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 مقدمه .9
  ی طب اورژانس، معرفی دستیاران سال یک به آزمون ارتقا تخصصی دورهبا توجه به سه ساله بودن

 تنها در صورت ثبت کامل پروپوزال امکان پذیر است. ، 2به  9 سال

  است گواهینامهدر پایان دوره تحصیلی، دفاع از پایان نامه، از شروط معرفی به آزمون. 

  نامه تهیه پروپوزال تا برگزاری جلسه دفاع از پایاناجرای پایان نامه از اجرای صحیح روند مسؤولیت

 .است گروه پژوهشیشورای نظارت استاد راهنما و با به عهده 

 مشاوراساتید راهنما و  .2
 استاد راهنما: یطشرا 

اعضای هیات علمی )در صورتی که بیش از سه سال از پیوستن ایشان به گروه می گذرد(، باید  .9

به عنوان نویسنده اول یا  Medlineیا  ISIحداقل دارای یک مقاله نمایه شده در بانک های 

 مسوول باشند. 
یکی دیگر از اعضای یات علمی در سه سال اول پیوستن به گروه، می توانند با موافقت اعضای ه .2

یک پایان )دوم( ی راهنما استادهیات علمی واجد شرایط،  ساالنه به صورت همزمان، به عنوان 

  نامه قرار گیرند.

ت ت علمی و شرایط گروه ممکن است در صورأ: براساس تعداد دستیاران و اعضای هی9تبصره 

 تصویب شورای پژوهشی، این تعداد تغییر یابد.

: هر عضو هیات علمی موظف است به ازای هر سه موضوع پایان نامه که استاد 2تبصره 

به عنوان  Medlineیا  ISIراهنمای آن می باشد، حداقل یک مقاله نمایه شده در بانک های 

 نویسنده اول یا مسوول ارائه نماید.
 

 استاد در یک سال تحصیلیدانشکده پزشکی  رد": قوانین پایان نامه 93ماده  9تبصره  براساس  .3

با ولی  "باشد در مقاطع مختلف در دست اجرا داشتهپایان نامه  3نمی تواند بیش از  راهنما
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 سال هر ابتدای این تعداد ،توجه به تعداد محدود اعضای هیات علمی گروه طب اورژانس

 شد.  خواهد شورای پژوهشی تعیینتوسط  گروه، شرایط حسب بر و تحصیلی

 

و موافقت معاون پژوهشی و تایید شورای  راهنمادر صورت پیشنهاد استاد و در موارد خاص  .4

پژوهشی گروه، استاد راهنمای دوم می تواند از اعضای سایر گروه های دانشکده پزشکی یا 

 ( باشد.نظر دانشگاه ) با موافقت معاون پژوهشی دانشکده مورد

 

شورای پژوهشی گروه و استاد راهنما و تایید راهنما با ذکر دالیل قانع کننده از سوی  اتیدتعدد اس .5

 موافقت معاون پژوهشی دانشکده ممکن است.

 

نتواند پایان نامه را به اتمام برسد، استاد راهنمای جدید در صورتی که به هر علت استاد راهنما  .6

 پژوهشی دانشکده، تعیین می گردد.تایید معاون  به پیشنهاد شورای پژوهشی گروه و

 

 استاد مشاور: یطشرا 

علمی به هیأت یک یا دو نفر از اعضای  ،اجرایی گروهشورای تأیید به پیشنهاد استاد راهنما و  .9

 شوند.عنوان استاد مشاور تعیین می
 شورای تایید و پژوهشی معاون موافقت و راهنما استاد پیشنهاد صورت در و خاص موارد در .2

  دانشگاه یا پزشکی دانشکده های گروه سایر اعضای از تواند می مشاوراستاد  گروه، پژوهشی

 .باشد( نظر مورد دانشکده پژوهشی معاون موافقت با)

تبصره: نظرات استاد مشاور در نهایت با توافق استاد راهنما در نگارش پایان نامه اعمال می 

 گردد.

 
 نامه یانراهنما و مشاور هر پا یدتعداد کل اسات 

 . است( مشاور نفر 2 و راهنما نفر 2) نفر 4 حداکثر مشاورین و راهنما اساتید کل تعداد

تبصره: در شرایط خاص و با ارائه دالیل کافی از سوی استاد راهنما و موافقت شورای پژوهشی، 

 نفر باشد. 2تعداد اساتید مشاور می تواند بیش از 
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 نامه  پایانموضوع تا دفاع از  انتخابفرایند  .3
 هانامهیانپا ینعناو انتخاب  

 9 سال ارتقای آزمون از قبل پروپوزال ثبت الزام و اورژانس طب تخصصی دوره بودن ساله سه به توجه با

 .است الزامی آن به پایبندی و تحصیلی سال شروع در زمانبندی برنامه تهیه ،2 به

 موضوعات ارائه با توانند می علمی هیات اعضای موضوع، انتخاب برای کوتاه فرصت به توجه با: تبصره

 .نمایند کمک دستیاران به مصوب، زمانی بازه در خود پیشنهادی

 مهر پایان تا در چارچوب اعالم شده توسط شورای پژوهشی علمی هیات اعضای توسط موضوع 2 ارائه -9

ورت لزوم )قابل و ارائه بازخوردهای اصالحی و در ص گروه پژوهشیشورای  توسط موضوعاتبررسی  -2

قبول نبودن موضوع از نظر شورای پژوهشی( مذاکره حضوری با عضو هیات علمی ارائه دهنده موضوع به 

 صورتی که تا پایان آبان ماه به تعداد کافی موضوع برای انتخاب دستیاران وجود داشته باشد. 

