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 پايان نامه در دانشكده دندانپزشكي تصويب مراحل خالصه 

 

 ستاد راهنما انتخاب موضوع توسط دانشجو و ا -1

 "ثبت عنوان پايان نامه"در قالب فرم  دانشكده پژوهشي معاونتبه  موضوع اعالم  -2

 دانشكدهموضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي  تائيد -3

 و مشاور آمار تدوين پروپوزال توسط دانشجو با همكاري استاد راهنما -4

 بررسي چارچوب کلي پروپوزال توسط کارشناس پژوهشي  -5

 از نظر علمي و روش اجرا  جهت داوريپروپوزال  ارسال  -6

 اعالم نتايج داوري پروپوزال به دانشجو -7

 دانشجو با همكاري استاد راهنما توسط اصالح پروپوزال -8

 تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده -9

 پژوهشي دانشگاه  معاونتارسال پروپوزال مصوب به  -11

 ( براي پايان نامه هاي با هزينه باالتر از ده ميليون ريال)پروپوزال در شوراي مالي دانشگاه  تصويب بودجه -11

 (در صورت لزوم)اه پروپوزال در کميته اخالق دانشگ تصويب -12

 برنامه زمان بندي شده  مطابقتخصيص بودجه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه  -13

 

 شرايط استاد راهنما 

 

 داشتن حداقل درجه استادياري -

 يا داوري مقاله گذراندن کارگاه پروپوزال نويسي -

  دانشكده هاي دانشگاه علوم دانشجويان دندانپزشكي مي توانند استاد راهنماي خود را از ميان اساتيد ساير

 . در اين صورت انتخاب يك استاد مشاور از دانشكده دندانپزشكي الزامي مي باشد .خاب کنندپزشكي بوشهر، انت

  امكان پذير مي باشد تصويب شوراي پژوهشي دانشكده پس ازدر شرايط خاص و تغيير استاد راهنما تنها. 

 

 استاد مشاور 

 

 . با پيشنهاد استاد راهنماي پايان نامه، انتخاب مي شود در صورت لزوم واستاد مشاور  -

 .است يا استادياري و دکتراي تخصصيحداقل درجه علمي استاد مشاور،   -

 استاد مشاور مي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، ( خاص و يا موضوعات در رشته ها) ضروري موارد در

 .يا کارشناسي ارشد باشد تواند داراي مدرک تحصيلي دکتراي حرفه اي و

 .ذکر نام استاد مشاور در پروپوزال و بر روي جلد پايان نامه ضروري است -
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 ن نامهسقف تعداد پايا 

 

عنوان پايان نامه را به  2راهنمايي حداکثر همزمان ، مي تواند الزمهر عضو هيات علمي در صورت دارا بودن شرايط  -

 .ازاي دانشجويان هر ورودي برعهده بگيرد

  نظير عدم تناسب بين تعداد دانشجويان يك ورودي با تعداد )سقف راهنمايي پايان نامه در شرايط استثنايي

عنوان قابل افزايش مي  4و پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداکثر تا ( اعضاي هيات علمي دانشكده

 .باشد

  دو ورودي متوالي امكان پذير نمي باشد بيش ازپذيرش راهنمايي بيش از دو عنوان پايان نامه دانشجويي در. 

 2، همكاري در هدايت هر يك از اعضاي هيات علمي در صورت دارا بودن شرايط الزم، مي توانند به عنوان استاد مشاور -

 .عنوان پايان نامه را به ازاي دانشجويان يك ورودي عهده دار شوند

 

 موضوع پايان نامه 

 

يا غير مستقيم مرتبط با و مستقيم  به صورتوده و ب دندانپزشكي بايد تحقيقيدانشجويان  موضوع پايان نامه -

 .باشد دندانپزشكي

 .سال اخير باشد 5عنوان پايان نامه نبايد تكرار موضوع پايان نامه يا طرح هاي تحقيقاتي در  -

