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  درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  دانشکده دندانپزشکی



  
 عزیز سالم دستیار

همچنان که مستحضرید گذراندن واحدهاي پایان نامه و حصول یک دستآورد مطلوب در پایان 

مستلزم آگاهی از مراحل این فرایند است. این راهنما سعی دارد به پیشگیري از هرگونه  ،دوره

متن این دستورالعمل بخشی برگرفته از آیین نامه دستیاري   ماید.سردرگمی شما در این راه کمک ن

آن از آیین نامه تدوین پایان نامه تخصصی دانشگاه علوم از دیگر  بخشیوزارت بهداشت است و 

پزشکی تهران اضافه گردیده است. این موارد نقض کننده یا مغایر با مصوبات ذکر شده در آیین نامه 

  مذکور را در دانشگاه شفاف کرده و مالك عمل در دانشگاه است. فوق نمی باشد اما موارد

  

  .دستیاران دوره تخصصی سه ساله باید موضوع پایان نامه خود را حداکثر تا پایان ترم سوم تحصیلی ثبت نمایند

 شود.حداکثر زمان در مورد دستیارانی که دوره تخصصی آنان پنج سال میباشد تا پایان ترم پنجم در نظر گرفته می

 .حداقل فاصله زمانی بین ثبت و دفاع از پایان نامه یک سال میباشد 

  در موارد خاص با توجه به حجم و اهمیت موضوع تحقیق، پس از تایید گروه آموزشی و شوراي پژوهشی

دانشکده، پایان نامه می تواند به صورت گروهی انتخاب و اجرا گردد. در این صورت حداکثر سه دستیار میتوانند 

 جهت انجام بخشهاي متمایز از یک پروژه مشترك ولی با عناوین متفاوت اقدام نمایند.

 .دستیاران در صورت تمایل میتوانند مراحل مرتبط با پایان نامه را زودتر شروع نمایند  

 و راهنمایی در دوره هاي تخصصی سال سابقه آموزشی  3داقل مرتبه استادیاري با  مرتبه استاد راهنماي اول ح

مجري حداقل یک طرح تحقیقاتی داقل دو پایان نامه تحقیقاتی دوره دکتري عمومی است. استاد راهنما باید ح

نمایه شده در بانک  مقاله تحقیقاتی یکحداقل بهداشت یا وزارت علوم بوده و همچنین  دانشگاه یا وزارتمصوب 

 د. به عنوان نویسنده اول یا مسئول باشن Medlineیا  ISIهاي اطالعاتی 

  پایان نامه مقطع تخصص که اخیرا دفاع شده است حداقل یک مقاله در مجالت  3استاد راهنما الزم است از مجموع

 معتبر علمی پژوهشی (داخلی یا خارجی) منتشر کرده باشند.

 ياهنمااستاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد ر 2استاد راهنما و حداکثر  کیتواند حداقل  ینامه م انیپا هر 

 شود. ینامه شناخته م انیپا ياول مسئول اجرا

  در موارد خاص در صورت ضرورت، به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید شوراي پژوهشی دانشکده، انتخاب استاد

 راهنما با حاقل مرتبه استادیاري، خارج از دانشگاه بالمانع است.

 اشد.استاد راهنماي دوم باید حداقل مرتبه استادیاري داشته ب 

 م از هیات علمی آموزشی یا پژوهشی و یا خارج از خارج از گروه آموزشی دستیار، اع استاد راهنماي دوم میتواند از

 دانشگاه باشد.



 متخصصان و  ایو  رشته هاي دیگر یعلم اتیه ياعضانفر از  سه تا کیاستاد راهنما  شنهادیصورت لزوم به پ در

درصورتیکه  .شودیم نییدانشکده به عنوان استاد مشاور تع یپژوهش يشورا دییپس از تا همان رشته محققان برجسته

استاد راهنماي اول و دوم هردو از یک گروه آموزشی باشند، استاد مشاور در صورتی میتواند از گروه آموزشی 

 مربوطه باشد که سرآمد پژوهش در حوزه مربوطه باشد.

