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 باسمه تعالي
مقاطع پزشکي عمومي و دستياري مشاور پايان نامه هاي  –راهنما وظايف استاد آيين نامه 

 جهرم دانشکده پزشکي 

 
مطرح و به  1398ماه  تير 11و9و  3 که در مورخه هاي تحصيالت تکميلی دانشکده پزشکی جهرم  اين آيين نامه در شوراي

 جهرمجلسه شوراي معاونين دانشکده پزشکی  سه جلسهطی بررسی و اصالحات در  پس از بحث،اتفاق آرا به تصويب رسيده و 

تصويب در شوراي محترم پژوهشی دانشگاه مورد  1398ماه  تير  هجدهم در تاريخ  وبه تصويب رسيده  11/4/1398 در تاريخ

بعد از اين در آيين نامه به عنوان که براي تمامی پايان نامه هاي دانشجويی و دستياري  18/04/1398قرار گرفت و از تاريخ 

حوزه معاونت پژوهشی پيشين تمامی آيين نامه هاي . الزم به ذکر است که الزم االجرا خواهد بودفراگيران ذکر خواهد شد، 

   ، لغو می گردند.اين تاريخاز  مغاير هستندنامه حاضر ن ييکه با آ جهرمدانشکده پزشکی 

 
 مقدمه -1

تدوين شده  ،ارتقاي کيفيت پايان نامه ها و بهره وري هر چه بيشتر کليه گروههاي ذينفعاين آيين نامه به منظور  

اين آيين نامه، معيارهاي انتخاب اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه توسط دانشجويان پزشکی و دستياران تخصصی بالينی  است.

 و نقش و مسئوليتهاي آنان را مشخص می کند.

می اساتيد راهنما، مشاور، دانشجويان پزشکی و دستياران تخصصی بالينی و معاونين مربوطه براي تما اين آيين نامه

 همچنين کميته هاي پژوهشی دانشکده پزشکی يا معادل آنان کاربرد دارد.  )پژوهشی(،

 

 

 استاد راهنماشرح وظايف  -2

 فراگيرفراهم کردن تجهيزات و مواد مورد نياز سرپرستی و راهنمايی براي  -الف

 متناسب با شرايط فراگير ايده هاي اوليهرائه ا - ب

 ناخت کلی نسبت به پژوهشش -پ

 تحقيق  دانش تخصصی نسبت به موضوع - ت

 مورد نظر تحقيق در  تخصص فنی - ث

نظرات منطقی و سازنده، راجع به کار ارائه و  آغاز کار نوشتاري فراگيراز زمان  انهمنتقد یارزياب - ج

 پايان نامه و کيفيت نوشتن تحقيقاتی

 به ارائه کار در جلسات مشخص و در زمان مناسب  و تشويق وي  فراگيرپيشرفت  پايش مستمر  -چ

 از او )دانشجو(  دانشجويان/دستياران توانمندتر به  معرفی فراگير-ح

وي به آيين نامه ها در چارچوب خط مشی پژوهشی مکرر به وظايفش و ارجاع  فراگيرآگاه نمودن  -خ

 -اجرايیمشتمل بر کليه دستورالعمل هاي مکررا به روزرسانی می گردد،  که جهرمدانشکده پزشکی 

و ساير قوانين و مقررات جاري در  یکشزراهنماي کشوري اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پپژوهشی و 

، بر اساس جهرممندرج در وب سايت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی  جهرمدانشگاه علوم پزشکی 

  آخرين آيين نامه ها.

مندرج در  در مورد سالمت شغلی و ايمنی جهرمآشنا نمودن متقاضی با خط مشی دانشکده پزشکی  -د

زير مجموعه معاونت ها، معاونت پشتيبانی و تحت عنوان  در جهرمآدرس وب سايت دانشکده پزشکی 

 کميته ايمنی و بهداشت کار. در صورت عدم وجود خط مشی مورد نظر در وب سايت دانشکده، تذکر و

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/deputies/research-deputy-new/donlod/asar_pajoheshi.pdf
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راهنمايی جهت دسترسی و نظارت بر رعايت استانداردهاي کشوري و بين المللی مرتبط با کار پژوهشی در 

