
نامه هاي رزیدنتی دندانپزشکی و آئین نامه اجرائی برنامه یکپارچه سازي فرآیند پایان
تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

به منظور تسهیل و تسریع فرآیند انتخاب و تصویب پروژه هاي مربوط به اجراي پایاننامه ها و نیـز پـر رنـگ    
آئـین  "کانون هاي اصلی انجام پایاننامه در این فرآیند، ه عنواننمودن نقش دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی ب

نامه اجرائی برنامه یکپارچه سازي فرآیند پایان نامه هاي رزیدنتی دندانپزشکی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
: به شرح زیر اعالم می شودتبریز"علوم پزشکی

تحقیقـاتی، در قالـب یـک نـوع پروپـوزال تـدوین       تمامی پایاننامه هاي مشمول این برنامه و طـرح هـاي   -1
.خواهند شد

ياسـتاد راهنمـا  (ي، بـه انتخـاب مجـري    از بـه داور یه در گروه و بدون نیب اولیهر پروپوزال بعد از تصو-2
. ارسـال خواهـد شـد   یقاتیاز مراکز تحقیکیا یبه دانشکده مربوطه و و توسط مدیر گروه، ) ی پایاننامهاصل

.ردیپذیانتخابی صورت میقاتیا مرکز تحقیدانشکده یپژوهشيدر شورایائو نهیاصليداور
مربوطـه، در  يافـت مکاتبـات ادار  یان نامـه، بعـد از در  یـ پایب نهـائ یمربوط به تصويانجام مراحل ادار-3

.ردیپذیدانشکده صورت میپژوهشيارشو
يمکاتبـات ادار رونوشـت  زم اسـت  الدر صورت ارسال پروپوزال به مرکـز تحقیقـاتی از گـروه،    :1تبصره 
.دانشکده ارسال شودیپژوهشير گروه به شورایتوسط مدهمربوط

الزم اسـت مرکـز تحقیقـاتی انتظـارات     ارسـال شـود،   پروپوزال به مرکز تحقیقاتی ی کهدر صورت:2تبصره 
.نمایدتامین...)و مانند تعداد داوري(دانشکده را در رابطه با پایان نامه 

اسـت،  یلـ یالت تکمیتحصـ يمنوط به نظـر شـورا  ،ان نامهیپایب نهائیکه تصوئیدانشکده هادر :3تبصره 
.ن خواهد شدیدانشکده تامیپژوهشيشورادرهم زمان اننامه ین شورا در ارتباط با پایملزومات ا

ه پروپـوزال  دانشکده اطالعـات مربـوط بـ   يعهده دانشکده بوده و اگر در موارداننامه به یند دفاع پایفرآ-4
مـدارك مربوطـه را ارسـال    ،صورت محرمانـه ه ند باموظفتحقیقاتی د، مراکز یان نامه را درخواست نمایپا

.ندینما
از آن جائی که تامین هزینه پروپوزال مصوب، به عهده معاونـت پژوهشـی دانشـگاه اسـت، اطالعـات و      -5

براي پرداخت هزینـه هـا،   ) یپژوهشيدر شوراپروپوزال مصوب، صورتجلسه تصویب (مستندات مورد نیاز 
مرکز تحقیقات مربوطه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال خواهـد شـد تـا ایـن معاونـت      /از طرف دانشکده

.اقدامات الزم براي عقد قرارداد مالی و تامین هزینه هاي مورد نیاز پروپوزال تصویبی را انجام دهد



باشد، بـه  الیون ریلیمبلغ صد متا که سقف اعتباري آنها داوري و تصویب نهائی پروپوزال هائی:4تبصره 
بعد از ،شتر از مبلغ مذکور باشدیبپروپوزال،نه یچنانچه هز. خواهد بودیقاتیدانشکده ها و مراکز تحقعهده 

یدر معاونـت پژوهشـ  مرکز تحقیقات ، بررسی و تصویب نهایی آن /در دانشکده یعلميداورطی مراحل 
.رفتیهد پذدانشگاه صورت خوا

) خارج از دانشگاه علـوم پزشـکی تبریـز   (در مورد طرح هاي تحقیقاتی مشترك با سایر موسسات :5تبصره
.سهم دانشگاه علوم پزشکی از کل هزینه طرح مالك عمل خواهد بود

رائـه ز،  ایـ تبریاننامـه هـاي  دانشـگاه علـوم پزشـک     ین نامـه پا یت آئیدفاع، عالوه بر رعايشرط الزم برا-6
یـک و یـک مقالـه    یک مقاله سطح براي دوره هاي کارشناسی ارشد، ک یک مقاله سطح یرش حداقل یپذ

براي دوره هاي (submission)، و یک مورد ثبت ارسال مقاله سطح یک Ph.Dدو براي دوره هاي  سطح 
.استرزیدنتی دندانپزشکی 

بـر اسـاس   امتیـازات،  . اسـت ازیـ امت7،ون تومانیلیک میهر يبه ازا،اننامهین ده مورد انتظار از هر پاوبر-7
محاسـبه  یآمـوزش پزشـک  و درمـان  ، وزارت بهداشـت يقـات و فنـاور  یمعاونت تحقیابیارزيشاخص ها

