راھنمای انجام مراحل تصويب وارائه پايان نامه دکترای پزشکی
کارآموز محترم در طی چند سال گذشته مطالبی در زمينه پزشکی فرا گرفته ايد که ھمگ ی آنھ ا نتيج ه ت الش و تحقي ق گذش تگان در
دورترين نقاط دنيا بوده است  .بسياری از آنھا توص يفھای دقي ق ،تحلي ل و کارآزمائيھ ای ب الينی ب وده اس ت ک ه نھايت ا ً تب ديل ب ه عل م
موجود در کتب گرديده است .
ھدف از انجام تحقيق پزشکی شما لزوما ايجاد علم و نوآوری علمی نيست ،اگر چه ميتواند باشد .اما شايد تمرينی باشد از م شاھده ،
تجربه و نگارش و تفکر در يک موضوع پزشکی ودرک مراحل پژوھش ھايی که کسانی در س اير نق اط دني ا انج ام داده ان د ت ا ذره
ای به علم بشريت بيافزايند .و شايد تمرينی باشد برای حل کردن منطقی مشکالت آينده شما حتی در زمينه ھای غير پزشکی .
برای شروع تحقيق الزم است ابتدا فرد موضوع مورد بررسی را خ وب ب شناسد  ،ب ا توج ه ب ه مح دوديت زم ان و گ سترش عل م در
شاخه ھای مختلف عموما ً اين مرحله توسط اساتيد صورت گرفته است اما اين به معنی ھمه آنچه موج ود اس ت نم ی باش د  .مح دوده
تعريف علم به محفوظات استاد محدود نمی گردد  ،توليد سريع علم و وسايل ارتباطی سبب شده است که ما با مقول ه ای ب ه ن ام پي دا
ک ردن من ابع مواج ه ش ده اي م  .ل ذا چگ ونگی رس يدن ب ه من ابع  ،روش ھا  ،انتخ اب  ،کت ب ، electronic database ،موتورھ ای
جستجوگر و مقاالت يک ھنر الزم و ضروری برای پزشکی است که ميخواھد طبابت بکند .
لذا بعد از انتخاب موضوع * با استاد مربوطه نياز داريد اطالعات بي شتری از کت ب مرج ع مختل ف  ،ژورنالھ ا و من ابع الکتروني ک
اطالعاتی بدست آوريد .
* طريقه انتخاب موضوع به صورت مرسوم  ،انتخاب استاد مورد عالقه و ارائ ه موض وع توس ط وی ب ه دان شجو ب وده اس ت  .اي ن
معاون ت ت الش ک رده اس ت ت ا عن اوين تحقيق اتی از گروھھ ای مختل ف در مرک ز پژوھ شی دان شکده جم ع آوری ش ود ت ا دان شجويان
بتوانند با امکان بيشتری موضوعات مورد عالقه خود را انتخاب کنند .

اولين مرحله اداری پايان نامه دکترا :
الف – طرح عنوان و تصويب در شورای گروه مربوطه
دريافت فرم تصويب عنوان و ارائه عنوان در قالب تعيين شده توسط دانشجو وتصويب آن در گروه مربوطه ميباشد سپس ف رم تائي د
شده توسط مدير گروه به معاون پژوھشی دانشکده تحويل داده ميشود در اين مرحله الزم است حداقل  ٢ – ٣مقاله مشابه يا کارھای
مربوطه به موضوع ؛ روش  Key words – searchمورد استفاده و مطالعات مشابه ايرانی با توجه به منابع فارسی نظير Iran
 Medex /SID/ضميمه گردد .