 حال انجام، برحسب نياز 

 طی موافقت متقابل به صورت مستند   فراگيرماس و ارتباط منظم با ت -ذ

در چارچوب فراگير فراهم نمودن منابع مناسب و حمايت از پايان نامه جهت سرپرستی و راهنمايی  -ر

 مقررات پژوهشی دانشگاه

مرخصی هفته )شامل  8به مدت بيش از  ويا مشاور پس از تصويب طرح و در صورت غيبت استاد راهنما -ز

 عدم دسترسی به استاد راهنمانبود يا هاي تاييد شده و يا فرصتهاي مطالعاتی خارج از کشور( و در صورت 

، می تواند وظايف وي را انجام و يا مشاور ، يک عضو هيات علمی با پيشنهاد استاد راهنماو يا مشاور همکار

، معاون پژوهشی فراگيرصورت مراجعه  و در مربوطه دتااسدهد. در صورت عدم معرفی فرد جايگزين توسط 

، با تهيه مربوطه با هماهنگی معاون پژوهشی و يکی از اعضاي هيئت علمی و مدير گروه دانشکده

با داشتن شرايط کلی مورد  جانشين و يا مشاور همکار و يا نسبت به معرفی استاد راهنماصورتجلسه اي 

از اين به بعد  وياقدام خواهد نمود.  ه کليه مراجع الزم،اشاره در آيين نامه اقدام و نسبت به معرفی وي ب

تعيين و در مقاالت مستخرج از اين پايان نامه و يا مشاور، رسما در آن پايان نامه به عنوان استاد راهنما 

 می گردد.  بهره منداز منافع آن،  ،ابق دستور العمل منشور مالکيت اثر مکتوبطم

 ه ارسال به داوري. تاييد پايان نامه براي اجاز -ژ

آغاز اقدامات مقتضی به معاون پژوهشی گروه جهت مکتوب توسط استاد راهنماي اول اطالع رسانی  -س

احراز  شرايط دفاع پايان از پس ترين زمان ممکن سريعدر  مطابق با آيين نامه ها، مقررات و قوانين جاري

 نامه

 جهت انجام پايان نامه فراگيران دانشکده براي راهنمايی  بر عهده داشتن نمايندگی -ش

 کيفيت پژوهش در حال انجام  پايش  -ص

براي کسب هر فراگير کليه آموزش هاي الزم به يا راهنمايی براي ارائه  ؤوليتمس بر عهده داشتن -ض

 مهارت مورد نياز انجام پروژه  گونه

 اتمام به موقع پژوهش  الزم به منظور نظارت -ط

تيد راهنماي دوم به بعد عينا مشابه می باشد، مگر در شرايطی که آيين نامه وظايف استاد/اسا تبصره:

 تصريح بر انجام کاري توسط استاد راهنماي اول نموده باشد. 

 

  

 فرآيند اجرايي -3

 تصويب واخذ عنوان پايان نامه و کليه مراحل  جهتدانشجويان پزشکی و دستياران تخصصی بالينی تمام  -3-1 

پايان  ينظارت بر اجرا و  وليت علمیؤاستاد راهنما، مس. انتخاب نمايند ي پايان نامهيک استاد راهنماحداقل د ، بايتاييد آن

 .را می پذيرد فراگيراننامه هاي 

  مشاوره می دهد.وي ، به فراگيرجهت کمک به برنامه ريزي پژوهشی  مرتبط با مهارت تخصصی مشاور، استاد -3-2 

 ترکاساتيد راهنماي مش -3-3 

 و بخشهاي بين گروههابراي پايان نامه هايی که و يا مشاور انتخاب بيش از يک استاد راهنما  -الف

 هر يک از اساتيد راهنما ،صورتاين . در می باشدير طراحی شده اند امکان پذدانشکده اي  يا بين آموزشی

  مشارکت فعال داشته باشند. ،در جنبه هاي مختلف  پروژهبايد و يا مشاور 

روشهاي  يا مشترک درون گروهی در صورتی که اساتيد در حيطه ها و و يا مشاور استاد راهنما :1تبصره

 .مجاز است به شرط آن که پايان نامه به هر دو حيطه مربوط باشد، و مختلف صاحب نظر باشند
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ز اساتيد نقش اجرائی هر يک ا استاد راهنما و يا مشاور مشترک درون گروهی در صورتی که : :2تبصره

 دقيقا مشخص شده باشد بالمانع است 

ليت امور وبايد وظايف مربوط به خود را  بر عهده بگيرد و مسؤ يا مشاور هر يک از اساتيد راهنما -ب

 مربوطه را بپذيرد.

