معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
مصوب پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
مورخ 1393/10/14
آیین نامه دوره دکتری پژوهشی (  ) ph.D by Researchکه به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری رسیده است ،در 6فصل 34 ،ماده و
 19تبصره در پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1393/10/14مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب
رسید .برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد پذیرفته می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه ها و بخشنامه
های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین نامه ،لغو می شود.

مورد تأیید است
دکتر سید منصور رضوی
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

مورد تأیید است

مورد تأیید است

دکتر سید امیر محسن ضیائی

دکتر رضا ملک زاده

معاون آموزشی

معاون تحقیقات وفناوری

رأی صادره در
پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  1393/10/14در مورد آئین نامه دوره دکتری پژوهشی (  ) ph.D by Researchصحیح
است ،به واحدهای مجری ابالغ شود.
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و رئیس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
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 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
فصل اول
کلیات
ماده :1تعریف
دوره دکتری پژوهشی(  ) ph.D. by Researchیکی از باالترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری پژوهشی( ph.D. by
 ) Researchمی انجامد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و کاربردی یا بنیادی است.

تبصره  :در این آیین نامه به منظور رعایت

اختصار به تمام دانشگاه ها ،پ ژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی که در زمینه تحصیالت تکمیلی
فعالیت دارند« مؤسسه» گفته می شود.

ماده: 2هدف

هدف از ایجاد دوره دکتری پژوهشی ،تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط ،با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق
و جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور ،توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش بردارند .دانش آموختگان این دوره با در دست
گرفتن رهبری پژوهش ،نوآوری و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سالمت و احیاء روحیه خودباوری برای دست یابی به
تازه های جهان دانش اقدام خواهند نمو د.
محور اصلی فعالیت های

ماده : 3محور اصلی
دوره دکتری پژوهشی ،کسب دانش و مهارت از طریق پژوهش هدفمند و نوآوری در یک حیطه خاص علمی است.
ماده : 4شرح دوره

 : 4-1طول مدت این دوره 4

سال است (.حداکثر یک سال آن به بخش اول دوره اختصاص دارد ) در این دوره دانشجو با مهارت هایی که کسب می کند پایان نامه تحقیقاتی خود را منطبق
با اهداف مرکز تحقیقاتی اجرا می نماید.

 : 4-1-1طول مدت دوره در شرایط خاص ،به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی

مؤسسه حداکثر تا  2نیم سال قابل افزایش یا کاهش می باشد.
 : 2-1-4زمان شروع به تحصیل دانشجو در این دوره پس از اعالم رسمی قبولی داوطلب توسط مؤسسه و نام نویسی دانشجو در حوزه معاونت آموزشی مؤسسه
می باشد.
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 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
 : 4-2بخش اول دوره که

این دوره شامل دو بخش است :
طول آن حداکثر یک سال می باشد و دانشجو طی آن مهارتهای نظری و عملی بنیادین پژوهش را

می آموزد.

 : 1-2-4تعداد واحدهای بخش اول  18واحد آموزشی است که شامل  9واحد عمومی و  9واحد اختصاصی است ،عناوین واحدهای اختصاصی به پیشنهاد استاد
راهنما و تأیید شورای تحصیالت تکمیلی موسسه تعیین می گردند و واحدهای مورد نظر از طریق معرفی مدیریت تحصیالت تکمیلی موسسه در گروههای
آموزشی ذیربط ارائه خواهند شد.

آمار زیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته( 2واحد)
اخالق در پژوهش( Ethics

روش تحقیق پیشرفته( 2واحد)

مستند سازی و گزارش نویسی(  ) Report Writingو

) ( 1واحد)
نگارش مقاله (  2( ) Scientific Writingواحد)
مهارتهای ارتباطی( 2( ) Communication Skillواحد)
واحدهای آموزشی اختصاصی( 9واحد)

تبصره  :دانشجو در بخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نام ه دوره دکتری پژوهشی ،انجام مطالعات مقدماتی ،نگارش پروپوزال و نهایتاً تصویب آن در
شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه می باشد.
می باشد.

