
 

 

 بر اساس مصوبه شورای گروه ضوابط آموزشی دانشجویان در طول دوره تحصیل بدین شرح اعالم می گردد: 

 )بدیهی است ضوابط آموزشی دانشکده و دانشگاه نیز الزم االجرا می باشد(

 

علمی گروه اعم از ژورنال کالب  و سخنرانی ها شرکت فعال داشته دانشجویان موظف هستند که در برنامه های  .1

 ویان مورد ارزیابی قرار می گیرد(.) حضور دانشج باشند

حداقل یک ارائه مقاله در سال در برنامه ژورنال هر یک از دانشجویان بر اساس برنامه ارائه شده از طرف گروه  .2

 ارزیابی قرار می گیرد(.کالب خواهد داشت ) نحوه ارائه دانشجویان مورد 

 بصورت سخنرانی ارائه خواهند داد.در ارتباط با پایان نامه خود  ر طول دوره پژوهشی خود دو سمیناردانشجویان د .3

ماه گزارش پیشرفت پایان نامه خود را بصورت شفاهی و مکتوب  6دوره پژوهشی هر در ضروری است دانشجویان  .4

ارائه نمایند ) داور داخلی گروه نیز در گزارش پیشرفت ها حضور خواهد  و اساتید گروه با حضور اساتید راهنما

 ضروری است گزارش پیشرفت توسط تمامی اساتید راهنما و مشاور امضا گردد.، داشت(

چگونگی  نمره(، 22نمره امتحان شفاهی دانشجویان در امتحان جامع بر اساس پاسخ به سؤاالت هیئت ممتحنه ) .5

 نمره(خواهد بود. 5در برنامه های علمی )فعال ه( و حضور نمر 5ارائه پرپوزال )

 شرایط انتخاب پایان نامه و دفاع

 اولیه یا ثانویه گروه باشند.ضروری است استاد راهنمای اول از اساتید  .1

اساتید راهنمای بعدی حتی المقدور در داخل دانشگاه و در صورت ضرورت با تایید گروه از دانشگاه های دیگر می  .2

 باشد. تواند

 آیین نامه آموزشی
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ضروری است انجام تحقیق پایان نامه در محیط های آزمایشگاهی دانشکده یا دانشگاه و در صورت ضرورت با  .3

 انجام شود. و مراکز تحقیقاتی تایید استاد راهنمای اول  و گروه در سایر دانشگاه ها

 یید شورای گروه برسد( .خارج از شهر تهران مجاز نمی باشد )موارد استثنا باید به تآانجام پایان نامه در  .4

که دانشجو به منظور آمادگی برای دفاع از پایان نامه، ضروری است حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه  .5

 و جود داشته باشد.( Pub Med یا ISIدر مجالت معتبر بین المللی )نویسنده اول یا مسئول باشد 

در تمامی مقاالت ارائه شده اسم دانشجو با ه باشند و نیز مشارکت داشتوری است دانشجویان در مقاله دیگر ضر .6

 وابستگی گروه و دانشکده ذکر شده باشد.

راهنمای اول  تادضروری است اسامی تمامی اساتید راهنما و مشاور مندرج در پرپوزال در مقاله مذکور ذکر شود. اس .7

 دانشکده باشد. وابستگی اولبه عنوان نویسنده مسئول با 

فرد که نقش مهمی در انجام طرح داشته باشد  دودر موارد خاص، با نظر اساتید راهنما و تایید گروه می تواند نام  .8

 ذکر شود.در مقاله 

به امضا  با اطالع رسانی کامل دانشجویان موظف هستند فرم ارسالی مقاله )که توسط گروه تهیه می شود( را .9

 ه گروه تحویل دهند.تمامی اساتید راهنما و مشاور رسانده و ب

 آمادگی دانشجو برای جلسه پیش دفاع باید توسط تمامی اساتید راهنما و مشاور امضا گردد.فرم  .12

جلسه پیش دفاع با حضور اساتید راهنما و مشاور و داوران تعیین شده از طرف گروه برگزار خواهد شد و اصالحات  .11

 مشاور و داور و ناظر آموزش خواهد رسید.الزم در صورتجلسه به امضاء تمامی اساتید راهنما 

یک داور حداقل به منظور برگزاری جلسه دفاع، ضروری است اصالحات انجام شده به تایید اساتید راهنما و  .12

 منتخب جلسه برسد.

نمره از پایان نامه دانشجویان بر اساس چگونگی عملکرد دانشجو در طول دوره تحصیل توسط گروه ارائه می  2 .13

 گردد.

ه طور کامل آیین نامه مربوط به شرایط پایان نامه دکتری تخصصی را که توسط ری است دانشجویان بضرو .14

 معاونت آموزشی دانشگاه تهیه گردیده مطالعه نمایند.



 

 شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی

اساتید  به منظور استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور، ضروری است دانشجویان ضمن هماهنگی الزم با -1

موافقت گروه در این خصوص  راهنما، درخواست خود را بطور مکتوب با تایید اساتید راهنما به گروه ارائه نمایند،

) به تایید استاد راهنما( می پایان نامه   بر اساس برنامه زمانبندی از پایان نامه درصد 42حداقل مشروط به انجام 

 باشد.

 ی انجام پایان نامه بوده و در ایران قابل انجام نباشد.ضروری است فرصت مطالعاتی در راستا -2

 

 .بدیهی است تمامی ضوابط علمی از طرف وزارت متبوع و دانشگاه در این خصوص باید رعایت گردد 

 

 گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد

 ری های نوین پزشکیودانشکده فنا

 دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                                                                               