بر اساس  پايان نامهبه و يا ساير امور مربوط در برنامه ريزي و هدايت  مشخصمسؤوليت هاي اين  تبصره:

به دانشکده يا ساير  ،تا درهنگام ضرورت و بروز مشکلخواهد بود ب اساتيد راهنما و مشاور توافق مکتو

بديهی است در صورت عدم  تا تصميم گيريهاي الزم بر اساس آن گرفته شود.گردد تقديم مراجع ذيصالح 

حداقل  کميته اي متشکل از معاون پژوهشی دانشکده، معاون پژوهشی گروه، ،وجود چنين توافق نامه اي

و تشکيل و بر اساس شواهد و قرائن  ،مورد نظر در حيطه هاي مربوط به پژوهشيک نفر متخصص 

  به معاونت پژوهشی دانشگاه منعکس خواهد شد. نتيجه تصميم مقتضی اخذ وبرگزاري جلسات الزم، 

اد راهنماي اول ستا .باشد (4راهنما )قسمت  ادبايد واجد معيارهاي انتخاب به عنوان است راهنمااستاد -پ

با توافق اساتيد راهنما و اعالم پروژه، )رابط مالی عمل می کند. /دانشگاه رابط اجرايی دانشکده به عنوان

استاد می تواند يکی از اساتيد راهنماي اول و يا دوم باشد(.  پژوهشی دانشکده،به معاونت کتبی آن 

با ) پايان نامه براي دستيارانعنوان پذيرش ايط در پايان نامه هاي دستياري، با توجه به شر اول يراهنما

و تحقيق مربوطه در سطح  تخصص مربوطه انجام دهدحيطه  انجام طرح، دستيار يک فعاليت عملی را در 

حال تحصيل آن گروه در  در که دستيار باشد گروهی عضو هيئت علمیبايد  (،باشددانش علمی دستيار 

 است. 

 

 شرايط استاد راهنما -4

 داشته باشد: را می باشدکه تمامی معيارهاي زير فراگيرانواجد شرايط انتصاب به عنوان استاد راهنما براي  شخصی 

 .باشدپزشکی شيراز  دانشکدهعلمی عضو هيات استاد راهنماي اول،  -الف

ی هر يک از اعضاءهيئت علم 11/04/98مورخ  تحصيالت تکميلی دانشکده پزشکی : برطبق مصوبه شوراي 1تبصره 

 گردند . دوره دکتراي حرفه اي تاد راهنماي اول پايان نامه هاي با رعايت ضوابط فعلی ، اس        پژوهشی می توانند 

 باشد.اشاره شده در آيين نامه  وليت هاي ؤقادر به انجام وظايف و مسبا قبول وظيفه استاد راهنمايی،  -ب

که  تمام وقتمی توان از اعضاي هيئت علمی مربی ) باشد.داشته  PhDدکتراي تخصصی و يا  مدرک ،حداقل -پ

دوره براي پايان نامه هاي دانشجويان  اولي نيز به عنوان استاد راهنماداراي سابقه پژوهشی درخشانی هستند 

 .(استفاده نمود عمومی پزشکی

  پيشنهادي باشد. طرح زمينه در کافی داراي مهارت با تاييد گروه،  -ت

  باشد. شدهساليانه  ترفيعموفق به اخذ يک گذشته، ل دو سا در حداقل،  -ث

به عنوان  دانشجويی و يا دستياري در هر مقطع بايد حداقل در دو سوم پايان نامه هاي هدايت شده استاد راهنما  -چ

ز طی سه سال پس ا )علمی پژوهشی و باالتر( در نشريات معتبر اصيل و يا کوتاه موفق به چاپ مقاله  ،استاد راهنما

در . باشد تا بتواند در همان مقطع، راهنمايی دانشجويان جديد را بر عهده بگيردشده پايان کار پايان نامه )صحافی( 

