بسمه تعالی
دستورالعمل اجرایی پایاننامهها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مقدمه:
پایان نامهیکواحددرسیویایکوظیفهآموزشی،امادارایفرآیندیپژوهشیاستکهبهبقایتربیتنیرویانسانیتوانمندوابستگی

ممزوجشدنتجربههایعلمی -پژوهشیاساتیدوتوانوذوقنیروهایجواندانشجوبهعنوانیکمجموعهبایستیهویت

ویژهایدارد.

لذابرایپایاننامهرسالتی

دانشگاهی،رفعنیازهایعلمیوبهعبارتیاصالحشیوهزندگیوتربیتنیرویانسانیتوانمندماراتضمینکند.
ویژه ،هم به عهده سیستم آموزش دانشگاه به عنوان متولی «درس پایاننامه» و هم به عهده سیستم پژوهشی دانشگاه به عنوان متولی
استوحساسیتهردوسیستمبهپایاننامهضروریوحائز

«ترویج پژوهش برای اصالح شیوه زندگی به منظور ارتقای سالمت»
اهمیتاست.

چارچوبهای پنداشتی و باورها
نامهیکضرورتاجتنابناپذیراست.


مصحیحواصولیپایان
-1حفظوارتقایفرآیندانجا
نامهبهعنوانبروندادپژوهشیکهموجباستفادههمگانیقرارگیردازاصول


نشرواجرایفرآیندانتشارومستندسازیبهینهازپایان
 -2
نامهاستولذاپایاننامهبدوننشرومستندسازیعلمیجایگاهیدرمجامععلمیندارد.


وریپایان

بهره
مسئولیتنظارتومدیریتصحیحبراجرایپایاننامهونشربروندادآنازوظایفالینفکاستادراهنماست.

-3
هاکهدرقالبنمرهبهدانشجودادهمیشودویادرقالبامتیازکهبههیاتعلمی

مابینپایان 
نامه


ارزشیابیوتفکیکصحیحعلمیفی
 -4
تعلق می گیرد  ،جزو اصل عدالت اجتماعی است و لذا بایستی نمره پایاننامه متناسب با فعالیت تحقیقاتی مورد انتظار دانشجو باشد و
دادپایاننامهدرقالبمقالهجزوفعالیتموردانتظاراست.


برون
وظیفهدانشگاهازلحاظعرفبینالمللیداشتنمجلهعلمینیست،اماداشتنویانداشتنآنمانعایناصل،که«هیاتتحریریههرمجله

 -5
هویتمستقلعلمیخودرادرپذیرشیکنشردارد»نمیباشد.
نامهها و بروندادهای آن تاثیرپذیری حداقل را از
 -6دانشگاه وظیفه دارد به نحوی برنامهریزی کند که فرآیند علمی و اجرایی پایان 
نامههاداشتهباشد.
مشکالتاداریومالیدرسرراهپایان 

درفرآیندپایاننامه؛دانشجو،استادراهنما،استادمشاورودانشگاه بعنوانذینفعانایناثرعلمی (بهعنوانشخصیتحقوقیخودو

 -7
جزییازکلیّتنهادهایعمومیکشور)شناختهمیشوندکهبایدمنافعآنانلحاظگردد.
ایندستتورالعملبراستا ههتارهوبهتایپنداشتتیفتوقوبرگرفتتهازآئتیننامتههتایمصتوبشتورایعتالیبرنامتهریتزیو
دستورالعملهایوزارتیدرمقاطعتحصیلیدکتریحرفهای،کارشناسیارشد،تخصصهایبالینیودکتریPhDاست،کهبتاتوجتهبته
سیاستهایآموزشیوپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاصفهانتدوینشدهاست.

