داوشگاٌ علًم پسشکی ي خذمات درماوی َمذان

داوشکذٌ داريسازی

"آییه وامٍ تذيیه پایان وامٍ داوشکذٌ داريسازی"

کلیات
مادٌ )1پبيب ى ًبهِ ثخـي اص دٍسُ دوتشي ػوَهي داسٍػبصي اػت وِ عي آى داًـجَ هَظف اػت دس يه صهيٌِ هشثَط ثِ
سؿتِ تحصيلي خَد صيش ًظش اػتبد ساٌّوب ثِ تحميك ثپشداصد.
مادٌ )2داًـجَيبى دٍسُ دوتشي ػوَهي داسٍػبصي هيثبيؼت پغ اص گزساًذى ٍ 140احذ دسػي دٍسُ دوتشي ػوَهي
داسٍػبصي تب يىؼبل هَضَع پبيبى ًبهِ خَد سا اًتخبة ٍ ثِ ثجت ثشػبًٌذ.
تبصرٌ :داًـجَيي وِ هَضَع پبيبى ًبهِ خَد سا دس هذت همشس ثِ ثجت ًشػبًذ ،تب صهبى ثجت هَضَع پبيبى ًبهِ هجبص ثِ اخز
ٍاحذ دسػي جذيذ ًخَاّذ ثَد.
تبصرٌ :فبصلِ صهبى تصَيت پشٍپَصال دس ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ تب صهبى دفبع آى ًجبيذ ووتش اص يه ػبل ثبؿذ.
تبصرٌ :توبهي داًـجَيبًي وِ ٍاحذ پبيبى ًبهِ  1سا اًتخبة هيوٌٌذ اثتذا ثبيذ فشم تصَيت ػٌَاى سا تىويل ٍ پغ اص تبييذ
اػبتيذ ساٌّوب ٍ هـبٍس ،ػٌَاى پيـٌْبدي سا دس گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ هغشح ًوبيٌذ .پغ اص تبييذ ػٌَاى دس گشٍُ آهَصؿي،
ػٌبٍيي پبيبى ًبهِّب ثبيذ ثِ تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ًيض ثشػذ.
تبصرٌ :حذاوثش تب  2هبُ ثؼذ اص ؿشٍع تشم تحصيلي ٍ اخز ٍاحذ پبيبى ًبهِ  1داًـجَ هيثبيؼت اص پشٍپَصال خَد دس گشٍُ
هشثَعِ دفبع ًوَدُ ٍ ثشاي تؼييي داٍس اص عشيك ػبهبًِ طيشٍ ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ اسػبل ًوبيٌذ ،تبسيخ اسػبل ثِ طيشٍ
هؼيبس هحبػجِ صهبى فَق خَاّذ ثَد.
تبصرٌ :اگش داًـجَ تب حذاوثش صهبى تؼييي ؿذُ ( 2هبُ ثؼذ اص اخز ٍاحذ پبيبى ًبهِ  )1پشٍپَصال خَد سا ثِ ػبهبًِ طيشٍ اسػبل
ًٌوبيذ ،ثِ اصاي ّش يه ّفتِ ً 2وشُ اص ًوشُ پبيبى ًبهِ  1داًـجَ وؼش خَاّذ ؿذ.
تبصرٌ :سػبيت حذاوثش صهبى دس ًظش گشفتِ ؿذُ ( 2هبُ ثشاي اسائِ پشٍپَصال ثِ ؿَساي پظٍّـي) الضاهي ثَدُ ٍ تحت ّيچ
