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  :ها امور پايان نامه - 1

پـذيرش بررسـي    1388در راستاي افزايش برون دادهاي ناشي از پايان نامه هاي دانـشجويي از اول سـال                - 1
نامـه در مقـاطع    مقالـه منـتج از پايـان     Submit ارائـه    مشروط بـر  پايان نامه هاي دانشجويي جهت دفاعيه       

منجـر بـه   ايـن  كه گرديد انترني، رزيدنتي و كارشناسي ارشد در يكي از مجالت معتبر داخلي يا خارجي   
 Accept بـا ارايـه   مي گردند تـا دانشكده شده و اكثر دانشجويان عالقمند      در سطح   انتشار بيشتر مقاالت    

  .  مقاله از دفاعيه نيز معاف گردند
 مقالـه مـرتبط در مجـالت     submitه پايان نامه هـاي دانـشجويي بـه ارايـه            با توجه به مشروط شدن دفاعي      - 2

جهت ميسر شدن امكان ارتباط دفاتر مجالت و اطمينان از به انجام رسيدن و جوابگويي فراينـد داوري و          
 از  از اسـاتيد پايـان نامـه مربوطـه بـوده و مكاتبـات      مقـرر گرديـد  در نهايت چاپ مقاله، نويسنده مـسؤول     

 انجام گرفته باشد و در آن راستا فرمي تهيه گرديده است دانشجو و اساتيد راهنماي مربوطـه              طريق ايشان 
توافق بر ارائه مقاله در فورمت مجلـه مـذكور را كتبـا اعـالم مـي دارنـد و توافـق نامـه مـذكور بـه همـراه              

 . شده قرار مي گيردصحافيفورمت اوليه مقاله ارسالي و رسيد مجله در آخر پايان نامه 

 در دانـشكده در جهـت ارتقـاي كيفـي پايـان نامـه هـا و آمـوزش بهتـر          RDCCا توجه به تبحر مناسب  ب - 3
دانشجويان از نظر متدولوژي تحقيق و ارتقاي رتبه دانـشكده پـس از تاييـد علمـي و اوليـه پايـان نامـه در              

 جهـت دريافـت مـشاوره    RDCCشوراي پژوهـشي دانـشكده، دانـشجويان ضـمن همـاهنگي تلفنـي بـا            
البته پايان نامـه هـايي   . لوژي و تاييديه متدولوژيك و تهيه فايل جمع آوري اطالعات اقدام مي نمايد متدو

 .ر قالب طرح تحقيقاتي نيز ارائه شده اند از اين فرايند معاف مي باشنددكه بطور همزمان 

در پايـان نامـه   با توجه به تاكيد كميته اخالق دانشگاه مبني بر كنترل و اخذ فرمهاي رضايت نامـه اخـالق           - 4
ها و طرحهاي تحقيقاتي مداخله اي با سوژه انساني ضمن تاكيد بر فعال نمـودن نقـش معـاونين پژوهـشي            
گروه بر نظارت طول مطالعه و كنترل پيشرفت كار، فرمهاي رضـايت تكميـل شـده در هنگـام دفاعيـه از                

 .پايان نامه توسط كارشناسان پژوهشي نيز كنترل مي گردند

ش شفاهي پيشرفت كار در مقطع رزيدنتي كه اين گـزارش بـصورت شـفاهي در شـوراي                تاكيد بر گزار   - 5
گروه يا شوراي پژوهشي بخشها با اعضاي متشكل از حداقل استاد يا اساتيد راهنما، استاد مـشاور، معـاون      

مـديريت جلـسه بـا معـاون     .   نفر از اساتيد مرتبط با موضوع انجام مي گيرد      3-4پژوهشي يا مدير گروه و      
 .ژوهشي گروه يا بخش بوده و صورتجلسه مربوطه به دانشكده ارسال مي گرددپ

  بعد از تشكيل كارگاه كلينيكال تريالirct.irتاكيد مكرر بر ثبت مطالعات كارآزماي باليني در سايت  - 6



 ٦

شار در جـزوه مجـزا انتـ   كه نتايج آن به تفـصيل   و ارتقاي كيفي آنها     تشكيل كميته ارزشيابي پايان نامه ها        - 7
 .مي يابد

در جـشنواره پژوهـشي دانـشكده در     نتـايج آن   ازارزشيابي نحوه تشكيل و ارزشيابي جلسات دفاعيـه كـه     - 8
 .انتخاب معاون پژوهشي برتر استفاده گرديد

  مقطه پزشكي عمومي جمع آوري اطالعات جهت ارزشيابي دانشكده در - 9

ف اسـاتيد راهنمـا و مـشاور بـراي انجـام        تهيه پمفلت تدوين پايان نامه جهت ارايه وظايف دانشجو، وظاي          - 10
 پايان نامه

  جهت دانشجويان جديدالورودCDبصورت كتاب و تهيه آيين نامه پژوهشي پايان نامه هاي رزيدنتي  - 11

 پايـان  Dataدرخواست راندوم اطالعات پرونده ها از بايگـاني جهـت كنتـرل و نظـارت و جمـع آوري             - 12
 نامه ها

 هشي گروه در پروپوزال پيشنهادي دانشجومعاون پژوتغيير چك ليست ارزشيابي  - 13

دانشجو در جلسه گروه يا جلـسه اي  توسط دفاعيه از پروپوزال پايان نامه پيشنهادي    تصويب و اجراسازي     - 14
 از اسـاتيد مربوطـه از دي مـاه    رنفـ  3-4متشكل از اساتيد راهنما، مشاور، مدير گروه يا معاون پژوهـشي و     

 .1388ال س

ي پروپوزال پايان نامه ها و ارسال الكترونيكي آنهـا بـه اسـاتيد عـضو شـوراي        درخواست فايل الكترونيك   - 15
 در شوراجهت آمادگي بيشتر پژوهشي 

انتخاب پايان نامه هاي برتر در جشنواره پژوهشي دانشكده پزشكي در مقاطع انترنـي، رزيـدنتي، ارشـد و         - 16
PhD 