 ف نخواهد شد.: هیچ یک از موضوعات بدون حضور عضو هیات علمی ارائه دهنده، حذ9تبصره 

 آذر 95انتخاب موضوع توسط دستیاران تا -3

. نماید انتخاب علمی هیات مختلف عضو سه از را موضوع سه اولویت ذکر با باید دستیار هر: 9 تبصره

 پیشنهادی موضوع دستیار یک از بیش که صورتی در که داشت خواهند را فرصت این علمی هیات اعضای

 دانند، می تر مناسب که را فردی دستیاران میان از باشد، نموده انتخاب لاو اولویت عنوان به را ایشان

 اولویت عنوان به تنها ایشان موضوعات که علمی هیات اعضای از تعدادی است بدیهی. نمایند انتخاب

 درصورتی و داشت نخواهند دستیار انتخاب در نقشی است، شده انتخاب دستیار یک توسط سوم یا دوم

 نخواهد انتخاب دستیاری هیچ توسط نیز اتعموضو از برخی باشد، دستیاران از بیش وعاتموض تعداد که

 .شد

 سال از شریعتی و( ره) خمینی امام مرکز دو در گانه جدا صورت به دستیار پذیرش به توجه با :2 تبصره

 ازهر یک اران دستی .باشند مرکز یک به مربوط باید نامه پایان راهنمای استاد و دستیار ،12-13 تحصیلی
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با اعضای هیات علمی می توانند با رعایت شرایطی که در قسمت استاد راهنما ذکر شد، دو مرکز 

 پایان نامه بردارند.بیمارستان سینا نیز 

 مورد علمی هیات عضو با باشند، داشته موضوعی خود، که صورتی در توانند می دستیاران:  3 تبصره

 به( مربوطه دستیار نام با) را موضوع آن علمی هیات عضو صالحدید، صورت در و نمایند مشاوره نظرشان

 .نماید اعالم نامه پایان عناوین از یکی عنوان

 عین در و باشد نشده مصوب و مطرح پژوهشی شورای در موضوعی دلیل هر به که صورتی در: 4 تبصره

 بعدا و شود می محسوب تیاردس چهارم انتخاب عنوان به باشد، دستیار و علمی هیات توافق مورد حال

 شورای نهایی تایید برای دلیلی چهارم انتخاب ثبت. شد خواهد بررسی و طرح پژوهشی، شورای جلسه در

 .  بود نخواهد پژوهشی

 راهنما استاد تایید به و نمایند تدوین را خود های پروپوزال ماه دی پایان تا دارند فرصت دستیاران -4

 تعیین را پروپوزال از دفاع جلسه برگزاری زمان گروه، پژوهشی اونمع به آن ارسال با و برسانند

 .نمایند

در صورت وجود دستیاران ذخیره، براساس تعداد و شرایط درباره انتخاب موضوع با شرایط مشابه  -5

 مراحل مذکور اقدام خواهد شد.

 نخواهد پروپوزال از دفاع جلسه در آن نهایی تایید ضمانت پژوهشی شورای توسط عنوان کلی تصویب -6

 و تنها پس از برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی آن، موضوع قابل ثبت خواهد بود. بود

 
  هانامهیانپروپوزال پاتصویب 

)یییا رابییط  توسییط معییاون پژوهشییی گییروه   دفییاع از پروپییوزال  برگییزاری جلسییه  تعیییین زمییان   .9

 گیرد.  صورت می( و اطالع معاون پژوهشی گروه پژوهشی مرکز مربوطه
 خواهد بود. ابتدای بهمن تا نیمه اول اسفندبازه زمانی برگزاری جلسات از  .2
 سییامانه در کییه را نامییه پایییان از دفییاع برگییزاری جلسییه ملزومییات هسییتند موظییف دسییتیاران .3

 اسییت، شییده ذکییر تفصیییل بییه اورژانییس طییب آموزشییی گییروه مجییازی کییار دفتییر الکترونیییک

 .نمایند فراهم
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 یکیی از رابطیین پژوهشیی گیروه     ییا   معیاون پژوهشیی گیروه    پروپیوزال بیا حضیور    جلسه دفاع از .4

و اسییتاد راهنمییا همییراه بییا  هیییات علمییی گییروه آموزشییی طییب اورژانییس،از اعضییای  دو نفییرو 

 داوران پروپییوزالیییا رد پروپییوزال بییا نظییر تأیییید گیییرد و قضییاوت در مییورد صییورت میییدسییتیار 

 نیست. الزامیمشاور  استادحضور  خواهد بود.
 فییرم نهییایی، تصییویب و داوران نظییرات اعمییال و پروپییوزال از دفییاع جلسییه برگییزاری از پییس .5

 گییروه مجییازی کییار دفتییر الکترونیییک سییامانه در کییه نامییه پایییان موضییوع ثبییت مخصییوص

 و تکمیییل باشیید، مییی موجییود  emlog.tums.ac.ir آدرس بییه اورژانییس طییب آموزشییی

 .ددگر می تحویل دانشکده پژوهشی معاونت به

 اسییتاد بییرای و ثبییت پژوهشیییار سییامانه در را پروپییوزال اطالعییات اسییت موظییف دسییتیار .6

 .نماید ارسال راهنما

 پژوهشیییار، سییامانه طریییق از ارسییالی پروپییوزال مطالعییه از پییس اسییت موظییف راهنمییا اسییتاد .7

 تایییید را آن پروپییوزال، از دفییاع جلسییه در شییده تایییید پروپییوزال اصییل بییا مطابقییت صییورت در

 .نماید

 پروپیوزال  تاییید  از پیس  تنهیا  پزشیکی،  دانشیکده  پژوهشیی  معاونیت  فعلیی  ضیوابط  بیه  توجه با .8

 بییه 9 سییال ارتقییای آزمیون  در شییرکت شییرایط واجیید دسیتیار  راهنمییا، اسییتاد توسییط پژوهشییار  در

 .بود خواهد 2
، پس از انجام (داوراندر صورت عدم تأیید پروپوزال و نیاز به اصالحات کلی )بنا بر تشخیص  .1

پیگیری خواهد  5، مشابه بندی مطرح و در صورت تصویبااصالحات، پروپوزال مجددا در جلسه 

 شد. 