ؿشايغي لبثل توذيذ ًخَاّذ ثَد.
تبصرٌ :داًـجَ ثبيذ دس گشٍُ هشثَعِ اص پشٍپَصال خَد دفبع وشدُ ٍ تبييذيِ هذيش گشٍُ هشثَعِ سا ثِ ٍاحذ پظٍّؾ داًـىذُ
تحَيل ًوبيذ.
تبصرٌ :تغييشات جضيي دس ػٌَاى پبيبى ًبهِ ثذٍى ايٌىِ چْبسچَة ػٌَاى اصلي تحميك تغييش يبثذ ،ثب روش داليل وبفي اص
عشف اػتبد ساٌّوب ٍ ثب تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ فمظ يىجبس اهىبىپزيش هيثبؿذ .ؿبيبى روش اػت دس ايٌگًَِ هَاسد ًيبصي
ثِ تىشاس هشاحل هختلف ثجت ػٌَاى ًجَدُ ٍ تبسيخ تصَيت لجلي هالن خَاّذ ثَد.
تبصرٌ :ايجبد ّشگًَِ تغييش دس سٍؽ اجشا ٍ ّضيٌِّبي عشح لجل اص تصَيت ًْبيي هٌَط ثِ تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ
هيثبؿذ .ثؼذ اص تصَيت ًْبيي پشٍپَصال دس ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ّيچگًَِ تغييشي پزيشفتِ ًويؿَد.
تبصرٌ :دس صَستيىِ ػٌَاى پشٍپَصال (پغ اص تبييذ دس گشٍُ هشثَعِ ٍ لجل اص تصَيت ًْبيي دس ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ)
تغييش وٌذ ،داًـجَ ثبيذ هشاحل ثجت ٍ تصَيت ػٌَاى پبيبى ًبهِ سا هجذدا تىشاس ٍ پشٍپَصال خَد سا ثب تبسيخ جذيذ ثجت وٌذ .دس
ايٌصَست داًـجَ يىؼبل ثؼذ اص تبسيخ تصَيت جذيذ هيتَاًذ اص پبيبى ًبهِ خَد دفبع ًوبيذ.
مادٌ  )3تؼذاد ٍاحذ ٍ ًوشُ پبيبى ًبهِ  2 ٍ 1داًـجَيبى دٍسُ دوتشي ػوَهي داسٍػبصي دس ًيوؼبلي وِ ٍاحذ اخز ؿذُ
اػت ٍ پبيبى ًبهِ  3دس آخشيي ًيوؼبل تحصيلي ثجت خَاّذ ؿذ ٍ داًـجَ اص سػبيت حذاوثش ٍاحذّبي هجبص دس آخشيي ًيوؼبل
تحصيلي هؼبف اػت.
تبصرًٌ :وشُدّي پبيبى ًبهِ  2هٌَط ثِ اسائِ ٍ تىويل فشم پيـشفت وبس پشٍپَصال ٍ تبييذ آى تَػظ اػتبد ساٌّوبي اٍل هي-
ثبؿذ .داًـجَ ثبيذ تب پبيبى تشهي وِ ٍاحذ پبيبى ًبهِ  2سا اخز هيوٌذ گضاسؽ پيـشفت وبس سا ثِ اػتبد ساٌّوبي خَد تحَيل

