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 بر اساس مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي

ه عنوان بخشي از دوره تحصيلي نامه ب تحصيلي موظف به گذراندن واحد پايان ارشد و باالتر جهت اخذ مدرك

يادگيري شيوه تحقيق و افزايش قدرت اعتماد به نفس در  باشند. به همين منظور و در راستاي لزوم خود مي

 ينهو دستيار موظف است در يكي از زم انجام فعاليتهاي مستقل علمي و تحقيقي و پرورش روحيه تتبع، دانشجو

هاي مطابق ه نام پايان ام كار تحقيقي بپردازد و نتايج آن را به صورتهاي مربوط به رشته تحصيلي خويش به انج

 .نامه ارايه نمايد با مفاد اين آيين

 



 
 

 
 

 

 

  :نامه تعريف پايان

مرتبط  ي نامه/رساله دانشجويان كار مكتوبي است كه در آن دانشجو زير نظر استاد راهنما در يك مساله پايان

 .پردازد خواهد شد به تحقيق ميالتحصيل  فارغ اي كه از آن با رشته

واحد از واحدهاي دوره عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه  7پايان نامه 

 مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

  :كليات

از نظر نظام واحدي، مطابق مفاد برنامه نامه جزء واحدهاي درسي دانشجو است كه ارزش آن  واحد پايان .1ماده 

 .باشد تحصيلي مي آموزشي هر رشته

دكتري حرفهاي، دكتري PhDنامه براي كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد، ، اين آيين .2ماده 

 .باشد هاي مختلف وابسته به دانشگاه مي تخصصي دانشكده فوق تخصصي و

نامه توسط دانشجو تحت نظارت و راهنمايي مستمر اساتيد راهنما و مشاور صورت  انجام و نگارش پايان  .3ماده 

 .ميگيرد

 نامه با صالحديد استاد راهنما و تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده انجام مي طراحي و اجراي پايان  .4ماده 

 .پذيرد



 
 

 
 

از معاونت تحقيقات و  در صورت اختالف نظر در شوراي پژوهشي دانشكده ميتوان در اين زمينه 1:تبصره 

 .كرد فناوري دانشگاه استعالم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني 93/09/02مورخ 2422نامه شماره 2با عنايت به بند .5ماده 

هاي دورههاي مختلف، مسئوالن ذيربط هر دانشكده موظف هستند در تصويب و  نامه پايان بر تحقيقي بودن

 .تحقيقي بودن آن توجه كامل داشته باشند هاي خود به نامه تعيين عناوين پايان

 

موظف به رعايت دستورالعملهاي مندرج در  (PhD By Research)   دانشجويان دكتري تخصصي پژوهشي -

و در مواردي كه در  (پيوست) ريزي علوم پزشكي بوده مذكور ابالغي از شوراي عالي برنامه نامه دوره آيين

 .باشند نامه هاي دانشگاه مي نامه پايان موظف به رعايت آيين نشده است نامه فوق پيش بيني آيين

  واحد از واحدهاي دوره عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك  7پايان نامه

 زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

  هركدام به ميزان يك واحد و  3، پايان نامه2، پايان نامه1ايان نامهمجزاي پقسمت  4واحد پايان نامه به

 تقسيم مي گردد.واحد  5به ميزان  4پايان نامه 

  واحد روش  "قبل از اخذ واحدهاي پايان نامه، دانشجويان مي بايست در هر ترم واحدهاي پيش نياز

ن تخصصي و آمار را گذرانده و واحدهاي پيش نياز زبا "نحوه جمع آوري اطالعات "و  " 2و1تحقيق 

 باشند.

  دانشجوياني كه موضوع پايان نامه خود را در زمان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پايان نامه، واحد

 درسي جديد پايان نامه ارائه نخواهد شد.



