه مقررات 

توزیع مناسب و عادالنه پایان نامه های دکتری عمومی پزشکی و نیز 

پس از انجام  4/4/1400در تاریخ در نهایت 19-شیوع پاندمی کووید

اصالحات تکمیلی جهت اطالع از مفاد و اجرای آن در وب سایت 

م به یادآوری است الز .معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی قرار گرفت

که این مجموعه مقررات در اسفندماه هر سال توسط شورای محترم 

و در  خواهد گرفتپژوهشی دانشکده پزشکی مورد بازنگری قرار 

صورت لزوم تغییراتی در آن اعمال می گردد. امیدواریم که این 

مجموعه مورد استفاده دانشجویان عزیز، همکاران محترم هیات علمی 

 دانشکده پزشکی قرار گیرد.پژوهشی محترم ن و کارشناسا

 پروفسور زهره رحیمی

 دکتر حمیدرضا محمدی مطلق

1400 تیرماه  
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 فهرست مطالب

 6 ....................................................... (MD) پزشكی عمومی دكتری دوره

 6 .................................................................................... راهنما استاد

 7 .................................................................................... مشاور استاد

 7 ............................... پزشکی عمومی دکترای دورة های نامه پایان تعداد سقف

 8 .................................................. (MSc) وستهیناپ ارشد یكارشناس دوره

 8 .................................................................................... راهنما استاد

 9 .................................................................................... مشاور استاد

 9 ............................. وستهیناپ ارشد یکارشناس دورة های هنام پایان تعداد سقف

 10 ............................................................. (PhD) یتخصص دكتری دوره

 10 .................................................................................. راهنما استاد

 11 .................................................................................. مشاور ستادا

 PhD .............................. 12 یتخصص یدکتر دورة های نامه پایان تعداد سقف

 MD-PhD  ....................................................... 14یتخصص یدكتر دوره

 14 .................................................................................. راهنما استاد

 15 ............................................................. تخصصی دستیار آموزش دوره

 15 .................................................................................. راهنما استاد

 17 .................................................................................. ورمشا استاد

 18 ................................... یاریدست یتخصص دورة های نامه پایان تعداد سقف

 19 ........................................................................................... وستیپ
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 19 ............................................. مقاله چاپ اساس بر نامه انیپا نمره نییتع

 21 ........................................................................... استفاده مورد منابع

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 (MD)دوره دكتری عمومی پزشكی 

 استاد راهنما

  استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و

شورای شورای تحصیال تکمیلی و تأیید گروه آموزشی و تصویب 

 .ده مربوطه تعیین می گرددپژوهشی دانشک

 .باشدحداقل استادیاری  دبایاستاد راهنما علمی : رتبة 1تبصره 

و شورای تحصیال تکمیلی : در موارد خاص و با تصویب 2تبصره 

شورای پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی 

 بیش از یک استاد راهنما داشته باشد.دانشجو میتواند 

مای دوم )چه از داخل : در صورت انتخاب استاد راهن3تبصره 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و چه از خارج از دانشگاه انتخاب شده 

روند تصویب تمام مراحل در جریان  بایدباشد(، استاد راهنمای دوم 

و در این خصوص تایید ایشان در  قرار گرفتهپایان نامه و اجرای آن 

پژوهشی تحصیالت تکمیلی و شورای قالب نامه ای به اطالع شورای 

 رسانده شود. پژوهشیمعاونت دانشکده/
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 استاد مشاور

  در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای

شورای پس از تأیید  هیأت علمی یا متخصصان و محققان برجسته

شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور و تحصیالت تکمیلی 

 تعیین می شود. 

 

 سقف تعداد پایان نامه های دورة دكتری عمومی پزشكی

 امه های دورة دکتری عمومی پزشکی که سقف تعداد پایان ن

از فرمول  یک استاد راهنما هدایت می شودبه طور همزمان توسط 

تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد کل اعضای 

. در بدست می آید 2هیأت علمی دانشکدة مربوطه ضرب درعدد 

رمول فوق هایی که تعداد اعضاء هیأت علمی زیاد است و با ف دانشکده

خواهد شد، هر  کوچکیسقف پایان نامه هر عضو هیأت علمی عدد 

شورای عضو هیأت علمی براساس مرتبه دانشگاهی و با تصویب 

 پایان نامه 5حداکثر شورای پژوهشی دانشکده، و تحصیالت تکمیلی 

دانشجویان با سال ورودی یکسان رابه طور هم زمان می تواند 

 راهنمایی نماید.
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 )cMS(دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته 

