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 نامه ديپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهرانآيين

)(TUMS Research Diploma 

 مقدمه

ی های آموزشترین دانشگاه علوم پزشکی کشور، همواره پیشگام نوآوریقدیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان

علوم  کشور بوده است. روند پرشتاب دانش پزشکی در جهان و تعهد دانشگاه حیطه علوم پزشکی در و پژوهشی در

کارآمد، همواره دانشگاه را بر  اش در راستای تولید علم و تربیت نیروی انسانیپزشکی تهران به رسالت تبیین شده

 .ن رسالت باشدپژوهشی جدید برای نیل به ای -آموزشی هایآن داشته است تا در پی ایجاد ساختارها و برنامه

   هدف 

ای است در زمینه گواهینامه (TUMS Research Diploma) دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

توانند در صورت به پایان رسانیدن های علوم پزشکی میدانشجویان رشته های علوم پزشکی کهپژوهش

با هدف  خود، آن را کسب کنند. دوره مزبوردوره مربوطه، به صورت موازی با تحصیل در رشته اصلی  آمیزموفقیت

انتظار در رشته خود، با کسب  التحصیالنی طراحی شده که عالوه بر دارا بودن دانش و نگرش موردتربیت فارغ

 فعالیت پژوهشی بپردازند.  های پژوهشی بتوانند به عنوان نیروی کارآمد، بهمهارت

 :دانشجويان مشمول -1ماده 

 های مختلفای و کارشناسی رشتهدکترای حرفه غول به تحصیل و واجد شرایط در مقاطعمش تمامی دانشجویان

 هستند. نامهآئین شان باقی مانده باشد، مشمول ایندانشگاه علوم پزشکی تهران که حداقل دو سال از تحصیل

 .شرکت کنند توانند از ترم دوم آغاز دوره تحصیلی خود در این دورهدانشجویان می

 

 :متقاضی نحوه انتخاب و جذب دانشجويان -2ماده

صاحبه ممعدل، مدرك زبان انگلیسی، رزومه و  : معیار ورود به دوره بر اساس امتیازی است که دانشجویان از1-2

  .نندکحضوری کسب می
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دانشجویان، مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه است. این مرکز موظف است  متولی انتخاب :2-2

تصویب آن  ها را تهیه نماید و شورای عالی دیپلم پژوهشی مسئول تایید ورزشیابی مدارك و مصاحبها دستورالعمل

 .خواهد بود

 :های دوره: بخش3-ماده

 .نامه تحقیقاتی استواحدهای آموزشی )نظری و عملی( و پایان این دوره شامل بخش

 واحد درسی از پیش 12تا  8گذراندن بین آموزشی )نظری و عملی(: دانشجویان ملزم به  بخش واحدهای :1-3

 تعیین شده هستند.

 .شوداجرایی برنامه مشخص می نامه و دستورالعملها در شیوه: تعداد و نوع واحد1تبصره

به صورت معمول و شرکت در کالس گذرانده و یا در  را توانند هر یک از دروس تئوری: دانشجویان می2تبصره

 ،استاد، در امتحان مربوطه شرکت کنند و چنانچه نمره قبولی را از آن درس نگیرند بهابتدای ترم به صورت معرفی 

 .هستند آن درس را در همان ترم اخذ نمایند موظف

 .نامه استمعادل چهار واحد پایان نامه تحقیقاتی: این بخش شامل انجام یک پروژه تحقیقاتیپایان :2-3

 .است تحقیقاتی بر عهده شورای عالی دیپلم پژوهشی نامهپایانتصویب و نظارت بر اجرای : 1تبصره

و  نامهشیوه نامه خود را با یک استاد بگذرانند، درتوانند پایانزمان میبه طور هم : تعداد دانشجویانی که2تبصره

نامه شیوهتصویب این  شود و شورای عالی دیپلم پژوهشی مسئول تایید ودستورالعمل اجرایی برنامه مشخص می

  .و دستورالعمل اجرایی خواهد بود

 :اعضای هيات علمی همکار برنامه :4ماده نامه تحقیقاتی خود دفاع نمایداز پایان : دانشجو موظف است3تبصره 

سال گذشته  : کلیه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری که در سه1-4

توانند راهنمایی می ،کرده باشند به عنوان نویسنده اول یا مسئول، منتشر Medline یا ISI حداقل یک مقاله

 .بگیرند نامه دانشجویان را در این دوره به عهدهپایان

نامه جاری ینئنامه، مشمول آپایان های آموزشی اعضای هیات علمی در این برنامه از جمله راهنماییفعالیت :2-4

 .باشدمربوطه قابل محاسبه می نامهآئیناساس  یات علمی خواهد بود و برترفیع و ارتقای اعضای ه

 