 دانشکده پزشکی معاونت پژوهشیدستیار توسط پایان نامه پروپوزال ثبت   .91

یید استاد راهنما رسیده است أبه ت کهنامه گزارشات پیشرفت پایانماه  سهضروری است هر   .99

و ارایه بازخورد ضمن بررسی . معاون پژوهشی گروه تحویل گرددوه گرکتبا به معاون پژوهشی 

-میارسال دانشکده پزشکی  پژوهشیبرای معاونت از طریق مدیر گروه پیشرفت را گزارش  ،الزم

 .نماید
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 نامه پایان مجریان وظایف شرح .4

 : دستیار

 مشخص زمانی بازه در راهنما استاد و موضوع انتخاب-9

 آن ثبت و مربوطه های فرم تکمیل و پروپوزال از دفاع-2

  بار یک ماه سه هر نامه پایان پیشرفت گزارش  ارائه-3

 

 :راهنما استاد

 مطالب و تحقیق مختلف مراحل بر مستمر نظارت و دانشجو مستقیم هدایت در اصلی مسوول-9

  نامه پایان در مندرج

 نامه پایان نویس پیش فرم تکمیل در دانشجو با همکاری-2

 کار پیشرفت بررسی منظور بههر سه ماه یک بار،  مشاور اساتید مشارکت با جلسات تشکیل-3

 بوک الگ در آن درج و نامه پایان

 دفاعیه جلسه در شرکت و دفاعیه جلسه انجام جهت دانشجو سازی آماده-4

 

 :مشاور استاد

 شده مشاوره موارد علمی صحت بررسی-9

 امهن پایان مراحل انجام  در همکاری و هدایت-2
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 تغییر در عنوان پایان نامه، استاد راهنما و مشاور .5

 نامه پایان عنوان تغییر شرایط 

 استاد طرف از منطقی دالیل ذکر با و بار یک فقط نامه، پایان موضوع ثبت از پس دانشجو هر  -الف

 عنوان تواند می دانشکده پژوهشی معاون نهایی تصویب و گروه پژوهشی شورای تایید راهنما،

 .شود طی باید مجددا عنوان تصویب مراحل کلیه حالت این در دهد؛ تغییر را نامه یانپا

 های زمینه در اولیه مصوب چهارچوب حفظ صورت در و بار یک فقط نامه پایان عنوان اصالح -ب

. گردد می تلقی موضوع تعویض منزله به صورت این غیر در و است مقدور... و اجرا روش اهداف،

 دانشکده پژوهشی معاونت نهایی تصویب و گروه پژوهشی شورای تایید به نیاز عنوان اصالح

 .دارد

 مشاور و راهنما استاد تغییر شرایط 

 موافقت با باید تغییر این و باشد می راهنما استاد تغییر به مجاز بار یک فقط دانشجو هر -الف

 دانشکده پژوهشی عاونم تصویب و گروه پژوهشی شورای تایید و کافی دالیل ذکر با و طرفین

 .باشد

 نتواند( نامه پایان اجرای زمان مدت پنجم دو از کمتر) خاصی مقطع در راهنما استاد چنانچه -ب

 به و انتخاب را جانشینی دانشجو، توافق با و کتبی صورت به قبال باید کند، هدایت را دانشجو

 .برساند گروه پژوهشی شورای تایید

 نامه پایان اجرای  زمان مدت پنجم دو از بیش راهنما استاد بتغی مدت طول که صورتی در -ج

 .گردد می تلقی راهنما استاد غیبت منزله به باشد،

 دالیل ذکر با و دانشجو یا و راهنما استاد پیشنهاد به و بار یک حداکثر باید مشاور استاد تغییر -د

 .پذیرد مانجا دانشکده پژوهشی معاون و گروه پژوهشی شورای تایید و کافی

 نامه پایان اجرای مهلت زمان حداکثر و حداقل: 

 .است سال یک دفاعیه جلسه تا موضوع ثبت زمان بین الزم زمانی فاصله حداقل -الف

 اورژانس طب رشته در تحصیل مدت طول حداکثر نامه، پایان اجرای برای الزم زمان حداکثر -ب

 .است
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 دفاع از پایان نامه .6

 دفاع از پایان نامه هجلس 

 است. حضور استاد راهنما و دستیار الزامی  و دفاع از پایان نامه اجباری .9

: در شرایط خاص استاد راهنما می تواند با ذکر دالیل موجه، جانشینی برای حضور در جلسه دفاع 9 تبصره 

 معرفی نماید که باید از قبل به تایید معاون پژوهشی گروه رسیده باشد.

ت هایی که معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی درمورد آخرین مهلت : با توجه به محدودی2تبصره 

دریافت پایان نامه برای دستیاران قایل می گردد، شورای پژوهشی موظف است شرایط برگزاری جلسات 

فراهم آورد و در صورت عدم آمادگی دستیار برای  دفاع را از نیمه دوم فروردین تا پایان اردیبهشت ماه

 مانی مسوولیتی متوجه شورای پژوهشی نخواهد بود.دفاع در این بازه ز

دستیار  تدوین پایان نامه توسط دستیار و تایید استاد راهنما مبنی بر قابل دفاع بودن، پس از .2

 مشاور راهنما و اساتید امضای به را که (2 شماره فرم) دفاعیه جلسه برگزاری فرم موظف است

ال و پایان نامه را در اختیار زساند و فایل پروپوبر گروه پژوهشی رسیده است، به امضای معاون

 ایشان قرار دهد.

موظف است نسبت به تعیین اساتید داور و زمان برگزاری  یا رابط وی معاون پژوهشی گروه .3

هماهنگی حداقل یک و حداکثر سه هفته پس از دریافت پایان نامه، جلسه دفاع از پایان نامه 

 .های الزم را به عمل آورد
موظف است ملزومات برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه را که در سامانه الکترونیک دفتر  دستیار .4

  مجازی گروه آموزشی طب اورژانس و حاوی فرم های ضروری است، فراهم آورد.
پرینت یا و حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاع دستیار موظف است برحسب خواسته داوران  .5

 .ا در اختیار داوران قرار دهد پایان نامه رو پروپوزال فایل 
برگزاری جلسه دفاعیه باید حداقل یک هفته قبل از موعد مقرر و با اعالم کتبی به  زمان و مکان .6

وسیله مسوولین دانشکده به اطالع اساتید راهنما، مشاور و داوران و با درج آگهی در تابلو 

 به اطالع عموم برسد.و محل دفاع اعالنات در دانشکده 
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در صورت موافقت معاون پژهشی و ساعت، روز و مکان جلسه دفاعیه فقط یک بار و  تغییر .7

 ، امکان پذیر است.هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده

 می دستیار تحویل 5 و 4 و 3 شماره های فرم دانشکده، به دفاع برای آمادگی فرم تحویل با .8

 5 حداقل) داوران تعداد به 3 هشمار شده تکمیل فرم از و شوند تکمیل همگی باید که شود،

 .است(  4)فرم های مذکور همان فرم های بند  شود آماده( نسخه

 موارد سایر و کامپیوتر پروژکتور، و نور دفاع، محل بودن آماده جهت هماهنگی مسوول دستیار .1

 .باشد می دفاع جلسه مناسب برگزاری جهت الزم

 .دعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران باشن متکمحل برگزاری جلسه دفاعیه باید یکی از اما .91