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال 

سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص 

 پژوهشیشورای  وتحصیالت تکمیلی شورای نماید و به تصویب 

 .دانشکده برساند

 استاد راهنما

 و گروه  استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد

از اعضای هیأت علمی  پژوهشی دانشکدهو تأیید شورای  مربوطه

 .دانشگاه با مرتبه حداقل استادیاری تعیین می گردد

 در موارد خاص در صورت ضرورت، به پیشنهاد  :1تبصره

 پژوهشیشورای و تحصیالت تکمیلی شورای گروه آموزشی وتایید 

دانشگاه، انتخاب استاد راهنما با  پژوهشیدانشکده و تصویب شورای 

 .مانع استالشگاه بیاری، خارج از داناستاد حداقل مرتبه

 تحصیالت شورای در صورت نیاز پس از تایید  :2تبصره

انتخاب استاد راهنمای دوم  ،پژوهشی دانشکدهشورای و تکمیلی 

 .مانع می باشدالب
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 استاد مشاور

  و تحصیالت تکمیلی شورای به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید

دانشکده یک یا دو نفر از اعضای هیأت علمی و یـا از  پژوهشیشورای 

با موضوع پایان نامه می  صـاحب نظران و محققان برجسته، مرتبط

 .د بعنوان استاد مشاور تعیین شوندتوانن

 كارشناسی ارشد ناپیوسته سقف تعداد پایان نامه های دورة

  تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنما با حداقل مرتبه

استادیاری می تواند به طور همزمان هدایت آنها را بر عهده داشته 

پایان نامه دوره  2و  کارشناسی ارشدان نامه پای 3)پایان نامه  5باشد 

در شرایط استثنایی تصمیم گیری در . می باشددکتری عمومی( 

بـر عهده مورد فوق خصوص هدایت همزمان پایان نامه ها بیش از 

دانشکده و با توجه به  پژوهشیشورای و تحصیالت تکمیلی شورای 

 .توانایی علمی و رعایت عدالت در تقسیم پایان نامه ها می باشد

یت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، هدا: تبصره

دندانپزشکی و داروسازی همانند پایان نامـه کارشناسـی ارشـد 

 .محسوب می شود
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 )PhD(دوره دكتری تخصصی 

 استاد راهنما

  در مرحله پژوهشی، راهنمایی دانشجو در فعالیتهای پژوهشی

اکثر تا پایان و تدوین پایان نامه به عهده استاد راهنما می باشد که حد

موضوع پایان نامه باید  .نیمسال دوم مرحله آموزشی انتخاب می شود

و تحصیالت تکمیلی شورای قبل از برگزاری امتحان جامع به تصویب 

 شورای پژوهشی دانشکده برسد.

  استاد راهنما به تقاضای دانشجو، موافقت استاد، تایید شورای

پژوهشی دانشکده شورای و تحصیالت تکمیلی شورای گروه و تصویب 

 .مشخص می گردد

  دانشیاریحداقل استاد راهنما باید عضو هیات علمی با مرتبه 

عضو هیئت علمی با  شرایط استثنایی و عدم حضور و تمایلدر باشد. 

حداقل ، استادیار با راهنمایی پایان نامه جهتبه باال  یدانشیارمرتبه 

پژوهش در دوره های تحصیالت تکمیلی  یا سه سال سابقه تدریس و

یا مشاوره چهار و  دو پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل راهنمایی که
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می تواند بعنوان  را انجام داده و به اتمام رسانده باشد PhDپایان نامه

 .استاد راهنما انتخاب شود 

  گروه آموزشی مربوطه انتخاب شود و استاد راهنما باید از

استاد راهنمای دوم در صورت ضرورت و با توجه به ماهیت موضوع 

شورای و تحصیالت تکمیلی شورای امه با تایید شورای گروه و پایان ن

از گروه یا دانشگاه تعیین  خارج ازگروه، ، می تواندپژوهشی دانشکده

 گردد.

: در صورت انتخاب استاد راهنمای دوم )چه از داخل دانشگاه تبصره

علوم پزشکی کرمانشاه و چه از خارج از دانشگاه انتخاب شده باشد(، 

مام مراحل روند تصویب پایان در جریان ت بایداستاد راهنمای دوم 

نامه و اجرای آن قرار گرفته و در این خصوص تایید ایشان در قالب 

شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی شورای نامه ای به اطالع 

 رسانده شود. معاونت پژوهشیدانشکده/

 

 استاد مشاور

  به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شورای گروه و تصویب

، یک تا سه نفر پژوهشی دانشکدهشورای و تحصیالت تکمیلی شورای 

ضای هیات علمی و یا از صاحبنظران و محققان برجسته، به از اع
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استاد مشاور،  3در صورت انتخاب  .عنوان استاد مشاور تعیین می شود

 استاد مشاور سوم باید خارج از دانشگاه باشد.

