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صویب   -11 بخش شکي،     هاينامهپایانتحقیقاتي از محل  هايطرحچگونگي روند ت شجویان پز دان

 تخصصي و فوق تخصصي پزشکي هايرشته(، PhD)کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي 

شجویی که   هاینامهپایان -119 ماده ستی ابتدا به فرمت     هایهزینه نیازمند بههمه دان ستند بای تحقیقاتی ه

دانشجویی در گروه تخصصی و شورای پژوهشی یا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده      هاینامهپایانپروپوزال 

شد و       ) سی ار شنا شجویان کار صو  (PhDدان ضرورت انجام      ت صویب عنوان و  شوند. پس از ت در  نامهپایانیب 

ــوراهای فوق ــرورت و  هاینامهپایان ش ــرفهنیازمند هزینه با توجه به ض در وقت به دلیل مدت زمان  جوییص

مشخص ماندگاری این دانشجویان در دانشگاه و جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی و تسهیل در فرایندهای 

 یند.آطرح تحقیقاتی در صورتبهزیر  هایمادهبایستی بر اساس  هاطرحاجرایی تصویب این 

 عنوانهبدانشجویی شامل ریاست دانشکده  هاینامهپایانشورای تحصیالت تکمیلی متولی تصویب  -1 تبصره

شکده         شی دان شی و پژوه شورا، معاون آموز شورا  عنوانبهرئیس  صوب     هایگروهو مدیران  دبیر  شی م آموز

صیالت تکمیلی، نمایند      شجوی تح شکده دارای دان شی و  هایمعاونت هدان شگ  آوریفنتحقیقات و  آموز اه دان

شند می صویب   با سریع در ت ضور دو داور  هانامهپایانداوری پروپوزال این  نامهپایاناین  . همچنین برای ت  با ح

و حضور   گیردمیصورت   گروه و یک داور داخلیکی از داوران خارج از دانشگاه باشد(    ترجیحاًاز گروه ) خارج

در جلســه  و متخصــص آمار، اپیدمیولوژی حداقل یک اســتاد راهنما و مشــاور دانشــجو  به همراهاین داوران 

 .باشدمیدانشجویان تحصیالت تکمیلی الزامی  هاینامهپایانرای تحصیالت تکمیلی متولی تصویب شو

 شــر به شــودمیعلمی دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان اجازه داده  هیأتبه اســاتید و اعضــای  -2 تبصره

شگاه در مقاالت   آدرسن قرارداد سندگان     نفر اول  عنوانبهدان سایر نوی سئول و یا  سب یا م  نامهپایاننوع  برح

ر آموزشی عالی دولتی و غی مؤسساتو  هادانشگاهدانشجویی سایر  هاینامهپایانهنما یا مشاور ابتوانند استاد ر

شاور مورد نظر       خروج  بگیرند. در این مورد ورود و به عهدهدولتی را  ستاد راهنما یا م سمی ا شجو با نامه ر دان

 هایآزمایشــگاهی دانشــگاه و اســتفاده از وســایل موجود در یا معاون آموزشــ آوریفنبه معاونت تحقیقات و 

 مختلف دانشگاه ندارد. هایکمیتهو نیازی به طرح در شوراها یا  باشدمیدانشگاه بالمانع 
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صورتی  -3 تبصره شاوره    کهدر ساتید راهنما یا م شند که اعتبار طرح تحقیقاتی خارج   اینامهپایانیکی از ا با

ستان      شکی لر شگاه علوم پز شجو     تأمیناز دان ست و دان سطه بهگردیده ا ضا     وا شاوره یا راهنمایی یکی از اع م

ستفاده از تجهیزات و     هیأت شگاه نیاز به ا شگاه علمی دان ستان را دارد      هاییآزمای شکی لر شگاه علوم پز   ،دان

شگاه یا موسسه     دا کهدرصورتی  ر ذکوم نامهپایانرسمی تضمین نماید که در نتایج حاصل از      صورت به مبدأن

شد نیازی به               عنوانبه شده با ستان معرفی  شکی لر شگاه علوم پز شن دان سئول با افیلی سنده م نفر اول یا نوی

شجو ن  (bench)پرداخت هزینه بابت هزینه میزکار  شد میدان صورت . در غیر با شجو یا همکار   با این  ستی دان ی

ستان       نامهپایان شکی لر شگاه علوم پز ستخدم دان ضور در   م شگاه بابت هر ترم ح ش  هایآزمای گاه تحقیقاتی دان

می عل هیأتنام عضو ن قرارداداریز نماید. در این صورت با دانشگاه و حساببهو پانصد هزار ریال  ونیلیچهار م

دانشــگاه تحت نظارت  هایآزمایشــگاهاز  توانندمی نامهپایانمنتج از یا مقاالت قاله در لیســت نویســندگان م