 جلسه دفاعیه در صورت حضور نصف به عالوه یک از اعضای هیات داوران، معتبر است. .99

 مناسب و مشاهده قابل فایل صورت به را نامه پایان و پروپوزال باید دفاع جلسه برای دستیار .92

 حداقل دفاع روز در همچنین. دکن استفاده مناسب پاورپوینت از ارائه برای و باشد داشته همراه

 .باشد داشته همراه را نامه پایان از کامل پرینت یک

 و داوران سواالت زمان و است دقیقه 25 حداکثر و 21 حداقل دستیار توسط مطلب ارائه زمان .93

 در. یابد ادامه ستا ممکن دقیقه 25 تا شرایط حسب بر گروه، پژوهشی معاون بندی جمع

 وقت دقیقه 5 تا انداور موافقت صورت در فقط بیشتر توضیحات برای دستیار درخواست صورت

 .(شد نخواهد بیشتر دقیقه 61 از دفاع زمان کل معموال) میشود گرفته نظر در اضافه
 پژوهشی رابط یا گروه پژوهشی معاون به باید جلسه ابتدای در شده تکمیل و آماده های فرم .94

 (.شود می خودداری دهنش تکمیل های فرم پذیرفتن از) شود تحویل
 باید باشد، گرفته پذیرش یا باشد کرده چاپ نامه پایان از حاصل ای مقاله دستیار که صورتی در .95

 . دهد رابط پژوهشی یا گروه پژوهشی معاون تحویل را مقاله پرینت دفاع، جلسه شروع از قبل
یا  معاون و مشاور ا،راهنم اساتید داوران، توسط دهی نمره دستیار غیاب در جلسه پایان از پس .96

  .شود می انجام گروه پژوهشیرابط 
 هفته 2 حداقل دفاع مجدد جلسه دهند، تشخیص نشده تکمیل را نامه پایان انداور که صورتی در .97

 .  شد خواهد برگزار بعد هفته 4 حداکثر و
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 هب گیری تصمیم دهند، تشخیص پروپوزال خالف بر را نامه پایان انداور که صورتی درتبصره:  .98

 . شد خواهد اتخاذ نهایی تصمیم شورا رای اساس بر و شد خواهد ارجاع گروه پژوهشی شورای
 دانشکده، به آن اصل ارائه با فقط و دهد گروه تحویل را 5 و 4 شماره های فرم کپی باید دستیار .91

 .شد خواهد گرفته نظر در شده دفاع نامه پایان
 اضافه و راهنما استاد موافقت با داوران نظر لاعما و نهایی فایل کردن آماده از بعد دستیار .21

، استاد مشاور و راهنما استاد امضای به را شده صحافی نهایی پرینت ،انگلیسی چکیده کردن

به معاونت پژوهشی دانشکده همراه با نسخه نرم افزاری آن،  و رساند می معاون پژوهشی گروه

 تحویل می دهد.پزشکی 
 یک نیز گروه پژوهشی معاونت و راهنما، اساتید مشاور اساتید از هریک به است موظف دستیار  .29

 نماید. تحویل را خود نامه پایان از( افزاری سخت و افزاری نرم) نسخه

 

 ارزشیابی پایان نامه

به عهده اعضای هیات داوران است که نتیجه آن به صورت  شیابی پایان نامهوظیفه ارز .9

 نمره متجلی می گردد. 

اصله پس از جلسه دفاعیه، در جلسه ای جداگانه و بدون حضور دستیار، هیات داوران بالف .2

فرم ارزشیابی را تکمیل می کنند و معاون یا رابط پژوهشی، پس از جمع بندی نمره را 

 اعالم می کند.

وجود دارد، میانگین نمره ایشان به عنوان یک  مشاوردر مواردی که بیش از یک استاد  .3

 نمره محاسبه می گردد.

صورت جلسه دفاع حین جلسه تکمیل و به همراه برگه های ارزشیابی داوران، به فرم  .4

 امضای هیات داوران و معاون پژوهشی دانشکده یا نماینده ایشان می رسد.

 نمره دستیاردر صورتی که دریافت نمره از طریق برخی داوران، منوط به اعمال تغییراتی در  .5

 راهنما و ارائه آن به داور، نمره اخذ خواهد شد.باشد، پس از اصالحات با هماهنگی استاد 

 کسب کند، مردود محسوب خواهد شد. 94پایان نامه ای که نمره کمتر از  .6
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 داوران هیات 

 راهنما اساتید یا استاد -الف

 مشاور اساتید یا استاد -ب

 انتخاب به می تواند دیگری و آموزشی گروه از نفر یک که اورژانس طب متخصص داور اساتید نفر دو-ج

 .باشد  دانشکده پژوهشی معاون

 احتمال کمترین که نماید اتخاذ ترتیبی داور، انتخاب در است موظف گروه پژوهشی شورای: تبصره

 .گردد مطرح قضاوت در سوگرایی

معاون پژوهشی گروه یا رابط وی )در شرایط خاص ممکن است یکی از اعضای شورای پژوهشی به  -د

 ژوهشی گروه حضور یابد(.نمایندگی از معاون پ

 دانشکده پژوهشی معاونت شخص یا نماینده -ه
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 پایان نامهتا دفاع از روند ثبت موضوع   .7

 

 

 )منطبق با پروپوزال تأييد شده نهايي( اجراي پژوهش -1

 

 
 

 جهت تاييد  پيگيري مداوم امور پايان نامه ( در2و 1تكميل فرم گزارش پيشرفت پايان نامه ) تهيه و -2

 

 
 

  ( در روز دفاع از پايان نامه به مسئولين مربوطه 2و 1ارايه گزارش پيشرفت پايان نامه ) -3

 
 
 

 با آدرس مربوطه(()راهنماي تدوين ( در سايت  تدوين پايان نامه براساس الگوي موجود -4

 

 
 

مطابقت پايان نامه  و پروپوزال از لحاظ علمي و متدولوژي توسط متولوژيست مربوطه وتاييد نهايي  -5

 توسط اساتيد راهنما ، مشاور و معاون پژوهشي گروه

 

 
 

 ايت  معاونت پژوهشي از س مجوز برگزاری جلسه دفاعیه فرم-6

 

 
 