ب – شواری پژوھشی
١

 – ١تصويب موضوع در شورای پژوھشی دانشکده و تعيين زمان ارائه پروپزال در شورای پژوھشی ) اين زمان حداکثر ٣م اه از
تاريخ تصويب موضوع ميباشد( و چنانچه دفاع پروپزال در اين مدت توسط دانشجو صورت نگيرد موضوع ت صويب ش ده از نظ ر
شورا مردود ميباشد و الزم است دانشجو مجدداً از مرحله » الف « اقدام به طرح عنوان در گروه نمايد  .ھر دانشجو فقط م ی توان د
يک بار موضوع تحقيق خود را عوض نمايد يا به علت تأخير مجبور به انتخاب موضوع جديد گردد .
 – ٢ارائه پروپزال توسط دانشجو در شورای پژوھشی
در اين مرحله شناخت موضوع علت انتخاب عن وان – من ابع م ورد مطالع ه  ،چگ ونگی رس يدن ب ه اطالع ات – روش انج ام ک ار –
تعداد نمونه و روش بررسی از اھم موضوعاتی است که توقع می رود دانشجو آنرا بداند .
حداکثر نمره تز در اين مرحله تعيين می گردد .
درصدی از نمره نھايی دانشجو در مرحله دفاع از پروپزال داده می شود )  ۵نمره (
در اين مرحله داوران طرح توسط مدير گروه مشخص می شوند .

ج – اجرای طرح توسط استاد و دانشجو و ارائه آن در شورای پژوھشی
فاصله زمانی تصويب پروپزال تحقيق تا زمان دفاع حداقل  ۶ماه است لذا ب ا توج ه ب ه تع داد دان شجويان و مح دوديت جل سات ش ورا
بھتر است دانشجويان از ابتدای سال دوم بالينی بدنبال انجام مراحل اوليه باشند تا با فرصت مناسب بدون دغدغه ھای معمول پايان
تحصيل قادر به ارائه پايان نامه خود در زمان مناسب شود  ) .بر طبق قوانين آموزش ی دان شجويی ک ه در  ۶م اه نخ ست ک ارورزی
پروپوزال تحقيقاتی خود را دفاع اوليه نکرده باشد از ادامه حضور وی در بخشھای بالينی جلوگيری به عمل می آيد ( .
جلسه دفاع  :با توجه به نحوه ارزشيابی پايان نامه ھا که به صورت گروھی می باشد بھتر از دانشجو به نکات زير توجه نمايد .
جدول زير نحوه کلی ارزيابی را مشخص ميکند لذا بھتر است دانشجو در فرصت  ١۵ – ٢٠دقيقه محدود خود اھم مطالب ھر يک
از سر فصلھا را ذکر کند  .تمرين ارائه مطالب قبل از شروع جلسه و زمان بندی ھ ر ي ک از مطال ب ب ه ش ما کم ک م ی کن د ت ا در
زم ان مق رر مطال ب خ ود را ارائ ه کني د  .اش کاالت ارائ ه ش ده توس ط ش ورا ب ه منظ ور بھب ود ک ار ش ما اس ت و ) بج ز در م وارد
استثنائی ( زمان دفاع در حقيقت کار شما پايان يافته تلقی ميشود  .سعی کنيد بر اساس اھداف ويژه مطال ب ي ا ج داول خ ود را ارائ ه
کنيد  .قسمت بحث به منظور تفکر – تحليل و درک آن چه شما انجام داده ايد است لذا مھم ترين قسمت کار شما است .
جدول معيارھای ارزشيابی پايان نامه دوره عمومی پزشکی
شرح
فرم ظاھری

