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 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

 بسمه تعالی

 دانشکده داروسازی

 59-59در سال تحصیلی  پژوهشی دانشکده داروسازی سیاست هایآیین نامه داخلی 

 

در .شده استنظرگرفته درنفردر سال  9پایان نامهی بعنوان استاد راهنما 59و51ظرفیت اساتید برای دانشجویان ورودی -1

بر /. محاسبه میشود.الزم به توضیح است که این تعداد 9سهم هر استاد  صورتی که پایان نامه دارای دو استاد راهنما باشد،

 سبه خواهد شد. بر اساس این فرمول ظرفیت محا وبرای هر ورودی وزارتخانه تعیین گردیده اساس فرمول مصوب پایان نامه

ساتید دانشکده داروسازی که پروپوزال آنها خارج از دانشکده تصویب می شود، تمامی طرحها وپایان نامه های ا -9 

                                                                                                                                                                                                                                   شود. می ثبت مطرح و درشورای پژوهشی دانشکده داروسازی

اجراکنندکه  دانشجویان دانشکده داروسازی درصورتی قادر خواهند بود در سایر مراکز ودانشکده ها پایان نامه  خودرا -3

 انتخاب کرده باشند.حتمأ از دانشکده داروسازی ارومیه  خود را استاد راهنمای اول

     .تحقیقاتی دانشگاه وکشور باشد های اولویت  در راستایترجیحأ  و پایان نامه طرحهای تحقیقاتیموضوع  انتخاب  -9

مجوز کاردر آزمایشگاه های دانشکده داروسازی برای کلیه دانشجویان اعم از داروسازی و سایر، کلیه فرم  درخصوص -9

و فرم های تکمیل شده جهت شروع به کار  گردیدهمربوطه مطالعه و تایید  و کارشناس استاد ،های اخذ مجوز توسط دانشجو

  گردد.می به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل 

ارائه درشورای پژوهشی  توسط استاد یا دانشجو تکمیل و راهنما، استاد نظر براساسزال وپروپ ،ویب پایان نامهقبل از تص -6

قبل از تصویب پروپوزال و کارگاه پروپوزال نویسی کارگاه روش تحقیق ودانشجویان موظف به گذراندن  وخواهدشد

 باشند.می ازدفاع ازپایان نامه  پیش رفرانس نویسی و مقاله نویسی

 شود پوشش حرفه ای رارعایت کنند.می که برای کار تحقیقاتی واردآزمایشگاهها می شوند تاکید  یدانشجویان -7

ز ومج ،های دانشکده داروسازیدرآزمایشگاه و روزهای تعطیل درخصوص، کار دانشجویان در خارج از ساعت اداری -8 

گرددو کار در آزمایشگاه تحت  می به مقامات مسئول اطالع رسانیاخذ شده و با تکمیل فرم های مربوطه نگهبانی وحراست 

به  تماما ومسئولیت مربوط به کار دانشجو خواهدگرفتیا کارشناس مربوطه انجام راهنما واستاد  و درحضور نظارت مستقیم

 عهده استاد خواهد بود.

 می پذیرند.د مسئولیتی راندرخصوص مسائل اخالقی دانشجویان حین کار در آزمایشگاههای مختلف اساتی -5
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د محدو، درخصوص کار دانشجویان ومحققان خارج ازدانشکده برای کار در آزمایشگاه های دانشگده داروسازی اساتید -11

خواهد بود و پروپوزال طرح تحقیقاتی یا پایان نامه دانشجوی مربوطه از  با مدت زمان مشخص دو دانشجو جذببه حداکثر

 د.یگردخواهددانشکده داروسازی تصویب کانال 

اعتبارات آن  پایان نامه ای مصوب می شود وسقف -پایان نا مه های دانشجویان داروسازی به صورت طرح تحقیقاتی -11

نظرشورای  ، مطابق بامقاله از پایان نامهدرمورد نحوه چاپ .دانشگاه تعیین می شود  براساس مصوب شورای پژوهشی

پژوهشی ضرور  -، اعمال گردد و چاپ حداقل یک مقاله در مجالت علمیطرحهای تحقیقاتی در خصوصپژوهشی دانشگاه 

 ی می باشد.