 جلسه دفاع پايا ن نامه  توسط معاون پژوهشي گروه تعيين اساتيد داور -7
 
 

http://medicine.tums.ac.ir/DetailInfo.aspx?id=396&wid=106&p=616
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هفته قبل  2ارايه پايان نامه و كپي پروپوزال به استاد راهنما، مشاور و داوران جلسه دفاع پايان نامه )حداقل  -8

 از دفاع( 

 

 
 

هنما، مشاورو داوران دفاع نهايي  پايان نامه(   براي تعيين وقت هماهنگي با اعضاي هيأت داوران )اساتيد را -9

 )زمان ومكان( دفاع

 
 

روز اداري  3دانشكده حداقل  حوزه معاونت پژوهشيتحويل آن به  و مجوز برگزاری جلسه دفاعیه فرماخذ  -11

از حوزه معاونت  نمره به همراه تاييديه نهايي اخذ فرمقبل از زمان توافق شده مندرج در فرم مذكور جهت 

 دانشكده پژوهشي
 

 برگزاري جلسه دفاع با رعايت موارد فوق الذكر -11
 

معاون ي جلسه دفاع  اخذ شده از معاونت پژوهشي دانشكده توسط هيات داوران و   تكميل فرمها -12

 شي گروهپژوه
 

 :يادآوري مهم 

باالتر مي باشد در زمان تحويل نمره به اين حوزه الزامي است كه اكسپت مقاله  18چنانچه نمره لحاظ شده از 

. ) چنانچه در تهيه مقاله اي غير مرتبط با پايان نامه نيز شراكت داشته ايد آن را نيز ميتوانيد ويا مقاله چاپ شده ضميمه گردد

 ا لحاظ گردد.(ضميمه نماييد ت

  
 

 تحويل فرم نمره تكميل شده در روز دفاعيه  وتاييديه نهايي،  به حوزه معاونت پژوهشي -13

 
 
 

حاوي متن پايان نامه   به صورت فرمتهاي  CD يك نسخه   به همراه  پايان نامه صحافييك جلد ارايه  -14

WORD2117  به باال و PDF   به حوزه معاونت پژوهشي 

 
 
 

http://medicine.tums.ac.ir/DetailInfo.aspx?id=396&wid=106&p=616
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اخذ تاييديه از حوزه معاونت پژوهشي براي پايان نامه هاي صحافي شده و  تحويل پايان نامه به كتابخانه  -15

 دانشكده 

 
 
 

 ارسال فرم نمره به آموزش توسط حوزه معاونت پژوهشي دانشكده -16

 

 

 

 تذکرات مهم

 
 

صصي حداقل زمان مجاز بين ثبت پروپوزال و دفاع از پايان نامه براي دوره هاي تخ .1

 يكسال تمام  مي باشد.

بايد به مهر و امضاي  (مجوز برگزاری جلسه دفاعیه فرم) فرم مجوز برگزاري جلسه دفاع .2

مشاورمتدولوژي و معاون پژوهشي گروه  اساتيدراهنما، مشاور، داوران جلسه دفاعيه،

 مربوطه برسد.

 كپي فرم نمره بايد در انتهاي پايان نامه صحافي شود .3

پايان نامه صحافي شده بايد داراي اصل  امضاي اساتيد راهنما، مشاور و معاون پژوهشي  .4

 گروه باشد.)عالوه بر كپي فرم نمره كه در انتهاي آن موجود است(.

مجله فارسي دانشكده  ي پيشنهادي. دستياران بايد مقاله اي از متن پايان نامه براساس الگو .5

يا ساير مجالت معتبر پزشكي تهيه نموده،و در انتهاي پايان   Acta Medica Iranica،  پزشكي

 نامه الصاق نمايند.

وجود چكيده انگليسي در انتهاي پايان نامه صحافي شده  )قبل از فرم نمره(  الزامي  .6

 است

زركوب نمودن رشته ومقطع تحصيلي روي جلد براي پايان نامه هاي  دستياري الزامي  .7

 است.

در  CDارائه يك جلد پايان نامه صحافي شده با رعايت شرايط فوق به همراه  يك نسخه  .8

جهت تاييدحوزه معاونت پژوهشي وتحويل آن  PDFبه باال وفايل WORD 2007محيط 

 جهت فارغ التحصيلي الزامي مي باشد. كتابخانه دانشكدهبه 

http://medicine.tums.ac.ir/DetailInfo.aspx?id=396&wid=106&p=616
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=1483&refresh=1
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=1483&refresh=1
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=3702&refresh=1
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=1603
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=1603
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 راهنمای تدوین پایان نامه .8
 یر تدوین فرمایید:پایان نامه خود را در قالب بخشهای و به ترتیب ز

                  صفحات مقدماتی                   متن اصلیپیوست 

 صفحات مقدماتی

مشتمل بر اجزای زیر بوده که با حروف الفبا شماره گذاری شده ودر صفحات مجزا به شرح زیر نوشیته میی   

 شود:

 –علیوم پزشیکی و خیدمات بهداشیتی      آرم دانشیگاه [  )تصویر کامل روی جلد پایان نامیه( صفحة عنوان -الف

درمانی تهران ، نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی ، رشیته تحصییلی،  عنیوان پاییان نامیه ، نیام       

 ]استاد راهنما ، نام استاد مشاور، نام نویسنده، سال فراغت از تحصیل ، شماره ثبت )برای کارورزان(

 تشکر صفحات تقدیم و -ب

کلمه( را به خالصه ای از مطالب پایان نامه شیامل بییان    951-251و نیم صفحه )یک تا یک  چکیده: -ج

 مسئله، هدف از اجرا، روش انجام، نتایج و نتیجه گیری نهایی اختصاص دهید.

 : )شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده است.( فهرست مطالب -د

 )شامل شماره و عنوان جدولها(فهرست جداول -ه

 )شامل شماره و عنوان تصاویر و نمودارها( فهرست تصاویر با نمودارها -و
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 )شامل شماره و عنوان پیوستها( فهرست ضمائم و پیوستها -ز

 متن اصلی

)پروپوزال ثبت شده در دانشکده( که قبالً تدوین و ارائه شده  بر اساس طرح پیشنهادیمتن اصلی پایان نامه 

 است، در فصول زیر تنظیم می گردد:

 شامل دو بخش بیان مسأله، اهداف و فرضیات است. مقدمه: -9فصل 

 :ای مسیتدل تعرییف   در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همیراه بیا اطالعیات زمینیه     بیان مسأله

 نموده، دالیل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید.