 
 

 
 

 در دبرخي دانشجويان تمايل دارند كارهاي مرتبط با پايان نامه را زودتر شروع نماين با توجه به اينكه ،

ا دانشگاه گذرانده باشند)بصورتيكه كارگاه هاي مرتبط با واحدهاي پيش نياز را در كارگاه هاي مصوب 

 ارائه مدرك( مي توانند كار پايان نامه خود را زودتر آغاز نمايند

 

 :نامه تعريف و شرح وظايف مجريان پايان

 

افرادي هستند كه مطابق مقررات ملزم به اخذ و نامه كليه  منظور از دانشجو در اين آئيندانشجو:  6 –ماده 

 .باشند مي نامه گذراندن واحد پايان

 وظايف دانشجو  – 7ماده 

 نامه به عنوان واحد درسي در زمان مقرر؛ انتخاب واحد پايان .1

اخذ معرفي نامه از تحصيالت تكميلي يا معاونت آموزشي دانشكده براي مركز تحقيقاتي و معاونت .2-1

 )پيوست فرم)پژوهشي دانشكده 

 انتخاب استاد راهنما؛.  2

 

 نامه و استاد راهنما؛ تكميل فرمهاي مربوط به انتخاب موضوع پايان.3

 راهنما؛نامه با هماهنگي استاد  پيگيري روند ثبت موضوع پايان.4



 
 

 
 

اوره هاي مش گيري از هسته نامه تحت نظارت استاد راهنما و مشاور و بهره فعاليت مستمر روي موضوع پايان.5

 )فرمها پيوست)ها و مراكزتحقيقات  دانشكده

از كل زمانبندي طرح يا با فواصل سه 75و %25،%55هاي پيشرفت كار در بازههاي زماني% ارايه گزارش .6

 )هر يك زودتر فرا رسيد موعد)ماهه تا پايان كار 

در مورد دانشجويان تحصيالت تكميلي يك رونوشت از گزارش بايد براي مديريت تحصيالت تكميلي تبصره: 

 .شود دانشكده نيز ارسال

 .هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پاياننامه انتخاب نمايد.7

پس از تاييد استاد راهنما و  (نفر2حداكثر )نامه توسط گروهي از دانشجويان  انتخاب موضوع پايان:تبصره 

 تصويب شوراي پژوهشي

 :دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز است

 

 .حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد (الف

قل دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخشي مستاي باشد كه هر يك از  تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه (ب

 .دار شوند نامه را عهده از پايان



 
 

 
 

 

علمي دانشگاه مربوطه بوده و حداقل از درجه  بايست از اعضاي هيأت استاد راهنما مياستاد راهنما: .8ماده 

 .برخوردار باشد علمي استادياري

 استاد راهنما دانشجويان عموميشرايط 

 .نامه را داشته باشد راهنما بايد حتماً سابقه حداقل مشاوره دو پايانتاد اس: 1تبصره 

هاي جديد التاسيس استثنا شدن از تبصره فوق منوط به موافقت شوراي  در مورد رشته و دانشكده:1-1تبصره 

 .باشد مي پژوهشي دانشگاه

ي به اجرا درآيد توافق شوراي پژوهشنامه با راهنمايي استادي از دانشكده ديگر  چنانچه الزم باشد پايان:2تبصره 

 .تحصيل دانشجو ضروري است دانشكده محل

 به پيشنهاد استاد راهنما و موافقت معاونت پژوهشي و تائيد شوراي پژوهشي دانشكده اعضاي هيأت: 3تبصره 

 .يا محققين ديگر ميتوانند به عنوان استاد مشاور انتخاب شوند علمي ساير دانشگاهها

علمي با درجه استاديار به حد كفايت وجود نداشته باشد با  رتيكه در دانشكده اعضاي هيأتصودر :4تبصره 

سال سابقه 5علمي مربي با حداقل  و معاونت پژوهشي دانشكده ميتوان از اعضاي هيأت تائيد شوراي پژوهشي

 .راهنما استفاده نمود عنوان استاد كار آموزشي و پژوهشي به

راهنما به تقاضاي دانشجو و موافقت استاد مورد نظر منوط به رعايت سقف پايان نامه هايي انتخاب استاد .9 ماده 

 اشدب به استاد مربوطه محول شده است و تائيد شوراي پژوهشي و معاونت پژوهشي دانشكده مي كه هدايت آنها



 
 

 
 

. 