 :: طول دوره5ماده

 .باید پیش از پایان دوره تحصیلی اصلی دانشجو به پایان برسد طول دوره حداکثر دو سال است و
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 دوره پیش از پایان کهنامه و تایید شورای عالی، به شرط آنپیشنهاد استاد راهنمای پایان : طول دوره به1تبصره

 .سال دیگر قابل تمدید است حداکثر تا یک ،تحصیلی اصلی به پایان برسد

 :: گواهينامه6ماده

 های تئوری و عملی و اخذ پذیرش برای انتشار مقاله، به دانشجویانی کهانجام کلیه بخش در انتهای دوره و بعد از

معاونین پژوهشی و آموزشی  مربوط از طرف دانشگاه و با امضایبرنامه را با موفقیت سپری کرده باشند، گواهینامه 

 .شوددانشگاه اعطا می

 :: متولی اجرای برنامه7ماده

است و  شورای عالی دیپلم پژوهشی دانشگاه توسعه پژوهش دانشگاه زیر نظر این برنامه، مرکز : متولی اجرای1-7

گونه تغییر و اصالح آن بر عهده این شورا رو ه نامهآئینهای مربوط به اجرای این نامه و دستورالعملشیوه تصویب

 .خواهد بود

یس دانشگاه به مدت سه سال منصوب ئنفر هستند که با حکم ر 12 پژوهشی اعضای شورای عالی دیپلم :2-7

 از: شوند و عبارتندمی

 یس شورا(ئمعاون پژوهشی دانشگاه )ر (1

  معاون آموزشی دانشگاه (2

 پژوهش دانشگاه )دبیر شورا( یس مرکز توسعهئر (3

 دانشگاه یس مرکز توسعه آموزشئر (4

 یس مرکز رشد استعدادهای درخشانئر (5

 یس شورائمراکز تحقیقاتی به انتخاب ر سه نفر از معاونین پژوهشی (6

 شورا یسئسه نفر عضو حقیقی به انتخاب ر (7

  های علمی دانشجویانسرپرست مرکز پژوهش (8

اجرایی یا واحدهای اجرایی مرتبط تفویض  های علمی وتواند بخشی از وظایف خود را به کمیتهمیشورا  :3-7

 .نماید

 :نامه: تغيير و اصالح آئين8ماده
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 هنامه هر دو سال یکبار، بینئتواند پیشنهادات خود را برای تغییر و اصالح این آشورای عالی دیپلم پژوهشی می

  شورای دانشگاه ارایه نماید.

 شورای دانشگاه رسید. به تصویب 22/12/88تبصره در جلسه مورخ  5ماده و  8نامه در این آئین

 ديپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران شيوه نامه و دستورالعمل اجرايی

Research Diploma-TUMS 

 :ثبت نام .1

نامه بوده، باشند، مشمول این آئین ز همه شرایط زیرئپزشکی تهران که حا کلیه دانشجویان دانشگاه علوم :1-1

  این دوره ثبت نام نمایند: توانند درمی

 ای باشند.  حرفه مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته یا دکترای (1

 .باشند حد اقل یک ترم تحصیلی را در رشته اصلی خود به پایان رسانیده (2

 .باشد سال باقی مانده 2لدر ابتدای شروع دوره، از مدت تحصیل آنها حداق (3

استاد بگذرانند، با تایید شورای  : دانشجویانی که مجاز باشند واحدهای درسی خود را به صورت معرفی به1تبصره

شوند. بدیهی است که این امر نباید با سایر بندهای این معاف می 1-1 بند (3)عالی دیپلم پژوهشی از شرط 

 یرت داشته باشد.اصلی مغا نامهنامه و نیز آئینشیوه

از بین واحدهای  تواندواحد است که در صورت تمایل، دانشجو می 4، : تعداد واحدهای درسی اختیاری3-2

 نماید را انتخاب آنها ،ه شده در هر ترم تحصیلیئارا (non-core) غیراصلی

دانشکده سهمیه خاصی در درخشان دانشگاه، برای هر  رشد استعدادهای کزدر ابتدای هر سال تحصیلی مر :2-1

شود که در صورت پرنشدن ظرفیت هر سهمیه رزرو نیز در نظر گرفته می گیرد. برای هر دانشکده یکنظر می

 شود. ها تامین میسایر دانشکده سهمیه، از رزرو

 :نوع و تعداد واحدها .2

 دوره شامل واحدهای اجباری و واحدهای اختیاری است. : واحدهای درسی این1-2

 .است واحد انتخابی 2 و (core) واحد اصلی 6 واحد است که شامل 8اجباری،  تعداد واحدهای درسی :2-2

 باشند.می "اجباری اصلی"دانشجویان موظف به گذراندن همه واحدهای  (1
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-non) بین واحدهای غیر اصلی ، با توصیه استاد راهنمای پروژه و توسط دانشجو از"اجباری انتخابی"واحدهای  (2

core)  شود.ارایه شده در هر ترم تحصیلی، انتخاب می 

پژوهشی، واحدهای خود را به صورت معرفی به استاد  توانند با تایید شورای عالی دیپلمدانشجویان ذیل می :4-2