 :اصلی و جزیی را به همان ترتیبی که در پروپوزال ذکر شده تدوین نماییید و در   اهداف اهداف، فرضیات

 مطالعات تحلیلی، فرضیات مورد آزمون را ارایه دهی

نتایج خالصه ای از مطالعات انجام شده قبلی بر گرفته از منابع اطالعاتی را با  مروری بر متون : -2فصل 

 ر به طور دقیق ، کامل و روشن با ذکر منابع بنویسید.توجه به مسأله مورد تحقیق و اهداف مورد نظ

 در این فصل موارد زیر را بطور مفصل ارایه نمایید: روش بررسی : -3فصل 

 تعریف علمی و مقیاس اندازه گیری( متغیرها( 

 نوع مطالعه 
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     ، جمعیت مورد مطالعه )تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهیای ورود و حیذف، روش نمونیه گییری 

 حجم نمونه و شیوه محاسبه آن(

 مکان و زمان انجام مطالعه 

 روش جمع آوری داده ها 

   ، روش اجرای طرح )بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوة پیگییری

 نحوة مداخله، مالحظات اخالقی و... اشاره کنید.(

 روش تجزیه و تحلیل داده ها 

 دیتهامشکالت و محدو 

در این فصل به عنوان داوری بیطرف  تنها باید به ارایه نتایج و مقایسه آنها بیر اسیاس    نتایج: -4فصل 

اهداف و فرضیات تعیین شده بپردازید. الزم است به نتیجه مقایسه و آزمونهای  آمیاری و سیطح معنیی    

گیری نهایی و نحیوة  ما  نتیجه( بر حسب نوع مطالعه و اهداف و فرضیات اشاره شود ا pداری آنها )مقدار 

تعمیم این نتایج و توجیه آنها به فصل بعدی )بحث و نتیجه گیری( موکول می شود . به طور کلی نتیایج  

 گردد:تحقیق به ترتیب زیر سازماندهی و ارایه می

           معرفی موارد مطالعه شده بر حسب متغیرهیای زمینیه ای میورد نظیر )میثالً ترکییب سینی و جنسیی

 ی مطالعه (، فراوانی متغیرهای مستقل در گروههای مطالعه )مثالً درصد سیگاری ها در هر گروه(گروهها



 دانشگاه علوم پزشکی تهران دستیاری گروه طب اورژانس هایشیوه نامه پایان نامه

  91 

 

         ًفراوانی متغیر وابسته بر حسب فراوانی متغیرهای مستقل و بیا توجیه بیه مطالعیه و اهیداف )میثال

 فراوانی سرفه مزمن در گروه سیگاری و غیر سیگاری(

  ر حسب نوع مطالعه ، اهداف و فرضیاتانجام و ارایه آزمونهای آماری ب 

 ارایه نتایج فوق در قالب متن، جدول و نمودار انجام می گیرد.

هرگاه بتوان با بیان ساده و غیر ریاضی با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتایج بصورت متن اراییه میی    متن:

شند همین اشاره کفایت می کند و بیمار، نیمی سیگاری و نیمی دیگر غیر سیگاری با 911شود. مثالً اگر از 

نیازی به تنظیم جدول و کشیدن نمودار نیست . متن نوشته شده در فصیل نتیایج میی توانید شیامل دو      

گیری از اطالعات ارایه شده در جداول و نمودارها باشید.  قسمت اطالعات خودکفای نوشتاری، شرح و نتیجه

عات، نتیجه کلی است که خواننده بایستی از جیدول  توجه به این نکته ضروری است که منظور از شرح اطال

 و نمودار بگیرد.

اطالعات آماری و داده هایی را که بدلیل حجم زیاد نتوان در متن گنجاند) و در صورت ارایه خواننده  جدول:

را گیج خواهد کرد( بایستی دسته بندی و تنظیم نمود و در جدولهای مناسب ارایه کرد. تنظیم ییک جیدول   

 ب دارای قواعدی به شرح زیر است:مناس

 شماره و عنوان کامل در باالی جدول )همراه با اشاره به جمعیت مورد مطالعه ، زمان - 9

 و مکان(.         
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قرار دادن متغیر مورد نظر در اولین ستون و تعداد و درصد آن در ستونهای بعیدی)در جیداول ییک     -2

 (9مانند جدول شماره  -متغیره 

 9379وزیع سنی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه قلب  نمازی در سال ت -9جدول شماره 

 درصد تعداد گروه سنی )سال(

95≥ 

21-96 

44-31 

45≤ 

211 

351 

251 

211 

21 

35 

25 

21 

 911 9111 جمع

قرار دادن متغیر مستقل در سطرهای افقی و متغیرهای وابسته در سیتونهای عمیودی در جیداول     -3

ه یک متغیر مستقل را با ییک متغییر وابسیته نشیان میی دهید. )مثیال:        دو متغیره ای که رابط

 (2جدول شماره 

توزیع فراوانی طول مدت شیردهی در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شفا بر حسب  -2جدول شماره

 9379گروه سنی در سال 

 جمع طول مدت شیردادن سن برحسب سال

 ماه 94بیشتر از  ماه 6-99 ماه 5-1
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24-95     

34-25     

≥35     

     جمع

 هر جدول بایستی دارای سطر و ستون جمع باشد. -4

محتوای جدول )عناوین سطرها و ستونها و ارقام مندرج و درصدها و...( واضح و بیا معنیی باشید.     -5

دول و اگر به علت کمبود جا از عالیم اختصاری استفاده می شود، شرح این عالیم بایستی در زیر ج

 با حروف ریز تر آورده شود.

 جداول فارسی از راست به چپ تنظیم شود. -6

در مورد نحوه دقیق طبقه بندی یک متغیر در جدول نمی توان قانون کلی صادر کیرد ولیی عوامیل     -7

 مهمی که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

  زمینة علمی وابسته است یا خیر؟توجه به این مطلب که آیا طبقه بندی متغیر به نوعی 

سیال را   95سیال و بیاالتر از    95تیا   2سیال ،   2مثالً برای سرخک می توان طبقات سینی کمتیر از   

، 31داشت، در حالیکه در مورد بیماریهای ایسکمیک قلبی تنظیم طبقات سنی به صورت کمتیر از  

 تر است.  منطقی 45سال و باالتر از  45تا  31

 بندی میا مطیابق   ج خود را با دیگران مقایسه کنیم در این صورت بایستی  طبقهاگر بخواهیم نتای

 همان الگویی باشد که زمینة مقایسه ما است.
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         تعداد طبقات نبایستی آنقدر کم باشد کیه بعضیی نتیایج در آن گیم شیود . نیه آنقییدر زیییادکه

 تجزیه و تحلیل را مشکل سازد.