 : 4-2-2حداقل نمره قبولی در دروس بخش اول  14از 20
 : 4-2-3موضوع پایان نامه باید منطبق با رسالت مرکز تحقیقاتی مجری ،اعتبار مالی

پژوهش(  ) Grantاستاد راهنما و در جهت حل مسائل و نیازهای نظام سالمت باشد.
تبصره  :تأیید اعتبار مالی پژوهش(  ) Grantاستاد راهنما و نظارت بر حسن اجرای بند فوق به عهده معاونت پژوهشی مؤسسه خواهد بود.
 : 4-2-4در صورتیکه دانشجو انصراف دهد و یا به هر دلیل موفق به گذراندن دوره نگردد ،با نظر شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه گواهی دروس گذرانده به
وی اعطا می گردد و دانشجو ملزم به پرداخت کلیه خسارات طبق تعهدات اخذ شده به مؤسسه مربوطه می باشد.
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 : 3-4بخش دوم دوره شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذراندن دروس بخش اول دوره و تصویب
پروپوزال پایان نامه توسط شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه است.
شده در بخش اول ،پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع

 : 4-3-1در این بخش دانشجو با مهارت های کسب
می نماید.
تبصره  :با توجه به مفاد بند

 : 2-3-4زمان این بخش از دوره سه سال می باشد.

 : 4-3-3تعداد واحدهای بخش دوم دوره دکتری

 1-1-4حداکثر تا  2نیمسال قابل افزایش یا کاهش می باشد.

پژوهشی حداکثر  6واحد کار در عرصه متناسب با موضوع پایان نامه دوره دکتری پژوهشی و  22واحد پژوهشی در قالب اجرای پایان نامه می باشد .دانشجو
ضمن اجرای پایان نامه دوره دکتری پژوهشی در صورت
ضرورت حداکثر 6واحد کار در عرصه به تشخیص استاد راهنما در ارتباط با صنایع مختلف از جمله داروسازی ،تولید لوازم ،تجهیزات پزشکی ،کار در آزمایشگاه و
غیره با توجه به ن یاز پایان نامه به کسب مهارت و تجربه در راستای اهداف مؤسسه می گذراند.

 : 4-3-4دفاع از پایان نامه دوره دکتری پژوهشی پس از

چاپ یا اخذ پذیرش حداقل 3مقاله منتج از پایان نامه در طی دوره به عنوان نویسنده اول در مجالت علمی ،پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین
المللی (  Pub Medیا  )ISIکه حداقل یکی از این سه مقاله در مجالت با  Impact Factorمساوی یا باالتر از  1باشد امکان پذیر است .از این سه مقاله فقط
یکی می تواند در مجالت خود موسسه باشد.
تبصره  :اگر انجام پروژه تحقیقاتی منجر به ثبت بین المللی اختراع ،اکتشاف Patent ،و یا تولید محصوالت ارزشمند پزشکی و دارویی شود .این مورد می تواند
به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه و تأیید کمیته ابداعات و اختراعات معاونت تحقیقات وفناوری وزارت متبوع ،جایگزین یک تا سه مقاله فوق گردد.
( طبق ماده 2آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی)

 : 5-3-4کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشجو در طول دوره ،تحت نظارت شورای

تحصیالت تکمیلی مؤسسه می باشد.

فصل دوم
شرایط ورود داوطلب
ماده : 5شرایط ورود داوطلب به دوره
ورود به آموزش عالی

 -5-1داشتن شرایط عمومی
 -5-2نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت

نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

Res.Management.Rar.14

4

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
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 -3-5داشتن دانشنامه دکتری عمومی( پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ) ،دکترای حرفه ای دامپزشکی ،دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد
از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تأیید وزارتین بهداشت ،درمان و

آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

تبصره : 1داوطلبان دارای مدارک تحصیلی باالتر[ دکتری تخصصی (  ،) ph.Dتخصص بالینی (دانشنامه و گواهی نامه تخصصی) و فوق تخصصی و فلوشیب]
در صورت پذیرفته شدن در دوره ملزم به پرداخت هزینه های تحصیل می باشند.
به شرکت در این دوره نمی باشند.

تبصره : 2دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز

 -5-4داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل منتشر شده در مجالت علمی ،پژوهشی

معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی (  Pub Medیا  ) ISIبه عنوان نویسنده اول یا مسئول.
 -5-5عدم اشتغال به تحصیل هم زمان در دوره های دکتری تخصصی ( ،) ph.Dتخصص بالینی( دانشنامه و گواهی نامه تخصصی) و یا باالتر در کلیه مؤسسات
آموزشی و تحقیقاتی کشور.
 -6-5تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی تمام وقت می باشد.
 -7-5موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.
مشروط غیر قابل قبول است.
داوطلبین الزامی است.