نمره

١

مفيد بودن طرح در رشته مربوطه

 ۴نمره
٢

 ٣نمره

چگونگی ارائه و تسلط
وسعت رفرانس و بيان چگونگی رسيدن به منابع

 ٣نمره
٣

 ٣نمره

ميزان حصول به نتايج

 ٢نمره

مشکالت طرح و نقاط ضعف

 ١نمره

ايجاد سؤاالت جديد و طرح موضوعات جديد برای تحقيق بر مبنای نتايج

 ٢نمره

بحث

 ٢نمره
٢

جم ع امتي از :
٢٠
تحقيقات منحصر به فرد

۴

 ٢نمره

 – ١فرم ظاھری
الف  -برای پايان نامه با حجم بيش از  ۵٠صفحه نمره حداکثر  ٣خواھد بود .
ب – تعداد صفحات ايده ال کمتر از  ۴٠صفحه است .
ج – حداقل  ١/۵صفحات مربوط به بحث و پيشنھادھا و مشکالت طرح باشد .
د – جداول ساده  ،مفھومی و قابل فھم باشند .
ه – توضيح صحيح آورده شده باشد .
 - ٢مفيد بودن طرح که بايد توسط گروه مربوطه اعالم گردد .
الف – در صورتيکه مسلما ً کاربردی و مورد نياز بخش مربوطه باشد  ٣نمره به آن تعلق می گيرد .
ب – اگر قابل استفاده درگروه تخصصی خاص باشد  ٢/۵نمره به آن تعلق می گيرد .
ج – درصورتيکه نتايج آن احتماالً منجر به تغيير روش سيستم گردد  ١/۵نمره به آن تعلق می گيرد .
د – درصورتيکه ضرورت آن مشخص نباشد  ٠/۵نمره به آن تعلق می گيرد .
ه – فاقد اولويت نمره صفر دارد .
 - ٣وسعت رفرانس و بيان چگونگی رسيدن به منابع
الف  -کتب ترجمه به ھيچ وجه بعنوان رفرانس نباشد  -حداکثر  %١٠منابع از  text bookميتواند باشد اما  text bookب ه عن وان
تعداد منبع مطرح نيست .
ب – استفاده از منابع داخلی يا حداقل روش  searchدر تحقيقات ايرانی مشخص شود .
ج –  Key wordھای استفاده شده درتحقيق و منابع بکار گرفته شده مانند  Ovid – pubmedذکر شود .
د – طرز صحيح نوشتن reference
ه – تعداد منابع استفاده شده
 - ۴تحقيقات منحصر به فرد
به تحقيقاتی اطالق ميشود که برای اول ين ب ار انج ام ش ده باش د و نت ايج آن در سي ستم بھداش تی – درم ان عم ومی ک شور  -اس تان –
شھرستان مورد استفاده قرار گيرد و منجر به نوآوری – ابداع – ابتکار يا خالقيت باشد که نم ره آن ب ه نم ره نھ ايی دان شجو اض افه
ميشود.
نظر شورا نه بر تعداد صفحات و جداول نه نتايج آم اری مثب ت  P- valueط رح ش ما اس ت بلک ه ع دم اس راف در کاغ ذ ب رای بي ان
موضوعات معلومه در مقدمه  ،تھيه جداول گويا و مختصر و تسلط شما به بحث معيارھای اصلی تصميم گيری و ارزش يابی ط رح
شما است به منظور يکنواخت بودن شکل ظاھری تزھا لطفا ً نکات زير را در فرم ظاھری مبذول داريد .
تصويب پايان نامه :
فرم ظاھری مطابق با فرمت اعالم شده از دفتر پژوھشی به شرح ذيل باشد :
 برگه مشخصات تحقيق يا پايان نامه بسم ﷲ الرحمن الرحيم اسامی ھمکاران تحقيق تقديم در صورت لزوم به ....٣

 تقدير نامه  :از کسانيکه در انجام تحقيق مشارکت داشته اند از جمله اساتيد راھنما ،مشاورين و غيره ... خالصه فارسی) حدود سه صفحه() خالصه از مقدمه –اھداف – روش انجام کار – نتيجه و بحث( در خالصه فارسی نبايد شمارهمنابع ذکر شود.
 فھرست مطالب ،جداول و نمودارھافصل اول  :کليات )(Introduction
ارائه مطالب شامل مورد  ١و  ٢در پنج صفحه مطلوب است .
 - ١کليات ) معرفی موضوع يا بيماری ،اتيولوژی ،پاتوژنز (
 - ٢بيان مسئله و اھميت موضوع
 - ٣مروری بر مطالعات مشابه
 - ۴ذکر منابع در قسمتھای فوق الزامی است )به ترتيب حروف الفبای فاميل نويسندگان(
 - ۵اھداف،فرضيات و سواالت پژوھشی
فصل دوم  :روش کار )(Materials and Methods
چگونگی بدست آوردن اطالعات – روش تحقيق و  key wordو موتورھای جستجوگر و منابع استفاده است .
 جامعه مورد بررسی و خصوصيات افراد مورد مطالعه نوع و روش تحقيق ) طراحی تحقيق بويژه در مورد مطالعات مداخله ای ( روش نمونه گيری ،تعيين حجم نمونه و يا برآورد حجم نمونه مختصراٌ توضيح داده شود. تعيين نوع و تعريف متغيرھا ،معرفی ابزار جمع آوری اطالعات اعم از پرسشنامه و غيره روش انجام کار بصورت مشروح ودقيق و گام به گام-