 ري است.آوردن نام استاد مشاور روي جلد پایان نامه ضرو 

  هریک از گروههاي آموزشی میتوانند روش خاص خود را براي انتخاب استاد راهنماي واجد شرایط براي دستیار به

 کار گیرند. صرفنظر از روش مورد استفاده، اصول زیر باید رعایت گردد:

  درنهایت انتخاب استاد راهنماي پایان نامه باید توسط خود دستیار صورت گیرد. -

شی باید اطالعات الزم در زمینه سوابق علمی و پژوهشی اساتید را به منظور افزایش درستی گروههاي آموز -

 انتخاب، قبل از تصمیم گیري، در اختیار دستیار قراردهند.

  سقف تعداد پایان نامه همزمان براي اساتید بسته به گروه آموزشی متفاوت است. -

 5در  کسانی يمحتوا یمتفاوت ول اینامه با عنوان مشابه  انیه پامعنا ک نیباشد به ا يتکرار دینامه نبا انیپا موضوع 

 گرفته نشده باشد. ربطیدر دانشگاه ذ ریسال اخ

 مجدد در کمتر از  قیبه تحق ازیممکن است ن یدانشکده، در موضوعات یپژوهش يموارد خاص و با نظر شورا در

 به بالمانع است.مشا ينامه با عنوان و محتوا انیفوق باشد، اخذ پا یفاصله زمان

  تغییر موضوع پایان نامه و یا استاد راهنما فقط در شرایط خاص با ذکر علت موجه توسط دانشجو و به شرط موافقت

 شوراي پژوهشی فقط یک بار ممکن خواهد بود.طرفین و تایید 

 .در صورتیکه توافق حاصل نشود، شوراي پژوهشی در این خصوص تصمیم گیري خواهد نمود 

 که طول مدت غیبت استاد راهنما بدون تعیین جانشین بیش از دو پنجم مدت زمان اجراي پایان نامه باشد، در صورتی

  به منزله غیبت استاد راهنما تلقی میشود.

  در صورت تغییر موضوع پایان نامه و یا تغییر استاد راهنما، تاریخ ثبت موضوع جدید، مالك زمان دفاع پایان نامه

 خواهد بود.

 تاد مشاور حداکثر یکبار و به پیشنهاد دستیار و تایید استاد راهنما و با ذکر دالیل کافی و تایید دانشکده تغییر اس

 انجام میپذیرد.

  توسط نظر استاد راهنما انتخاب میشود.اپیدمیولوژي پس از انتخاب استاد راهنما، استاد مشاور 

 خودتان برسانید.اپیدمیولوژي ه تایید مشاور پس از انتخاب موضوع و قبل از نگارش پروپوزال، موضوع را ب  

  



  است. یکسالحداقل فاصله زمانی ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع 

  امکان پذیر است. ماهه دوم از آخرین سال تحصیلی 6در دفاع از پایان نامه 

 

  مراحل ثبت و تکمیل پایان نامه به شرح زیر است:

  استاد راهنما. انتخاب 1

  با هدایت استاد راهنماضوع پایان نامه مو. انتخاب 2

  توسط استاد راهنما . انتخاب استاد مشاور اپیدمیولوژي3

  پیگیري از معاونت جهت بررسی سهمیه استاد راهنما و استاد مشاور اپیدمیولوژي . 4

  . تایید موضوع انتخابی با مشاور اپیدمیولوژي 5

  (همراه با سه کلید واژه) . نگارش عنوان نهایی 6

   تکمیل امضاهاي مورد نیاز)(با (در سایت موجود است)  ثبتفرم  تکمیل. 7

  پژوهشی  معاونت. بررسی تکراري نبودن و پذیرش موضوع پایان نامه توسط 8

  پیگیري نماید که موضوع به تصویب رسیده است. دستیار. 9

ه، هزینه ها (درصورتیکه که قرار در همه بخشهاي آن به جز حجم نمون(در سایت موجود است)  تکمیل پروپوزال. 10

  است به صورت طرح تحقیقاتی بودجه دریافت نماید) و روشهاي آماري

اطالعات پروپوزال و ثبت اطالعات و رکورد شدن در پژوهشیار همراه با امضاي پروپوزال به همراه پرینت . ارائه 11

  اساتید

  مطالبه مینمایداز گروه دانشجو را  1ان نامه نمره پای. معاونت پژوهشی پس از بررسی تکمیل پروپوزال، 12

ارسال پژوهشی به معاونت  سرپرست تخصصی گروهداده شده و از طریق  ا) توسط استاد راهنم1. نمره پایان نامه (13

  (براي دستیاران سه ساله حداکثر تا پایان سال اول، دستیاران پنج ساله حداکثر پایان سال سوم) میشود

  ه نمایندگان پژوهشی گروهها ارسال میگردد.. پروپوزال ها ب14

انعکاس داده میشود تا  دستیاراشکاالت به  از پروپوزال خود دفاع میکند،در شوراي پژوهشی گروه دستیار . 15

   اصالحات مورد نیاز انجام شود.