 احي سايتاقدام جهت مكانيزه نمودن اطالعات مربوط به پايان نامه ها و طر - 17

18 - Searchپايان نامه هاي پيشنهادي از كتابخانه مكتوب  

 ارايه ليست دانشجويان مشمول اعطاي پژوهانه به وزارت - 19

 ...و  مراكز تحقيقاتي ذكر فرم تسويه حساب درخصوص اصالح نمودن - 20

  جهت استفاده بهينه در گروهها ارسال يك جلد پايان نامه به گروههاي آموزشي ذيربط - 21

كـه براســاس شـرايط منــدرج   ) compilation(پايـان نامـه تلفيقــي  و تــدوين آيـين نامــه  تـصويب اوليـه    - 22
با رعايت شـرايط مربوطـه از تـدوين پايـان نامـه      دانشجويان مي توانند در صورت ارايه مقاله از پايان نامه      

به صورت سنتي معاف گردند كه مراحل بررسي و تصويب نهايي را در معاونت آموزشـي دانـشگاه طـي      
 .ايدمي نم

  پژوهشي تحصيالت تكميلي  اجرائي آيين نامهتدوين هماهنگي با معاونت تحصيالت تكميلي جهت  - 23



 ٧

  ماهه بشرط اتمام واحدهاي آموزشي6انجام دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در فاصله زماني حداقل  - 24

 بعد از ترم اول در مقطع كارشناسي ارشدانتخاب واحد پايان نامه   - 25

 ينه پايان نامه ها با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه تشكيل جلسه هز  - 26

 در مـواردي   و كارشناسي ارشد از چندين مركـز تحقيقـاتي  PhDتامين بودجه پايان نامه هاي  تسهيل در   - 27
 .كه هزينه باالئي دارند

  كسب مجوز از دانشكده جهت پايان نامه هاي خارج دانشگاه علوم پزشكي تبريز ضروري سازي - 28

  

  : امور پاياننامه هاگزارش آماري

  : عبارتند ازيه شده استاراتحقيقاتي  به صورت طرح 1388 در سال هايي كه پروپوزالتعداد 

  كل  PhD  كارشناسي ارشد  فوق تخصصي  رزيدنتي  انترني

27  48  9  8  9  101  

  

  :اشد مطابق جدول زير مي بهايي كه به طور نهايي تصويب شده است نوع مطالعات در پروپوزال پايان نامه

  تعداد  نوع مطالعه  تعداد  نوع مطالعه

  7  كوهورت  77  توصيفي و مقطعي

  8  اي قبل و بعد مداخله  12   باليني-كارآزمائي

  8  تجربي پايه  4   شاهدي-مورد
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  : عبارتند از استكه برگ تصويب صادر شده) به تفكيك مقطع(پروپوزالهايي تصويبي 

  56   پرپوزال تصويبي 120از   انترني

  46   پرپوزال تصويبي105از   يدنتيرز

  7    پرپوزال تصويبي9از   فوق تخصصي

  3   پرپوزال تصويبي9از   كارشناسي ارشد

PhD  4   پرپوزال تصويبي9از  

  

  

 

  تشكيل جلسات پژوهشي
جلسات شوراي 

   باليني پژوهشي

جلسات شوراي پژوهشي 

  تحصيالت تكميلي

  11  27  تعداد جلسات 

  21  278  ه جديد مطروحهنام هاي پايان پروپوزال

  2  119  اصالحي مطروحهنامه  هاي پايان پروپوزال

  11  57  ها درخواست

  

  نامه پايان
بررسي محتوايي 

  ها نامه پايان

حضور كارشناسان معاونت 

  در جلسات دفاعيه

  11  104  انترني

  94  114  رزيدنتي

  5  5  فوق تخصصي

  20  20  كارشناسي ارشد

PhD  2  2  

  132  245  كل

  

  

  



 ٩

  88عداد جلسات دفاعيه برگزار شده در سال ت

  تعداد  نامه پايان

  98  انترني

  94  رزيدنتي

  5  فوق تخصصي

  20  كارشناسي ارشد

PhD 2  

  5 انترني
 بدون دفاعبه

  10 رزيدنتي

  234  كل

  

  : امور طرحهاي تحقيقاتي- 2

ي هاو شوراگزارش آمار طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده در معاونت پژوهشي دانشكده پزشكي *

  :مربوطه

از موارد  كهتحت بررسي قرار گرفته است پوزال طرح تحقيقاتي نده پرو پرو73 تعداد 1388در طول سال     

 علوم پايه مربوط به %) 94/46( مورد 23ني و علوم بالي مربوط به%)  06/53(مورد  26فوق تعداد طرحهاي جديد 

    .بوده است

نامه دانشجويي  طرح بطور همزمان پايان%) 08/73( مورد 19 علوم باليني وط به طرح تحقيقاتي جديد مرب26از     

 1 تخصصي و نامه همزمان پايان%) 68/73(مورد 14نامه انترني،  همزمان پايان%) 05/21( مورد 4نيز بوده است كه 

  .بودندفوق تخصصي نامه  همزمان پايان%) 26/5(مورد 



 ١٠

   به عنوان همكار اصلي فعاليتودانشج 28%) 62/84( طرح 22ي در  علوم بالين طرح تحقيقاتي جديد26از  

دانشجوي مقطع %) 14/82( نفر 23،  عمومي دانشجوي مقطع دكتري%)28/14( نفر 4 شامل داشتند كه

  .بودند دانشجوي مقطع فوق تخصصي%) 57/3(نفر  1، تخصصي

 بررسي قرار شي دانشكده پزشكي تحتپرونده طرح تحقيقاتي علوم باليني كه در معاونت پژوه 41تعداد از 

 طرح 12رد شده و %) 63/14( طرح6مورد تصويب قرار گرفته و %) 09/56( طرح 23 تعداد گرفته،

  .احل بررسي و داوري را طي مي نمايدفعال در مر%) 27/29(

%) 13/39( طرح 10مورد بررسي قرار گرفته است  88در سال  طرح تحقيقاتي جديد علوم پايه كه 23از       

 مورد 7 و  مقطع دكترينامه دانشجويي همزمان پايان%) 10( مورد 1اند كه  نامه دانشجويي نيز بوده همزمان پايان

همزمان پايان نامه دانشجوي مقطع %) 20( طرح 2 و كارشناسي ارشدمقطع دانشجويي نامه  همزمان پايان%) 70(

PhD اند بوده.  