علوم  هاي دانشگاه نامه آييندانشجوي مهمان از نظر انتخاب استاد راهنما و مشاور تابع دستورالعملها و تبصره: 

 .باشد پزشكي مقصد مي

استاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد راهنماي اول مسئوليت 2نامه ميتواند حداكثر  هر پايان.15ماده 

 .نامه را برعهده دارد پايان حسن اجراي

 اول پيشنهاد شده و اين پيشنهاد بايداستاد راهنما دوم با ذكر داليل قانع كننده از طرف استاد راهنماي : 1تبصره 

 .تحصيالت تكميلي دانشكده برسد به تائيد شوراي

هايي كه شوراي تحصيالت تكميلي ندارند اين وظايف به عهده شوراي پژوهشي گذاشته  در دانشكده:1-1تبصره

 .مي شود

 

صيالت تكميلي دانشكده تعيين ميزان معادل واحد آموزش براي هر استاد راهنما به عهده شوراي تح:2تبصره 

 .باشد هاي مربوطه مي كه شوراي تحصيالت تكميلي ندارند توسط شوراي آموزشي دانشكده و در دانشكده هايي

نامه دكتري  يك پايانPhD)، (نامه دكتري تخصصي هر استاد راهنما ميتواند بطور همزمان دو پايان .  11ماده

 رفهنامه دكتري ح نامه كارشناسي ارشد، دو پايان سه پايانبراي هر سال ورودي دانشجويان،  تخصصي باليني

 .راهنمايي نمايد اي براي هر سال ورودي دانشجويان را

 k=3 PhDنامه دكتري تخصصي پايان

 k=2نامه دكتري تخصصي باليني پايان



 
 

 
 

 k=1/5نامه كارشناسي ارشد  پايان

 k=1نامه دكتري حرفهاي  پايان

 .نامه ميباشد پايانk=6هر استاد راهنما حداكثر مجاز به هدايت  تبصره :

 .باشد ميK=1/3در خصوص استاد مشاور مقدار  تبصره :

 هدايت پايان نامه هايي كه بصورت طرح تحقيقاتي مي باشند؛ مشمول اين سقف نمي باشند :تبصره 

دايت گيري در خصوص ه استثنايي تصميمنامه هاي ابالغي از وزارت متبوع در شرايط  مطابق با آيين تبصره :

بيش از سقف تعيين شده بر عهده شوراي تحصيالت تكميلي يا شوراي پژوهشي دانشكده  نامه ها همزمان پايان

       .نامه ها ميباشد عدالت در تقسيم پايان و با توجه به توانايي علمي و رعايت

 .ريب مورد اشاره نصف ميگردداستاد راهنما هدايت ميشود ض2چنانچه طرح با تبصره :  

 

وافقت م استاد راهنماي دوم تنها با ذكر داليل كافي مبتني بر گستردگي موضوع تحقيق و با شرايط تبصره : 

قي را نامه يا كار تحقي صورتيكه هر استاد قادر به هدايت بخشي مستقل و مشخص از پايان شوراي پژوهشي در

 .بر عهده بگيرند؛ امكانپذير مي باشد

 

هايي كه اساتيد اين دانشگاه در ديگر دانشگاهها به عنوان استاد راهنما يا مشاور  نامه آن تعداد از پايانتبصره : 

 .ها لحاظ نميگردند نامه كنند در محاسبه سقف مجاز هدايت پايان مي در آنها همكاري



 
 

 
 

 

  12 ماده 

 :وظايف استاد راهنما

دانشجو و نظارت مستمر بر مراحل مختلف تحقيق و صحت  دارا بودن مسئوليت اصلي در هدايت مستقيم.1

وزارت 93/9/2د مورخ 555/2422به استناد نامه پيوست شماره /)مطالب مندرج در پاياننامه  علمي و اخالقي

 )بهداشت

نامه جهت ارايه به شوراي پژوهشي دانشكده براي ثبت  نويس پايان همكاري با دانشجو در تكميل فرم پيش.2

 .يا سامانه مورد تاييد وزارت بهداشتIRANDOCنامه در  سپس ثبت عنوان پايان نامه و پايانموضوع 

هفته از 2نامه به معاونت پژوهشي دانشكده حداكثر ظرف مدت  ارايه فرمهاي مربوط به ثبت موضوع پايان.3

 پيگيريهاي الزم؛ زمان تكميل آن و

امه و تهيه ن دانشجو بمنظور بررسي پيشرفت كار پايانتشكيل حداقل سه جلسه با مشاركت اساتيد مشاور و .4

 ارايه در زمان دفاع؛ صورتجلسه براي

 نامه نامه و شركت در جلسه دفاع از پايان سازي دانشجو در جهت انجام جلسه دفاع از پايان آماده.5

منظور فاع را بهايي كه زمينه برگزاري جلسه پيش دفاع وجود دارد مي توان جلسه پيش د در دانشكدهتبصره: 

 .دانشجو و استاد راهنما برگزار نمود آمادگي بيشتر



 
 

 
 

