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 : مقدمه

یشگام پدانشگاههای  در نظر دارد به عنوان یکی از، یک دانشگاه علوم پزشکی تازه تاسیسبه عنوان  ساوهدانشگاه علوم پزشکی 

هان در جو بهداشتی پزشکی علوم . روند پرشتاب دانش مطرح باشدهای آموزشی و پژوهشی در حیطه علوم پزشکی در کشور نوآوری

به رسالت تبیین شده اش در راستای تولید علم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، همواره دانشگاه را  ساوهو تعهد دانشگاه علوم پزشکی 

 .رسالت باشدپژوهشی جدید برای نیل به این -های آموزشیبر آن داشته است تا در پی ایجاد ساختارها و برنامه

 : هدف

در شود و که توسط کمیته تحقیقات دانشجویی اعطا میای است گواهینامه ساوهدیپلم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

توانند در صورت به پایان رسانیدن موفقیت آمیز دوره های علوم پزشکی میانشجویان رشتهم پزشکی که دعلو پژوهشهای زمینه 

تحصیل در رشته اصلی خود، آن را کسب کنند. دوره مزبور با هدف تربیت فارغ التحصیالنی طراحی شده  مربوطه، به صورت موازی با

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

 .فعالیت پژوهشی بپردازند

  دانشجویان مشمول -1ماده 

شان که حداقل دو سال از تحصیل ساوهتمامی دانشجویان مشغول به تحصیل و واجد شرایط رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی 

 .باقی مانده باشد، مشمول این آیین نامه هستند. دانشجویان می توانند از ترم دوم آغاز دوره تحصیلی خود در این دوره شرکت کنند

 ب دانشجویان متقاضینحوه انتخاب و جذ -2ماده 

 .کنند، رزومه و مصاحبه حضوری کسب میتیازی است که دانشجویان از معدلمعیار ورود به دوره بر اساس ام. 2-1



تایج ها را برگزار کند و ندورهدانشگاه است. این مرکز موظف است  کمیته/مرکز تحقیقات دانشجوییمتولی انتخاب دانشجویان، . 2-2 

 مدرک انجام دهد.ارزشیابی را جهت صدور 

 دوره های بخش -3 ماده 

 تحقیقاتی استطرح واحدهای آموزشی )نظری و عملی(  این دوره شامل بخش

)در هستند شده تعیین پیش از کارگاه 28 تا  24بخش واحدهای آموزشی )نظری و عملی(: دانشجویان ملزم به گذراندن بین . 3-1

  (.3و  2، 1سه سطح 

 ت.شده اسمشخص کمیته تحقیقات کشوری  آموزشی کوریکولومتعداد و نوع واحد ها در شیوه نامه و دستور العمل اجرایی  :1تبصره 

. در صورتی که با دالیل گذراندب کارگاه در شرکت و معمول صورت به دانشجویان می توانند هر یک از دروس تئوری را  :2تبصره 

 بوطهمر امتحان در تواند مطالب را مطالعه کندومی استاد به معرفی صورت بهموجه امکان شرکت در کارگاه برای دانشجو فراهم نبود 

 و نمره قبولی را اخذ کنند. کنند شرکت

 .استمصوب تحقیقاتی: این بخش شامل انجام یک پروژه تحقیقاتی  . پروژه3-2

همانند پروژه های تحقیقاتی است که روال آن توسط معاونت تحقیقات و ویب و نظارت بر اجرای پایان نامه تحقیقاتی تص :1تبصره

 فناوری دانشگاه تعیین شده است.

 اعضای هيات علمی همکار برنامه -4ماده 

به عنوان  Medline یا ISI کلیه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه که در سه سال گذشته حداقل یک مقاله. 4-1

 .اول یا مسئول، منتشر کرده باشند نویسنده

نامه جاری ترفیع و ، مشمول آیینپروژه تحقیقاتیهای آموزشی اعضای هیات علمی در این برنامه از جمله راهنمایی فعالیت . 4-2

 ها مطابقد. همچنین برای تدریس در دورهباشارتقای اعضای هیات علمی خواهد بود و بر اساس آیین نامه مربوطه قابل محاسبه می

 با آیین نامه دانشگاه حق الزحمه و گواهی تدریس ارائ خواهد شد.

 طول دوره - 5ماده 

 ترجیحا باید در مدت یکسال و حداکثر دو سال به اتمام برسد.است و  سه سطحطول دوره حداکثر 

 گواهينامه - 6ماده 

ه بخشهای تئوری و عملی و اخذ پذیرش برای انتشار مقاله، به دانشجویانی که برنامه را با موفقیت در انتهای دوره و بعد از انجام کلی

موزشی پژوهشی و آ سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و معاوناز طرف دانشگاه و با امضای  هسپری کرده باشند، گواهینامه مربوط

 .شوددانشگاه اعطا می

 متولی اجرای برنامه -7ماده

انشگاه د معاونت پژوهشی، آموزشی و دانشجویی  نظر زیر دانشگاه /کمیته تحقیقات دانشجوییمتولی اجرای این برنامه، مرکز. 7-1

 واهدخ مرکز این عهده بر آن اصالح و تغییر گونه هر و نامه آیین این اجرای به مربوط های العمل دستور و نامه شیوه است و تصویب

 .بود



دخیل در برنامه دیپلم پژوهشی، همان اعضای هیئت علمی شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی هستند که به اعضای . 7-2

 .شونددانشگاه منصوب می پژوهشی، آموزشی و دانشجویی معاونحکم پیشنهاد سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و 

 .های علمی و اجرایی یا واحدهای اجرایی مرتبط تفویض نمایدد بخشی از وظایف خود را به کمیتهمی توان . کمیته تحقیقات7-3

 تغيير و اصالح آیين نامه -8ماده 

وهشی، معاونت پژتواند پیشنهادات خود را برای تغییر و اصالح این آیین نامه هر دو سال یکبار، به می کمیته تحقیقات دانشجویی

 .دانشگاه ارایه نماید آموزشی و دانشجویی

 .دانشگاه رسیدپژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به تصویب شورای  ......تبصره در جلسه مورخ  3ماده و  8این آیین نامه در 

 