 :بگذرانند

  درخشان( )با تایید مرکز رشد استعدادهای .را با موفقیت به پایان رسانیده باشند RRE دانشجویانی که دوره -

 های علمی دانشجویان(پژوهش )با تایید مرکز .نمایندهای پژوهشی تدریس میدانشجویانی که در کارگاه -

  )با تشخیص مرکز توسعه پژوهش دانشگاه( .هستند که دارای مقاله چاپ شده در مجالت معتبر دانشجویانی -

 )با تایید مدیریت امور پژوهشی دانشگاه( .پژوهشی مصوب در دانشگاه هستند دانشجویانی که مجری یک طرح  -

 :آورده شده است 1تعداد واحدهای دروس اصلی و غیر اصلی در جدول شماره  نام و :2-5

 1جدول شماره 

 (non-core) واحدهای غيراصلی (core) واحدهای اصلی

 تعداد واحد نام واحد تعداد واحد نام واحد

بالینی پایه  هایشناسی پژوهشروش

 )اپیدمیولوژی پایه(

های بالینی پیشرفته شناسی پژوهشروش 2

 پیشرفته( )اپیدمیولوژی

2 

 2 آمار کاربردی پیشرفته 2 آمار کاربردی پایه

 2 اپیدمیولوژی ملکولی 1 علمی نگارش

 2 سرطان اپیدمیولوژی 1 جستجو در منابع الکترونیک

 2 های آزمایشگاهیمهارت  

 2 آزمایشگاهیکار با حیوانات   

 2 سالمت اقتصاد  

 2 های کیفیپژوهش  

 2 مرور نظام مند  
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 :اساتيد .3

 .باشدشورای عالی دیپلم پژوهشی می انتخاب مسوولین دروس بر عهده :3-1

استانداردی را برای درس مربوطه تهیه و به  (curriculum) مسوولین دروس موظفند برنامه درسی :3-2

 .ه نمایندئارا دیپلم پژوهشیشورای عالی 

 :نحوه امتحان .4

 .شودبه اساتید آزمون در ابتدای ترم و در سایر واحدها در پایان دوره برگزار می : آزمون در واحدهای معرفی1-4

 .باشدباشد میمی 22از 14حداقل نمره قبولی دروس،  :2-4

 .حضور و غیاب همانند سایر دروس است نحوه :3-4

 :پروژه تحقيقاتی .5

 .شوداستادی است که پروژه دوره دیپلم پژوهشی با راهنمایی او انجام می : استاد راهنمای پژوهشی،1-5

توسعه پژوهش  ثبت پروژه تحقیقاتی الزم است دانشجو و نیز استاد راهنما پروژه را در سامانه مرکز برای :2-5

 .دانشگاه ثبت نمایند

 .دانشجو، به عهده شورای عالی دیپلم پژوهشی است استاد انتخابیتایید اولیه پروژه و  :3-5

های علمی دانشجویان قرار ها در مرکز پژوهشتحقیقاتی در روند تصویب طرح پس از تایید اولیه، پروژه :4-5

 تکلیف پروژه )رد، قبول، قبول مشروط( را مشخص ماه 4ها موظف است حاکثر طی مدت پژوهش گیرد. مرکزمی

 .نماید

 .باشد: زمان تصویب پروژه تحقیقاتی حداقل یک سال پیش از پایان دوره می5-5

مقاله در مجالت داخلی با امتیاز  1واحد است که محصول آن حداقل پذیرش چاپ  4: پروژه تحقیقاتی معادل6-5

 .است پژوهشی یا مجالت خارجی نمایه شده، -علمی

نسخه از آن مقاله به استاد  از پروژه مربوطه و ارایه یکمقاله حاصل  submit مشروط به : جلسه دفاع7-5

 راهنما است

به کسب پذیرش مقاله حاصل از پروژه در مجالت داخلی با امتیاز  اعطای گواهینامه دیپلم پژوهشی مشروط :8-5

 .خارجی نمایه شده است پژوهشی یا مجالت -علمی
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مقاله باشد )ابداع، اختراع و...( تایید آن به عهده  ز: اگر محصول پژوهشی غیر ا5-8، 5-7، 5-6تبصره بندهای 

 .است شورای عالی دیپلم پژوهشی

 :شورای عالی ديپلم پژوهشی .6

یا  هایی ایجاد کند )از جمله کمیته علمی و کمیته اجرایی( و برخیتواند کمیتهپژوهشی می شورای عالی دیپلم

 .تفویض نماید اآنههمه وظایف و اختیارات خود را برای مدت مشخصی به 

 