تبصره  :ثبت نام بصورت
 -5-8موفقیت در مصاحبه ورودی مؤسسه برای تمام

تبصره :1انطباق سوابق آموزشی ،پژوهشی و دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی

 ph.d by Researchبه عهده مؤسسه برگزار کننده دوره می باشد.
تبصره :2دستورالعمل اجرایی مصاحبه و پذیرش دانشجو توسط معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت متبوع تدوین و ابالغ خواهد شد.
ماده : 6دانشجو در هنگام ثبت نام طبق مقررات همانند دانشجوی دوره دکتری تخصصی() ph.Dموظف به سپردن تعهد رسمی به مؤسسه می باشد و در صورت
انصراف و یا به اتمام نرساندن دوره در مدت مجاز تحصیل ،متعهد به پرداخت غرامت به مؤسسه می شود.
ماده : 7داوطلبین بورس مؤسسات خصوصی

به منظور تحقق ارتباط

دانشگاه و صنعت و تقویت بنیه ع لمی صنعت خصوصی در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی در برنامه پنجم توسعه ،مراکز مجری دوره
های دکتری پژوهشی می توانند حداکثر 50درصد ظرفیت تعیین شده پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ،به تعداد کل پذیرش اضافه
نمایند منوط به اینک ه به صورت بورس مؤسسات خصوصی پذیرش شوند .این دسته از داوطلبان باید دارای شرایط ورود به دوره (مفاد ماده  ) 5باشند.
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 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
تبصره : 1عنوان پایان نامه پذیرفته شدگان باید منطبق با نیازهای مؤسسه سفارش دهنده و در جهت حل معضالت و نیازهای نظام سالمت و مورد تایید استاد
راهنما و شورای تحصیالت تکمیلی موسسه باشد و مراتب باید در قرارداد اولیه درج شود.

تبصره :2کمک هزینه تحصیلی و شهریه تحصیلی این

دانشجویان توسط موسسه بورس کننده پرداخت می شود.
فصل سوم
شرایط استاد راهنما
ماده : 9استاد راهنمای واجد

ماده : 8استاد راهنما فردی است که وظیفه هدایت و راهنمایی دانشجو را تا پایان دوره بر عهده دارد.

شرایط ذیل ،فقط از اعضای هیات علمی اصلی ( تمام وقت یا نیمه وقت ) مراکز تحقیقاتی همان مؤسسه با حداقل مرتبه دانشیاری تعیین می گردد.
 : 1-9استاد راهنما می بایست حداقل 6مقاله منتشر شده در مجالت علمی ،پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی (  pub Medیا  ) ISIبه
عنوان نویسنده اول یا مسئول ،در طول 2سال گذشته داشته باشد و دارای h-indexحداقل 10و باالتر مطابق با نمایه بین المللی  Scopusباشد (.در مراکز
تحقیقات دندانپزشکی h-indexحداقل  8و باالتر مورد قبول است).

 :2-9استاد راهنما بایستی دارای اعتبار مالی پژوهش(  ) Grantتحقیقاتی برای اجرای پایان نامه ی دانشجو باشد.

 : 9-3تعیین استاد راهنما

از ابتدای دوره دکتری پژوهشی ضروری می باشد و استاد راهنما تا انتهای دوره مسئولیت راهنمایی دانشجو را بر عهده دارد.
 : 4-9استاد راهنما همزمان نمی تواند هدایت بیش از  2دانشجوی دوره دکتری پژوهشی(  )ph.d by Researchرا به عهده بگیرد.
 : 5-9در صورت نیاز و به صالحدید استاد راهنما و شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه ،دانشجو می تواند عالوه بر استاد راهنمای اصلی از راهنمایی حداکثر دو
استاد راهنمای دیگر استفاده نماید که می توانند خارج از مؤسسه مجری باشند.
دکتری تخصصی( ) ph.Dیا تخصصی بالینی با حداقل مرتبه استادیاری
عمومی /دکتری حرفه ای باشند.
دیگر( واجد

تبصره :1اساتید راهنمای دوم و سوم باید دارای مدرک

با سابقه حداقل  2سال تدریس یا تحقیق حداقل در دوره کارشناسی ارشد و دکتری

تبصره : 2چنانچه استاد راهنمای اصلی دارای مدرک تخصص بالینی است ،همکاری حداقل یک استاد راهنمای

شرایط تبصره 1بند  ) 9-5با مدرک دکتری تخصصی(  ) ph.Dالزامی است.