1

فصل اول:
مقطع دکترای عمومی (پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی)
ماده  -1دانشجویاندکترایعمومیپزشکیموظفندپسازشروعدورهکارآموزیتاقبلازشرکتدرامتحانجامعپیشکارورزی
موضوعپایاننامهخودراانتخابوبهتصویبشورایگروهمربوطهرساندهباشندوپسازقبولیدرآزمونپیشکارورزیپروپوزالخودرا
بهتصویبشورایدانشکدهبرسانند.
* تبصره :دانشجویان دوره دکترای عمومی پزشکی هنانچه پروپوزال پایاننامه خود را در موعد مقرر به تصویب شورای
دانشکدهنرسانند،مجازبهشرکتدرامتحانجامعپیشکارورزینمیباشند.
ماده  -2دانشجویاندکترایعمومیدندانپزشکیموظفندپسازگذراندن 121واحددرسیوحداکثرتایکسالپسازآن،پروپوزال
پایاننامهخودرابهتصویبشورایدانشکدهرساندهباشند.
ماده  -3دانشجویاندکترایعمومیداروسازیموظفندپسازگذراندن 141واحددرسیوحداکثرتایکسالپسازآن،پروپوزال
پایاننامهخودرابهتصویبشورایدانشکدهرساندهباشند.
* تبصره  :بهدانشجویاندورهدکترایعمومیدندانپزشکیوداروسازیهنانچهپایاننامهخودرادرموعدمقرربهتصویب
نرساندهباشند،واحددرسیجدیدارائهنخواهدگردید.
ماده  -4حداقلهاپیاپذیرشهاپیکمقالهتحقیقیمستخرجشدهازپایاننامه،برایدفاعازپایاننامهدورهدکترایعمومیضروری
است.
ماده  -5نحوهامتیازدهیبهپایاننامههادراینمقطعبدینگونهمیباشد که تا%01نمرهپایاننامهاز( 21تاهیجده نمره)،بهانجامفرآیند
پایاننامهواتمامعملیاتآناختصاصیافتهوایننمرهدرجلسهدفاعتوسطهیئتداورانتعیینمیگردد.باقیماندهنمره( 2نمره)براسا 
نمایهمجلهایکهمقاله مستخرجشدهازپایاننامه درآنهاپیاپذیرششدهاست(نمایهمجلهبهتشخیصواحدعلمسنجیدانشگاه تعیین
میگردد)توسطهیئتداورانبهشرحجدولزیرتخصیصمییابد(.الزمبهذکراستکهنمرهباقیماندهبستهبهتعدادمقاالتهاپشدهبر
اسا جدولزیرمحاسبهمیگردد)
ردیف

نام بانک اطالعاتی

سطح(نوع) بانک اطالعاتی

نمره اختصاص داده شده به ازاء هرمقاله

1

)ISI Web of Science, Medline (Pub Med

1و2

2

2

Scopus

3

1/22

3

, Chemical Abstract, Biological Abstract,
 PsychInfo, CINAHL, Current Contentsو ISC

4و2

0/2

* تبصره  : 1در کلیه مقاالت حاصل از پایاننامه های دانشجویی ،الزم است حتمأ نام دانشجو به ترتیب مورد تایید استاد
راهنمایپایاننامهدرقسمتمؤلفینقیدگردد.
یاننامه مستخرج شده باشد ،طبق نظر شورای آموزشی -پژوهشی دانشکده،
* تبصره  :2هنانچه مقاله کامل تحقیقی از پا 
نگارشپایاننامهمیتواندالزامینباشد.بههرحالتشکیلجلسهدفاعوتنظیمصورتجلسهآنضروریاست

* تبصره  : 3دانشکده می تواند با هریک از مجالت علمی مرتبط در دانشگاه در تسهیل هاپ مقاالت مستخرج شده از
نامهها،بدونحذفاستقاللهیأتتحریریهمجله،درتعاملباشد(بهعنوانمثال:قبولهاپمقالهتوسطهیأتتحریریهپس
پایان 