 دانشجو به عنوان همكار اصلي فعاليت 17، %) 52/56( طرح 13ر  طرح تحقيقاتي جديد علوم پايه د23از 

 كارشناسي ارشد و دانشجوي مقطع%) 54/61(نفر  8و دانشجوي مقطع دكتري %) 77/30( نفر 4 شامل داشتند كه

  .مي باشد PhD دانشجوي مقطع%) 85/53( نفر 7

طرح  17تعداد انشكده پزشكي تحت بررسي در معاونت پژوهشي دطرح تحقيقاتي علوم پايه  32تعداد از 

فعال مراحل بررسي و %) 75/43( طرح 14 مورد تاييد قرار نگرفت و  طرح1  تعداد و گرديد تصويب%)13/53(

  .داوري را طي مي كنند

هزينه طرح بيش از دو %) 1/55 (27 طرح جديد ارائه شده به معاونت پژوهشي دانشكده تعداد 49از تعداد 

  .هزينه كمتر از دو ميليون را داشت%) 9/49 (22ميليون و تعداد 



 ١١

  روز است و كمترين21 ماه و 2پروپوزال به معاونت پژوهشي تا زمان تصويب حدود  ميانگين زمان تحويل

  . بوده است روز210  زمان روز و بيشترين24آن 

ي  داور اخالق57  داور علمي و129  به1388در سال  مورد بررسي در معاونت كل طرحهاي تحقيقاتي

 تا اصالح كامل طرح صورت شده اين داوري تكرار  بار3-4فرستاده شده است كه در بسياري از طرحها 

  .گيرد

   طرحهاي تحقيقاتيگزارش نهايي*

%) 42/46( گزارش نهايي 13 گزارش نهايي به معاونت پژوهشي تحويل داده شد كه 28 تعداد 1388در سال 

  . بوده استپايهمربوط به علوم %) 57/53( گزارش نهايي 15 و بالينيمربوط به علوم 

 13 نهايي علوم باليني و گزارش%) 62/84( مورد 11 گزارش نهايي ارائه شده به معاونت پژوهشي 27از 

  .قرار داردگرديد و مابقي در مرحله داوري و بررسي تصويب %) 86/92(گزارش نهايي 

 2 در قالب پايان نامه دفاع شده ارائه گرديده و %)77/30( گزارش نهايي 4 ،بالينيعلوم  گزارش نهايي 13از 

  .شده استدر قالب مقاله ارائه %) 38/15(گزارش نهايي 

  . مقاله به چاپ گرديده است3باليني تعداد گزارش نهايي گروه علوم  13از 

ه  نامه دفاع شددر قالب پايان%) 33/73( گزارش نهايي 11 پايهگروه علوم مربوط به گزارش نهايي  15از 

  . مقاله منتج شده است6ارائه گرديد و از اين طرحها 

  جلسات پژوهشي تحصيالت تكميلي و علوم پايه *

 يازده جلسه پژوهشي تحصيالت تكميلي و علوم پايه با حضور معاون پژوهشي دانشكده 1388در طول سال 

  .پزشكي و معاون تحصيالت تكميلي و مديران گروه علوم پايه برگزار گرديد
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و طرحهاي تحقيقاتي  PhDنامه دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و  هاي پايان  جلسات پروپوزالدر اين

  . به گروه علوم پايه مطرح و بررسي گرديدطمربو

 گزارش نهايي مورد بررسي قرار 14و اصالحي  طرح 20 ،جديد طرح تحقيقاتي 23 ه،جلس11در اين 

  .مابقي هزينه در تمام موارد موافقت شد% 30داخت  گزارش پيشرفت كار مطرح گرديد كه با پر11 .گرفت

 1 مورد تغيير و افزايش هزينه، 1 مورد درخصوص پرداخت مابقي هزينه، 2كه مطرح گرديد  درخواست 8

 2 مورد افزودن همكار اصلي بود و 2 مورد درخواست تغيير در روش كار و 2مورد افزايش حجم نمونه، 

  .دانشكده پزشكي بودطرح از طريق مورد درخصوص پرداخت مابقي هزينه 

   دانشكده پزشكيجلسات طرحهاي تحقيقاتي *

 طرح جديد 31پژوهشي طرحهاي تحقيقاتي برگزار گرديد و در اين جلسات  جلسه 25، 88در طول سال 

 و با  مورد گزارش پيشرفت كار شد3و  گزارش نهايي 11.  طرح اصالحي مطرح گرديد33باليني و 

  .هزينه موافقت گرديدمابقي % 30پرداخت 

 مورد افزدون همكار و افزايش 2 مورد تمديد زمان مطالعه 2طرح شد كه  درخواست م10 در اين جلسات

 شده بود كه يك مورد مجددا رد  رد درخواست درخصوص تجديدنظر در مورد طرح تحقيقاتي6هزينه و 

ال گرديد و مجددا به جريان شد و يك مورد تصويب شد و چهار مورد ديگر مجددا جهت داور سوم ارس

  .افتاد
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   : 88 در طول سال ي آموزشيگروهها برگزاري چهار جلسه معاونين پژوهشي -3

  

   21/2/88شوراي معاونين پژوهشي گروهها در مورخه چكيده تصميمات * 

  ):پژوهه( بانك نرم افزار اطالعات پژوهشي - الف

س نقطه نظرات اعضاي محترم هيات علمي با ساختار خوشبختانه بعد تالشهاي فراوان سايت پژوهه براسا - 1

جديد، اصالح و مجددا فعال گرديده است در  اين ساختار ارتقا يافته، امكان جستجو، پيوست 

هاي مختلف مد نظر قرار گرفته است، لذا  مستندات، ايجاد وب سايت شخصي و امكان گزارش گيري

ت متمركز كردن اطالعات پژوهشي، تمام اعضاي هاي دانشكده و دانشگاه در جه با توجه به سياست

   .محترم هيات علمي مي بايست اطالعات خود را در اين سايت وارد نمايند

هاي گروههاي محترم در ارتباط با نحوه وارد  مقرر گرديد كارگاهي براي معاونين پژوهشي  و منشي - 2

هها ضمن آشنايي بيشتر بتوانند نمودن اطالعات در سايت پژوهه برگزار گردد تا معاونين پژوهشي گرو