دادُ ٍ اػتبد هشثَعِ ػٌذ فَق سا ثؼذ اص تبييذ ٍ اهضبء ثِ وبسؿٌبع پظٍّؾ تحَيل دّذ .چٌبًچِ داًـجَ ثِ ّش ًحَي دس اسائِ
گضاسؽ پيـشفت تبخيش داؿتِ ثبؿذ ثِ اصاي ّش يه هبُ تبخيش ً 2وشُ اص پبيبى ًبهِ  2داًـجَ وؼش خَاّذ ؿذ .هالن هحبػجِ
فَق صهبى ثجت ًْبيي ًوشات دس آى تشم اػت.
تبصرًٌ :وشُ اخز ؿذُ دس جلؼِ دفبع ًْبيي تَػظ داًـجَ ثِ ػٌَاى ًوشُ پبيبى ًبهِ  3ثجت ٍ گضاسؽ خَاّذ ؿذ.

کارگاٌَای السامی
مادٌ  )4گزساًذى  3وبسگبُ جؼت ٍ جَي هٌبثغ ٍ End note ،پشٍپَصال ًَيؼي ثشاي وليِ داًـجَيبًي وِ لصذ اًتخبة
ٍاحذ پبيبى ًبهِ  1سا داسًذ الضاهي اػت .وبسگبُ جؼت ٍ جَي هٌبثغ ٍ  End noteثِ صَست ػوَهي ثشاي داًـجَيبى ثشگضاس
ؿذُ ٍ وبسگبُ پشٍپَصال ًَيؼي دس گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ ثشگضاس خَاّذ ؿذ .چٌبًچِ دس ٌّگبم ًَؿتي پشٍپَصال اػتبد ساٌّوب
تَاًبيي داًـجَ دس ّش يه اص  3وبسگبُ فَق سا تبييذ ًٌوبيذ داًـجَ هَظف ثِ گزساًذى هجذد وبسگبُ فَق ٍ وؼت تَاًبييّبي
الصم خَاّذ ثَد.
تبصرٌ :وبسگبُ ّبي فَق يىجبس ثشاي توبم داًـجَيبى ثب ػبل ٍسٍدي يىؼبى ثشگضاس خَاّذ ؿذ .دس صَست ػذم حضَس دس
وبسگبُ ًوشُ هشثَعِ اص ًوشُ پشٍپَصال  1داًـجَ وؼش هيگشدد.

استاد راَىما
مادٌ  )5اػتبد ساٌّوب ثِ پيـٌْبد داًـجَ ،هَافمت اػتبد ساٌّوب ٍ تبئيذ گشٍُ آهَصؿي هشثَعِ ٍ تصَيت ؿَساي پظٍّـي
داًـىذُ تؼييي هيگشدد.
تبصرٌ :ستجِ اػتبد ساٌّوب حذالل اػتبديبسي اػت .دس هَاسد اػتثٌبئي ثب تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ هيتَاى اص اػضبي
ّيبت ػلوي هشثي ًيض ثِ ػٌَاى اػتبد ساٌّوب اػتفبدُ ًوَد.
تبصرٌ :اػتبد ساٌّوبي اٍل پبيبى ًبهِ تشجيحب ثبيؼتي اص اػضبء ّيئت ػلوي داًـىذُ داسٍػبصي ثبؿذ ٍ فمظ  %15داًـجَيبى
ّش ٍسٍدي هيتَاًٌذ اػتبد ساٌّوبي اٍل خَد سا ػبيش داًـىذُّبي داًـگبُ ػلَم پضؿىي ّوذاى اًتخبة ًوبيٌذ .الصم ثِ روش
اػت وِ جلؼِ دفبع اص پشٍپَصال هزوَس دس داًـىذُ ٍ گشٍُ اػتبد ساٌّوبي اٍل ٍ جلؼِ دفبع اص پبيبى ًبهِ دس داًـىذُ
داسٍػبصي ثشگضاس خَاّذ ؿذ.
تبصرٌ :اًتخبة اػتبد ساٌّوبي دٍم اص ػبيش گشٍُّبي آهَصؿي داًـگبُ ٍ ثب تصَيت ؿَساي پظٍّـي ثالهبًغ اػت .الصم ثِ روش
اػت وِ جلؼِ دفبع اص پبيبى ًبهِ هزوَس دس داًـىذُ داسٍػبصي ثشگضاس خَاّذ ؿذ.
تبصرٌّ :ش داًـجَ حذاوثش هيتَاًذ  2اػتبد ساٌّوب ٍ  2اػتبد هـبٍس اًتخبة ًوبيذ .دس هَاسدي وِ ثِ ثيؾ اص ايي تؼذاد ًيبص
ثبؿذ ،اػتبد ساٌّوب هيثبيؼت دسخَاػت خَد سا ثصَست وتجي ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ اسائِ ًوبيذ.
مادٌ  )6دس صَست لضٍم ثِ پيـٌْبد اػتبد ساٌّوب ٍ تبييذ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ،اػتبد هـبٍس اص ثيي اػضبي ّيبت ػلوي يب
هتخصصبى ٍ هحممبى ثشجؼتِ تؼييي هيؿَد.
تبصرٌ :ػمف تؼذاد پبيبى ًبهِ ّبي دٍسُ دوتشي ػوَهي داسٍػبصي وِ ثِ عَس ّوضهبى تَػظ ّش اػتبد ساٌّوب ّذايت هي-
ؿًَذ اص فشهَل تمؼين تؼذاد ول داًـجَيبى ٍسٍدي دس ّش ػبل ثِ تؼذاد ول اػضبي ّيبت ػلوي داًـىذُ هشثَعِ ضشة دس
ػذد  2ثذػت هيآيذ .دس داًـىذُ ّبيي وِ تؼذاد اػضبي ّيبت ػلوي صيبد اػت ٍ ثب فشهَل فَق ػمف پبيبى ًبهِ ّش ػضَ ّيبت
ػلوي ػذد ووي خَاّذ ؿذّ .ش ػضَ ّيئت ػلوي ثش اػبع هشتجِ داًـگبّي ٍي ٍ ثب تصَيت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ،
حذاوثش  3پبيبى ًبهِ داًـجَيبى ثب ػبل ٍسٍدي يىؼبى سا ثِ عَس ّوضهبى هيتَاًذ ساٌّوبيي ًوبيذ.