: 9-6

دانشجو موظف است هر  6ماه یک بار گزارش پیشرفت کار خود را به صورت شفاهی و مکتوب به استاد یا اساتید راهنما ارائه دهد .این گزارش پس از تایید استاد
یا اساتید راهنما باید به شورای پژوهشی
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معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
مؤسسه مجری نیز ارائه شود و در صورت عدم ارائه ،با حضور دانشجو در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده : 10به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه ،حداکثر تا سه نفر از اع ضای هیات علمی به عنوان استاد مشاور تعیین می شوند.
تبصره  :اساتید مشاور باید دارای مدرک دکتری تخصصی(  )ph.Dیا تخصص بالینی با حداقل مرتبه استادیاری باشند.
نامه استاد راهنما موظف است حداقل شش ساعت در هفته را به راهنمایی دانشجو اختصاص دهد.

ماده  :11در طی انجام پایان

ماده  :12استاد راهنما الزم است با توجه به امکانات

پژوهشی موجود ،کار تحقیقی دانشجو را به نحوی هدایت کند تا د ر موعد مقرر به اتمام برسد .ضروری است مشکالت احتمالی ،در اسرع وقت به شورای
ماده  : 13استاد راهنما موظف است در تکمیل و تدوین زمینه تحقیقاتی موضوع پایان نامه دکتری

تحصیالت تکمیلی مؤسسه گزارش شود.

پژوهشی ،دانشجو را هدایت کند و نتیجه را به منظور بررسی به شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه ارائه نماید.

فصل چهارم
شرایط مرکز تحقیقاتی
ماده  : 14شرایط مرکز داوطلب پذیرش دانشجو :
از طرف شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور
ذکر شده در ماده 9

 -14-1داشتن مجوز فعالیت
 -14-2داشتن مجوز پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر از
 -14-3دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیأت علمی عضو مرکز با شرایط

 -14-4دا شتن فضای مناسب تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب در مرکز مجری با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت  -14-5انجام

Res.Management.Rar.14

7

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
بخش عمده از مراحل طرح پژوهشی پیشنهادی جهت دوره دکتری پژوهشی در مرکز درخواست کننده به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهدا شت
 -6-14عضویت حداقل  2محقق تمام وقت پژوهشی با مدرک دکتری تخصصی(  ) ph.Dیا دکتری پژوهشی مرتبط با رشته در مرکز جهت مشاوره ،همکاری و
نظارت در انجام پروژه
تدوین پایان نامه

فصل پنجم

ماده  : 15موضوع پایان نامه دکتری پژوهشی می بایست منطبق با رسالت مرکز تحقیقاتی مجری و در جهت حل مسائل و نیازهای نظام سالمت باشد.
ماده  : 16اعالم تصویب زمینه تحقیقاتی و ثبت موضوع پایان نامه دکتری پژوهشی به دانشجو و استاد یا اساتید راهنما ،به صورت کتبی بر عهده مؤسسه می
باشد.

ماده  :17تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجو

طی دوره دکتری پژوهشی باید با هدایت و نظارت استاد یا اساتید راهنما صورت گیرد .دانشجو موظف است عالوه بر زمان های مقرر در هر زمانی که استاد یا
اساتید ر اهنما تعیین می کنند ،نتیجه تحقیقات خود را به ایشان گزارش نماید.
ماده  :18دانشجو می تواند از حداکثر تا  6ماه دوره تکمیلی خارج از کشور مطابق قوانین وزارت متبوع برخوردار شود.

ماده  :19بعد از تکمیل و

تدوین پایان نامه دوره دکتری پژوهشی و تایید استاد راهنما مبنی بر اتمام و قابل دفاع بودن پایان نامه ،دانشجو موظف است در جلسه ای که زمان آن را شورای
تحصیالت تکمیلی مؤسسه تایید می نماید ،در حضو ر داوران با رعایت شرایط مندرج در این ماده از پایان نامه خود دفاع نماید.
 :19-2کیفیت علمی و صحت

 : 1-19تایید استاد یا اساتید راهنما و مشاور باید در نخستین صفحات پایان نامه درج شود.
مطالب پایان نامه دانشجو باید قبل از دفاع ،توسط استاد راهنما تایید و به اطالع شورای تحصیالت تکمیلی موسسه رسانده شود.