هاي محترم  مراتب به اعضاي محترم هيات علمي گروه خود به طور فعال منعكس نمايند و منشي

 .همكاري هاي الزم را ايفا نمايند

  :  گزارش پيشرفت كار-ب

در جهت اجراي مصوبه قبلي و حفظ جايگاه نظارتي معاونين پژوهشي گروهها مقرر شد  معاونين پژوهشي 

  :روهها به طور فعال وارد عمل شوندگ

طبق مصوبه قبلي گزارش پيشرفت كار براي انترنها به صورت ارايه آناليز اوليه به صورت كتبي در  - 1

 ماه مانده به پايان دوره با كنترل و تاييد معاون پژوهشي گروه به دانشكده ارسال 3-4وسط دوره تا 

 .شود
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هاي رزيدنتي طبق مصوبه قبلي گزارش پيشرفت كار  ن نامه با توجه به جايگاه تخصصي و باالتر پايا - 2

هاي انجام يافته و گزارش آناليز اوليه اطالعات و  ها به صورت ارائه شفاهي از فعاليت براي رزيدنت

تواند در شوراي  نامه خواهد بود كه اين گزارش شفاهي مي برنامه مورد نظر در اواسط اجراي پايان

ها با اعضاي متشكل از حداقل استاد يا اساتيد راهنما، استاد مشاور، گروه يا شوراي پژوهشي بخش

مديريت .   نفر از اساتيد مرتبط با موضوع انجام گيرد3- 4معاون پژوهشي و يا مدير محترم گروه و  

 . جلسه با معاون پژوهشي گروه يا بخش خواهد بود و صورتجلسه به دانشكده ارسال خواهد شد

اش را در  كار در وسط دوره و نهايتا تكميل شده% 50ها را تا  ع آوري دادهاگر دانشجويي فايل جم - 3

 .انتها بدهد از ارائه پيشرفت كار معاف خواهد گرديد

  :  تاييديه متدولوژيك پاياننامه ها- ج

ها و آموزش بهتر   در دانشكده پزشكي در جهت ارتقاي كيفي پايان نامهRDCCبا توجه به بستر مناسب 

نامه در   نظر متدولوژي تحقيق و ارتقاي رتبه دانشكده پزشكي پس از تاييد علمي و اوليه پاياندانشجويان از

 جهت دريافت مشاوره متدلوژي و RDCCشوراي پژوهشي دانشكده، دانشجويان با هماهنگي تلفني در 

به طور همزمان هايي كه  پايان نامه. آوري اطالعات اقدام خواهند نمود تاييديه متدلوژيك و تهيه فايل جمع

  .اند از اين فرايند معاف خواهند شد در قالب طرح تحقيقاتي نيز ارائه شده

  : نظارت بر فرمهاي رضايت نامه اخالقي-د

ها و  با توجه به تاكيد كميته اخالق دانشگاه مبني بر كنترل و اخذ فرمهاي رضايت نامه اخالقي در پايان نامه

انساني، معاونين محترم پژوهشي گروهها نقش فعال از اين لحاظ ايفا طرحهاي تحقيقاتي مداخله اي با سوژه 

نمايند و ضمن نظارت بر آنها در طول مطالعه و حين كنترل پيشرفت كار، اقدامات الزم را از نظر ارسال فرمهاي 
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مبذول نامه يا ارائه گزارش نهايي توسط دانشجو يا مجري به معاونت  تكميل شده مربوطه هنگام دفاع از پايان

  .دارند

   1/4/88چكيده تصميمات شوراي معاونين پژوهشي گروهها در مورخه  *
شرح وظايف معاونين پژوهشي در جلسه فوق بازبيني گرديد كه بعد از تاييد نهايي در شوراي مديران  - 1

  .شدگروه به كليه گروههاي محترم آموزشي ابالغ 

و رئيس ) 4(متيازي بين امتياز مدير گروه نظر به وسعت عملكرد معاونين پژوهشي پيشنهاد گرديد ا - 2

 .براي ايشان درنظر گرفته شود) 3(بخش 

جهت تسريع و اجتناب از نامه نگاريهاي مختلف و اتالف وقت و هزينه مقرر گرديد منبعد اطالع  - 3

 به معاونين پژوهشي گروهها ارسال گردد تا آنان نيز در اختيار افراد E-mailرساني كنگره ها از طريق 

 .ربط قرار دهندذي

 ويژه معاونين EBM journal clubپيشنهاد گرديد در اسرع وقت هاهنگي الزم جهت برگزاري  - 4

 .پژوهشي اقدام گردد

 انتشار و چاپ مقاالت كارآزمايي باليني منوط به ثبت مطالعات مذكور در 1388نظر به اينكه از دي ماه  - 5

 روزه ثبت كارآزمايي باليني در تاريخ مراكز ثبت كارآزمايي باليني مي باشد، لذا همايش يك

 چهارشنبه در دانشكده پزشكي برگزار خواهد گرديد كه از معاونين پژوهشي گروهها و 24/4/88

 كه در گرديد در دست اقدام دارند دعوت RCTاعضاي محترم هيات علمي بخصوص آنهايي كه 

 .همايش و كارگاه فوق شركت نمايند
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 علمي شخصا جهت ورود اطالعاتشان در سايت پژوهه اقدام نمايند و مقرر گرديد اعضاي محترم هيات -6

ن گرديده يليكن در صورت عدم امكان، از طريق منشي محترم گروه و يا فردي كه در دانشكده مع

 . است اقدام الزم را بعمل آوردند

   26/5/88چكيده تصميمات شوراي معاونين پژوهشي گروهها در مورخه  *

  :اصلي جلسه در رابطه با ارتقاي پايان نامه ها تصميمات ذيل اتخاذ شددرباره دستور : الف

در راستاي ارتقاي كيفي پايا نامه ها و افزايش فعاليت دانشجويان در پروسه تحقيق مقرر شـد دانـشجويان       - 1

از پروپوزال پايان نامه خود در شوراي گروه دفاع نمايند و معـاون پژوهـشي گـروه وظيفـه برنامـه ريـزي              