 استفاده نماید. دانشگاهتحقیقاتی مدیریت آزمایشگاه استاد مربوطه و 

ــجویان   های نامه  پایان   -121 ماده ــوی طرح     در قالب طرح تحقیقاتی(   )دانشـ ــقف ریالی تفویض از سـ تا سـ

تصویب در   و دانشکده یا مرکز تحقیقات  نامهپایانپس از تصویب در کمیته   تحقیقاتی دانشکده /مرکز مربوطه 

ــگاه با رعایت کلیه ــکده یا مرکز    کمیته مالی دانش ــی دانش ــورای پژوهش ــویب نهایی در ش مقررات جهت تص

ستاد راهنمای اول قرارداد منعقد      تحقیقات مربوطه مطرح صویب با ا صله   گرددمیشده و پس از ت  82و بالفا

شان پرداخت    سویه درصد باقیمانده پس از   22و  گرددمیدرصد بودجه طرح به ای صویب گزارش   حساب ت و ت

صورتی . گرددمیپرداخت  شده چاپقاله نهایی و ارائه م ضی     نامهپایاناعتبار  کهدر سقف تفوی / طرح بیش از 

شکده  شد   /دان سی        یا باید مرکز با شگاه برر شی دان شورای پژوه ضور و      در  صورت ح  مدیر تأییدشود یا در 

گاه دانشــ آوریفننهایی معاون تحقیقات و  تأییدپس از بودجه تحقیقاتی پژوهشــی دانشــگاه در جلســه دفاع 

 پرداختقسط نهایی بیست درصد پس از چاپ مقاله    قابل پرداخت است و  قسط اول هشتاد درصد     صورت به

 د شد.هخوا

ــته   آوریفنبا توجه به ابالغیه معاونت تحقیقات و  -1 تبصره دانشــگاه تمام دانشــجویان دکتری عمومی رش

 پژوهشی داشته   –جالت حداقل علمی یا نامه پذیرش مقاله در م شده چاپارائه مقاله  که قبل از دفاعپزشکی  
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ایرادات داوران  صرفاً . این دانشجویان  گرددمیلحاظ  هاآنبرای  22دفاع معاف هستند و نمره  باشند از جلسه   

 را باید اصالح و نامه رفع ایرادات را در مدت زمان معین ارائه نمایند.

دفاع ملزم به ارائه مقاله  جهتآموزشی، پژوهشی و رزیدنتی    Ph.D ،دانشجویان کارشناسی ارشد      -2 تبصره

شگاه هستند و تعداد تعهدات مقاله          یا نامه مبنی بر  ساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دان ا

پژوهشی به عهده مجری طرح   نامهآیینتعهدات مالی  و بندهای 128بر اساس ماده   نامهپایانمنتج از طرح / 

 .باشدمی و تعهدات دانشجو بر اساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه باشدمی

درصد منو  به چاپ مقاله یا مقاالت باشد استاد     22در مواردی که پرداخت قسط آخر به میزان   -121 ماده

به برابر قرارداد امضــاء شــده   شــدهچاپ ماه مهلت دارد نســبت به ارائه مقاله یا مقاالت 18راهنما حداکثر 

شگاه اقدام نماید در غیر     شی دان صورت مدیریت امور پژوه شان پرداخت     22 این  صد باقیمانده طرح به ای در

ــتاد راهنما در مهلت مقرر به تعهدات خود   ــد. در این موارد که اس ــد و طرح خاتمه یافته خواهد ش نخواهد ش

 برخورد خواهد شد. 118برابر با ماده عمل ننماید 

ــوص  -122 ماده ــجویی  هاینامهپایانحل از م هایطرحدر خص تحت عنوان تدوین  ایهزینه گونههیچدانش

 هالزحمحقو  گرددمیتهیه گزارش نهایی پرداخت نانجام آزمایشــات و یا پرســشــگری،  گیرینمونهپروپوزال، 

 .باشدمیدانشجو قابل پرداخت ن

با توافق معاونت آموزشــی و معاونت تحقیقات دانشــگاه هزینه طرح یا  نامهپایاندر خصــوص طرح  -1 تبصره

فقط در صـــورتی تعلق خواهد گرفت که برای اســـاتید  التحقیقحقواحد برای اســـاتید لحاظ خواهد شـــد. 

 .گیردمیتعلق ن التحقیقحق این صورتنشود و سقف موظف را پرکرده باشند. در غیر  سازیمعادل

شجو با    هانامهپایانمحل نتایج از  شده چاپدر مقاالت  -123 ماده ستاد راهنما و دان شگاه   آدرسباید نام ا دان

 باشد. نامهآییناین  129بر اساس ماده  دقیقاًبایستی  آدرسقید گردد.  لرستانعلوم پزشکی 

  