 :3-19دانشجوی دوره دکتری پژوهشی(  ) ph.D by Researchهنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه دکتری پژوهشی خود می باشد که شرایط ذکر شده در
بند  4-3-4و یا تبصره آن محقق شده باشد.

 :19-4دانشجو موظف است پس از تایید استاد

راهنما ،جلسه ای تحت عنوان پیش دفاع با حضور اعضای هیات داوران داشته باشد .ماده : 20ترکیب هیات داوران به شرح ذیل است :
 )1استاد یا اساتید راهنما
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معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
 )3چهار نفر از اعضای هیات

 ) 2استاد یا اساتید مشاور

علمی متخصص در رشته مربوط با مرتبه حداقل دانشیاری ،به انتخاب شورای تحصیالت تکم یلی مؤسسه که دو نفر آنها از مؤسسات دیگر انتخاب شوند.
ماده :21جلسه دفاعیه با

 ) 4نماینده علمی شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه

ریاست نماینده علمی شورای تحصیالت تکمیلی مؤسسه و حضور حداقل چهار تن از اعضای هیات داوران (استاد راهنمای اصلی ،یکی از اساتید مشاور ،یکی از
داوران داخل مؤسسه و یکی از داوران خارج از مؤسسه) رسمیت می یابد .دانشج و موظف است در این جلسه گزارشی از پایان نامه دکتری پژوهشی خود را ارائه
نموده و از آن دفاع نماید.

ماده : 22هیات داوران در پایان جلسه دفاعیه ،پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه ،امتیاز آن

را با تأکید بر رتبه به شرح زیر سطح بندی می کند :
رتبه

نمره

عالی

20-19

بسیار خوب

18-18/99

خوب

16/17-5/99

قابل قبول

16-15/49

غیر قابل قبول

کمتر از 15

 : 1-22مالک تصمیم گیری در خصوص نمره پایان نامه دکتری پژوهشی ،به شرح زیر است :
راهنما از 20
میانگین نمرات داوران داخلی از 20
خارجی از 20

میانگین نمرات اساتید
میانگین نمرات اساتید مشاور از 20
میانگین نمرات داوران
نمره نماینده علمی شورای تحصیالت تکمیلی

مؤسسه از 20
نمره نهایی= میانگین  5نمره فوق از  20می باشد.

 : 2-22چنانچه هیات داوران در مرحله پیش دفاع یا دفاع ،پایان نامه را از جهاتی ناقص تشخیص دهند؛ موارد نقص را در رأی خود ذکر نموده و از دانشجو می
خواهد در مدتی که از حداکثر سنوات مجاز دوران
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معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
تحصیل وی تجاوز نکند ،پایان نامه دکتری پژوهشی خود را کامل و مجدداً از آن دفاع نماید.
ماده :23در صورتی که به دلیل غیر موجه دانشجو قادر به ادامه دور ه نباشد یا به هر دلیلی از ادامه دوره منع یا محروم شود ملزم به پرداخت کلیه خسارات طبق
تعهدات اخذ شده به مؤسسه مربوطه می باشد.
فصل ششم
سایر مقررات
ماده : 24در صورتی که دانشجو ظرف حداکثر مدت مجاز تحصیل و در موارد خاص در مدت تمدید آن به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی ،نتواند پایان نامه
دکتری پژوهشی خود را تکمیل و از آن دفاع نماید ،از ادامه تحصیل در این دوره محروم می شود.
ماده : 25دانشجوی دوره دکتری پژوهشی در طول مدت تحصیل خود می تواند برای یکبار از حداکثر دو نیمسال تحصیلی م رخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصره : 1اخذ مرخصی تحصیلی در نیم سال اول تحصیلی مجاز نیست .در موارد استثنایی ،اخذ تصمیم به عهده شور ای تحصیالت تکمیلی موسسه می باشد.
تبصره : 2مدت مرخصی تحصیلی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
دکتری پژوهشی باید به طور تمام وقت به تحقیق و تحصیل بپردازد.

ماده :26دانشجوی دوره
ماده :27فراغت از تحصیل دانشجو با رعایت مفاد این

آیین نامه و با حصول نتیجه فعالیت پژوهشی دانشجو توسط م وسسه انجام خواهد شد.
ماده : 28رسیدگی به امور آموزشی و فارغ التحصیلی این دانشجویان در حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع می باشد.

