
1 
 

 یپژوهش پلمید دوره

 تهران یدانشگاه علوم پزشک 

 

 : مقدمه

ر های آموزشی و پژوهشی دترین دانشگاه علوم پزشکی کشور، همواره پیشگام نوآوریدانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی

ن پزشکی تهران به رسالت تبییبوده است. روند پرشتاب دانش پزشکی در جهان و تعهد دانشگاه علوم  ایرانحیطه علوم پزشکی در 

های امهاد ساختارها و برنش در راستای تولید علم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، همواره دانشگاه را بر آن داشته است تا در پی ایجشده

 .پژوهشی جدید برای نیل به این رسالت باشد آموزشی

 

 : هدف

 علوم هایپژوهش ای است در زمینهگواهینامه (TUMS Research Diploma) دیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

توانند در میهای علوم پزشکی رشته 2آموختگان( و دانشبه صورت موازی با تحصیل در رشته اصلی خود) 1شکی که دانشجویانپز

طراحی شده که عالوه  3فراگیرانی آموزشصورت به پایان رسانیدن موفقیت آمیز دوره مربوطه، آن را کسب کنند. دوره مزبور با هدف 

های پژوهشی بتوانند به عنوان نیروی کارآمد، به فعالیت بر دارا بودن دانش و نگرش مورد انتظار در رشته خود، با کسب مهارت

 .دپژوهشی بپردازن

 

  لین:مشمو -1ماده 

و تحصیالت تکمیلی )ارشد، دکتری تخصصی،  کارشناسی، ایمقاطع دکترای حرفه آموختگانو دانشتمامی دانشجویان  :1-1بند 

 مشمول این آیین نامه هستند.  باشند،واجد شرایط مدنظر میکه  کشورعلوم پزشکی  هایهای مختلف دانشگاهرشتهو ...(  دستیاری

توانند از ترم دوم آغاز دوره تحصیلی می مشغول به تحصیل، در صورت دارا بودن معیارهای مدنظر دوره مربوطه، دانشجویان: 1تبصره 

 .در این دوره شرکت کنند ،خود

ل که دوره دیپلم پژوهشی قبباشد. در صورتی: تحصیل در این دوره برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران رایگان می2تبصره 

 اشد.بهای تحصیلی باقی مانده میتمام نشود، فراگیر موظف به پرداخت شهریه برای گذراندن ترم فراگیر آموختگییا همزمان با دانش

راساس ب)های علوم پزشکی، مشمول هزینه دانشجویان دیگر دانشگاهنیز آموختگان و دانشتمامی : گذراندن دوره مذکور، برای 3تبصره 

 باشد.می( یپژوهش پلمید یعال یشورا ی از طرفدشنهایپنرخ مصوب 

                                                           
 .باشدیم یپزشک علوم یهارشته یلیتحص مقاطع از یکی در لیتحص حال در که یفرد1 

 .باشد شده آموخته دانش ،یپزشک علوم یهارشته مقاطع از یکی از که یفرد2 

 یپژوهش پلمید دوره در لیتحص حال در یپزشک علوم یهارشته انیدانشجو و اموختگاندانش3 
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 متقاضیان شرکت در دوره:نحوه انتخاب و جذب  -2ماده 

از معدل، مدرك زبان انگلیسی، رزومه و مصاحبه حضوری کسب  فراگیرانبراساس امتیازی است که  ،معیار ورود به دوره :2-1بند 

 .کنندمی

نامه اندازی دوره )که به مراحل آن در شیوهپس از ارائه پیشنهاد راه پیشنهاد دهنده دوره(مسئول دوره )استاد و متولی  :2-2بند 

موظف است  مسئول دوره. برگزار نمایدمرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه تواند دوره مذکور را با نظارت ( میشده استشاره ا

 .مسئول تایید و تصویب آن خواهد بودنیز و شورای عالی دیپلم پژوهشی  کردهها را تهیه دستورالعمل ارزشیابی مدارك و مصاحبه

 دوره هایبخش -3 ماده 

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

 شده تعیین پیش از درسی واحد 12 تا 8ملزم به گذراندن بین  فراگیرانبخش واحدهای آموزشی )نظری و عملی(:  :3-1بند 

  .هستند

 .شودمشخص میتر به آن اشاره شده است، که پیشنامه و دستورالعمل اجرایی برنامه تعداد و نوع واحدها در شیوه :1هتبصر

 به یمعرف صورت به ترم ابتدای در یا وو بگذرانند  انتخاب معمول صورت به توانند هر یک از دروس تئوری را می فراگیران :2تبصره 

 اخذ ترم همان در را درس آن هستند موظف ،نگیرند درس آن از را قبولی نمره چنانچه و کنند شرکت مربوطه امتحان در استاد،

 .نمایند

 .نامه استپایانچهار واحد نامه تحقیقاتی: این بخش شامل انجام یک پروژه تحقیقاتی معادل پایانبخش  :3-2بند 

 .است نامه تحقیقاتی بر عهده شورای عالی دیپلم پژوهشیپایانتصویب و نظارت بر اجرای : 1تبصره