   .هدمیدبه معاونت را فرم مصوبه گروه (به همره امضاهاي مربوطه)  دستیار، پس از رفع اصالحات . 16

  (درصورت لزوم)پروپوزال در سایت پژوهشیار درخواست ویرایش براي تکمیل . 17

  . تایید استاد راهنما در پژوهشیار18

  )دییرا مالحظه نماروند بررسی اخالق اخالق (فلوچارت  تهی. ارسال به کم19



  . پاسخگویی به مکاتبات کمیته اخالق20

  در پژوهشیاراخالق  تهیمصوبه کم افتی. در21

  .میشودارسال پژوهشی به معاونت  سرپرست تخصصی) توسط استاد راهنما داده شده و از طریق 2. نمره پایان نامه (22

  . اجراي مراحل عملی پایان نامه23

(در مواردي که دستیار واحدهاي پایان نامه  و امضاهاي مرتبط 3پایان نامه  پیشرفت و کسب نمرههاي گزارش . ارائه 24

  دارد) 5تا 1

   . پیشبرد مراحل پایان نامه و انجام آنالیزهاي آماري بر داده هاي حاصله25

(در  )4نمره پایان نامه  15و امضاي آن توسط اساتید راهنما (جهت کسب  2 )الف( . تکمیل فرم گزارش پیشرفت26

  اتفاق میافتد) 3دارد این مرحله در پایان نامه 4تا  1مورادي که دستیار پایان نامه 

(در  )4پایان نامه  نمره 5(جهت کسب اپیدمیولوژي و امضاي آن توسط مشاور  2) ب(یل فرم گزارش پیشرفت . تکم27

  اتفاق میافتد) 3دارد این مرحله در پایان نامه 4تا  1مورادي که دستیار پایان نامه 

  ضمیمه شود. 2نتایج به فرم گزارش پیشرفت  .28

 استعالم میشود.اپیدمیولوژي زشی و مشاور توسط معاونت از گروه آمو 15و  5نمرات  .29

  داشتن نتایج آماري الزامی است، آماري نمره 5. جهت کسب 30

  مطابق قرارداد تسویه حساب مشاور اپیدمیولوژيتأیید شد و امضا شده توسط اساتید راهنما وو پایان نامه  ارائه مقاله. 31

(تحقیقی یا غیر/مرتبط یا غیر مرتبط با  Scopus/ ISI/Pubmedارائه یک مقاله اسم اول یا مسئول، نمایه شده در . 32

  دانشگاه علوم پزشکی تهران) affiliationپایان نامه، با 

  ارائه مقاله به معاونت و تعیین نمره آن (ویا ارائه مقاله مربوط به مطالعه سیستماتیک) و تکمیل فرم. 33

مشاور، مشاور اپیدمیولوژي و سرپرست تخصصی در یک نسخه از  تکمیل پایان نامه و گرفتن امضاي اساتید راهنما،. 34

  پایان نامه

  تکمیل فرم نویسندگی پایان نامه. 35

  تکمیل فرم تعهد دستیار در مورد چاپ مقاله (پایان نامه). 37

  .گواهی عدم انجام سرقت ادبی38

  داورانهیات گرفتن وقت دفاع و برگه ثبت  .38

  پژوهشی و سایرینتعیین داور منتخب معاونت  .39

   هیات داورانتعیین ترتیب هیات داوران و رییس به معاونت پژوهشی جهت  هیات داورانارائه برگه . 40

  دستیار تخصصی. برگزاري جلسه دفاع 41



  . رفع اشکاالت ارائه شده به دانشجو در روز دفاع 42

  . گرفتن امضاي رفع اشکاالت43

  ضاي هیات داروان . تکمیل فرم تحویل پایان نامه به اع44

  

  فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد.