هاجهتپیشداوریهاپ

ازانجامکاردرهنگامتصویبپروپوزال،حضوراعضایهیأتتحریریهدرشوراهایبررسیپایان 
نامه

مقالةمستخرجشدهازطرحویاهرهماهنگیدیگر.)...
ایازپایاننامههاپنشدهویاپذیرشهاپ

* تبصره : 4هنانچهدرزمانقانونی(براسا آییننامهومقرراتآموزشی) 
مقاله
یافتهازپایاننامهتاحداکثریکسال

نداشتهباشد ،بانظردانشکدهوتعهدکتبیاستادراهنمامبنیبرهاپحتمیمقالهمستخرج 

2

،ونگارشپایاننامهدرفرصتقانونیبدون

پسازتاریخدفاع،دانشجومیتواندبا submitکردنمقالهبصورت In review
اخذنمرهمقاله،دفاعنماید.
* تبصره   : 5هنانچهاستادراهنمادرموعدمقرریکهمتعهدشدهاست،نسبتبههاپمقالهپایاننامهاقدامننماید،قرارداد
منعقدشدهباحوزهمعاونتپژوهشیفسخومبلغاختصاصیافتهبهپایاننامهمذکورازاعتباراتآتیویکسرمیگردد.
* تبصره : 6درخصوصپایاننامههاییکهبروندادآنهافنآورانهبودهودانشجوموفقبههاپمقالهنشود،براسا مفادبند
 4ههاردهمینصورتجلسهشورایدانشگاهمورخ 04/11/4منضمبهدستورالعملمربوطه به نحوهمحاسبهنمرهپایاننامههایفن-

آورانهعملخواهدشد(.پیوستشماره)1


3

فصل دوم:
مقطع کارشناسی ارشد
ماده -6دانشجویانکارشناسیارشدموظفندتاپایاننیمسالدومموضوعپایاننامهخودرابهتصویبشورایگروهرساندهباشند.
* تبصره  :1بهدانشجویاندورهکارشناسیارشدهنانچهپروپوزالپایاننامهخودرادرموعدمقرربهتصویبشورایدانشکده
نرساندهباشند،واحددرسیجدیدارائهنخواهدگردید.
* تبصره  :2حوزهمعاونتآموزشیموظفاستدر پایاننامهکارشناسیارشدرابهدوقسمتتقسیمودانشجوموظف
استقسمتاولراالزاماًدرترمدومتحصیلیجهتتحققیافتنماده6اخذنماید.
ماده -7حداقلهاپیاپذیرشهاپیکمقالهتحقیقیمستخرجشدهازپایاننامه،برایدفاعازپایاننامهدورهکارشناسیارشدضروری
است.
ماده  -8نحوهامتیازدهیبهپایاننامههادراینمقطعبدینگونهمیباشدکه تا%01نمرهپایاننامهاز( 21تاهیجدهنمره)،بهانجامفرآیند
پایاننامهواتمامعملیاتآناختصاصیافتهوایننمرهدرجلسهدفاعتوسطهیئت داورانتعیینمیگردد.باقیماندهنمره( 2نمره)براسا 
نمایهمجلهایکهمقاله مستخرجشدهازپایاننامه درآنهاپیاپذیرششدهاست(نمایهمجلهبهتشخیصواحدعلمسنجیدانشگاهتعیین
میگردد)توسطهیئتداورانبهشرحجدولزیرتخصیصمییابد(.الزمبهذکراستکهنمرهباقیماندهبستهبهتعدادمقاالتهاپشدهبر
اسا جدولزیرمحاسبهمیگردد)
ردیف

نام بانک اطالعاتی

سطح(نوع) بانک اطالعاتی

نمره اختصاص داده شده به ازاء هرمقاله

1

ISI Web of Science

1

2

2

)Medline (Pub Med

2

1/2

3

Scopus

3

1

4

, Chemical Abstract, Biological Abstract, PsychInfo,
 CINAHL, Current Contentsو ISC