محدوديت ھا و مشکالت اجرايی و اخالقی تحقيق
فصل سوم  :نتايج )(Results

از امتيازات اين فصل آگاھی دانشجو از روش آماری و علت انتخاب روشھای آماری و نحوه تعيين حجم نمونه می باشد .
 خالصه نتايج حداکثر در  ٢يا  ٣صفحه بصورت نوشتاری جداول و نمودارھا به ھمراه شرح مختصر و با اشاره به نام آزمون و نتيجه آزمون) (P.V عنوان جداول با شماره در باال و نمودارھا در پايين آورده شود .ترتيب جداول بايد با ترتيب اھداف ويژه ھمخوانی داشته باشد.فصل چھارم  :بحث و نتيجه گيری ) (Discussion & Conclusion
 بحث) تفسير نتايج و مقايسه نتايج خود با رفرنسھا و توجيه و تفسير تشابھات و مغايرتھا با ذکر شماره رفرنس( نتيجه گيری پيشنھادھا چکيده انگليسی ) (Abstractبرای مقاله – ب رای پاي ان نام ه ھ ا  ) Summaryآوردن عن وان در ابت دای خالص ه الزام ی اس ت-بدون شماره رفرانس (
نمره کيفی تزھا به چگونگی ارائه و بحث تز و نتيج ه گي ری آن م ی باش د ک ه الزم اس ت نق اط م شترک و تف اوت ب ا نت ايج مطالع ات
ديگر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته باشد و اين بحث منجر به نتايج جھت مطالعات بعدی و يا نتايج کاربردی باشد .

٤

 منابع و مآخذ ) (Referencesنحوه نگارش منابع  :ابتدا منابع فارسی به ترتيب حروف الفبای فاميل نويسنده و بعد منابع انگليسی به ترتيب اس تفاده در ت ز و ي ا ب ه
ترتيب حروف الفبای فاميل نويسنده آورده شود.
 مجله  :نويسنده يا نويسندگان  ،عنوان مقاله  ،نام مجله  ،سال جلد ،صفحهAlbarus MH, Salzano FM, Goldraich NP. Genetic markers and acute febrile urinary tract infection in
the year of life. Pediatr nephrol. 1997; 11(6):691-4.
 کتاب  :مولف بخش ،عنوان بخش ،عنوان کتاب ،مولف کتاب ،ناشر ،سال)جلد(  ،صفحهMirelman D, Ofek L. Introduction to microbial lectins and agglutinins. In: Microbial Lectins and
Agglutinins. D.Mirelman, (ed) John Wiley & Sons, 1986: pp 1-19.
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ضمائم  :شامل پرسشنامه ،نقشه ،عکس ،تائيد استاد راھنما و مشاور ،صورتجلسه ھيئت داوران

پس از دفاع پايان نامه در شواری پژوھشی لطفا ً تع داد  ۶ن سخه جھ ت ارائ ه ب ه مراک ز مختل ف ب ه کارش ناس پژوھ شی تحوي ل
گردد .
به ياد داشته باشيد آنچه فرا گرفته ايد نتيجه تالش ک سانی اس ت ک ه ذره ذره ب ا ج ديت را ه ف وق را ط ی ک رده ان د و ب سياری از
آنھا راه بسيار سختری از آنچه شما پيش رود داري د گذران ده ان د لحظ ات عمرت ان را غنيم ت ش ماريد و از ب ی نظم ی و س ستی
پرھيز کنيد .
در پايان با اميد موفقيت شما جوانان معاونت پژوھشی آمادگی شنيدن نظرات شما جھت ارتقاء فعاليتھای اين معاون ت م ی باش د
.
* درصورتيکه طرح شما با ھزينه است لطفا ً در روز دفاع پروپوزال اعالم داريد .

٥