هاي زماني خود ارائه ندهد و يا در جلسات پيشرفت كار شركت ننمايد و يا به  در صورتي كه دانشجو گزارش.6

وهشي پژنامه سر باز زند؛ استاد راهنما ميتواند با ارائه مستندات مسئله را در شوراي  پايان هر دليلي از ارائه

 .نسبت به خاتمه همكاري با دانشجو اقدام نمايد طرح نمايد و با مصوبه شوراي پژوهشي

 

 13ماده 

  :استاد مشاور داراي شرايط زير است

امه ن استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده جهت مشاوره در اجراي پايان.1

 .مشخص ميگردد

 .باشد نفر مي2نامه حداكثر  مشاور هر پايانتعداد استاد 

در صورت نياز و به تشخيص استاد راهنما، يك يا چند تن از PhDدر خصوص دوره دكتري تخصصي تبصره: 

 . رساله دانشجو تعيين مي شوند "استاد مشاور"يا ساير متخصصان به عنوان  اعضاي هيأت علمي

لمي دانشگاه يا از محققين مؤسسات علمي و پژوهشي برجسته ع استاد مشاور بايد ترجيحاً از اعضاي هيأت.2

 .شوراي پژوهشي دانشكده باشد كشور پس از تاييد

 

 

 

استاد مشاور بايد حداقل داراي مرتبه علمي مربي يا مدرك كارشناسي ارشد بوده و تخصصهاي الزم را در .3

 .نامه داشته باشد پايان ارتباط با مشاوره



 
 

 
 

 

ميباشد و در مجموع سهم هر فرد از استاد راهنما يا مشاور بودن نبايد K=6سقف استاد مشاور براي هر فرد .4

 .باشد. افزايش بيشتر بر اساس موافقت شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه ممكن خواهد بودK=9بيشتر از 

  

 :فرمول معادل سازي براي راهنما و مشاور

واحدمعادل =
واحد پروژه یا پایان نامه ∗ دانشجو تعداد

تعداد دانشجو + 3
 

 

 .باشد به عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده ها ميkبررسي سقف  تبصره :

سازي تعداد واحد اساتيد از سقف قابل پرداخت آموزشي فراتر رفت با  چنانچه مطابق با فرمول معادل تبصره :

 باشد الزحمه از طريق قرارداد پژوهشي قابل پرداخت ميمربوطه حق  تاييد دانشكده

. 

 .14ماده 

 وظيفه استاد مشاور

 .استاد مشاور مسئوليت صحت علمي موارد مشاوره شده عمدتاً آمار حياتي و روش تحقيق را دارد

 ميگرددنامه اعمال  كليه نظرات استاد مشاور در نهايت با توافق استاد راهنما در تدوين پايانتبصره: 

 زمان انتخاب واحد پايان نامه



 
 

 
 

 

به  بندي ذيل نسبت هاي مختلف بايد طبق برنامه زمان دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي در رشته.15ماده 

 ثبت آن اقدام نمايند انتخاب موضوع و

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم  -الف

نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نمايد و به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  تحصيلي موضوع پايان

 .دانشكده برساند

موظف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله خود را با PhDدانشجوي دوره دكتري تخصصي  -ب

 .كندراهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز  هماهنگي استاد

ارزيابي )پژوهشي نشجو براي استمرار فعاليتچگونگي ارزيابي قابليت هاي آموزشي و پژوهشي داتبصره : 

موضوع رساله دانشجو مطابق دستور العملي است كه به تصويب شوراي مؤسسه رسيده  و نحوه تصويب (جامع

حصيلي ا پايان نيمسال سوم تكند كه موضوع رساله دانشجو حداكثر ت باشد. مؤسسه موظف است ترتيبي اتخاذ

 .دانشجو به تصويب نهايي برسد

 

 دانشجوي دوره دكتري پزشكي عمومي از شروع كارآموزي تا قبل از امتحانات جامع كارورزي؛ -ج

 دانشجوي دوره دكتري دندانپزشكي از سال چهارم دوره تحصيلي طي مدت يك سال؛ -د

 واحد درسي تا حداكثر يك سال140دانشجوي دوره داروسازي بعد از گذراندن -ه



 
 

 
 

ال تخصصي تا پايان س دانشجوي دوره تخصصي تا پايان سال اول دستياري تخصصي و دانشجوي دوره فوق -د