  . هر چه بهتر آن را بر عهده گيرندروپوزال و برگزاريدفاع پ

 همكاري هاي بين گروههاي علوم پايه و بـاليني در طراحـي، راهنمـايي و مـشاوره پايـان نامـه هـا بيـشتر                   - 2

گردد و مطابق ضوابط موجود در صورت راهنمايي مشترك يك پايان نامه توسـط يـك همكـار هيـات                 

ي علوم باليني امكان راهنمايي تعـداد بيـشتري از پايـان نامـه هـا      علمي علوم پايه و يك همكار هيات علم       

 .گرددميفراهم 

با تخلفات پايان نامه اي توسط استاد راهنماي مربوطه و گروه مقابله شود و همكاري هـاي الزم معـاونين             - 3

پژوهشي گروهها با معاونت پژوهشي دانشكده در آن ارتباط بيشتر گـردد و معاونـت پژوهـشي دانـشكده           

 .ش نظارتي خود را بصورت فعالتري ايفا نمايدنق

با توجه به تجربيات دو سال اخير در جهت برگزاري هر چه بهتر  ضميمه پژوهـشي مـصوب كوريكولـوم         : ب

آموزشي رزيدنتي، مقرر شده است رزيـدنتهاي جديـدالورود بعـد مطالعـه بـسته آموزشـي مربوطـه و آزمـون                

ردند و بعد اتمـام كارگاههـاي جـستجوي الكترونيكـي و روش        سطح بندي وارد كارگاههاي پايه پژوهشي گ      
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تحقيق مقدماتي، روي عنوان پايان نامه خـود بـا اخـذ مـشاورات پژوهـشي الزم فعاليـت نماينـد تـا در نهايـت                

لـذا انتظـار مـي رود گروههـاي آموزشـي ضـمن       . پروسه ثبت پايان نامه ها تسهيل شده و به موقع انجام گيـرد           

و اجتناب از كشيكهاي شبانه رزيـدنت   شركت رزيدنت ها در كارگاههاي مربوطه     همكاري هاي الزم جهت   

و بـا برنامـه ريـزي    ، تسهيالت الزم را براي استفاده هر چـه بيـشتر رزيـدنت فـراهم نماينـد          ها روز قبل كارگاه   

  .مناسب درون گروهي اساتيد راهنما و رزيدنتها عناوين پژوهشي مورد نظر به موقع ارائه گردد

 توجه به مشكالت گاه و بيگـاه دانـشجويان و اسـاتيد محتـرم راهنمـا و مجريـان طرحهـاي تحقيقـاتي در           با: ج

مراجعه به بايگاني هاي بيمارسـتانها و يـا بخـشهاي آموزشـي و آزمايـشگاهها و گـاهي وجـود انتظـارات غيـر                

يـد تـا تـسهيالت    منطقي، مقرر شد معاونت پژوهشي دانشكده با روساي مراكـز آموزشـي درمـاني مكاتبـه نما             

  .الزم براي پايان نامه ها و طرحهاي مصوب دانشكده، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه فراهم گردد

با توجه به راه اندازي مجدد  نرم افزار پژوهه  در ساختار ارتقا يافتـه و اطـالع رسـاني هـاي قبلـي، اعـضاي                   : د

  .  وارد نمايندر ماه مه15را حداكثر تا  1387محترم هيات علمي اطالعات پژوهشي سال 

  

   21/10/88چكيده تصميمات شوراي معاونين پژوهشي گروهها در مورخه * 

مقرر گرديد كه در جشنوارة پژوهشي آتي دانشكده، حداقل امتياز پژوهشي براي انتخاب پژوهشگر  - 1

 . امتياز افزايش يابد40 به 30برتر در هر گروه آموزشي از 

ظر گرفته به شرح وههاي آموزشي دانشكده پزشكي آيتم هاي در ندر انتخاب معاونين پژوهشي برتر گر - 2

 :ذيل اصالح گرديد

  ) امتياز60سقف ( همكاري در جمع آوري مستندات- الف

  ) امتياز30سقف ( نظر مدير گروه بر اساس شرح وظايف-ب
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  ) امتياز35سقف ( كنترل چك ليست انتخاب پروپوزال پايان نامه - ج

  ) امتياز35سقف ( شركت فعال در دفاعيه ها -د

  ) امتياز30سقف ( حضور فعال در شوراي معاونين پژوهشي - ه

  ) امتياز40سقف ( امتياز فردي پژوهشي - و

  ) نفر15 نفر بعد از 10 امتياز به ازاي هر 2سقف ( شاخص تعداد هيات علمي گروه -ز

روه انجام گيرد توسط فعاليتهاي ويژه اي كه در راستاي ارتقاي پژوهشي گ( ابداعات مديريتي پژوهشي - ح

  ) امتياز30سقف ). (دانشكده منعكس گرددگروه به 

  ) امتياز20سقف ( ميزان همكاري با دانشكده -ط

درباره فرآيند اجرايي دفاع از پروپوزال پايان نامه در گروههاي آموزشي مربوطه تصميمات ذيل اخذ  - 3

 :شد

 جلسات شوراي عمومي يا پژوهشي گروه يا  بسته به نظر گروه دفاعيه از پروپوزال پايان نامه در- الف

  .ژورنال كالب مي تواند برگزار شود

 نفر از اعضاي هيات علمي 2-3 جلسه دفاع از پروپوزال با حضور معاون پژوهشي گروه مربوطه، - ب 

  .مرتبط با موضوع مربوطه، استاد راهنما و دانشجو رسميت مي يابد

  . آخر استاد راهنماي مربوطه نظرات خود را ارائه مي دهد دفاعيه توسط دانشجو صورت مي گيرد و در- ج

  . صورت جلسه با ذكر اصالحات درخواستي و امضاي حاضرين به معاونت پژوهشي ارسال مي گردد-د

 برنامه ريزي دفاع از پروپوزال، اداره جلسه مربوطه و ثبت صورت جلسه و كنترل اصالحات انجام شده -ذ

وسط معاون پژوهشي گروه انجام خواهد شد و در نهايت صورت جلسه مذكور به در پروپوزال و تاييد آنها ت



 ١٩

همراه چك ليست پايان نامه و پروپوزال و مستندات مربوط از گروه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال 

  .خواهد شد

ستند تا آخر امسال بدون دفاع از پروپوزال  مقرر شد پايان نامه هايي كه در ضمن طرح تحقيقاتي نيز ه- 4