4و2

0/2

* تبصره  : 1در کلیه مقاالت حاصل از پایاننامه های دانشجویی ،الزم است حتمأ نام دانشجو به ترتیب مورد تایید استاد
راهنمایپایاننامهدرقسمتمؤلفینقیدگردد.
* تبصره  : 2دانشکده میتواند با هریک از مجالت علمی مرتبط در دانشگاه در تسهیل هاپ مقاالت مستخرج شده از
نامهها،بدونحذفاستقاللهیأتتحریریهمجله،درتعاملباشد(بهعنوانمثال:قبولهاپمقالهتوسطهیأتتحریریهپس
پایان 

هاجهتپیشداوریهاپ

ازانجامکاردرهنگامتصویبپروپوزال،حضوراعضایهیأتتحریریهدرشوراهایبررسیپایان 
نامه

مقالةمستخرجشدهازطرحویاهرهماهنگیدیگر.)...
ایازپایاننامههاپنشدهویاپذیرشهاپ

* تبصره : 3هنانچهدرزمانقانونی(براسا آییننامهومقرراتآموزشی) 
مقاله
یافتهازپایاننامهتاحداکثریکسال

نداشتهباشد،بانظردانشکدهوتعهدکتبیاستادراهنمامبنیبرهاپحتمیمقالهمستخرج 
،ونگارشپایاننامهدرفرصتقانونیبدون

پسازتاریخدفاع،دانشجومیتواندبا submitکردنمقالهبصورت In review
اخذنمرهمقاله،دفاعنماید.
* تبصره  : 4هنانچهاستادراهنمادرموعدمقرریکهمتعهدشدهاست،نسبتبههاپمقالهپایاننامهاقدامننماید،قرارداد
منعقدشدهباحوزهمعاونتپژوهشیفسخومبلغاختصاصیافتهبهپایاننامهمذکورازاعتباراتآتیویکسرمیگردد.
* تبصره  : 5درخصوصپایاننامههایی کهبروندادآنهافنآورانهبودهودانشجوموفقبههاپمقالهنشودبراسا مفاد بند
 4ههاردهمینصورتجلسهشورایدانشگاهمورخ 04/11/4منضمبهدستورالعملمربوطبهنحوهمحاسبهنمرهپایاننامههایفن-

آورانهعملخواهدشد(پیوستشماره.)1

4

فصل سوم:
مقطع تخصص بالینی (پزشکی و دندانپزشکی)
برایرشتههاییکهدورهآنسهسالهاستحداکثرتاپایانسالاول

ماده  -9دستیارانبالینیموظفندحداکثرتاپایانسالدومدستیاری(
دستیاری)موضوعپایاننامهخودرابهتصویبشورایگروهرساندهباشند.
* تبصره  : 1درصورتعدمتصویبپروپوزالدرشورایدانشکدهدرموعدمقرر،دستیار حقشرکتدرآزمونارتقاءرا
نخواهدداشت.
* تبصره : 2درصورتعدمدفاعازپایاننامهدرموعدمقرر،دستیارحقشرکتدرآزمونگواهینامهرانخواهدداشت.
* تبصره  : 3درصورتعدمرعایتمقرراتوتذکراتتوسطدستیار ،دانشکدهموظفبهکسرنمره(متناسببامیزان
تخلفانجامشده)ازنمرهنهاییاخالقحرفهایدستیارمیباشد.
ماده -11حداقلهاپیاپذیرشهاپیکمقالهتحقیقیمستخرجشدهازپایاننامه،برایدفاعازپایاننامهدورهدستیاریضروریاست.
ماده -11نحوهامتیازدهیبهپایاننامههادراینمقطعبدینگونهمیباشدکهتا%55نمرهپایاننامهاز(21تا17نمره)،بهانجامفرآیندپایان-
نامهواتمامعملیاتآناختصاصیافتهوایننمرهدرجلسهدفاعتوسطهیئتداورانتعیینمیگردد.باقیماندهنمره( 3نمره)براسا نمایه
مجلهای که مقاله مستخرج شده از پایاننامه در آن هاپ یا پذیرش شده است(نمایه مجله بهتشخیص واحد علم سنجی دانشگاه تعیین
میگردد)توسطهیئتداورانبهشرحجدولزیرتخصیصمییابد(.الزمبهذکراستکهنمرهباقیماندهبستهبهتعدادمقاالتهاپشدهبر
اسا جدولزیرمحاسبهمیگردد)
ردیف