 تخصصي؛ فوق اول دستياري

و 4هاي  هاي سه ساله قبل از معرفي به آزمون ارتقاء سال اول، در رشته در دوره تخصصي در رشته تبصره :

 ق تخصصيفو ه ارتقاء سال دوم و در خصوص دوره فوق تخصصي تا پايان سال اول دستياريب ساله قبل از معرفي5

هاي  نامه آيينهاي يادشده برابر نامه در رشته بندي انتخاب واحد پايان در صورت عدم رعايت زمانتبصره: 

 .باشد رفتار شده و مسئوليت عواقب آموزشي آن بر عهده دانشجو مي آموزشي دانشگاه با دانشجو

 

 دستيارياستاد راهنما دانشجويان شرايط 

 

نامه دوره  انيخود هستند. پا يرشته تخصص طهيدر ح ينامه تخصص انيدستاران موظف به اخذ و گذراندن پا هيكل

 باشد. يزمان و مكان تكرار ،ياز نظر موضوع، محتو ديبوده و نبا يقياز نوع تحق ديبا يتخصص يها

. نديثبت نما يليترم سوم تحص انينامه خود را حداكثر تا پا انيموضوع پا ديسه ساله با يدوره تخصص ارانيدست

 يه مترم پنج در نظر گرفت انيباشد تا پا يآنان پنج سال م يكه دوره تخصص يارانيحداكثر زمان در مورد دست

 شود.

 باشد. يسال م كينامه  انيثبت و دفاع از پا نيب ي: حداقل فاصله زمانتبصره



 
 

 
 

 يو شورا يگروه آموزش دييپس از تا ق،يموضوع تحق تيدر موارد خاص و با توجه به حجم و اهم -55 ماده

 اريدست 2صورت حداكثر  نيانتخاب و اجرا گردد. در ا يتواند به صورت گروه ينامه م انيدانشكده، پا يپژوهش

 .نديمتفاوت اقدام نما نيبا عناو يپروژه مشترك ول كياز  زيمتما يتوانند جهت انجام بخش ها يم

 نامه: انيو ثبت پا بيمراحل تصو -51 ماده

 راهنما دياستاد/ اسات تينامه با هدا انيانتخاب موضوع پا -الف

 دييمربوطه جهت تا ينامه به گروه آموزش انيپا هيشنهاديارائه فرم پ -ب

 بيدانشكده جهت تصو ينامه به معاونت پژوهش انيپا هيشنهاديارائه فرم پ -ج

 يقاتيراهنما جهت شروع كار تحق ديو استاد/اسات اريابالغ شماره ثبت به دست -د

 يقاتينامه تحق انيپا 2حداقل  ييو راهنما يسال سابقه آموزش 5با  يارياول حداقل استاد ياستاد راهنما مرتبه

 يقاتيطرح تحق كيحداقل  يرا گذرانده و مجر قيكارگاه روش تحق دياست. استاد راهنما با يعموم يدوره دكتر

 نيبوده و همچن يو فن آور قاتيتحق وم،و عل يبهداشت، درمان و آموزش پزشك نيوزارت ايمصوب دانشگاه و 

 منتشر نموده باشد. يالملل نيرا در مجالت ب يقاتيحداقل دو مقاله تحق

 است: ريبه شرح ز يقاتيتحق ينامه ها انينحوه مشاركت دو استاد راهنما در پا يچگونگ 

 يورامربوطه بر عهده ش اريبه دو استاد راهنما با درخواست دست يقاتيتحق ينامه ها انيپا ازين صيتشخ -الف

 دانشكده است. يپژوهش



 
 

 
 

 يموارد برا ريو سا سيحق التدر ،ياز نظر معادل ساز ازيدو استاد راهنما، هرگونه امت بيدر صورت تصو -ب

 گردد. يم ميهر دو تقس نينامه مورد نظر ب انيپا

 گردد. يذكر م بياول و دوم به ترت يراهنما ديمدارك مرتبط نام اسات هيدر كل -ج

 ريمشاور از سا دياسات اينفر بعنوان استاد  2 اي 1دانشكده  ديياستاد راهنما و تا شنهاديصورت لزوم با پ در*

هنما را دينظر استاد/ اسات رينامه ز انيپا تيدر هدا يشوند كه موظف به همكار يانتخاب م يآموزش يگروه ها

شاور باشند. آوردن نام استاد م يارياستاد اي و يتخصص يحداقل درجه دكتر يدارا ديمشاور با ديباشند. اسات يم