  

در صورتیکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرایط تحقیق، استاد راهنما نیاز به تغییر در هر قسمت از پروپوزال مورد 

  اعالم گردد. ي پژوهشیمراتب کتباً جهت طرح در شورامطالعه، احساس نماید، می بایست 

  

  در صورت مغایرت پایان نامه با پروپوزال تصویب شده، امکان دفاع وجود نخواهد داشت مگر اینکه تغییر در شورا

 به تصویب رسیده باشد.

  در صورتیکه داوران در جلسه دفاع، پایان نامه را مغایر به پروپوزال تشخیص دهند تصمیم گیري به معاونت

 پژوهشی ارجاع و بر اساس راي این معاونت تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

 .جهت امضاي معاونت پژوهشی براي دفاع از پایان نامه تکمیل چک لیست ارائه شده در سایت ضروري است 

  توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاري و سرقت ادبی در انتشارات، اساتید راهنما و با

مشاور از نبود موارد مذکور در انتشار نتایج پایان نامه دانشجو اطمینان حاصل مینماید. هر زمان که مشخص شود 

ست دانشجو نمیتواند دفاع نماید و جهت برخورد به مقاله تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو داراي موارد فوق ا

 مراجع مربوطه در دانشگاه معرفی میشود.

  یضرورت دارد مورد بررسپایان نامه هانیز  ، سایرآنها طرح تحقیقاتی می باشند موضوعهایی که  نامه انیپاعالوه بر 

 نامه انیپا يوضوع قبل از شروع به اجرام نیا د ونقرار گیر) ردیقرار گ یاخالق هیدییاخالق در پژوهش (و صدور تا

را پشت سر  يداور يها ندیو فرا دهیاخالق در پژوهش دانشگاه رس تهیبه اطالع کم دستیارتوسط استاد راهنما و 

  گذاشته باشد.

 .اجراي پایان نامه قبل از تصویب آن امکان پذیر نیست و در اینصورت پذیرفته نخواهد شد  

 پایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی باشد. در اینصورت پس از  ،خیص دهددرصورتیکه استاد راهنما تش

تصویب پایان نامه توسط شوراي پژوهشی دانشکده، و در صورتیکه مجري بخواهد طرح را در قالب مراکز 

  تحقیقاتی اجرا نماید میتواند  آنرا به مراکز ارسال نماید.

  پایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی و به یکباره در جلسه شوراي در صورتیکه استاد راهنما (مجري) بخواهد

  پژوهشی دانشکده مطرح گردد.



  نمیتواند درقالب پایان نامه مجددا درصورتیکه طرحی در هر یک از مراکز تحقیقاتی مصوب و آغاز شده باشد

  مطرح گردد.

  ،است. در این  ا مجري طرح (استاد راهنما)بخش مالی بدرصورتیکه پایان نامه به صورت طرح ارائه میگردد

  خصوص قبل از شروع، مسائل مالی با استاد راهنما هماهنگ گردد تا در جریان کار مشکلی رخ ندهد.

  یا  استاد راهنمادر ابتدا و در جریان نوشتن پروپوزال، قراداد مشاوره اپیدمیولوژي بسته شود. مبلغ قرارداد به عهده)

  .اهد بود. میزان آن بسته به نوع مطالعه متفاوت است (قرارداد مالحظه شود)طبق توافق) خو دستیار

 .این هزینه را میتوانید از اعتبار پایان نامه که به استاد راهنماي اول پرداخت میشود تامین کرد 

 شود. داده لیبه معاونت تحو لیدانلود شود و پس از تکم تینامه فرم قرارداد از سا انیاعتبار پا افتیجهت در 

 عنوان حق الزحمه  دبهینامه بوده و نبا انیانجام پا يها نهینامه، فقط جهت پرداخت هز انیپرداخت شده به پا اعتبار

 دانشجو در نظر گرفته شود. ایاستاد 

 .رعایت مفاد قرارداد اپیدمیولوژیست الزامی است  

 رش است که مقاله منتج از آن در یک مجله مطالعات مرور سیستماتیک تنها در صورتی به عنوان پایان نامه قابل پذی

 شود.یا پذیرفته ایندکس میشود تا قبل از دفاع چاپ  Scopusیا  PubMedکه در 

  .کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است 

 ن حق الزحمه اعتبار پرداخت شده به پایان نامه، فقط جهت پرداخت هزینه هاي انجام پایان نامه بوده و نبایدبه عنوا

 استاد یا دستیاردر نظر گرفته شود.