 تعريف می گردد. پروژه،، اتمام موفقيت آميز از بند چ  1 خصوص ساير انواع طرح ها با توجه به تبصره

، ورود فرآورده به بازار يعنی "در طرح هاي توليدي"، اتمام موفقيت آميز پژوهشهاي کاربردي :1 تبصره

حاصل از پايان نامه موفقيت آميز ارائه مستنداتی دال بر به کارگيري نتايج  يعنی "مديريتیدر طرح هاي "

بعد از مداخله حاکی از اين موفقيت يا ارائه مستندي که نشانگر  –در عرصه عمل و ارائه شاخص هاي قبل 

بديهی است عدم احراز   .باشد يد ارائه شده توسط همکاران بالينی در گروه مربوطهاستفاده از تکنيک جد

که دو سوم پايان نامه هاي هدايت شده در هر مقطع دانشجويی و يا شرايط به عنوان استاد راهنما تا زمانی 

 دستياري، در نشريات معتبر داخلی و يا خارجی چاپ نشوند ادامه می يابد.
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با حذف موارد ارجاع به خود براي مقاالت ده سال گذشته پژوهشگري  H-Indexکه  در صورتی :2 تبصره

 .می گردد "چ -4"اين بند جايگزين بند ، باشد 5فرد بزرگتر يا مساوي 

در  مگر موارد استثناي اشاره شده استاد مشاور بايد حداقل معيارهاي استاد راهنما را داشته باشد :3 تبصره

 .ب - 5بند 

به  2باالي  Impact Factor (IF) ر صورتی که نتايج حاصل از پايان نامه اي در مجالت با د :4تبصره 

اتمام چاپ شده و يا پذيرش چاپ گرفته باشد و همزمان يکی از معيارهاي صورت مقاله اصيل و يا کوتاه 

اين بند می  جاي دو مقاله را در شرايط مورد اشاره دررا داشته باشد،  موفقيت آميز پژوهشهاي کاربردي

در صورتی که مجله اي که فرد، مقاله خود را در آن به چاپ رسانده از مجالت رفرانس بورد آن  .گيرد

 در اين بند را می گيرد. (IF)جاي عدد باشد، در سالی که مقاله به چاپ رسيده، رشته 

در مجالت داراي اه مقاله اصيل و يا کوتبه منظور تشويق مقاالت با کيفيت تر، در صورت چاپ  :5تبصره 

IF   علمی هيات مقاله( محسوب خواهد شد، مثال اگر عضو  5/1)معادل  5/1، هر مقاله با ضريب  2بيش از

در ،  5/1پايان نامه گردد، با احتساب ضريب  3از  3/2برابر  IFمقاله در مجالت با  2موفق به چاپ 

 نجر به چاپ مقاله داشته است.پايان نامه م 3مانند اين است که محاسبات اين آيين نامه، 

)اينگونه  جهرمدر مجالت منتسب به دانشگاه علوم پزشکی مقاالت چاپ به منظور تشويق  :6تبصره 

 ابالغ ،تعيينعلمی، هيات و به منظور اعمال در مقررات ارتقاي اعضاي مميزه دانشگاه هيات مجالت توسط 

از بند چ اين آيين نامه،  5در تبصره ، ی گردد(م اعالمو در وب سايت معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی 

   مقاله( محسوب خواهد شد. 3/1)معادل  3/1مقاله با ضريب  هر 

شامل عنوان پايان نامه،  ،مستند مربوط به چاپ مقاالت مربوط به پايان نامه هاي مورد اشاره :7تبصره 

رم هيئت علمی به معاونت پژوهشی شماره ثبت آن و مقاله منتج از آن می باشد که بايد توسط عضو محت

  ارسال گردد.دانشکده 

دانشکده، از حوزه معاونت ، توسط معاونت پژوهشی گذشتهسال دو اخذ تاييديه ترفيع ساليانه  :8تبصره 

 انجام می پذيرد.هيئت علمی دانشکده 

با توجه به بودند، ، واجد شرايط براي راهنمايی/مشاوره پايان نامه ناگر هيچيک از اساتيد گروه :9تبصره 

مدير ی که به ترتيببه نسبت مساوي و  يي دستيارپايان نامه هافقط، ضرورت فارغ التحصيلی دستياران، 

يک پايان ، حداکثر، کليه متقاضيان در گروهبه تا  يک افراد تعلق می گيرد -يکبه  اعالم می نمايد گروه

يک پايان نامه واگذار گرديد،  /مشاورهاهنمايیاينکه به هر عضو هيئت علمی، رو پس از  تعلق گيردنامه 

 چرخش مجدد سهميه در گروه آغاز می گردد.