اوتخاب مًضًع پایان وامٍ
مادٌ  )7اًتخبة هَضَع پبيبى ًبهِ ثبيؼتي ثب ّذايت اػتبد ساٌّوب ثبؿذ.
مادٌ  )8هَضَع پبيبى ًبهِ ًجبيذ تىشاسي ثبؿذ ثِ ايي هؼٌب وِ پبيبى ًبهِ ثب ػٌَاى هـبثِ يب هتفبٍت ٍلي هحتَاي يىؼبى دس 5
ػبل اخيش دس داًـگبُ ريشثظ گشفتِ ًـذُ ثبؿذ.
تبصرٌ :دس هَاسد خبف ٍ ثب ًظش ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ دس هَضَػبتي وِ هوىي اػت ًيبص ثِ تحميك هجذد دس ووتش اص
فبصلِ صهبًي فَق ثبؿذ ،اخز پبيبى ًبهِ ثب ػٌَاى ٍ هحتَاي هـبثِ ثالهبًغ اػت.
مادٌ ّ )9ش داًـجَ ثبيذ يه هَضَع سا ثِ ػٌَاى پبيبى ًبهِ اًتخبة ًوبيذ.
تبصرٌ :پغ اص اسػبل پشٍپَصال ثِ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ ،دٍ ًفش اص اػضبي ّيبت ػلوي ثِ ػٌَاى داٍس اًتخبة هيؿًَذ.
تبصرٌ :دس صَست ػذم داٍسي پشٍپَصال دس صهبى همشس (يه ّفتِ) داٍسي ثب يه داٍس پيؾ سفتِ ٍ خبتوِ هييبثذ ٍ دس هَسد
گضاسؽ ًْبيي پبيبى ًبهِ داٍس جذيذ تَػظ ؿَسا جبيگضيي خَاّذ ؿذ.
مادٌ  )11اصَل ٍ هشاحل ًگبسؽ پشٍپَصال ٍ گضاسؽ ًْبيي پبيبى ًبهِ عجك فشهت هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ هيثبؿذ.

دفاع از پایان وامٍ
مادٌ  )11وليِ ي داًـجَيبى هَظف ثِ دفبع اص پبيبى ًبهِ خَد دس آخشيي ًيوؼبل تحصيلي هيثبؿٌذ ٍ چٌبًچِ داًـجَ دس
چْبسچَة ػٌَات هجبص تحصيلي ًتَاًذ اص پبيبى ًبهِ خَد دفبع ٍ ًوشُ لجَلي وؼت ًوبيذ ،ػليسغن ايٌىِ وليِ ٍاحذّبي دسػي
دٍسُ آهَصؿي هشثَعِ سا ثب هَفميت گزساًذُ ثبؿذ ،اخشاج خَاّذ ؿذ.
مادٌ ّ )12يبت داٍساى وِ هؼئَليت تصوينگيشي ًْبيي دس هَسد پبيبى ًبهِ  3سا ثش ػْذُ داسًذ اص اػضبي صيش تـىيل هي-
ؿَد.
.1

اػتبد يب اػبتيذ ساٌّوب

.2

اػتبد هـبٍس (دس صَست ٍجَد)