  آنها را نوشته است نفر اول است و اسامی استاد راهنما و  خود وياسم دستیار در مقاالت منتج از پایان نامه که

 سایرین بر اساس توافق و تحت نظر استاد راهنما و بر مبناي قانون نویسندگان در انتشارات علمی مشخص خواهد شد.

 یر مقاالت منتج از پایان نامه در صورتی که دستیار آنها را نوشته باشد نام وي اول قرار میگیرد و مناسب است در سا

استاد راهنما نوشتن سایر مقاالت را نیز به دستیار مربوطه بسپارد، اما درمواردي که میسر نشد استاد راهنما با رعایت 

 اخالق در انتشاراتتصمیم گیري خواهد کرد.

 ر موظف است آدرس دانشگاه را به عنوان آدرس خود ذکر کند و آدرسهاي دوم و به بعد با تایید استاد راهنما دستیا

 باشد.

 .تعیین نویسنده مسئول به عهده استاد راهنماي اول است و میتواند هر یک از همکاران باشد 

 به  کهی. در صورتسدینامه خود را بنو انیمقاله مرتبط با پا ،لیموظف است تا شش ماه پس از فراغت از تحص اریدست

در این صورت پیگیري نماید. خود نگار ش مقاله را  تواندیاستاد راهنما م ورزدامر مبادرت  نیبه ا اریدست یلیهر دل

 نوشتن اسم دستیار در نویسندگان الزامی است ولی محل آن توسط استاد راهنما تعیین میگردد.



 استاد نگارش مقاله را به فرد ثالثی بسپارد و نامی را در مقاله منتج از پایان نامه  نمیتواند بدون نظر و رضایت دستیار

 اضافه نماید.

  در بخش تقدیر و تشکر ( "این مقاله منتج از پایان نامه ....میباشد"نوشتنacknowledgement براي مقاله منتج (

 از پایان نامه ضروري است.

  یسیمقاله انگل کیکه دانشجو حداقل  دیخواهد گردمحاسبه  20از  یتنها زمان دستیارنمره )ISI/Pubmed ( مرتبط

انگلیسی نمایه شده در چاپ مقاله  ای رشیپذ هیچاپ گرفته باشد و با ارا رشیپذ اینامه منتشر کرده  انیبا موضوع پا

سقف نمره  نصورتیا ریگردد، در غ یمحاسبه م 19از  ينمره و ،ها و یا علمی پژوهشی فارسی databaseسایر 

مجله  کینامه از  انیوصول مقاله منتج از پا یگواه هیمحاسبه خواهد شد. در هر صورت ارا 18نامه از  انیپا

)Submission letter (خواهد بود. يبه همراه اصل مقاله ارسال شده جهت دفاع ضرور 

 خود  لیدر طول تحص دستیارکه  یصورت درCV ود در سایت نمره پژوهشی دیگري داشته باشد طبق فرم موج

 تشویقی خواهد گرفت.

  

دستیار به منظور دفاع از پایان نامه خود باید حداقل یک مقاله نمایه 

در  ISI/Pubmedدر تهران علوم پزشکی دانشگاه  affiliationبا شده 

  جایگاه اسم اول یا نوینده مسئول داشته باشد.



  پایان نامهاز دفاع 

 تاریخ دفاع   از تعیین و قبلپایان نامه خواهد بود لذا الزم است کلیه نمرات دانشج زمان فارغ التحصیلی زمان دفاع از

 اعالم شده باشد.

  ها پایان نامه مامی نسخ تبعد از آماده شدن کامل  روز 10حداقل  راهنمااستاد  بعد از تأییدزمان دفاع پایان نامه

 تعیین میگردد. وتهیه مقاله،(بدون صحافی) 

 تهیه میشود پژوهشیهاي مورد نیاز، فرم تعیین هیات داوران از معاونت پس از تکمیل امضا. 