ماده :29دانشجویان دوره

دکتری پژوهشی(  ،) ph.D by Researchبا توجه به زمینه مطالعاتی و بر اساس تصمیم شورای تحصیالت تکمیلی موسسه با یکی از عناوین( علوم بالینی،
علوم دارویی ،علوم دندانی،علوم بهداشتی ،فناوری های علوم پزشکی ،علوم مدیریت و علوم زیست پزشکی) فارغ التحصیل می شوند ،عنوان پایان نامه نیز در
مدرک فراغت از تحصیل آنها درج خواهد شد.
تبصره  :در مواردی که موضوع تحقیق پایان نامه دانشجو در هیچ یک از عناوین فوق الذکر نمی گنجد ،توسط کمیته ای که در دبیرخانه شورای عالی برنامه
ریزی علوم پزشکی تشکیل می گردد ،تصمیم گیری میشود.
ماده : 30دانش آموختگان این دوره می توانند در موسسات ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی در صورت داشتن سایر شرایط و رعایت ضوابط به عنوان
هیأت علمی پژوهشی مشغول به کار شوند.
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معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
تبصره  :افرادی که مربی هیأت علمی آموزشی بوده و موفق به اخذ مدرک دکتری پژوهشی می شوند ،نمی توانند از این مدرک برای تبدیل وضعیت به
استادیاری آموزشی استفاده نمایند ،ولی می توانند در صورت تایید دانشگاه و داشتن سایر ضوابط استادیار پژوهشی در یکی از مراکز تحقیقات ی دانشگاه شوند.
ماده : 31دانش آموختگان این دوره نمی توانند از مدرک دکتری پژوهشی برای دخالت در امور کلینیکی ،پاراکلینیکی و یا تأسیس داروخانه و مطب استفاده
نماین د ،مگر اینکه بر اساس مدرک اخذ شده قبل و صرفاً بر اساس امتیازات یا شرایط مدرک قبلی مجاز به این کار می باشند.
ماده :32بورسیه شدن دانشجویان دوره دکتری پژوهشی(  ) ph.D by Researchدر مراکز تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی ،سازمانها و مؤسسات
پژوهشی کشور که دارای پست هیأت علمی پژوهشی مصوب می باشند ،طبق مقررات مانند سایر دانشجویان دکتری تخصصی(  ) ph.Dبالمانع می باشد.
ماده : 33نقل و انتقال دانشجو در دوره دکتری پژوهشی ممنوع است ،مگر استاد راهنمای دانشجو به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دیگری منتقل گردد ،بدین صورت
اگر مرکز مقصد سایر ش رایط مندرج در فصل چهارم را داشته باشد پس از تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انتقال دانشجو بالمانع است.
ماده :34با توجه به استاد محور بودن دوره ،پس از پذیرش دانشجو توسط استاد راهنما ،دانشجو نمی تواند استاد راهنمای خود را تغییر دهد ولی در شرایط
خاص به تشخیص شورای تحصیالت مؤسسه تغییر استاد راهنما قابل بررسی می باشد.

این آیین نامه در  34ماده و  19تبصره در پنجاه و

هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1393/10/14مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید و برای آن دسته از دانشجویان که از این
تاریخ به بعد پذیرفته می شوند الزم االجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن برای این گروه از
دانشجویان لغو می شود.
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معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
شیوه نامه تصویب طرح تحقیق رساله دکتری
مقدمه -با توجه به تجربیات بیش از دو دهه دانشگاه تربیت مدرس در برگزاری دوره های دکتری و به منظور ارتقای کیفیت و یکسان سازی فرآیند بررسی و
تصویب طرح تحقیق رساله دکتری در دانشگاه ،این شیوه نامه تدوین شده است.

ماده -1دانشجو قبل از پایان نیم سال سوم تحصیلی ،طرح

تحقیق رساله دکتری(فرم پیوست) را ،تحت راهنمایی استاد راهنما ،تکمیل و به مدیر گروه تحویل می دهد.
ماده -2مدیر گروه آموزشی ،موضوع را در اولین جلسه گروه مطرح می نماید.
کمیته تخصصی و تاریخ تقریبی برگزاری جلسه دفاع از طرح تحقیق را مشخص می نماید.