.خواهند شد

بسته ، ارزیابی وانجام تعهدات خوددر خصوص چگونگی یقاتیکز تحقاا مریادانشکدهساالنه عملکرد -8
در شوراي پژوهشی دانشگاه تصـمیم  مرکز/ آن دانشکدهیاعتبارات سال آتدر موردچگونگی عملکرد،به 

.گیري خواهد شد



باستحضار می رساند )17/7/1389مورخه 5198/4/5(و ) 31/6/1389مورخه 4752/4/5(پیرو نامه هاي این معاونت 
پنجمین جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه وهشتادودر پانصده طرح هاي تحقیقاتی به دانشکدموضوع تفویض اختیار تصویب 

:مطرح و مقرر شد 
در صورت تمایل مجري حتی االمکان طرحها به مراکـز تحقیقـاتی مـرتبط بـا     در جهت حمایت از مراکز تحقیقاتی و تقویت آنها ، -1

.موضوع طرح ارسال شوند
: چنانچه طرح ها به دانشکده ارسال شوند-2

ـ لیمبلغ صد متا و تصویب نهائی پروپوزال هائی که سقف اعتباري آنها داوري- ـ ون ری باشـد، بـه شـوراي پژوهشـی     الی
. دانشکده ها تفویض می شود

عقد قـرارداد ، ارائـه معرفـی    (مسائل مالی و اداري مربوط به طرح ها و انجامعقد قرارداد ضمنا، به دنبال تصویب طرح، 
الزم . به دانشکده تفویض می گـردد ...) ، گزارش نهایی ، حسن انجام کار ، ارائه گواهی ،جهت انجام طرح ،گزارش پیشرفت 

بودجـه الزم  ،هر سه ماه یکبار جدول پیوستی را تکمیل و به این معاونت ارسال نماید تا براساس عملکرداست دانشکده، 
. قرار گیردمربوطهتیار دانشکده در اخبراي انجام طرحهاي مصوب، از طرف معاونت تحقیات و فناوري دانشگاه، 

شوراي درآنتائید علمیو یعلميباشد، بعد از طی مراحل داورشتر از مبلغ صد میلیون ریالیبنه پروپوزال، یچنانچه هز-
بررسـی و تصـویب   ، مدارك مربوطه به شوراي پژوهشی دانشگاه ارسـال تـا اقـدامات الزم در خصـوص     دانشکدهپژوهشی

.جهت عقد قرارداد و امور بعدي به دانشکده ها عودت داده خواهد شدطرح مذکور ،بعد از تصویب. پذیردنهایی آن صورت 
سـهم دانشـگاه علـوم    ) خـارج از دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز     (در مورد طرح هاي تحقیقاتی مشترك با سایر موسسات :تبصره

.پزشکی از کل هزینه طرح مالك عمل خواهد بود
تصـویب  اتی که نیاز به طرح در کمیته منطقه اي اخالق داشته باشند باید بعد از طی مراحل بررسـی  و داوري و  طرح هاي تحقیق-3

"کـه متعاقبـا  علمی در شوراي پژوهشی دانشکده به همراه کل پرونده به کمیته منطقه اي اخالق در این معاونت ارسـال شـوند   

.بعدي عودت داده خواهد شدپاسخ نهایی کمیته به همراه کل پرونده جهت اقدامات 
مبنی بر لزوم اجراي دستورالعمل معـاون محتـرم تحقیقـات و فنـاوري     ) 15/11/1388مورخه 8931/4/5(پیرو نامه این معاونت -4

بعـد از تصـویب در شـوراي    عقد قراداد طرح هاي تحقیقاتی کارآزمـایی بـالینی  ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشـکی 
منوط به ثبت طرح در سـایت  و کمیته منطقه اي اخالق  )طرح هاي بیشتر از صدمیلیون ریال(یا دانشگاه کده و پژوهشی دانش
www.irct.irو ارائه کد مربوطه خواهد بود.

-مربـوط بـه مقـاالت در مجـالت علمـی     (ازیـ امت7ون تومـان،  یـ لیک میـ هـر  يبرون ده مورد انتظار از هر طرح تحقیقاتی، به ازا-5
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش    يقـات و فنـاور  یمعاونـت تحق یابیـ ارزيامتیازات، بر اساس شاخص ها. است) پژوهشی

محاسبه خواهند شد یپزشک
کمتـر از ده میلیـون ریـال باشـد     ) دانشگاه و مراکز تحقیقات(اعتبار یک طرح تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی در صورتی که 

7یک مقالهمعادلبه ازاي هر ده میلیون ریال، وپژوهشی ارائه شود –ت معتبر علمی اقل یک مقاله در مجالانتظار می رود حد
.        پژوهشی  ارائه شود_در حیطه علمی امتیازي

تصویب قرار جاري به دانشکده ها ارائه و مورد بررسی و داوري و تمام طرح هاي تحقیقاتی که از اول مهرماه سال: تبصره 
.اده خواهند بودگیرئد مشمول این م

.بودجه الزم  براي عقد قرارداد در اختیار دانشکده ها قرار خواهد گرفت"متعاقبا-6