 .مؤسسات و مراکز آموزش عالی و يا وزارتخانه ها و مؤسسات تحقيقاتیکليه  هيات علمی اعضاي  -ح

 

 مشاورشرايط استاد  -5

 :يط زير را داشته باشداکی از شري می باشد که مشاورفرد در صورتی واجد شرايط انتصاب به عنوان استاد  

متخصص غير هيات علمی شاغل در  ،همچنان فعال در امر پژوهش  بازنشستهعلمی مشغول به کار، هيات  -الف

 .باشد مراکز آموزش عالی يکی ازاز  استاد مدعو يا افتخاري دانشگاه 

، اکز درمانی سرپايی و بستريهاي دانشگاه، مر معاونت ی ازخود را در يکتحقيق  ،در صورتی که دانشجو -ب

خارج از دانشگاه به عنوان بخشی از همکاري دو طرفه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و ساير مراکز  يآزمايشگاهها

مؤثري در که عضو هيئت علمی دانشگاه نيستند اما می توانند نقش  يا افرادي از آن مراکز می گذراند، انتخاب فرد

به  مشاوربه عنوان استاد ، يا معادل آن ه شرط دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشدب انجام کار داشته باشند

 . پژوهشی دانشکده( معاون)به تاييد  مجاز می باشدمنظور کارشناسی پروژه تحقيقاتی 
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 استاد راهنماي مشترک -6

 استاد راهنماي مشترک نيازمند اين است که:چند انتصاب  

 را داشته باشند. غير اولي عنوان استاد راهنماه تمام شرايط انتصاب ب  ،دوم به بعداساتيد راهنماي 

 

 

 نظارتظرفيت -7

 اين ماده،  "ب"و  "فلا"بندهاي  مطابقمی تواند  همزمانبطور ، علمی در صورت احراز شرايط کلی استاد راهنماهيات عضو 

  چندين پايان نامه را راهنمايی و يا مشاوره نمايد.

% در 50رت سرپرستی پايان نامه دانشجويی/دستياري با بيش از يک استاد راهنما، سهميه هر استاد راهنما در صو  :1تبصره

 نظر گرفته می شود. 

 در مواردي که پايان نامه دانشجويی/دستياري توسط يک استاد راهنما و يک استاد مشاورباشد، سهميه استاد راهنما :2تبصره 

 اهد بود.% خو25% و سهميه استاد مشاور 75

در مواردي که پايان نامه دانشجويی/دستياري دو استاد راهنما يا بيشتر و يا دو استاد مشاور يا بيشتر داشته باشد،  :3تبصره 

 % خواهد بود.25% و سهميه هر يک از اساتيد مشاور 50سهميه هر استاد راهنما 

 هيچگونه تغيير يا جابجايی در سهميه امکان پذير نيست. :4تبصره 

گروه آموزشی پايش و گزارش  مدير سهميه پايان نامه هاي هر استاد راهنما در مقاطع دانشجويی/دستياري توسط  :5تبصره 

 به معاونت پژوهشی دانشکده ارائه می گردد.در ابتداي هر سال تحصيلی ساليانه 

حذف موارد ارجاع به خود توسط فرد باشد )با  5مساوي يا باالي  H-Indexدر صورتی که استاد راهنمايی داراي  :6تبصره 

متقاضی يا نويسندگان همکارش با در نظر گرفتن موارد مربوط به ده سال گذشته(، و با احتساب مقاالتی که متقاضی، نويسنده 

 د عدداول يا نويسنده مسئول آنها است  و ضوابط مربوط به استاد راهنمايی/مشاوري پايان نامه را داشته باشد، می تواند به تعدا

H-Index   بر   7، راهنمايی پايان نامه را در هر مقطعی که تمايل دارد و مازاد بر سقف تعيين شده در بند 4خود منهاي

 عهده بگيرد.     

