آيين نامه ارزشيابی پايان نامه ھای پزشکی در گروه ھای بالينی و علوم پايه
دانشجوی گرامی:
نمره پايان نامه شما از دو جزء تشکيل می شود.
 -١نمره پروپوزال ) ۵نمره از (٢٠
پروپوزال تز توسط دانشجو برای دفاع در شورا مطرح می گردد و ارائه مطلوب اجزاء زير ھر کدام يک نمره دريافت می نمايد.
بيان مسئله
 Searchکافی
ھدف مشخص
روش صحيح
نحوه ارائه
)ھر کدام يک نمره جمعا  ۵نمره(
 -٢دفاع پايانی در گروھھا صورت می گيرد که شامل  ١۵نمره است.
 ۴نمره ظاھر پايان نامه شامل
الف -غلظ امالئی
در  ١٠صفحه بين  ۵تا  ١٠غلط دارد  .يا يک صفحه بيش از  ١٠غلط

صفر

در  ١٠صفحه غلط کمتر از  ۵باشد .

٠/٧۵

در  ١٠صفحه غلط از 1تا 2باشد.

 ١نمره

ب -غلط رفرانس نويسی
تمامی درست يا ٢-٠

 ١نمره

غلط ھا ٣-۴

٠/٧۵

بيش از  ۵غلط

٠/ ۵

پ -غلط انگليسي
غلط انگليسی يا گرامر:
غلط امالئی بيش از ٣
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صفر
١

غلط امالئی بيش از ٣-٢
غلط امالئی کمتر از ١

٠/٧۵
١

ت -فرمت پايان نامه
 خالصه اوليه مقدمه و بيان مسئله اھداف ويژه نتايج بحث نتيجه گيری عدم ھر يک از اين اجزاء  ٠/۵نمره کم می شود.ج -نمره بحث
به ھر يك از موضوعات زير می بايست به صورت جداگانه اشاره گردد
 نتايج جديدنتايج مشابهدليل تفاوتمطالب حل نشدهجمع بندی مطالبارائه موضوع جديد تحقيقنقاط ضعف مطالعهچ -نمره ارائه در گروه ) توسط نماينده شورا داده مي شود(
)حضور نصف به اضافه يك اعضاء گروه براي انجام دفاع ضروري است(
شرکت فعال در بحث
تسلط بيان مطلب
شرايط عمومی
ح -نمره متدلوژي
نوع مطالعه
تعداد نمونه
روش نمونه گيري
روشھاي آماري
شرائط استثناء  :شورا به منظورتسريع در امر تبديل پايان نامه ھا به مقاله  ،چاپ مقاله داخلي يا خارجي ،ارائه مقاله را به عنوان
دفاع پايان نامه تلقي مي كند و يك يا دو نمره اضافه به پايان نامه داده مي شود.
ارائه مقاله داخلی يك نمره اضافي
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٢

ارائه مقاله خارجی تا  ٢نمره اضافی
پوستر خارجی  ١ :نمره
سياست كلي شورا بر اين است كه طرح ھای مشترک بين گروھھا داراي اولويت بوده و می تواند امتياز اضافی داشته باشد
مثال راديولوژی با داخلی
طرح ھای مشترک علوم پايه دانشکده پزشکی يا علوم بالينی برای مثال  :انگل شناسی – اطفال
امتياز اضافه در دفاع دارند.
 Lineتحقيقاتی مشخص:
موضوعات درخواست شده ارگانھا داراي امتياز اضافي است.
گروھھا بر اساس نمره دريافت در يکسال گذشته دسته بندی شده اند و دانشجويان از ابتدا برای ھر گروه
می د اند حداكثر چه نمره اي دريافت مي كنند.
ھر  ٩ماه يک بازنگری و بررسی تزھا صورت می گيرد  .بر اساس تزھای گرفته شده بررسی تزبا حضور استاد راھنما واستاد
مشاورصورت می گيرد .
در ھر جلسه نماينده شورا گزارشی از وضعيت ارائه پايان نامه ارائه می کند.
 -١تعداد اعضاء
 -٢ھمکاری
 -٣بحث
 -۴نتيجه گيری
 -۵شرکت دانشجويان و رزيدنت ھا
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