ماده -3گروه تخصصی اعضای
تبصره -1در صورتی که اعضای هیات علمی تمام وقت گروه

کمتر از  3نفر باشد ،موضوع در جلسه بخش مربوط یا شورای پژوهشی دانشکده مطرح و تصمیم گیری می شود.
ماده -4تصویب طرح تحقیق در یک کمیته تخصص ی متشکل از افراد زیر صورت می گیرد :
راهنما
 -3حداکثر دو ناظر داخلی و حداکثر دو ناظر خارجی
عنوان نماینده شورای پژوهشی دانشکده)

 -1استاد(استادان)
 -2استاد(استادا ن) مشاور
 -4مدیر گروه تخصصی(به
تبصره -2ناظران خارجی از میان اعضای هیات علمی سایر

دانشگاه ها انتخاب می شوند .در صورت ضرورت و تایید گروه تخ صصی ناظر خارجی دوم می تواند از دانشکده های دیگر دانشگاه تربیت مدرس باشد.
تبصره -3ناظران داخلی باید از میان اعضای هیات علمی گروه تخصصی باشند .در صورت ضرورت و تایید گروه تخصصی یکی از ناظران داخلی می تواند از سایر
گروه های تخصصی دانشکده مربوط باشد.

تبصره -4در صورتیکه مدیر گروه تخصصی استاد راهنما باشد

نماینده دیگری از شورای پژوهشی دانشکده در جلسه شرکت خواهد نمود.
تبصره -5جلسه تصویب طرح تحقیق با حضور استاد /استادان راهنما ،یکی از مشاوران ،یک ناظر داخلی ،یک ناظر خارجی و نماینده شورای پژوهشی رسمیت
پیدا می کند.

ماده -5ناظران باید از اعضای هیات علمی با حداقل

مرتبه علمی استادیاری و سه سال سابقه تدریس و تحقیق در دوره کارشناسی ارشد باشند.
تبصره -6حداقل یکی از ناظران(داخلی یا خارجی) باید دارای مرتبه علمی دانشیاری یا باالتر باشد.

ماده -6دعوت از اعضای

کمیته تخصصی و هماهنگی های الزم برای برگزاری جلسه بررسی طرح تحقیق بوسیله اداره پژوهش دانشکده مربوط صورت می گیرد.
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معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 آئیننامه دوره دکتری پژوهشی )(Research by ph.D
تبصره -7ارسال طرح تحقیق برای اعضای کمیته تخصصی حداقل  15روز قبل از برگزاری جلسه الزامی است.

ماده -7الزم است عالوه بر

استاد /استادان راهنما و مدیر گروه حداقل یکی از مشاورین و یکی از ناظران داخلی کمیته تخصصی در سمینارهای شش ماهه نیز شرکت نمایند.
ماده -8اداره جلسه بوسیله نماینده شورای پژوهشی دانشکده صورت می گیرد.

ماده -9در ابتدای جلسه،

دانشجو ،در مدت زمانی که بوسیله مدیر جلسه اعالم می گردد ،موضوع طرح تحقیق را ارائه می نماید .سپس ناظران ،استادان راهنما و استادان مشاور سواالت و
نظرات خود را مطرح می نمایند.

تبصره -8مدت زمان ارائه مطلب توسط دانشجو حداکثر  45دقیقه می باشد .این زمان

برای هر دانشکده در شورای پژوهشی دانشکده تعیین و اعالم می گردد.
ماده  -10کمیته تخصصی می تواند طرح تحقیق را قبول یا رد کند و یا درخواست ارائه مجدد ،بعد از انجام اصالحاتی ،داشته باشد .طرح تحقیقی مصوب تلقی
می شود که حداقل دو نفر غیر از تیم هدایت کننده رساله که یکی از آنها ناظر خارجی باشد ،نظر موافق داشته باشند .در صورت درخواست ارائه مجدد ،طرح
تحقیق اصالح شده در تاریخی که کمیته تخصصی تعیین می نماید ارائه و از آن دفاع می شود.
تبصره  -9جلسه مجدد بررسی طرح تحقیق با حضور تمامی اعضای کمیته تخصصی برگزار می شود.
تبصره -10فرآیند تصویب طرح تحقیق حداکثر بایستی تا پایان سال دوم تحصیلی دانشجو به اتمام رسیده باشد.
ماده -11طرح تحقیق پس ا ز تصویب گروه به لحاظ رعایت مقررات ،ضوابط و استانداردهای پژوهشی و انطباق با قوانین پژوهشی در شورای پژوهشی دانشکده
مطرح و تایید می شود.
ماده -12این شیوه نامه در  12ماده و  10تبصره در تاریخ  87/8/18در شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  87/12/27در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید
و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد.
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