فرم شماره 1

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايالم
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش دانشكده پزشكي

فرم ثبت طرح پیشنهادی پایان نامه
( دوره دکتری عمومي)
عنوان پايان نامه:
...........................................................................................................................................................................................
کلمات کلیدی.................................................................................................................................................................:
نام و نام خانوادگي :

شماره دانشجوئي:

شماره تلفن:

تاريخ شروع دوره:
پست الكترونیكي:

کدملي:

آيا پروپوزالي با عنوان يا استاد راهنمای ديگر در آن حوزه ثبت نموده ايد؟

بلي

خیر
امضاء
تاريخ :

نام استاد/اساتید راهنما (حداکثر  2نفر):
-1

مرتبه علمی:

گروه آموزشی :

امضاء :

-2

مرتبه علمی:

گروه آموزشی :

امضاء :

نام استاد /اساتید مشاور ( حداکثر  3نفر):
-1

مرتبه علمی:

گروه آموزشی :

امضاء :

-2

مرتبه علمی:

گروه آموزشی :

امضاء :

-3

مرتبه علمی:

گروه آموزشی :

امضاء :

نكات مهم
 -1دو نمره از كل نمره پايان نامه مربوط به چاپ يا پذيرش مقاله منتج از پايان نامه مي باشد .كه بر اساس مجالت بين المللي
نمايه هاي معتبر مانندISI,Medline,EMBASE,Scopus :
(انديكس شده) در

 - 2يك نمره براي چاپ مقاله منتج از پايان نامه كه در مجالت علمي – پژوهشي داخلي كه انديكس نمي شوند(ارسال مقاله
مورد قبول نمي باشد).

اين قسمت در حوزه معاونت پژوهشي دانشكده تكمیل مي شود.
.

 -1تاريخ تحويل پروپوزال به حوزه معاونت پژوهشي دانشكده:
 -2تعداد پايان نامه هاي در دست اجراي استاد راهنما:

اظهار نظر نهايي معاونت پژوهشي
انجام پايان نامه فوق مورد تأييد است.
تاريخ و امضاء معاون پژوهشي دانشكده

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايالم
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش دانشكده پزشكي

فرم پیش نويس پروپوزال پايان نامه
عنوان پايان نامه:
فارسي:
انگلیسي:

رشته تحصیلي:

نام و نام خانوادگي دانشجو :
شماره دانشجويي:
استاد /اساتید راهنما:
استاد /اساتید مشاور:

خالصه مشخـصات طرح
نوع طرح:
كاربردي

بنيادي 

بنيادي-كاربردي

جامعه نگر) (HSR

نوع مطالعه:
اپيدميولوژيک تحليلي 

اپيدميولوژيک توصيفي  كارآزمايي باليني  علوم پايه

مبتني بر اطالعات بيمارستاني و درمانگاهي 

پژوهش در آموزش

مداخله اي 

خالصه ضرورت اجرا:

خالصه روش اجـرا:

نوع جامعه مورد بررسي ،تعداد و روش نمونه برداری و روش اجرای آن:

خالصه هزينه ها *
هزينه آزمايشات و خدمات

 ................................ريال

تخصصي
هزينه مواد و وسايل مصرفي

 ...............................ريال جمع كل

* اين قسمت در مورد پايان نامه هايي كه هزينه بري دارند ،تكميل مي شود.

 ...............................ريال

اهداف:
اهداف اصلي :

اهداف اختصاصي :

اهدف کاربردی:

فرضیات يا سواالت پژوهش (باتوجه به اهداف) :