 .در حین پرسش و پاسخ، خانواده و دوستان بیرون از سالن حضور خواهند داشت 

  اده داوران د یس هیاتتهیه میشود و در جلسه دفاع به ری معاونتاز  هیات داورانمشابه فرم زیر به تعداد اعضاي

 میشود:

هاي ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی نمودار معیار  

  

ارزشیابی پایان نامه توسط داوران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت مـی گیـرد و بـا توجـه بـه نمـرات        

  به چهار درجه متمایز می گردد. همربوط

ت ایندکس شـده  (به شرط ارائه مدرك پذیرش و یا چاپ یک مقاله از همان پایان نامه در مجال 19 – 20 ممتاز -

  نوع اول به شرط اینکه دستیار نویسنده اول یا مسئول باشد.

  18 – 99/18بسیار خوب        -

                                                                       16 -99/17     خوب           -

  14-99/15     قابل قبول     -

  14کمتر از مردود              -



  

 انجام اصالحات در بعضی از قسمت هاي پایان نامه، ضروري باشد،  ،در صورتیکه با توجه به نظر هیأت داوران

، موارد ذکر شده را اصالح نموده و پس ناظر تعیین شدهتحت نظر  یک ماهدانشجو موظف است طی مدت حداکثر 

   نسخ اقدام نماید. یاز تأیید نسبت به صحاف

  

  روند اخذ کد اخالق در کمیته اخالق

  پژوهشیار در . ارسال به کمیته اخالق1

. بررسی داشتن روش اجراي مورد تایید برحسب اصول پذیرفته شده در پژوهشیار و مالحظات اخالقی مربوط به 2

  موضوع و در صورت لزوم داشتن فرم رضایت نامه آگاهانه (طبق اصول پذیرفته در سامانه پژوهشیار) 

  نامه و طرح ها مکاتبه اول مبنی بر درخواست اعالم وضعیت بررسی اخالقی پایان. 3

در صورتی که با آن عنوان قبال طرح یا پایان نامه اي را ثبت نکرده وکد اخالق نگرفته باشند و همچنین پژوهش به -4

  مرحله اجرا درنیامده باشد به اعضاي کمیته ارسال میشود تا داوري گردد.

  میباشد. در صورتی که به اجرا در امده باشد غیر مصوب شده واخذ کد اخالق ممنوع -5

در صورتی که طرح یا پایان نامه اي را باهمان عنوان قبالبه تصویب رسانده باشند باید همانند هم باشند تا یک کد به -6

  آن اختصصاص داده شود در صورتی که عینا مشابه نباشند در کمیته بررسی میشود و کد جدید دریافت میکند

وال ویا اصالحی را ته ارسال میگردد و در صورتی که داوران سنباشد به داور کمی 6و  5اگر جزء موارد بند -7

   میشود.مکاتبات با مجري انجام درخواست بدهند، 

   به کمیته اخالق ارسال گردد. ممکن است موضوعدرصورت صالح دید داوران -8

داده خواهد مربوطه برگشت  گروهاگر از جانب داوران تصویب شد کد اخالق صادر میگردد در غیر اینصورت به -9

  شد.

در نهایت داوران طرح یا پایان نامه اي راکه تایید نمودند مکتوب در محیط پژوهشیار ثبت میکنند و کد اخالق  -10

  صادر میگردد.

، حترم پژوهشی و پس از تایید ایشانبا نامه اي به معاون م ي درخواست تغییر عنوان داشته باشددر این راستا اگر مجر-11

  وعنوان جدید برحسب همین روند به محیط کمیته ارسال میگردد. عنوان قبلی حذف

(هر یاداوري به فاصله هفت  یاد آوري میگرددبار  4هر مکاتبه اي با مجري درصورت عدم پاسخ از جانب ایشان -12

  اگر بعد از ظرف مدت یک ماه پاسخ ندادند بایگانی خواهد شد. روز میباشد)

مطالعات بین المللی،سلول هاي بنیادي و سلول هاي درمانی ، ضوعات همانند سازيپژوهش هایی را که پیرامون مو-13

میباشند و همچنین مجري اصلی یا استاد راهنماي اول ،عضو کمیته اخالقی این دانشکده باشد،باید به کمیته سازمانی 

 معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع داده شود.

 



  تی باشد روند زیر طی خواهد شد:درصورتیکه پایان نامه به صورت طرح تحقیقا

  

  

  

 



  

 

 