  باشد یعنی هر میورد تحیت مطالعیه ، جیایی بیرای خیود       طبقه بندی متغیر بایستی جامع و مانع

 داشته باشد و هر رقم در بیش از یک گروه نیاید.

، t=85/3در جداولی که آزمون آماری انجام شیده ، نیوع تسیت بکیار رفتیه و مقیدار آن )میثالً          -8

25/6=x2 و مقدار )p ًمثال(15/1≥P.ارایه شود ) 

ها)مثالً رونید  عات بخاطر گستردگی، تنوع و یا برخی از ویژگی: هنگامی که تفهیم اطال تصویر و نمودار

تغییرات( توسط جدول مشکل باشد، نمودار به کمک ما می آید. قبل از انتخاب نمودار بایسیتی بیه   

 داده ها نگاه کرد و نوع آنها را تشخیص داد و سپس مناسب ترین روش نمایش را انتخاب کرد.

 یشنهادات:بحث و نتیجه گیری کلی و پ -5فصل

بحث و نتیجه گیری: در این مبحث نتایج ارایه شده در فصل قبل را مورد بحث قیرار دهیید. از زییاد ییا     

ای می گیرید؟ چگونه آن را توجیه می کنید؟ تیا چیه   کم بودن یک عامل در یک دسته بیمار چه نتیجه

ته هیای شیما بیا سیایر     حد در اثبات فرضیه )فرضیات(خود موفق بوده اید؟ وجوه تشابه و تناقض یاف

مطالعات انجام شده در این زمینه چه می باشد و چگونه آنرا توجیه می کنید؟ با توجه بیه مجموعیة   

 شواهد به چه نتیجة کلی دست یافته اید؟
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نتیجه گیریها و بحثهای شما می تواند بر حسب گستردگی موضوع و تعداد متغیرهیای میورد بررسیی    

در اینجاست که اطالعات خود را درباره موضوع مورد تحقیق باشد. به هر حال بسیار مفصل یا محدود و مختصر 

 و مهارت خود را در تأمین ارتباط بین عوامل و تعمیم نتایج به نمایش می گذارید.

 در تدوین این مبحث به نکات زیر توجه فرمایید:

 ( به آن اش4تنها نتایجی مورد بحث قرار می گیرند که در فصل یافته ها ).اره شده است 

     مقایسه یافته ها با سایر مطالعات انجام شده و تعمیم آنها به جامعه هدف با توجیه بیه روش

 مطالعه و طراحی آن امکان پذیر است.

 این قسمت را با توجه به نتایجی که گرفته اید در قالب اجزای زیر تدوین نمایید. پیشنهادات:

  ته های تحقیقپیشنهادات در رابطه با بکارگیری یاف 

  پیشنهادات بر اساس زمینه های جدیدی که برای تحقیقات بعدی ایجاد شده است 

ذکر منابع عالوه بر اعتبار بخشیدن به تحقیق انجام شده، نشانگر رعایت اخالق تحقیق نیز  فهرست منابع:

 می باشد.  

      چکیده انگلیسی 

 پیوست
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د، ولی سیبب درک بهتیر مسیأله میی شیوند، تحیت عنیوان        اطالعاتی که ذکر آنها در متن ضرورتی ندار

 پیوست، به انتهای تحقیق افزوده می شوند )مانند پرسشنامه(

تهیه مقاله ای از متن پایان نامه بر اساس الگوی پیشنهادی مجله فارسیی دانشیکده پزشیکی و ییا      -

Acta Medica Iranica    چنانچیه مقالیه بیه     و تهیه نموده ودر انتهای پایان نامه صحافی بیه نماینید

 چاپ رسیده است کپی همان را صحافی نمایند.  

(  یا برگه ی نمره در انتهای پایان نامه ی صحافی شده.  4الصاق کپی فرم شماره ) -

 دستورالعمل تنظیم منابع برای پایان نامه و مقاالت

 کلیات

نامه یا در انتهای پایانمنابع باید به ترتیب ظهور در متن شماره گذاری شده و به ترتیب شماره  -

 مقاله ذکر گردند.
 شمارة منابع در انتهای جمله و در داخل پرانتز نوشته می شود. -

منابعی که فقط در جداول و نمودارها به آنها اشاره شده نیز باید به ترتیب ذکر آنها در مقاله  -

 شماره گذاری شوند.
و مستقیماً از آنها استفاده شده باید ذکر تنها منابعی که در ارتباط نزدیک با کار نویسنده بوده  -

 شوند.
منابع باید از مقاالت چاپ شده یا آنهایی که برای چاپ پذیرفته شده انتخاب گردند اگر مقاله  -

برای چاپ پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده باید هنگام اشاره به آن پس از نام مجله مربوطه 

ز ذکر شود. )توجه: در صورت ارسال مقاله برای ( در داخل پرانتin pressعبارت )زیر چاپ( )

ای ازنامه پذیرش مقاله برای چاپ یکی از مجالت علوم پزشکی الزم است در این مورد نسخه

 ضمیمه گردد.(
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 حتی المقدور از به کارگیری موارد زیر به عنوان منبع خوداری شود. -

   ●  Citation of submitted manuscripts   

  Unpublished data   ●   ت چاپ نشده()اطالعا       

         Personal communication  ●  )ارتباط شخصی(           

 در صورتیکه نیاز به استفاده از چنین منابعی است باید در متن  به آنها اشاره شود بعنوان مثال:

(Tanaka  JA, pers . comm.و در ضمن باید از صاحب اطالعات برای نقل قول  )  اطالعات وی در مقاله

 کسب اجازه شود.

 خالصه شود. Index Medicusعناوین مجالت باید بر اساس الگوی  -

در مقاالتی که چهار نویسنده یا کمتر دارند ذکر نام تمامی آنها ضروری است . بیرای مقیاالتی کیه     -

( ییا  et alبیش از چهار نویسینده دارنید نیام سیه نویسیندة اول را ذکیر کیرده و سیپس از کلمیه )         

)وهمکاران( استفاده می نمایند) بر اساس دستورالعملهای جدید می تیوان نیام نویسیندگان تیا     

 شش نفر  را هم ذکر نمود(.