یا و  (PhD): اساتید مشاور باید دارای مدرك دکتری تخصصی تبصره

شی با حداقل تخصصی بالینی و یا دکتری تخصصی پژوهدکتری 

مرتبه استادیاری یا استادیار پژوهشی و حداقل سه سال سابقه تدریس 

یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد باشند. برای صاحبنظران و 

محققانی که عضو هیات علمی نیستند داشتن مدرك دکتری 

 الزامی است. (PhD)تخصصی 

 

 (PhD)دكتری تخصصی  سقف تعداد پایان نامه های دورة

 پایان نامه هایی که هر استاد راهنما می تواند همزمان  تعداد

میان اعضا هدایت آنها را برعهده داشته باشد، با رعایت توزیع متعادل 

 هیات علمی واجد شرایط گروه، یکی از موارد زیر است:

و سه پایان نامه  (PhD)یک پایان نامه دکتری تخصصی -الف

 کارشناسی ارشد.

 (PhD)تخصصی دو پایان نامه دکتری  -ب
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برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی یک پایان  :1تبصره 

به سقف فوق اضافه می گردد. در  (PhD)نامه دوره دکتری تخصصی 

 و با توجه به تواناییاساتید با مرتبه استادی در مورد  شرایط استثنایی

تحصیالت شورای سوابق پژوهشی در سه سال اخیر و با تصویب 

ک پایان نامه دوره دکتری ، یدانشکده پژوهشیشورای و تکمیلی 

 به سقف فوق اضافه می گردد. (PhD)تخصصی 

: راهنمایی پایان نامه های دوره های دکتری عمومی 2تبصره 

پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی همانند پایان نامه کارشناسی ارشد 

 محسوب می شود.

: در صورتی که تعداد دانشجویان بیشتر از ظرفیت راهنمایی 3تبصره 

باشد،  لیه اعضای هیات علمی گروه آموزشین نامه توسط کپایا

شورای تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف فوق به عهده 

 می باشد. پژوهشی دانشکدهشورای و تحصیالت تکمیلی 

استاد راهنما برای یک پایان نامه، تعداد  2در صورت وجود  :4تبصره 

 پایان نامه محاسبه شده برای هر استاد نصف می گردد.
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 PhD-MD دوره دكتری تخصصی

 استاد راهنما

  دانشجویان این دوره تنها یک پایان نامه ارائه خواهند داد که

بدین و  باشدعلوم پایه و بالینی  پوشش دهندهاین پایان نامه باید 

 یک نفر ازکه  باشداستاد راهنما  2 پایان نامه دارای الزم استجهت 

وم پایه اعضای هیات علمی بالینی و دیگری از اعضای هیات علمی عل

 .انتخاب می گردد

: در صورت انتخاب استاد راهنمای دوم )چه از داخل دانشگاه تبصره

علوم پزشکی کرمانشاه و چه از خارج از دانشگاه انتخاب شده باشد(، 

در جریان تمام مراحل روند تصویب پایان  بایداستاد راهنمای دوم 

ان در قالب نامه و اجرای آن قرار گرفته و در این خصوص تایید ایش

شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی شورای نامه ای به اطالع 

 رسانده شود. یپژوهش معاونتدانشکده/
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 دستیار تخصصی یدوره آموزش

 استاد راهنما

به پیشنهاد دستیار و موافقت استاد، تایید  :راهنمای اولاستاد -1

شورای و تحصیالت تکمیلی شورای شورای گروه آموزشی و تایید 

 پژوهشی دانشکده تعیین می گردد.

 ماشرایط استاد راهن-2

 .استاد راهنما باید حداقل دارای مرتبه استادیاری باشد 

 .استاد راهنما باید از داخل گروه آموزشی باشد 

  حداقل دارای سه سال سابقه تدریس یا پژوهش در دوره های

 تخصصی، فوق تخصصی باشد.

 اطالعاتی حداقل دارای یک مقاله نمایه شده در بانک های 

ISI  یاMedline ه اول یا مسوول باشد.به عنوان نویسند 

  راهنمایی پایان نامه  جهتهر یک از اعضای هیات علمی

دوره دکترای بالینی تخصصی و فوق تخصصی، الزم است که از 

پایان نامه مقطع دکترای بالینی تخصصی و فوق تخصصی  3مجموع 
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که اخیرا دفاع شده اند حداقل یک مقاله در مجالت معتبر علمی 

 جی( منتشر کرده باشند.پژوهشی )داخلی یا خار

استاد راهنمای موارد خاص در صورت ضرورت، به پیشنهاد در  -3

شورای و تحصیالت تکمیلی شورای گروه آموزشی و اول و تایید 

پژوهشی دانشکده، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استادیاری، 

 خارج از دانشگاه بالمانع است.