 راییاج دستورالعمل و نامهشیوهنامه خود را با یک استاد بگذرانند، در توانند پایانکه به طور همزمان می فراگیرانیتعداد  :2تبصره

 .بود خواهد اجرایی دستورالعمل و نامهشیوه این تصویب و تایید مسئول پژوهشی دیپلم عالی شورای و شودمی مشخص برنامه

 .موظف است از پایان نامه تحقیقاتی خود دفاع نماید فراگیر : جهت فارغ التحصیل شدن،3تبصره 

 اعضای هیات علمي همکار برنامه -4ماده 

 حداقل یک مقالهکلیه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری که در سال گذشته   :4-1بند 

ISI یا Medline  نامه دانشجویان را در این دوره به توانند راهنمایی پایانبه عنوان نویسنده اول یا مسئول، منتشر کرده باشند می

 .یرندگعهده 

نامه مقطع های علوم پزشکی )غیر از دانشگاه علوم پزشکی تهران( که در حال گذراندن واحد پایان: دانشجویان دانشگاه1تبصره 

 همراه هب مبدا دانشگاه در خود یراهنما استاد با توانندیم دوره مسئولباشند، در صورت صالحدید تحصیلی خود در دانشگاه مبدا می

 .کنندمنتخب از دوره دیپلم پژوهشی مدنظر، واحد پروژه دیپلم پژوهشی را اخذ  دوم یراهنمااستاد 

 را خود نامهانیپا یستیبا ریفراگ جو،شناد لیتحص محل دانشگاه از راهنما استاد رشیپذ باه دور مسئولدر صورت مخالفت : 2تبصره 

 .دینما اخذ مذکور دوره طرف از شده یمعرف دیاسات با
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نامه دانشجو در دانشگاه مبدا بایستی مورد پذیرش مسئول دوره دیپلم پژوهشی و در راستای عنوان و اهداف : عنوان پایان3تبصره 

 مذکور باشد.دوره 

نامه جاری ترفیع و های آموزشی اعضای هیات علمی در این برنامه از جمله راهنمایی پایان نامه، مشمول آیینفعالیت :4-2بند 

 .باشدنامه مربوطه قابل محاسبه میارتقای اعضای هیات علمی خواهد بود و بر اساس آیین

 طول دوره - 5ماده 

 نامه خود دفاع نماید.از پایان دوسالهباید پیش از پایان دوره  فراگیر سال است وطول دوره حداکثر دو  :5-1بند 

طول دوره به پیشنهاد استاد راهنمای پایان نامه و تایید شورای عالی، به شرط آنکه پیش از پایان دوره تحصیلی اصلی به : 1تبصره 

ی هزینه آموخته شود، بایستدانشجو از مقطع تحصیلی خود دانش کهو در صورتی حداکثر تا یکسال دیگر قابل تمدید است ،پایان رسد

 بپردازد.

 گواهینامه - 6ماده 

ت که برنامه را با موفقی نیفراگیراهای تئوری و عملی و اخذ پذیرش برای انتشار مقاله، به در انتهای دوره و بعد از انجام کلیه بخش

 .شوداز طرف دانشگاه و با امضای معاونین پژوهشی و آموزشی دانشگاه اعطا می هسپری کرده باشند، گواهینامه مربوط

 متولي اجرای برنامه -7ماده

 انشگاهد پژوهشی دیپلم عالی شورای نظر زیرعلوم پزشکی تهران  دانشگاه مرکز رشد استعدادهایمتولی اجرای این برنامه،   :7-1بند 

 دخواه شورا این عهده بر آن اصالح و تغییر گونه هر و نامه آیین این اجرای به مربوط هایدستورالعمل و نامه شیوه تصویب و است

 .بود

 :شوند و عبارتند ازدانشگاه به مدت سه سال منصوب مییس ئراعضای شورای عالی دیپلم پژوهشی با حکم  :7-2بند 

 (معاون پژوهشی دانشگاه )رییس شورا 

 معاون آموزشی دانشگاه  

  (شورا ریدب) استعدادهای درخشانرییس مرکز رشد 

 رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه 

 های علمی دانشجویانسرپرست مرکز پژوهش 

 نفر از معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی به انتخاب رییس شورا الی پنج سه 

 عضو حقیقی به انتخاب رییس شورانفر  الی پنج سه 

 

 .های علمی و اجرایی یا واحدهای اجرایی مرتبط تفویض نمایدبه کمیتهتواند بخشی از وظایف خود را شورا می :7-3بند 
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 تغییر و اصالح آیین نامه -8ماده 

تواند پیشنهادات خود را برای تغییر و اصالح این آیین نامه هر دو سال یکبار، به شورای دانشگاه ارایه یشورای عالی دیپلم پژوهشی م

 .نماید

 باشد.عالی دیپلم پژوهشی مینامه اجرایی، برعهده شورای: تدوین و تصویب شیوه1تبصره 

 

 

 .به تصویب شورای دانشگاه رسید 9/3/1011 در جلسه مورخ بند 11ماده و  8این آیین نامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