( abstractییا   abs) اختیار بوده در پاییان نیام منبیع ذکرکلمیة     درمواردیکه فقط چکیده مقاله در -

ده از چکیده را بعنیوان منبیع   استفا Acta Medica Iranica)چکیده( ضروری است.) توجه: مجلة 

 قبول نمی نماید(.

 

 کتابهای مرجع

 الف( یک فصل از یک کتاب مرجع  

عنوان  –حرف یا حروف اول نام نویسندة فصل با حروف بزرگ  -نام خانوادگی نویسندة فصل

نام نویسندگان کتاب بهمان صورت که برای نویسندگان فصل گفته شد )همراه با ذکر  –فصل 
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محل  -یا چاپ   edition  شمارة –نام کتاب  –در پایان آن در صورت لزوم(  editorsکلمة 

 شماره صفحات –سال چاپ  -نام ناشر –انتشار 

 مثال : )لطفاً به نحوة هجابندی  نیز توجه فرمائید(

 انگلیسی:   ●
Philips SJ,Whisnant JP.Hypertension and stroke. In: Laragh   JH,Brenner BM, editors. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New york: Raven 

Press; l995.p: 465-78 

فارسی:  بهرامی فریدون ، نوحی علینقی، کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهای سرم، در کتاب تضمین  ●

مرکز نشر دانشگاهی ؛  کیفی آزمایشگاهی، مؤلفین محمدی حسن، جلیلی حسین، چاپ دوم، تهران :

 69تا  51صفحات  9375

 ( نوشتن شماره فصل ضرورتی ندارد.9تذکر:     

 نیست. ...( PhD  یاMD ً ( هنگام نوشتن منابع لزومی به ذکر عنوان نویسندگان )مثال2  

 ب( کتاب مرجع به صورت کلی

                               -کتاب نام  –حرف یا حروف اول نام نویسندگان  –نام خانوادگی نویسندگان کتاب 

 سال چاپ  –نام ناشر  –محل انتشار  –یا چاپ  edition شماره

 های کتاب می باشند.( editor)در اینجا نیز در صورت لزوم اشاره شود که اسامی فوق      

 مثال: 

: انگلیسی   ● 
Ringsven Mk, Band D.Gerontology and leadership skills for nurses. 

2nd ed. Albany(NY) : Delmar publishers; 1996 

 9374فارسی : حمیدی  س ، شاهرضائی م . احیای قلبی ریوی. تهران: راستان؛ ●

 کتابهای ترجمه شده
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 سپس عنوان کتاب و نام مؤلف اصلی ذکر شود مثال:“ در ترجمه” در ترجمه عبارات

ناسی النگمن، سادلزتی، دبلیو)مؤلف(. چاپ اول . اعرابی ماندانا، رئیس زاده فربد، در ترجمه جنین ش

 9376تهران : موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ، 

 مقاالت 

                            ––عنوان مقاله  –حرف یا حروف اول نام نوسندگان  -نام خانوادگی نویسندگان

شماره  –سال انتشار  –ده ذکر ش Index medicus عنوان مجله به صورتیکه در آخرین ویرایش 

 شماره صفحات  –مجله 

 مثال: 

 ●انگلیسی:
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an  

increased risk for pancreatobiliary disease .Ann Intern Med 1996 June ; 124(11): 980-

3  

 تذکر : 

 (مجله است.No( مجله است و شمارة داخل پرانتز، شماره)Volاره اول، جلد)در قسمت شمارة مجله، شم -9 

 Noتوان از ذکر میاه و  می      ممتد )بدنبال هم( می باشدvolumeدرصورتیکه شمارة صفحات کلیه شماره های یک -2

 صرفنظر کرد.

   فارسی:  شمس الدین س، دبیری ش، فیبروماتوزیس متعدد سطحی پوست. مجله دانشگاه ● 

 46-8: 9؛9372علوم پزشکی کرمان                          

 نمونه هایی از سایر موارد:

*Organization as author: 
The Royal Marsden Hospital Bone  Marrow Transplantation Team. Failure of 

syngeneic bone- marrow graft without preconditioning in post – hepatitis marrow 

aplasia . Lancet 1977; 742-4 
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*no auther given:  

Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial], BMJ1981; 283-628 

 

 پایان نامه:*

مورد بیمار دچار حاملگی خارج رحمی. دورة تخصصی رشتة زنان و  51خظردوست ص. بررسی  

 9372مامائی، دانشکده پزشکی تهران ، 

*Dictionary:  

 Dorland’s illustrated medical dictionary. 27th ed. Philadelphia: Saunders, 
1988.Etasia;p. 527 

*Newspaper article: 

Rensberger B. Specter B. CFC may be destroyed by natural 

process. The Washington Post 1989 Aug 7; sect A: 2(col5) 

 کترونیک:مقالة نشریه در نسخه ال*

 Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis[serial online] 1995 
Mar[cited 1996 Jan 5]; 1(1) :[ 24 screens]. Available from :URL: http: // -Jan

.gov/ncidod/ EID/eid.htm www.cdc 

ها، پایان نامه ها و منابع الزم به ذکر است، از آنجا که تعدادی از مجالت ارجاع به خالصه مقاالت ، کتابچه کنگرهدر پایان 

الکترونیک را نمی پذیرند، هنگام ارسال مقاالت به مجله های مختلف باید از دستوالعملهای خاص هر مجله پیروی نمود. 

مجلة پزشکی در جهان از جمله مجلة  411که مورد قبول بیش از  Vancouverآنچه در باال آمده است بر اساس مصوبة 

 می باشد.   است،  Acta Medica Iranicaدانشکده پزشکی و

کلیه فرم های مورد نیاز در فرایند انجام پایان نامه از طریق سامانه دفتر کار مجازی 

منیوی پژوهشیی( و    http://emlog.tums.ac.ir/nodeگروه آموزشی طب اورژانیس ) 

 ه در قسیمت پژوهشیی دانشیکده پزشیکی    بخش آیین نامه هیای واحید پاییان نامی    

(http://medicine.tums.ac.ir/Regulations.aspx?p=616 ) باشنددسترس میدر. 

 

 

http://www.cdc/
http://emlog.tums.ac.ir/node
http://medicine.tums.ac.ir/Regulations.aspx?p=616%20