مورد پذيرش معاونت پژوهشي قرار گيرد ولي از سال آينده دانشجويان مذكور مي بايست ابتدا از پروپوزال 

پايان نامه خود مطابق اصول مذكور دفاع نمايند و ارائه طرح تحقيقاتي مربوطه به دانشكده با مراكز 

  .تحقيقاتي بعد از آن انجام گيرد

در راستاي افزايش برون دادهاي پايان نامه ها و نظارت بهينه و هدايت دانشجويان در اجراي بهتر پايان  - 5

 مقاالت منتجه در فرمهاي طراحي شده توسط استاد راهنما و مشاور Submitنامه ها مقرر گرديد 

تن مقاله ارسال  ، مSubmitامضاء و تاييد گردد و نويسنده مسوؤل نيز مشخص شود و به همراه نامه 

  انتخاب مجله و كنترل مناسبِ متنشده نيز به معاونت ارائه گردد و اساتيد مربوطه با دقت الزم در

 شده شانس Submitارسال شده از فرصت و نيروي دانشجويان استفاده بهينه بعمل آورند تا مقاالت 

 شده Submitي مقاله چاپ بيشتري را پيدا نمايند و در ضمن جهت امكان پي گيري كارهاي بعد

 .نويسنده مسوؤل از اعضاي محترم هيات علمي باشد

مقرر گرديد معاونين محترم پژوهشي گروهها به عنوان مسوؤل وب سايت گروه، نقش فعال را ايفا  - 6

 .نمايند و تغييرات الزم را به صورت دوره اي به دانشكده ارسال نمايند تا اصالحات الزم انجام گيرد

رايي نمودن قسمت روتيشن پژوهشي رزيدنت ها كه پيرو مصوبه شوراي معاونين مقرر شد جهت اج - 7

 مقرر شده است در سال سوم يا چهارم رزيدنتي برگزار شود كارگروهي 21/10/88پژوهشي مورخه 



 ٢٠

براي طراحي فرايند مذكور تشكيل شود كه در آن راستا سركار خانم دكتر صناعت، خانم دكتر 

 .  روحي و خانم دكتر طالبي اعالم آمادگي نمودندمرتضوي، آقاي دكتر جعفري

  

 

  )RDCC( پژوهشيمركز توسعه و هماهنگ عملكرد -4

   پژوهشي مركز توسعه و هماهنگ1388 اولسه ماهه مشاوره و كارگاهي خالصه عملكرد  *

  : خدمات مشاوره-1

  ي پزشكاي دكتر محمد زكريآقا،  قوجازادهي دكتر مرتضي آقا:نيمشاور

  : به شرح ذيلرهمشاو تعداد

  كل خرداد  ارديبهشت  فروردين

45  90  104  239  

 

  : كارگاهي و برگزاري خدمات آموزش-2

    كارگاه پروپوزال نويسي- 1
   كارگاه مورد شاهدي- 2
   كارگاه رفرانس منيجر- 3
  1 ويژه اكسترني - كارگاه روش تحقيق مقدماتي - 4
 2  ويژه اكسترني - كارگاه روش تحقيق مقدماتي - 5

  
  : خدمات تائيديه متدولوژيك پايان نامه ها-3

  

 5به تعداد تائيديه متدولوژي پايان نامه هاي دانشجويان مقطع دوره دكتراي عمومي و دوره تخصصي باليني 
 نفر



 ٢١

   پژوهشي مركز توسعه و هماهنگ1388 دومسه ماهه مشاوره و كارگاهي خالصه عملكرد  *

  : خدمات مشاوره-1

  ي  پزشكاي دكتر محمد زكريآقا،  قوجازادهيرتض دكتر ميآقا  :نيمشاور

  : به شرح ذيل  مشاورهتعداد 

  كل  شهريور  مرداد  تير

90  80  125  295  

 

  : كارگاهي و برگزاري خدمات آموزش-2

   ويژه دستياران-  كارگاه روش تحقيق مقدماتي- 1
   ويژه مركز آموزشي درماني رازي-  كارگاه روش تحقيق مقدماتي- 2
  1 ويژه اكسترني -  تحقيق مقدماتي   كارگاه روش- 3
  2 ويژه اكسترني - كارگاه روش تحقيق مقدماتي - 4
   ويژه مركز آموزشي درماني رازي–  كارگاه جستجوي الكترونيكي - 5
   كارگاه آشنايي با حيوانات آزمايشگاهي- 6

 
  : خدمات تائيديه متدولوژيك پايان نامه ها-3

  

 37 به تعداد شجويان مقطع دوره دكتراي عمومي و دوره تخصصي بالينيتائيديه متدولوژي پايان نامه هاي دان
 نفر

 

  
  
  
  
  
 

 



 ٢٢

   پژوهشي مركز توسعه و هماهنگ1388 سومسه ماهه مشاوره و كارگاهي خالصه عملكرد * 

  : خدمات مشاوره-1

  ي  پزشكاي دكتر محمد زكريآقا،  قوجازادهي دكتر مرتضيآقا  :نيمشاور

  : به شرح ذيل  مشاورهتعداد 

  كل  آذر  آبان  مهر

90  24  46  160  

 

  : كارگاهي و برگزاري خدمات آموزش-2

   ويژه دستياران-  كارگاه روش تحقيق مقدماتي- 1
   فوق العاده-  كارگاه روش تحقيق مقدماتي- 2
   ويژه اكسترني - كارگاه روش تحقيق مقدماتي - 3
   كارگاه رفرانس منيجر - 4
  تياران ويژه دس– كارگاه جستجوي الكترونيكي - 5
  1 كارگاه آمار و نرم افزارهاي آماري سطح - 6
   كارگاه اصول داوري مقاالت - 7
   تئوريPCR كارگاه مطالعات مولكولي و - 8
 
  : خدمات تائيديه متدولوژيك پايان نامه ها-3

 36به تعداد تائيديه متدولوژي پايان نامه هاي دانشجويان مقطع دوره دكتراي عمومي و دوره تخصصي باليني 
 نفر

  
  
  
 

  
 



