
 

 

1400مشاوره متدولوژی و آمار پایان نامه های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 بسمه تعالی

  یا هر یک از اساتید اپیدممعاونت  از بین مشاوران مورد تایید میتواندمحقق(با ولوژی یaffiliation یدانشگاه )به انتخاب خود و قبول مشاور قرارداد تنظیم ، با ذکر نام و محل اشتغال

 نماید.

  را  به صورت  بخش آمار و نتیجه گیریصحت معاونت قبل از دفاع، بررسی  ،بخش اپیدمیولوژی طرح را به عهده میگیرد خوددر مواردی که محققBlind  .به یکی از مشاوران مورد تایید میسپارد 

  پرداخت میشود. تایید نگارش پایان نامهپس از انجام آنالیز آماری و  و مقطع، پس از دریافت کد اخالق دوهزینه مشاوره در 

 .مالک پرداخت هزینه در هر مقطع، جدول سال جاری خواهد بود 

  بر اساس پروتکلICMJE  و بر اساس طبق نظر استاد راهنما ن مقاله قرار خواهد گرفت. ترتیب اسامی مشاوره را انجام دهد جز نویسندگا مقاطع درج شده هکلیدردر صورتیکه مشاور اپیدمیولوژی

 خواهد بود.دستورالعمل های موجود 

 کد انتخابی                                                                                  مورد قبول است □
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1400مشاوره متدولوژی و آمار پایان نامه های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 

 (هزارتومانحق الزحمه )  

 کد نوع مطالعه

پس از 

دریافت کد 

 اخالق

پس از انجام آنالیز اماری 

 و نگارش پایان نامه
 جمع کل

 A 100 0 100 .)مانند مطالعات المان محدود و ..( آنالیزهای آمار زیستی ندارندمطالعاتی که نیاز به 

مطالعات آزمایشگاهی بدون نیاز به آزمون های آماری مانند مطالعاتی که برای 

 تولید یک بیومتریال انجام می شود و مطابق استانداردها اجرا می شود.

B1 400 200 200 بدون مشاوره مقاله 

B2 650 350 300 با مشاوره مقاله 

 و وابسته مطالعات آزمایشگاهی با یک یا دو فاکتور مستقل
C1 500 300 200 بدون مشاوره مقاله 

C2 900 500 400 با مشاوره مقاله 

 و وابسته مطالعات آزمایشگاهی با بیش از دو فاکتور مستقل
D1 650 350 300 بدون مشاوره مقاله 

D2 950 550 400 با مشاوره مقاله 

مطالعات اپیدمیولوژیک شامل انواع مطالعات مشاهده ای، پیمایش ها و کارآزمایی 

 های بالینی

E1 1000 500 500 بدون مشاوره مقاله 

E2 1600 800 800 با مشاوره مقاله 
مطالعات خاص مانند طراحی و بومی سازی پرسشنامه، تدوین و اقتباس راهنماهای 

 بالینی )گایدالین(، مطالعات هزینه اثربخشی، مرور نظام مند
F 

مشاور در جایگاه استاد راهنما و یا حق الزحمه با توافق طرفین و در 

 قالب طرح تحقیقاتی انجام شود.

 

 