.3

داٍساى پبيبى ًبهِ

تبصرٌ :هؼيبس داٍسي ثشاي توبهي اػضبء هحتشم ّيبت ػلوي دػتَسالؼول ًحَُ ًگبسؽ ٍ تٌظين گضاسؽ ًْبيي پبيبى ًبهِّب ٍ
عشحّبي تحميمبتي داًـگبُ اػت.
تبصرًٌ :ظبست ثش حؼي اجشاي ضَاثظ ٍ لَاًيي ًگبسؽ ٍ ساٌّوبيي جْت سفغ هـىالت هشثَعِ پغ اص تبييذ اػتبد ساٌّوب ثِ
ػْذُ داٍس پبيبى ًبهِ خَاّذ ثَد .دس هَسد پبيبى ًبهِ  3چٌبًچِ داًـجَ ًوشُ الصم سا وؼت وشدُ ثبؿذ ٍ پبيبى ًبهِ ثِ اًجبم
اصالحبت ًيبص داؿتِ ثبؿذ ليؼت اصالحبت تصَيت ؿذُ ّيبت داٍساى هيثبيؼت دس صَستجلؼِ ليذ ٍ ثِ داًـجَ اثالؽ گشدد.
داًـجَ هَظف اػت ثب ّوبٌّگي اػتبد ساٌّوب پغ اص اصالح ٍ تبييذ داٍس جْت اًجبم هشاحل ثؼذي الذام ًوبيذ .اهضبء فشم
تصحيح ًْبيي تَػظ داٍس هشثَعِ هٌَط ثِ اصالحبت ًْبيي پبيبى ًبهِ هيثبؿذ.
مادٌ  )13اسصؿيبثي پبيبى ًبهِّب تَػظ ّيبت داٍساى دس هميبع ًوشُگزاسي اص صفش تب ثيؼت صَست هيگيشد ٍ ثب تَجِ ثِ
ًوشات هشثَط ثِ  5دسجِ ثِ ؿشح ريل هتوبيض هيؿًَذ.
-