 است. ينامه ضرور انيجلد پا يرو

 يشورا ديياستاد راهنما و تا شنهادينامه ضرورت داشته باشد با پ انيعنوان پا يجزئ حي: چنانچه تصح2 تبصره

 باشد. يم ريامكان پذ كباري يدانشكده فقط برا يپژوهش

نامه را كتباً  انيمراتب قابل دفاع بودن پا افته،ينامه نگارش  انيپا دييو تا قيراهنما پس از اتمام كار تحق استاد

 يصحاف يلو پيتا دينامه با انيمرحله پا ني. در ادينما ياعالم م يليتكم التيو تحص يتخصص يبه معاون آموزش

 نشده باشد.

    يداخل يپژوهش ياز مجالت معتبر علم يكينامه توسط  انيشده از پا هيوصول مقاله ته هيديي: تا1تبصره 

 ليودانشكده تح يليتكم التيو تحص يتخصص ينامه به معاونت آموزش انيهمراه پا ديبا يخارج ايو 

 گردد.

     است. ريامكان پذ يليسال تحص نيماه دوم از آخر 6نامه در  اني: دفاع از پا2تبصره 



 
 

 
 

 نييه تعدانشكد يليتكم التيو تحص يتخصص ينامه توسط معاونت آموزش انيجلسه دفاع از پا خيتار 

 گردند. يبه جلسه دعوت م شانيداوران توسط ا ئتيگردد و ه يم

 باشند: يم ريداوران متشكل از اعضاء ز ئتيه 

 راهنما دي/ اساتاستاد 

 مشاور دي/ اساتاستاد 

 اريتام االخت ندهي/ نمايليتكم التيو تحص يتخصص يآموزش معاون 

 اريتام االخت ندهيگروه مربوطه/ نما يتخصص معاون 

 گروه ريبه انتخاب مد يگروه آموزش دياز اسات يكي ايگروه  ريمد 

 يعلم ئتياعضاء ه نياز ب شانيا ندهينما ايدانشكده  يآموزش معاون 

 يعلم ئتياعضاء ه نياز ب شانيا ندهينما ايدانشكده  يپژوهش معاون 

 ندهينما ايه و دانشكد يليتكم التيو تحص يتخصص يمعاون آموزش ينامه با سرپرست انيدفاع از پا جلسه 

 .ابدي يم تيداوران رسم ئتياز اعضاء ه گريتن د 3راهنما و حداقل  ديو با حضور استاد/ اسات شانيا

 يآنان برا يداوران و كسب موافقت كتب ئتيه يموظف است پس از مشخص شدن اسام اري: دست1تبصره  

 آنان قرار دهد ارينامه را در اخت انينسخه از پا كيهفته قبل از جلسه دفاع،  كيحضور در جلسه دفاع، حداقل 

است نظرات  ي. ضروردينما حيتصح امهن انيجلسه دفاع، موارد مورد نظر داوران را در پا يو پس از برگزار

 اريداوران توسط دست ئتيه سيينامه تحت نظر استاد راهنما و ر انيداوران در مورد انجام اصالحات در پا ئتيه

 التيحصو ت يتخصص يآنان به معاونت آموزش يكتب دييهمراه با تا كماهيشود و حداكثر ظرف مدت  يريگيپ

در  يريگ ميتصم انجامديبه طول ب كماهياز  شي. چنانچه اصالحات بدگرد ميدانشكده مربوطه تسل يليتكم

 باشد. يدانشكده م يعدم دفاع( بر عهده معاون تخصص ايعلت و نحوه برخورد )دفاع مجدد  يخصوص بررس



 
 

 
 

پس  ارينامه دست انيبوده و نمره پا راتييداوران به انتخاب خود آنها ناظر بر انجام تغ ئتينفر از اعضاء ه كي

 .ديآموزش دانشكده به ثبت خواهد رس مراحل فوق در اداره يطاز 

 :رديپذ يصورت م ريبه شرح ز ينمره گذار اسيداوران و در مق ئتينامه توسط ه انيپا يابي: ارزش2 تبصره

نامه در مجالت  انيمقاله از همان پا كيچاپ  ايو  رشي)درجه ممتاز( به شرط ارائه مدرك پذ 25تا  19 از

