
 دانشکده بهداشت روند جریان پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 ترم 

 اول :

 یآموزشواحدهای  گذراندنگروه مربوط و  هایداآشنایی با است

 ترم اول ) روش تحقیق و ... (  
  

 

 

 ترم

 دوم : 

 واحدهای آموزشی ترم دوم گذراندن -

 سینو شیپاد راهنما و عنوان پیشنهاد استفرم ) انتخاب استاد راهنما از گروه مربوط -

 (طرح

 فرم تعیین استاد راهنما و استاد مشاورو پایان نامه  پیش نویس طرحدریافت فرم  -

 راهنما و مشاور   های پایان نامه با همکاری استاد طرح سینو شیپتکمیل  -

   پیشنهادی در شورای پژوهشی گروه طرح سینو شیپطرح  -

)فورم دعووا از    ی پژوهشوی دانشوکده  اشوور  پیشنهادی در طرح سینو شیپطرح  -

  داوران(
  

 

تابستان 

 اول :

 پیشنهادی در شورای پژوهشی دانشگاه طرح سینو شیپ شدن طرحم -

 راهنما و مشاور   استادهای ،صدور حکم مصوب پایان نامه برای دانشجویان -

 شروع کار پایان نامه    -
  

 

 

 ترم

سوم   

: 

 م طی واحدهای آموزشی ترم سو -

یید استاد راهنما و دبیر شورای گوروه تخصصوی بوه    اه گزارش سه ماهه اول با تیارا -

 دانشکده   یپژوهش

بوه  تخصصوی   یید استاد راهنما و دبیر شورای گوروه اه گزارش سه ماهه دوم با تیارا -

 دانشکده یپژوهش
 

 

 

ترم 

چهارم  

: 

تاد راهنما و دبیور شوورای   یید اساه گزارش سه ماهه سوم ) در صورا نیاز ( با تیارا -

 پژوهشی گروه تخصصی به پژوهشی دانشکده  

 نگارش نهایی پایان نامه   -

 راهنما و مشاور و رفع نقایص آن استادهایمطالعه نهایی پایان نامه توسط  -

 وهشی گروه تخصصییید دبیر شورای پژااعالم آمادگی برای دفاع از پایان نامه با ت -

 (فرم تعیین تاریخ دفاع)

  قبل از تاریخ دفاع دو ماه دستکمپایان نامه به معاونت پژوهشی دانشکده  فرستادن -

 وهشی دانشکدهژتوسط شورای پ داور های داتعیین است -

هفته  3و دریافت پاسخ آنها در مدا حداکثر  استادهای داورپایان نامه به  فرستادن -

 (اعالن برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه فرم و   فرم دعوا از داوران)

 
  

تابستان 

 : دوم

 دفاع از پایان نامه -

 تسویه حساب -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset37/Ta%20een%20ostad%20moshaver.pdf


 

 

 نکته های مهم:
و گروه مربوط انتخاب کرده و بوا کموو و هودایت    دانشجو باید موضوع پایان نامه را با نظر استاد راهنما  -

 . کندرا تکمیل  پژوهشیطرح پیش نویس مشاور فرم  های راهنما و استاد

 ه گواهی کارگاه پروپوزال نویسی قبل از طرح پیش نویس طرح الزامی می باشد. یارا -

یان نامه کارشناسی ارشد دانشجو موظف است قبل از تاریخ دفاع در راستای فعالیتهای علمی مربوط به  پا -

ه به مجالا علمی پژوهشی معتبر تهیه و تحویل استاد راهنموا نمایود و اسوتاد    ییو مقاله به منظور ارادستکم 

 . بفرستدول، مقاله را به مجله مورد نظر ومسنویسنده یید به عنوان اراهنما پس از ت

 ی مصوب اجرا گردند.همه پایان نامه های کارشناسی ارشد می باید بصورا طرح پژوهش -

 تکمیل فرم کمیته اخالق دانشگاه برای همه طرح های پژوهشی اجباری می باشد. -

 و یو از مجریان طورح )اسوتادان راهنموا، مشواور    پیش از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه هیچ -

 دانشجو( مجاز به شروع پژوهش نمی باشند.

فرستادن مقاله منوت  از پایوان ناموه بوه مجلوه علموی پژوهشوی و         6331-6331از نیمسال نخست تحصیلی  -

 ( پیش از جلسه دفاع اجباری است.Submissionدریافت رسید مربوط )

 می باشد. یقبل از دفاع پایان نامه ، حضور دانشجو در حداقل دو جلسه دفاع اجبار -

از  ISI, PubMed, Scopus( از مجلوه هوای نمایوه در    Acceptanceیرش )نمره پایان نامه با دریافت پذ -

بیست و برای مجله ها در سایر  نمایه ها از نوزده محاسبه می گردد. در صورا دریافت نکردن پوذیرش توا   

 تاریخ دفاع نمره از هجده محاسبه می گردد.

موظف   نامه در مجامع و مجله های علمی استاد)ان( راهنما و دانشجو هنگام ارایه نتای  پایانمجری )ان(،  -

در دانشوگاه علووم پزشوکی و خودماا      (پایوان ناموه  طورح ) به درج این مطلب که ))این موضوع در قالوب  

بهداشتی درمانی گیالن انجام شده است(( می باشند. همچنین در تمام مقاالا منت  از پایان نامه عوالوه بور   

( دانشگاه )دانشکده( به نحو صحیح درج گوردد. در ییور   Affiliationذکر جمله فوق باید ارتباط سازمانی )

امتیازهوای مربووط در   محفوظ خواهد بود و  اینصورا حق هرگونه پیگیری بعدی برای دانشگاه )دانشکده(

 نظر گرفته نمی شود.

 ارتباط سازمانی دانشجویان، کارمندان و استادهای دانشکده بهداشت به شرح زیر است: -

 داشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایراندانشکده به
School of Health, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

ارتباط سازمانی با این مرکوز   به اعضای هیاا موسس و شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی دانشکده می باید -

( Affiliationواند در قالب دو ارتباط سازمانی )در همه انتشاراا علمی خود اشاره کنند. این موضوع می ت

 مطرح گردد.

 است: ریبه شرح ز دانشکده یقاتیمرکز تحق یپژوهش یموسس و شورا اایه یاعضا یارتباط سازمان -

 ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایرانبهداشت ومحیط زیست مرکز تحقیقاا 
Research Center of Health and Environment, Guilan University of Medical Sciences, 

Rasht, Iran 
 مسوولیت حقوقی و اخالقی کلیه مطالب مندرج در پایان نامه به عهده استاد راهنما می باشد. -

کلیه حقوق مادی و معنوی که پایان نامه متضمن آن است برای استاد)ان( راهنما، مشاور و دانشجو بطوور   -

 تفاهم نامه در بین افراد فوق حقوق مربوط تابع تفاهم نامه است.مشترک محفوظ است. در صورا 

مسوولیت اصلی رعایت استانداردهای اخالقی در کلیه پژوهش ها بر عهده پژوهشگر اصلی )مدیر اجرایی  -

طرح و در مورد پایان نامه استاد راهنما( است. از اینرو در صورا خطای سایر همکاران حتی بدون اطوالع  

لی، اگرچه این امر موجب مسوولیت فرد خطاکار نیز خواهد شد اما به هیچوجوه رفوع کننوده    پژوهشگر اص

 مسوولیت پژوهشگر اصلی نخواهد بود.