نام بانک اطالعاتی

سطح(نوع) بانک اطالعاتی

نمره اختصاص داده شده به ازاء هرمقاله

1

ISI Web of Science

1

3

2

)Medline (Pub Med

2

2

3

Scopus

3

1

4

, Chemical Abstract, Biological Abstract,
 PsychInfo, CINAHL, Current Contentsو ISC

4و2

0/2




5

فصل چهارم:
مقطع دکترای تخصصی Ph.D
ماده  -12دانشجویاندکترایتخصصی()PhDموظفندحداکثرتاقبلازپایاننیمسالههارموقبلازامتحانجامعپروپوزالپایاننامه
خودرادرگروهآموزشیمربوطهدفاعوتصویبکردهوبهشورایتحصیالتتکمیلیدانشکدهارسالنمودهباشند.
* تبصره :1دانشجویاندورهدکترایتخصصی( )PhDهنانچهپروپوزالپایاننامهخودرادرموعدمقرربهتصویبنرسانده
باشند،مجازبهشرکتدرامتحانجامعنمیباشند.
* تبصره :2ثبتنامواخذواحدپایاننامهپسازاعالمقبولیدانشجودرامتحانجامعصورتمیگیرد.
ماده  -13حداقلهاپیاپذیرشهاپدومقالهتحقیقیمستخرج شدهازپایاننامه،کهدرمجالتنمایه 1یا 2هاپشدهباشد،برای
دفاعازپایاننامهدورهدکترایتخصصی()PhDضروریاست.
ماده -14نحوهامتیازدهیبهپایاننامههادراینمقطعبدینگونهمیباشدکهتا%75نمرهپایاننامهاز(21تا15نمره)،بهانجامفرآیندپایان-
نامهواتمامعملیاتآناختصاصیافتهوایننمرهدرجلسهدفاعتوسطهیئتداورانتعیینمیگردد.باقیماندهنمره( 5نمره)براسا نمایه
مجلهای که مقاله مستخرج شده از پایاننامه در آن هاپ یا پذیرش شده است(نمایه مجله بهتشخیص واحد علم سنجی دانشگاه تعیین
میگردد)بهشرحجدولزیرتخصیصمییابد(.درصورتیکهدانشجوعالوهبرمقاالتفوق،مقاالتاضافهدرنمایه Scopusازپایاننامه
داشتهباشدبهازاءهرمقالهاضافییکنمرهاضافهمیگردد)
ردیف

نام بانک اطالعاتی

سطح(نوع) بانک اطالعاتی

نمره اختصاص داده شده به ازاء هرمقاله

1

ISI Web of Science

1

2/2

2

)Medline (Pub Med

2

2

* تبصره :1درصورتیکهمقالهمستخرجازپایاننامهدرمجالتیکهدارایIFدووباالترویادرمجالتگروهQ1هاپشده
یاپذیرشهاپداشتهباشد5،نمرهباقیماندهپایاننامهبهاینمقالهاختصاصیافتهودانشجومیتواندباهمینیکمقالهازپایان-
نامهخوددفاعنماید.
این آئیننامه در چهار فصل و  14ماده و  21تبصره در پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه مورخ
 1334/12/4به تصویب رسید و از شروع سال تحصیلی  35-36الزم االجرا است و کلیه دستورالعملها و
بخشنامههای مغایر آن لغو میگردد.
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