 پاسخگو باشد. اياول و  سندهينو اريدست نكهيشده از نوع اول به شرط ا ندكسيا

 خوب( اري)درجه بس 18.99تا  18 از

 )درجه خوب( 17.99تا  16 از

 )درجه قابل قبول( 15.99تا  14 از

 )مردود( 14از  كمتر

داوران  ئتيكه ه يموارد يراهنماو مشاور صرفاً پاسخگو دياست. اسات ارينامه به عهده دست انياز پا دفاع

 انيمنابع پا نيداروان، ع ئتيموظف است در صورت درخواست ه اريخواهند بود. دست ند،ينما يدرخواست م

 .دينامه را در جلسه دفاع ارائه نما

الت از مج يكيدر  يمقاله از و كي رشيپذ ايمقاله چاپ شده و  كينامه ارائه حداقل  اني: شرط دفاع از پاتبصره

 .ستينامه ن انيمقاله الزاماً مرتبط با پا نيباشد. ا يم يخارج اي يداخل يپژوهش يمعتبر علم



 
 

 
 

آن جهت  CDشده خود را همراه با  ينامه صحاف انياز نسخ پا يموظف است به تعداد كاف اريهر دست -59 ماده

ه اداره دانشگاه ب يمربوطه، كتابخانه دانشكده و كتابخانه مركز يراهنما/ مشاور، گروه آموزش دياستاد/ اسات

 .دينما ليشكده خود تحوآموزش دان

 ايشگاه و دان يپژوهش يمصوب شورا يقاتيكه به عنوان طرح تحق ينامه به شرط انيحقوق مكتسبه از پا هيكل

 حقوق مذكور به استاد راهنما و دانشجو تعلق نصورتيا ريباشد متعلق به دانشگاه است، در غ يقاتيمراكز تحق

 .رديگ يم

در خصوص محتوا و  يريگ ميندارد، مرجع تصم حيتصر اينامه مسكوت است و  نييآ نيكه در ا يموارد در

دانشگاه  يآموزش يشورا دييدانشكده و تا يليتكم التيو تحص يآموزش تخصص يشورا ،يبرنامه آموزش ياجرا

 است. يو تخصص يآموزش دندانپزشك يشورا رخانهيدب ي/خارج دانشگاهنيو در موارد ب

 61ن در ( و ابالغ آيو تخصص يآموزش دندانپزشك ينشست شورا نيو هفتم ينامه )در س نييآ نيا بيتصو با

د از سال ابالغ و بع يورود ارانيدست هيجهت كل يعلوم پزشك يتبصره، از زمان ابالغ به دانشگاه ها 54ماده و 

 آن، الزم االجرا است.

 پايان نامه Proposal)(شرايط انتخاب و ثبت طرح پيشنهادي 

و  جستجو نامه خود انتخاب نمايد و پس از هر دانشجو بايد فقط يك عنوان پيشنهادي را جهت پايان.16ماده 

 .ثبت نمايدrts.gums.ac.irمركزي مبني بر عدم تكراري بودن آن در سامانه  تاييد كتابخانه

ع ه با جذب منابعنوان پيشنهادي بايد از اولويتهاي پژوهشي دانشگاه و يا موسسات خارج از دانشگا.17ماده 

 .باشد مالي استخراج شده



 
 

 
 

 :كميل روند ثبت طرح پيشنهادي پايان نامهت

نامه توسط دانشجو از طرف استاد راهنما و ارائه به  تكميل فرم پيشنهاد هدايت پايان1:فرم شماره  -الف

 تحصيالت تكميلي

شاور تاييد توسط استاد راهنما، مبررسي فرم خالصه اطالعات تكميل شده توسط كتابخانه مركزي و 2:فرم شماره 

 مربوطه و تاييد توسط شوراي تحصيالت تكميلي و مدير گروه

 تكميل فرم پيش نويس طرح تحقيقاتي و تاييد مدير گروه به عنوان نماينده شوراي گروه3:فرم شماره 

ي معاونت پژوهش تحويل فرمهاي تكميل شده بعد از طرح در شوراي گروه و تاييد اوليه مدير گروه به حوزه -ب

 يجهت بررس ولي از شوراي گسترس وزارت بهداشتتحقيقات داراي موافقت قطعي يا اص دانشكده يا مراكز

 هاي الزم ارسال مي گردد

نامه در مركز تحقيقات با حضور داور تخصصي مورد تاييد  در مواردي كه جلسه دفاع از پروپوزال پايان تبصره :

 .شده باشد لزومي به برگزاري جلسه دفاع در دانشكده نيست دانشكده برگزار معاونت پژوهشي