 ٢٣

   پژوهشي مركز توسعه و هماهنگ1388 چهارمسه ماهه مشاوره و كارگاهي خالصه عملكرد  *

  : خدمات مشاوره-1

   قوجازادهي دكتر مرتضيآقا  :نيمشاور

  : به شرح ذيل  مشاورهتعداد

 

  : كارگاهي و برگزاري خدمات آموزش-2          

   ويژه دستياران-  تحقيق مقدماتي كارگاه روش- 1
   ويژه اعضاي هيئت علمي -  كارگاه روش تحقيق مقدماتي- 2
   ويژه دستياران-  كارگاه روش تحقيق مقدماتي- 3
   عمليPCR  كارگاه مطالعات مولكولي و - 4
   ويژه دستياران–  كارگاه جستجوي الكترونيكي - 5
   ويژه دستياران–  كارگاه جستجوي الكترونيكي - 6
  1 گروه - كارگاه آشنايي با بيوانفورماتيك - 7
  2 گروه -  كارگاه آشنايي با بيوانفورماتيك- 8
  3 گروه -  كارگاه آشنايي با بيوانفورماتيك- 9

  END Note كارگاه - 10
   كارگاه كارآزمايي باليني- 11
   كارگاه مقاله نويسي- 12
  
  : خدمات تائيديه متدولوژيك پايان نامه ها-3

به تعداد دكتراي تخصصي باليني  يان نامه هاي دانشجويان مقطع دوره دكتراي عمومي و دورهتائيديه متدولوژي پا
  نفر35

 

  كل  اسفند  بهمن  دي

83  39  95  227  



 ٢٤

   تائيديه پايان نامه– مشاوره - جمع كل كارگاههاي برگزار شده 

  تائيديه متدولوژيك  مشاوره علمي  كارگاه پايه  كارگاه تخصصي

15  16  921  113  

 

  ت تكميليبرگزاري واحدهاي پژوهش مقاطع تحصيال* 

مركز توسعه و هماهنگي پژوهش عالوه بر برگزاري كارگاهها و انجام امور مربوط به مشاوره، مسووليت       
عهده دار گرديده است كه از طريق برگزاري تعدادي از واحدهاي درسي دانشجويان تحصيالت تكميلي را 

 ريز واحدهاي ارائه شده به .دد و پرداخت حق التدريس از طرف دانشكده برگزار مي گرRDCCمدرسين 
  : به اين شرح است1388-89 و نيمسال اول 1387-88دانشجويان تحصيالت تكميلي براي نيمسال دوم 

  
   واحد درسي25 :  1387-88مجموع واحدهاي ارايه شده در نيمسال دوم 

  
  ) واحد نظري5/1 -  واحد عملي5/1( درس اطالع رساني پزشكي  - 1
    PhD فيزيولوژي  پزشكي مولكولي ،  
     MScفيزيك پزشكي   
  
  ) واحد نظري10(درس روش تحقيق  - 2
   PhD پزشكي مولكولي، باكتريولوژي    
    MScبيوتكنولوژي، فيزيك پزشكي، ژنتيك   
  
  ) واحد نظري12(درس ارايه مقاله به زبان انگليسي  - 3
    PhDپزشكي مولكولي، باكتريولوژي و فيزيولوژي    
    MSc ميكروبيولوژي،) ورودي2(  فيزيولوژي   
  

   واحد درسي 41: 1388 - 89مجموع واحدهاي ارايه شده در نيمسال اول 

  
  ) واحد نظري5/ 5 -  واحد عملي5/ 5( درس اطالع رساني پزشكي  - 1



 ٢٥

PhD ،بيوشيمي، بيوتكنولوژي    
MSc   ،ميكروبيولوژي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، علوم تشريح، انگل شناسي، هماتولوژي، ژنتيك             

  بيوشيمي، بيوتكنولوژي، 
  
  ) واحد نظري14(درس روش تحقيق  - 2

PhD فيزيولوژي، بيوتكنولوژي، بيوشيمي    
 MScفيزيولوژي، فيزيك پزشكي، ميكروبيولوژي، هماتولوژي    
  
  ) واحد نظري6(درس ارايه مقاله به زبان انگليسي  - 3
    PhDبيوشيمي    
    MScهماتولوژي، بيوتكنولوژي    
  
  ) واحد نظري6( درس آمار زيستي - 4

MScفيزيك پزشكي، بيوتكنولوژي، ايمنولوژي    
  
  ) واحد نظري2 -واحد عملي2(  درس كامپيوتر و آمار - 5

MScايمنولوژي، بيوشيمي    
 

  ) سالن آموزش الكترونيكي(سايت  *

مي شود عالوه بر ايجاد  زير نظر مركز توسعه و هماهنگي پژوهش اداره 1387سايت دانشكده كه از مهر سال     

محيط مناسب براي دسترسي به خدمات اينترنتي براي دانشجويان پزشكي، در برگزاري كارگاههايي كه نياز به 

تجهيزات كامپيوتري و دسترسي به شبكه داشته مورد استفاده قرار گرفته و نيز براي برگزاري واحد هاي درسي 

ع رساني و آمار با گروههاي آموزشي همكاري و تعامل الزم را دانشجويان تحصيالت تكميلي مانند واحد اطال

فضاي فيزيكي براي برگزاري كارگاهها را در اختيار كميته تحقيقات داشجويي و همچنين گروه . داشته است

  .آنكولوژي و گروه اعصاب  قرار داده است 



 ٢٦

   و خارج كشورهاي داخل اعزام اعضاي محترم هيات علمي به همايشامور مربوط به  - 5     

اخص هاي امتيازدهي مدارك اعضاي محترم هيات علمي شركت كننده در شدر اعمال تغييرات * 

پيرو مصوبه هاي جلسات برگزار (از نظر تخصيص سهميه دانشكده ) با ارايه مقاله( همايشهاي خارج كشور

  :به شرح زير مي باشد) شده در شهريور و اسفندماه سالجاري

  امتيازات  شاخص ها

  1   اقدام به موقع متقاضي جهت ارائه مدارك درخواست شركت در همايش -

  1  بودن شركت كننده) بورد( عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي -

  1  شركت كننده) منتخب وزارت متبوع( استاد نمونه بودن -

  1   كسب رتبه در جشنواره رازي، خوارزمي و پژوهشي دانشگاه در طول دو سال گذشته-

  2   و تعداد مقاالت ارائه شده                            ارائه دو عنوان پوستر نحوه-

