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  مطابق مفاد خود دانشجویان دوره دکترای دندانپزشکی عمومی می توانند پس از ثبت عنوان پایان نامه

پایان نامه، نتیجه پایان نامه خود را به صورت مقاله چاپ شده و یا پذیرفته  تصویبمندرج در آیین نامه 

شده جهت چاپ در یکی از مجالت علمی و معتبر داخلی و یا خارجی ارائه نمایند. پذیرش مقاله به جای 

 :یر می باشدنامه مشروط به احراز کلیه شرایط زپایان 

 

ایان نامه ای تصویب شده در شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی مقاله مربوطه حاصل پروپوزال یا طرح پژوهشی پ -1

 بوشهر باشد.

و قوانین پژوهشی  ت استاد راهنما و مطابق با شرایط ذکر شده در آیین نامه تصویب پایان نامهپژوهشی با نظارطرح  -2

 انجام شده باشد. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سط استاد راهنما و به صورت حضوری به معاونت پژوهشی دانشکده درخواست پذیرش مقاله به جای پایان نامه، تو -3

 تحویل داده شود.

 زمان تصویب نهایی طرح پژوهشی پایان نامه ای، قبل از ارسال مقاله برای مجله باشد. -4

و یا مجوز نهایی یده پژوهشی معتبر داخلی و یا ایندکس شده خارجی به چاپ رس -علمیمقاله در یکی از مجالت  -5

 ( دریافت کرده باشد.Acceptanceچاپ )

 وزارت بهداشت،  معاونت پژوهشی مبنای تعیین اعتبار مجالت، آخرین ویرایش از لیست اعالم شده توسط

 درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 ( باشد.Original Articleمقاله از نوع تحقیقی اصیل ) -6

  در مقاله عنوان شده باشد که این مقاله حاصل پایان نامه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.  -7

 

 

  هر مقاله حداکثر می تواند به عنوان پایان نامه دو نفر دانشجوی دوره دکترای دندانپزشکی عمومی

 محسوب گردد.

 

 برای همان تعداد صرفا ود، مقاله می تواند عنوان پایان نامه از ابتدا برای هر تعداد دانشجو تصویب ش

 دانشجو قابل قبول باشد.

 

 فرآیند تعریف شده مقاله، دقیقا مشابه  و دفاع از ارائه حل و مدارک مورد نیاز جهت تصویب،کلیه مرا

اعضای هیات داوری در جلسه ارائه و دفاع از مقاله، مشابه ترکیب تعیین شده  پایان نامه می باشد.جهت 

 در آیین نامه آموزشی دوره دکترای دندانپزشکی عمومی برای دفاع از پایان نامه است.



 آنیی انهم پذریش مقاهل هب جای پایان انهم   پذریش مقاهل

2  

 

 

  به شرح ذیل می باشد:به جای پایان نامه محاسبه نمره مقاله پذیرفته شده 

 

  می باشد. 11داوری مقاالت ارائه شده حداکثر نمره 

 

  ،مربوط به رعایت مقررات مندرج در آیین نامه های پژوهشی باقی مانده، نمره  2مشابه پایان نامه ها

مصوب و مورد تایید شورای پژوهشی دانشکده می باشد. این موارد شامل ثبت عنوان پایان نامه در مهلت 

این بخش  رگزاری جلسه دفاع می باشد.ماهه بین تصویب نهایی پروپوزال و ب 6قانونی مقرر و رعایت فاصله 

 از نمره توسط معاونت پژوهشی دانشکده به نمره کل اضافه خواهد شد.

 

 

 .کتب تالیف یا ترجمه شده به عنوان پایان نامه پذیرفته نمی شود 

 

 