ػبلي

پبيبى ًبهِّبي ثب ًوشُ  18/5تب 20

-

ثؼيبس خَة

پبيبى ًبهِّبي ثب ًوشُ  17تب 18/49

-

خَة

پبيبى ًبهِّبي ثب ًوشُ  15/5تب 16/99

-

لبثل لجَل

پبيبى ًبهِّبي ثب ًوشُ  14تب 15/49

-

غيش لبثل لجَل

پبيبى ًبهِّبي ثب ًوشُ ووتش اص 14

تبصرٌ :اسائِ گَاّي ثجت همبلِ اًگليؼي دس يه هجلِ هؼتجش ثشاي وليِ داًـجَيبى الضاهي ٍ ؿشط دفبع اػت.
مادٌ  )14صهبى فبسؽ التحصيلي داًـجَ ،صهبًي اػت وِ توبهي ٍاحذّبي دسػي خَد اص جولِ پبيبى ًبهِ سا گزساًذُ ثبؿذّ( .ش
وذام وِ هَخش ثبؿذ) ٍ اص صهبى ثجت ًوشُ پبيبى ًبهِ ( 3ثؼذ اص تؼَيِ ًوَدى ثب توبهي ٍاحذّبي داًـىذُ ،هؼبًٍت تحميمبت ٍ
وتبثخبًِ هشوضي) تَػظ هذيش پظٍّـي داًـىذُ فبسؽ التحصيل ثِ حؼبة خَاّذ آهذ.
مادٌ  )15داًـجَ ثبيذ حتي االهىبى يه ّفتِ تب ػِ سٍص لجل اص جلؼِ دفبع اص پبيبى ًبهِ ثب ّوبٌّگي اػتبد ساٌّوب ٍ
وبسؿٌبع پظٍّؾ ،ثب اػالم وتجي تَػظ هؼبًٍت پظٍّـي داًـىذُ صهبى ٍ هىبى ثشگضاسي جلؼِ سا ثِ اعالع اػبتيذ ساٌّوب،
هـبٍس ٍ داٍس پبيبى ًبهِ ثشػبًذ .دس ضوي دسج آگْي جلؼِ دفبع دس تبثلَ اػالًبت حذالل ػِ سٍص لجل اص ثشگضاسي جلؼِ دفبع
ضشٍسي اػت.
مادٌ  )16پغ اص اػالم وتجي هؼبًٍت پظٍّـي داًـىذُ ػبػت ،سٍص ٍ هىبى جلؼِ دفبع اص پبيبى ًبهِ لبثل تغييش ًويثبؿذ.
مادٌ  )17ثشاي سػويت داؿتي جلؼِ دفبع اص پبيبى ًبهِ حضَس اػبتيذ ساٌّوب ،داٍس ٍ ًوبيٌذُ هٌتخت ؿَساي پظٍّـي
داًـىذُ الضاهي اػت.
تبصرٌ :دس هَاسدي وِ اػتبد ساٌّوب ثب داليل هَسد تبييذ هؼبًٍت پظٍّـي داًـىذُ ًتَاًذ دس جلؼِ دفبع اص پبيبى ًبهِ ؿشوت
ًوبيذ ،تشجيحب اػتبد ساٌّوبي دٍم ٍ دس صَستيىِ پبيبى ًبهِ فمظ يه اػتبد ساٌّوب داؿتِ ثبؿذ فشد هؼشفي ؿذُ اص ػَي اػتبد
ساٌّوب وِ هَسد تبئيذ هؼبًٍت پظٍّـي ثبؿذ هجبص اػت ثِ جبي ٍي دس جلؼِ دفبع حضَس يبفتِ ٍ ٍظبيف هحَلِ سا اًجبم دّذ.
الصم ثِ روش اػت وِ هَاسد فَق ثبيذ لجل اص جلؼِ دفبع ،تَػظ اػتبد ساٌّوب وتجب ثِ هؼبًٍت پظٍّـي داًـىذُ اػالم گشدد.
تبصرٌ :دس اثتذاي جلؼِ دفبع ،اػتبد ساٌّوب هيتَاًذ ًؼجت ثِ هؼشفي ٍ دػَت اص داًـجَ ثشاي دفبع الذام ٍ دس پبيبى جلؼِ
دفبع ًيض ًوشُ داًـجَ سا اػالم ًوبيذ.
تبصرٌ :داٍسي پبيبى ًبهِ ثب حضَس داًـجَ ،اػبتيذ ساٌّوب ،هـبٍس ،داٍس ٍ ًوبيٌذُ ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ اًجبم هيگشدد.
ػبيش افشاد هجبص ثِ حضَس دس جلؼِ پشػؾ ٍ پبػخ ًيؼتٌذ.
تبصرٌ :پغ اص پبيبى جلؼِ دفبع هتي ػَگٌذًبهِ تَػظ داًـجَ لشائت ٍ اهضبء هيگشدد.
مادٌ )18حذالل ً 4ؼخِ اص گضاسؽ ًْبيي پبيبى ًبهِ جْت تحَيل ثِ ؿشح هَاسد صيش ثبيذ تْيِ گشدد:
.1
.2
.3
.4

يه ًؼخِ جْت اػتبد ساٌّوب (دس صَست ٍجَد اػتبد ساٌّوبي دٍم ٍ يب اػبتيذ هـبٍس ،ثِ ّش وذام يه ًؼخِ تحَيل
گشدد)
يه ًؼخِ جْت داًـجَ
يه ًؼخِ جْت تحَيل ثِ وتبثخبًِ داًـىذُ (ٍ تحَيل  CDثِ وبسؿٌبع پظٍّؾ داًـىذُ)
يه ًؼخِ جْت تحَيل ثِ حَصُي هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍصاست هتجَع ثِ ّوشاُ  CDهشثَعِ

تبصرٌ :داًـجَ ثبيذ فشم تحَيل ًؼخِّبي پبيبى ًبهِ ثِ اػبتيذ ساٌّوب ٍ هـبٍس سا تىويل ٍ ثِ وبسؿٌبع پظٍّؾ تحَيل
دّذ.
مادٌ  )19وليِ حمَق هىتؼت اص پبيبى ًبهِ هتؼلك ثِ داًـگبُ اػت.

