
 

آمار پایان نامه هاي دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمشاوره متدولوژي و    

 بسمه تعالی

  به انتخاب خود و قبول (یا هر یک از اساتید اپیدیمولوژي دانشگاه، با ذکر نام و محل اشتغال) معاونت  از بین مشاوران مورد تایید میتواندمحقق

  مشاور قرارداد تنظیم نماید.

  را  به صورت  بخش آمار و نتیجه گیريمعاونت قبل از دفاع، بررسی  ،محقق خود بخش اپیدمیولوژي طرح را به عهده میگیرددر مواردي کهBlind 

 به یکی از مشاوران مورد تایید میسپارد. 

 محقق موظف است اشکاالت مطرح شده را طبق نظرات ارسال شده به ایشان، خود مرتفع سازد. ،در صورت عدم تایید  

 نگارش پایان نامه در انواع یک بررسی ی عنوان، روش تحقیق، نمونه گیري، حجم نمونه، آنالیز آماري، بررسی نتایج و بحث پیرامون آن و بررس

 انجام میگیرد. )B1 ،C1 ،D1 ،E1( مشاوره

  جدول، نمودار و...) از مشاور درخواست نماید.هر نوع مقایسه، از م ن برون داد مطالعه نیاز دارد (اعباید هر آنچه به عنوا(استاد راهنما) محقق 

  1درصورتیکه درمشاوره نوع )B1 ،C1 ،D1 ،E1(  محقق پس از تکمیل پایان نامه اقدام به نگارش مقاله نماید و مشخص گردد که مورد اضافه اي

 مورد نیاز است محقق خود مسئول تهیه موارد اضافی است که در جریان تحقیق الزم داشته است.

 .وظیفه دفاع از پایان نامه در شوراها به عهده مجري اصلی طرح است و محقق باید توانمندي الزم در این زمینه را کسب نماید 

  1درمشاوره نوع درصورتیکه )B1 ،C1 ،D1 ،E1(  آنالیز آماري صورت محقق پس از تکمیل پایان نامه اقدام به نگارش مقاله نماید و مشخص گردد

  اشکال دارد، مشاور موظف به انجام مجدد آن است. کلیگرفته به طور 

  2( 2در مشاوره هاي نوعB ،2C ،2D ،2E(  ، به نگارش مقاله در بخش نتایج و تهیه جداول و نمودارهاي مرتبط با  کمک، 1عالوه بر موارد نوع

 د.رصورت میگی در رفع مشکالت مقاله در ویرایشهاي ارسالی از سوي مجله کمکمقاله، تعیین مجله مناسب، 

  بر اساس پروتکلICMJE  مشاوره را انجام دهد جز نویسندگان مقاله قرار خواهد  2در صورتیکه مشاور اپیدمیولوژي کلی موارد مندرج در نوع

 خواهد بود. طبق نظر استاد راهنماگرفت. ترتیب اسامی 

  3در مشاوره هاي نوع )B3 ،C3 ،D3 ،E3( لی نام مشاور در اسامی نویسندگان ذکر نمیشود.است و 2، تمامی موارد مشابه نوع 

  در مشاورهF، ،اپیدمیولوژیست در مقام استاد راهنما بوده و هزینه و روند کار بر طبق توافق اولیه صورت  اگر محقق نیاز به مشاور داشته باشد

 میگیرد.
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  مالحظات  نوع مطالعه
حق الزحمه 

  )هزارتومان(
  کد

 ومطالعاتی که نیاز به مشاوره تخصصی متدولوژي 

  آمار زیستی ندارند.آنالیزهاي 

و  ارد محقق خود بخش اپیدمیولوژي را به عهده دمانند مطالعاتی که 

  Finite element ی مانندمطالعات
0  A 

مطالعات آزمایشگاهی بدون نیاز به آزمون هاي 

آماري مانند مطالعاتی که براي تولید یک 

اجرا  بیومتریال انجام می شود و مطابق استانداردها

 می شود.

  B1  250  درخواست مشاوره براي مقاله بدون

  B2  450  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله و با ذکر نام مشاور در 

  B3  700  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله ولی بدون ذکر نام مشاور در 

  لمطالعات آزمایشگاهی با یک یا دو فاکتور مستق

  C1  350  بدون درخواست مشاوره براي مقاله

  C2  600  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله و با ذکر نام مشاور در 

  C3  800  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله ولی بدون ذکر نام مشاور در 

  قلمطالعات آزمایشگاهی با بیش از دو فاکتور مست

  D1  450  بدون درخواست مشاوره براي مقاله

  D2  650  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله و با ذکر نام مشاور در 

  D3  900  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله ولی بدون ذکر نام مشاور در 

مطالعات اپیدمیولوژیک شامل انواع مطالعات 

  یمشاهده اي، پیمایش ها و کارآزمایی هاي بالین

  E1  700  بدون درخواست مشاوره براي مقاله

  E2  1100  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله و با ذکر نام مشاور در 

  E3  1400  نویسندگانبا مشاوره براي مقاله ولی بدون ذکر نام مشاور در 

  مطالعات خاص
هاي بالینی مانند طراحی و بومی سازي پرسشنامه، تدوین و اقتباس راهنما

  (گایدالین)، مطالعات هزینه اثربخشی، مرور نظام مند

مشاور در جایگاه استاد 

 راهنما و حق الزحمه با

توافق طرفین و در قالب 

طرح تحقیقاتی انجام 

  شود.

F  
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