 

 :يدانشجويپايان نامه  -الف

نمايند که هنمايی رابه تنهايی، پايان نامه را  فقرهسه  با ورودي هر سال، ،هر يک از اعضاي هيات علمی می توانند به تفکيک

 اين سهميه ثابت می باشد و در صورت تحويل پايان نامه نيز جايگزينی انجام نخواهد شد. 

 

 :يدستيارپايان نامه  -ب

 واجد هر يک از اعضاي هيات علمی می توانند براساس سهميه تعيين شده ذيل که با توجه به تعداد اعضاي هيات علمی

 دستياران هرگروه و شرايط

 [/تعداد دستيار (راهنمايی پايان نامه دستيار تعداد اعضاي هيات علمی واجد شرايط× ) 2] 

 نسبت به سر پرستی پايان نامه اقدام نمايند و در صورت تحويل پايان نامه، جايگزينی انجام خواهد شد. ،می باشد 

 استاد راهنما/مشاور جديد نحوه انتصاب -8

 

و يا  مناسب بودن استاد راهنماتعيين باشد،  يجديد و يا مشاور انتصاب استاد راهنما نياز به ،اجراي پايان نامهحين در  اگر

موافقت  ي پايان نامه و سپس شوراي پژوهشی گروه و در نهايتاساتيد راهنمااستاد/و موافقت  ، توجيهپيشنهاد اجديد بمشاور 

 می باشد. ه ددانشکمعاونت پژوهشی 
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  /اساتيد مشاوراستادوظايف  -9

 با يکديگر و/ياو مشاور  راهنما /اساتيداستاد، انجام پايان نامهدر طول  ،استاد راهنماي اول و برنامه ريزي بنا به تشخيص -الف

 از کانالهايانجام مالقات هاي حضوري بنا به تشخيص استاد راهنماي اول، امکان  . در صورت عدمدنمالقات می کن فراگير

 .شود مناسب استفاده میجايگزين  ارتباطی

تبصره: استاد راهنماي اول، از طرف تمامی اساتيد راهنما و مشاور، مسؤول پاسخ گويی به تمامی اشکاالت احتمالی در حين 

 انجام کار خواهد بود.

 

 رسيدگي به اختالفات -10

مدير گروه آموزشی  ط، بايد اقدامات ميانجيگري توسفراگيرو/يا  در صورت بروز هر گونه اختالف بين اساتيد راهنما و مشاورين

به  صورت پذيرد. اگر امکان حل و فصل موضوع درگروه آموزشی مربوطه وجود نداشت، رايزنی و ميانجيگري الزم مربوطه

انجام می گيرد و در صورت عدم حل مشکل، موضوع به معاونت و رياست دانشکده توسط معاونت پژوهشی دانشکده  ترتيب

 پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردد. 

در صورتی که هر يک از طرفين ذينفع، در حين انجام پروژه، با کوتاهی از طرف ديگر در اجراي توافقات و يا آيين نامه ها و 

، موارد را بايد کتبا و در اسرع وقت به معاونت پژوهشی دانشکده تحويل و رسيد، دريافت نمايند قوانين و مقررات مواجه شوند

 تا بررسی هاي الزم انجام گردد.

بر عهده اساتيد محترم راهنما/مشاور خواهد بود و معاونت  فراگير،بديهی است مسئوليت هر گونه اشکال در فارغ التحصيلی 

هر گونه تاخير يا اشکالی که در فرآيند هيچگونه مسئوليتی را در قبال مساعدت در حد مقدور، عليرغم پژوهشی دانشکده 

يايد نمی پذيرد، مگر اينکه کليه ذينفعان، مطابق قوانين و مقررات معاونت پژوهشی پيش بآموزشی و/يا فارغ التحصيلی دانشجو 

يل لدهر به بتوانند نشان دهند که با ارائه مستندات الزم و  ، امور مربوطه را پی گيري و انجام دادهجهرمدانشکده پزشکی 

  باشد.  جهرمپزشکی  اختالل در عملکرد حوزه معاونت پژوهشی دانشکدهمشکالت ايجاد شده ناشی از 

 

 

 بازبيني -11

 ، بازبينی خواهد شد.تصويبسال بعد از تاريخ  4 کثر،حدا آيين نامه،اين 

 

 

 

 

 