  3   ارائه سه عنوان پوستر                                                                                 

  5     ارائه يك عنوان سخنراني                                                                               

  7   سخنران مدعو                                                                                 

  1  اند  افرادي كه تا بحال با هزينه دانشگاه در همايشهاي خارج از كشور شركت ننموده-

  1  ر و مدارك الزم  اقدام بموقع شركت كننده جهت ارائه گزارش سف-

  3   ارائه مقاله چاپ يا پذيرش شده از خالصه مقاالت سال قبل -

  2  سال قبل دو  ارائه مقاله چاپ يا پذيرش شده از خالصه مقاالت -

  1  يا بيشترسال قبل سه  ارائه مقاله چاپ يا پذيرش شده از خالصه مقاالت -

  1  ه پژوهشي دانشگاه امتياز در هفت150 كسب امتياز پژوهشي بيشتر از -

  1   عضو هيات علمي گروه علوم پايه-

  1  تمام وقت عضو هيات علمي -

  

  



 ٢٧

  1388آمار متقاضيان شركت در همايش هاي خارج كشور در طول سال * 

نحوه شركت در 

  همايش

تعداد كل اعضاي هيات 

علمي متقاضي شركت در 

  همايش

تعداد شركت 

كنندگان با هزينه 

  دانشگاه

تعداد شركت 

كنندگان با هزينه 

  شخصي

تعداد 

انصراف 

  دهندگان

تعداد خالصه 

مقاالت چاپ 

  شده

  106  11  11  45  67  با ارايه مقاله

  -  -  62  -  62  بدون ارايه مقاله

  

 نفر سهميه اختصاصي به دانشكده از سوي معاونت محترم پژوهشي دانشگاه، مطـابق آيـين   45از الزم به ذكر است  

 از اعضاي محترم هيـات علمـي مـشمول دريافـت هزينـه شـركت در كنگـره از سـوي                 نامه مربوطه، فقط آن دسته    

  : پژوهش دانشگاه مي باشند كه

  . با ارايه مقاله در همايش شركت نمايند -1

  .مقاالت درج گردد/ بايستي نام دانشگاه علوم پزشكي تبريز بطور كامل درخالصه مقاله-2

 مربوطه، با توجه به اولويت بندي مدارك ارايه مقاله، خـارج از  در جلسات پس از بررسي مستندات ارايه شده       -3

  .سهميه اختصاصي در نيمسال اول و دوم نباشند

  

  1388آمار متقاضيان شركت در همايش هاي داخل كشور در طول سال *

نحوه شركت در 

  همايش

تعداد كل اعضاي هيات علمي شركت 

  كننده در همايش

  تعداد خالصه مقاالت چاپ شده

  407  133  ارايه مقالهبا 

  -  143  بدون ارايه مقاله

  



 ٢٨

  آمار متقاضيان تشويق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر و بين المللي*

  تعداد مقاالت  نوع ايندكس مقاالت چاپ شده در مجالت

  ISI 134ايندكس 

  137  ساير ايندكس ها

  87  مقاالت فارسي

  

  11  ويي قبل از دفاعمقاالت چاپ يا پذيرش شده از پايان نامه دانشج

  

  :امور مربوط به ترفيع پايه-6

 1682/4/5 فقره درخواست ترفيع پايه بررسي شده است كه بر اساس نامه شماره 326 ، 1388سال در طول 

مطابق بررسي هاي كارشناسي قبلي .  نفر حائز شرايط از نظر مستندات پژوهشي بودند34 ، 30/2/83مورخه 

رايط مربوط به مستندات پژوهشي به صورت آيين نامه ارائه شده است كه بعد از ش و پيشنهادات ارائه شده

طرح موضوع در هيئت مميزه دانشگاه و جمع بندي نهايي نظرات از دانشكده هاي ديگر موضوع در شوراي 

  .دانشگاه طرح و مورد تصويب قرار گرفت

  :كتابخانه دانشكده پزشكيخالصه فعاليتهاي  - 7

 دانشگاه و ي درماني و مراكز آموزشي مستقر در دانشكده پزشكي آموزشي گروههاهي از كلي سنجازين  -1    

 موارد ي مجموعه كتابخانه و در برخي سازي غني در راستادي منعكس شده جهت اقدام به خري هاازي نيبررس

  ي درماني مراكز آموزشي به كتابخانه هاازيانتقال منابع مورد ن



 ٢٩

 يي و آموزش و راهنماي آموزشي گروههاهي به كلتاليجيرم افزار كتابخانه در خصوص ن دياطالع رسان - 2

  نيمراجع
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دانشكده در سطح  در راستاي ايجاد جو رقابتي بيشتر و انگيزش بيشتر در دانشكده پزشكي براي اولين بار

د جشنواره اي ترتيب داده شد و پا به پاي جشنواره پژوهشي دانشگاه، در سطح دانشكده نيز مدارك مور

  .ارزيابي قرار گرفتند و موارد برتر در روز پژوهش قبل از اعالم نتايج كلي دانشگاه اعالم شدند
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  :1389برنامه هاي معاونت پژوهشي دانشكده در سال 

  

ولويت هاي پژوهشي دانشگاه كه توسط اين دانشكده اجراي طرح تحقيقاتي مصوب بروز رساني ا - 1

  .پيشنهاد و تصويب شده است

 راه اندازي سايت كامپيوتر و زبان دانشكده - 2

 راه اندازي مجله انگليسي دانشكده - 3

 راه اندازي حيوان خانه دانشكده پزشكي  - 4

 راه اندازي دپارتمان اپيدميولوژي باليني - 5

و پايان نامه مقطع دكتري عمومي و برنامه ريزي جهت بازبيني واحدهاي آموزشي مربوط به پژوهش  - 6

  پژوهشي- ني براي برون دهي آموزشيآسازي 

 تلفيق افقي پژوهشي در واحدهاي آموزشي و دخالت دادن آنها در ارزيابي درون بخشي - 7

 در دپارتمانهاي آموزشي در راستاي كمك بيشتر به Clinical Researchتالش براي ايجاد ليستهاي  - 8
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