  دانشكده، در موضوعاتي که نياز به تحقيق مجدد در فاصله زماني کمتري باشد، با تصويب شوراي پژوهشي

 .انتخاب موضوع مشابه بالمانع است

 تصويب شوراي پژوهشي  پس ازعنوان پايان نامه در موارد استثنايي و تنها  کلي يا تغيير و جزئي تصحيح

 .دانشكده امكان پذير مي باشد

 

 زمان انتخاب موضوع پايان نامه 

 

فرصت دارند موضوع پايان نامه  واحد درسي، به مدت يك سال 121دانشجويان دندانپزشكي پس از گذراندن  -

 .خود را انتخاب کرده و عنوان آن را ثبت نمايند

واحد درسي   تا زمان ثبت عنوان پايان نامه،  در صورتي که موضوع پايان نامه در مهلت مقرر به ثبت نرسد، -

 .جديدي به دانشجو ارائه نخواهد شد

 

 ان نامهثبت عنوان پاي  روش انتخاب و 

 

، يك موضوع را با هدايت استاد راهنما انتخاب (نفر 2حداکثر )و يا گروهي صورت انفرادي به  توانندمي  دانشجويان -

 .کنند
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 حجم و اهميت موضوع پايان نامه متناسب باشد با بايد دانشجويان تعداد. 

رسيده و به ( و استاد مشاور در صورت وجود) به تائيد استاد راهنما "ثبت عنوان پايان نامه"موضوع پايان نامه در فرم  -

 .معاونت پژوهشي دانشكده تحويل داده مي شود

 .بايد توسط معاونت پژوهشي دانشكده تائيد شود( سال اخير 5در )تكراري نبودن موضوع پايان نامه  -

 

 فاصله زماني بین تصويب طرح و دفاع از پايان نامه 

 

 .پايان نامه هاي دندانپزشكي الزامي استبراي ( پروپوزال)ارائه طرح پيشنهادي  -

 6حداقل فاصله زماني بين تصويب طرح پايان نامه در شوراي پژوهشي دانشكده و دفاع از پايان نامه، نبايد کمتر از  -

 .ماه باشد

 

  پايان نامهطرح مراحل تصويب 

 

و ( در صورت وجود)زير نظر استاد راهنما، استاد مشاور  دانشجو توسطپايان نامه ( پروپوزال)طرح پيشنهادي نگارش  -

 مشاور آمار 

 تحويل طرح به معاونت پژوهشي دانشكده -

 بررسي چارچوب کلي طرح توسط کارشناس پژوهشي و رفع نقايص احتمالي توسط دانشجو -

  (متدولوژيك)از نظر علمي و روش اجرا ي داورارسال طرح جهت  -

 ر مورد بررسي قرار گيردداو 2 هر طرح بايد حداقل توسط. 

 در طرح پايان نامه به دانشجو موجود اشكاالت احتمالي اعالم  -

 ماه 1برطرف کردن اشكاالت و تحويل طرح اصالح شده ظرف مدت حداکثر  -

 طرح توسط ايشان ارسال مجدد طرح به داوران و تاييد نهايي -

 مطرح شدن طرح در شوراي پژوهشي دانشكده و تصويب نهايي -

 طرح تصويب شده به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت تاييد و تصويب بودجهارسال  -

  ريال دارند بايد در شوراي مالي معاونت پژوهشي  11111111طرح هايي که نياز به تخصيص بودجه اي بيش از

 .به تصويب برسند

  ويب کميته اخالق بايد به تص  ي و يا حيوانات آزمايشگاهي انجام مي شوند،انساننمونه هاي طرح هايي که بر

 .دانشگاه برسند

  مطالعات کارآزمايي باليني(clinical trial)،   بايد کدIRCT را دريافت نمايند . 

 تخصيص بودجه طرح توسط معاونت پژوهشي دانشگاه براساس جدول زمان بندي شده -