 راهنمای دوماستاد  -4

 هنمای اول و تایید در صورت نیاز و به پیشنهاد استاد را

عهده راهنمایی دستیار را شورای گروه، دو استاد راهنما بطور مشترك 

شورای و تحصیالت تکمیلی شورای دار می شوند. الزم است موارد در 

تشخیص این  شود. شورا می توانددانشکده بررسی و تایید  پژوهشی

 د.آموزشی تفویض نمایموضوع را به گروه 

  شدبا استادیاریدارای حداقل مرتبه استاد راهنما. 

  ،استاد راهنمای دوم می تواند خارج از گروه آموزشی دستیار

 اعم از هیات علمی آموزشی یا پژوهشی و یا خارج از دانشگاه باشد.

  هر دستیار می تواند حداکثر دو استاد راهنما برای پایان نامه

 خود داشته باشد.
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: در صورت انتخاب استاد راهنمای دوم )چه از داخل دانشگاه تبصره

وم پزشکی کرمانشاه و چه از خارج از دانشگاه انتخاب شده باشد(، عل

در جریان تمام مراحل روند تصویب پایان باید استاد راهنمای دوم 

نامه و اجرای آن قرار گرفته و در این خصوص تایید ایشان در قالب 

شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی شورای نامه ای به اطالع 

 رسانده شود. معاونت پژوهشیدانشکده/

 

 راستاد مشاو

شورای پیشنهاد استاد راهنما، تایید شورای گروه و تایید به  -1

شورای پژوهشی دانشکده، یک تا سه نفر از و تحصیالت تکمیلی 

اعضای هیات علمی و یا از صاحبنظران و محققان برجسته مرتبط با 

 موضوع پایان نامه می توانند بعنوان استاد مشاور تعیین شوند.

گروه، استاد  در صورت پیشنهاد استاد راهنما و موافقت شورای -2

 مشاور می تواند از اعضای سایر گروههای دانشکده یا دانشگاه باشد.

استاد یا اساتید مشاور باید حداقل دارای مرتبه استادیاری باشند.  -3

برای صاحبنظران و محققانی که عضو هیات علمی نیستند داشتن 

در صورت انتخاب  مدرك دکترای تخصصی بالینی یا پایه الزامی است.

 سوم باید خارج از دانشگاه باشد.مشاوراستاد مشاور، استاد  3
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 تخصصی دستیاری سقف تعداد پایان نامه های دورة

پایان نامه را بطور  3هر عضو هیات علمی می تواند  تا سقف  •

 همزمان راهنمایی کند.

در موارد خاص، گروه آموزشی می تواند سقف تعداد پایان   •

تحصیالت تکمیلی شورای و با تایید ی رای هر عضو هیات علمنامه را ب

 تغییر دهد.شورای پژوهشی دانشکده و 
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 پیوست

 بر اساس چاپ مقاله پایان نامهنمره تعیین 

 سقف مقرر گردید کهطبق نظر شورای محترم پژوهشی دانشکده، 

در نظر گرفته  20از  49/18نمره پایان نامه بدون چاپ مقاله بصورت 

در نظر گرفته می  نمره مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله 51/1و  شود

، به شرح منتج از پایان نامهمقاله پذیرش / چاپ  در صورت ارائه شود.

 :اضافه می گردد پایان نامه زیر به نمره

 نمره ISI  :51/1مقاله چاپ شده در نمایه  -1

 نمره ISI/PubMed :1مقاله چاپ شده در نمایه  -1

 نمره Scopus :75/0مقاله چاپ شده در نمایه  -2

 نمره 5/0ر سایر نمایه ها: مقاله چاپ شده د -3

 منتج از تی کهمقاالو یا مقاالت ارائه شده در کنگره ها  به: تبصره

 75/0)تا سقف  پایان نامه ، به شرح زیر به نمرهباشندنپایان نامه 

 نمره( اضافه می گردد:
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: ISI/PubMedچاپ شده در نمایه غیر منتج از پایان نامه مقاله -1

75/0 

 Scopus :5/0چاپ شده در نمایه پایان نامه  غیر منتج ازمقاله -2

 نمره

 25/0مقاله غیر منتج از پایان نامه چاپ شده در سایر نمایه ها: -3

 نمره

 5/0منتج از پایان نامه در کنگره ها )سخنرانی(:  ارائه شفاهی مقاله-4

 نمره

 نمره 25/0منتج از پایان نامه در کنگره ها:  ارائه پوستر مقاله-5



21 
 

 

 رد استفاده:منابع مو

 

  آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکیMD ( مصوب

1396) 

  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوستهMSc 

 (1389مصوب )

  آیین نامه آموزشی بازنگری شده دوره دکتری تخصصیPhD 

 (1397مصوب )

  آیین نامه دوره دکتری تخصصیMD-PhD ( 1389مصوب) 

 برگرفته از )ره آموزش دستیار تخصصیآیین نامه آموزشی دو

 (علوم پزشکی تهرانمصوبه شورای پژوهشی دانشگاه 

 کرمانشاه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 

 


