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الیادگیری سازمانی، توانمند سازی کارکنان، دانشگاه متعی  

 مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت کشور

 

آن شرکت کنندگان در دوره های مزبور موظف هستند در زمینه  *تهیه پایان نامه بخشی از دوره توانمند سازی کارکنان در سطح ارشد است که طی

 استاد راهنما به تحقیق بپردازد. نظر مربوط به دوره توانمند سازی خود، زیر

 سوم*شرکت کنندگان در دوره های توانمند سازی ضمن خدمت در سطح ارشد موظف هستند پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال 

تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب شورای آموزشی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت 

  .کشور )دانشگاه علوم پزشکی تهران ( برساند

و تایید شورای آموزشی مرکز در میان اعضای *استادان راهنما با پیشنهاد و شرکت کنندگان در دوره های توانمند سازی ضمن خدمت در سطح ارشد 

 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران با حداقل مرتبه استادیاری تععین می گردد. 

، انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه موزشی و تایید شورای آموزشی مرکز، به پیشنهاد کارگاه آرد خاص ودر صورت ضرورت:در موا1**تبصره

 .اه علوم پزشکی تهران بالمانع استاز دانشگ ، خارجریاستادیا

استاد راهنما را با تایید  نیست، میتوان بصورت استثناء :در دوره هایی که استادیار وجود ندارد و یا تعداد استادیارها در آن دوره کافی2** تبصره 

 انتخاب کرد. ،ار مفید آموزشی و پژوهشی باشندک شورای آموزشی مرکز از بین مربیان دانشگاه که حداقل دارای ده سال سابقه

زمان هدایت آنها را بر عهده داشته باشد، چهار پایان نامه  اقل مرتبه استادیاری می تواند بطور همد* تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنما با ح

 خواهد بود.

ه ها بیش از چهار مورد، بر عهده شورای آموزش مرکز و با توجه به توانایی زمان پایان نام *در شرایط استثنایی، تصمیم گیری در خصوص هدایت هم

  .علمی و رعایت عدالت در تقسیم پایان نامه ها می باشد

را  نامه ایت دو پایانمفید آموزشی و پژوهشی باشند، میتوانند حداکثر هد :مربیان با تجربه و با سابقه دانشگاه ها که دارای ده سال سابقه کار1تبصره 

 ن به عهده بگیرند.بطور همزما

ا ، مرتبط بمحققان برجسته ، یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی و یا از صاحب نظران وراهنما و تایید شورای آموزشی مرکز* به پیشنهاد استاد 

 موضوع پایان نامه می توانند به عنوان استاد مشاور تععین شوند.

 رای آموزشی مرکز و دو نفر بعنوان، استاد مشاور و نماینده شومتشکل از استاد راهنما توسط اعضای هیات داوران، *ارزشیابی پایان نامه  در جلسه دفاع

 ناظر یا داور با حق رای به پیشنهاد کارگروه آموزشی مرکز، صورت می گیرد.

 پایان نامه
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را با موفقیت گذرانده باشند و تکمیل دوران پایان  تبصره:شرکت کنندگان هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه هستند که کلیه واحدهای درسی خود

 نامه آنها توسط استادان راهنما یصورت کتبی به شورای آموزشی مرکز اعالم شده باشد.

 ره آن*اعضای هیات داوران در پایان جلسه دفاع در پایان جلسه دفاع از پایان نامه پس از مشورت و بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه، نم

 :را با تاکید بر درجه به شرح زیر سطح بندی می نمایند

 درجه نمره

 عالی 18/5-20

 بسیار خوب 17-18/49

 خوب 15/5-16/99

 قابل قبول 14-15/49

 غیر قابل قبول 14  کمتر از

 می شود. : نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در دوره های توانمندسازی سطح ارشد محاسبه1تبصره

کسب درجه عالی به شرطی است که شرکت کنندگان در دوره های توانمندسازی سطح ارشد مقاله هایی از موضوع پایان نامه در جالت معتبر  :2نبصره

 علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی براساس تقسیم برای معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع می باشد.

ظف هستند ونندگان در دوره های توانمندسازی سطح ارشد پس از انتخاب واحد پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده اند، مشرکت ک *

، نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی، و انتخاب واحد کنند. در این حال براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های بعدی نیز برای آن ثبت نام

 وارد کارنامه شرکت کنندگان می شود و در میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات آنها منظور خواهد شد.

 * در صورتی که پایان نامه از نظر امضاء هیات داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، شرکت کنندگان در دوره های توانمندسازی

 ر دوره مزبور تجاوز نکند، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که سطح ارشد در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل د

 شرکت کنندگان در دوره های توانمندسازی سطح ارشد که در حداکثر مدت مجاز  اعضای هیات داوران تععین میکنند از آن دفاع نماید.

 ره محروم شده و گواهینامه ای دریافت نمی کند.طی دوره نتوانند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کنند، از ادامه دو

 مرکز آموزش ضمن خدمت                                                                                                         

 کارکنان نظام سالمت کشور                                                                                                       

 ن()دانشگاه علوم پزشکی تهرا                                                                                                        

 

 