وموافقت استاد مربوطه می  راهنما شرط دفاع برای دانشجویان داروسازی اتمام پروژه تحقیقاتی محوله از سوی استاد -19

 باشد.

محاسبه خواهد شد 91از نمره با ارایه گواهی، کرده باشد  Acceptدانشجویانی که مقاله خودرا تا زمان دفاع نمره 

 موارد، نمرهسایردر محاسبه خواهد شدو 15از رسانده باشند با ارائه گواهی،  Submitدانشجویانی که کارخودرابه مرحله 

 محاسبه خو اهد شد. 18دانشجویان از 

خانم  ،تا زمان جذب کارشناسو داردیک نفر به عنوان کار شناس پژوهش  نیاز مبرم به جذب معاونت پژوهشی -13

 خواهند نمود.همکاری  با معاونت پژوهشی دانشکده یعزیززاده به عنوان کارشناس پژوهش

پوستر و سخنرانی پذیرش شده باید دارای پروپوزال مصوب بوده واز  در خصوص شرکت دانشجویان در سمینار ها، -19

دانشکده غیبت کند و همان پروپوزال استخراج گردد. فقط دانشجوی مسئول ارایه دهنده مجاز است در طول مدت سمینار از 

  بسته به نظر استاد درس مربوط، غیبت ها  می توانندمجاز باشند.

 شرکت تمام اعضای هیات علمی دانشکده مجاز است. تحقیقاتی،های طرح  ویا در جلسات دفاع از پروپوزال -19

کلیه همکاران هیات بجهت برنامه ریزی های پژوهشی و ارزیابی فعالیت اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی به  -16

اعالم بموقع ال نمایند.ارس پژوهشی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی رزومه جدید خودرا به معاونت تاکید می گردد کهعلمی 

در پانل اطالع رسانی به خاطرو سایر موارد  ، اخذ جوایزفعالیت های پژوهشی از جمله سخنرانی در مجامع علمی، پوستر

 مورد امتنان خواهد بود. پژوهشی 

 

می نمایند در دانشجویانی که به عنوان گذراندن پایان نامه خود از سایر دانشگاهها، به دانشکده داروسازی مراجعه  -17

برای دانشکده بخرند، مجاز خواهند بود از امکانات و  در قالب اهدا،  میلیون تومان تجهیزات 11صورتیکه معادل مبلغ 

الزم به توضیح است که پایان نامه بایستی از کانال معاونت تجهیزات دانشکده در جهت انجام پایان نامه خود استفاده بنمایند. 

 دانشگاه ارسال گردد.پژوهشی تصویب و به شورای  و راهنمائی اساتید دانشکده، ازیپژوهشی دانشکده داروس

در آینده ای نه جندان دور به خاطرسرازیر شدن، پایان نامه های دانشجویان داروسازی و محدودیت در تجهیزات و  -18

اری نموده و یا بر دداروسازی خودحتی المقدور از پذیرش دانشجوی غیر  ،فضای فیزیکی تاکید می گردد که اساتید محترم

 اقدام بنمایند. 17اساس بند 
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معاونت پژوهشی به اعضای هیئت علمی محترم دانشکده پیشنهاد می نماید که افراد، درکارهای تحقیقاتی و پژوهشی در  -15

ش داده و براحتی رشته های تخصصی خود فعالیت بنمایند. قدر مسلم پژوهش در فیلد تخصصی فرد، موفقیت همکار را افزای

اندک می توان به هر گونه سئوال و نقد علمی پاسخ قانع کننده داد.در ضمن در این صورت زمان رسیدن به نتایج مطلوب 

 ه خواهد بود.کوتاو

مسئولین دانشکده داروسازی با سعه صدر نسبت به هر گونه نظر، انتقاد و اصالح روند پژوهش، گوش فرا خواهند داد  -91

 ه عمل آید.بو الزم است از نقطه نظریات عزیزان درخصوص موارد ذکر شده تشکر و قدردانی 

 

 ه داروسازیمعاونت پژوهشی دانشکد                                               

 

 

 معاونت آموزشی دانشکده داروسازی                                               

 

 

 ریاست دانشکده داروسازی                                                      