نامه مطرح شده و طرح تحقيقاتي نيستند را نمي توان در مراكز تحقيقاتي  مواردي كه صرفا به عنوان پايان تبصره :

 .به ثبت رساند

ر داليل ا ذكرد طرح پيشنهادي ياد شده توسط شوراي پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوطه همراه ب -ج

 .راهنما منطقي به استاد

ماه پس از تاريخ اعالم نظريه اصالحي شوراي پژوهشي 2چنانچه نظريه اصالحي بود دانشجو فرصت دارد  تبصره :

 .اصالحات را ارائه دهد دانشكده



 
 

 
 

 

چنانچه پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده يا مراكز تحقيقات رد شد؛ مجري طرح ميتواند حداكثر  تبصره :

 .استيناف به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال نمايد هفته تقاضاي3تا 

ب آن هاي مصو نامه معاونت پژوهشي دانشكده موظف است در هر ترم تحصيلي فهرست عناوين پايان تبصره :

 .قالب تعيين شده به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال كند قدانشكده را مطاب

در صورتي كه معاون پژوهشي دانشكده يا شوراي پژوهشي مركز تحقيقاتي مربوطه الزم بداند جهت رفع  -د

 .نامه را در جلسه شوراي پژوهشي دانشكده در حضور استاد راهنما به شور بگذارد پايان ابهامات ميتواند عنوان

 

 

 

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال براي همه 93/09/02مورخ 2422بخشنامه شمار 2به استناد بند تبصره: 

از جمله دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي حرفهاي، مقاطع )نامه ارائه ميكنند  پايان دانشجوياني كه به نوعي

 .است الزاميPhD )تخصصي و فوق تخصص و 

يا مراكز تحقيقاتي موظفند حداكثر تا يك ماه نسبت به بررسي اوليه پروپوزال معاونت پژوهشي دانشكده  -ه

دريافت نتيجه اصالحيه نهايي نسبت به تصويب يا رد طرح پيشنهادي پاياننامه اقدام نمايد  اقدام نمايند و پس از

 پايان نامه طرح پيشنهادي(تعويض يا اصالح)شرايط تغيير .و ابالغ اساتيد راهنما و مشاور را صادركنند

 

نامه فقط يك بار حق تعويض آن را دارد. اين تعويض  هر دانشجو بعد از ثبت طرح پيشنهادي پايان.25ماده 



 
 

 
 

منطقي از طرف استاد راهنما بوده و به تاييد شوراي پژوهشي دانشكده. شوراي تحصيالت  بايد با ذكر داليل

نامه مجدداً  عنوان، مراحل ثبت عنوان جديد پاياندر صورت تعويض .تكميلي يا مركز تحقيقاتي مصوب برسد

 .تكرار ميشود

چنانچه موضوع مطرح شده براي پايان نامه به هر دليل به ثبت نرسد و استاد راهنماي مربوطه موضوع تبصره: 

اونت تحقيقاتي به مع وي ديگر اخذ ننمايد يا بصورت طرحزماني يكسال با يك دانشج نامه را در فاصله پايان

 .استاد خارج ميشود هشي ارائه ندهد موضوع از حوزه اختيار آنپژو

 نامه از چهارچوب مصوب اوليه در زمينهن در صورتي قابل قبول است كه پايا نامه اصالح عنوان پايان.21ماده 

بايد  نامه نيز فقط يك بار امكانپذير است و مي اجرا و ... خارج نشود. اصالح عنوان پايان هاي اهداف، روش

هايي اطالع و تصويب ن به شوراي پژوهشي گروه اعالم و بهنامه  پايان توسط دانشجو و استاد راهنما قبل از شروع

 هايي ادامه پايان چنانچه در جريان اجرا بدليل محدوديت .معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات برسد

 . دانشكده برسد نامه با اشكال مواجه شود موضوع بايد به تاييد شوراي پژوهشي

 شرايط تغيير اساتيد راهنما و مشاور

باشد كه اين تغيير بايد با موافقت طرفين  هر دانشجو فقط يك مرتبه مجاز به تغيير استاد راهنما مي.22ماده 

 .كننده بوده به تصويب معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات برسد و قانع وبا ذكر داليل كافي

 .باشد در خصوص موارد استثناء به عهده شوراي پژوهشي دانشكده مي تصميم گيريتبصره: 

نامه توسط استاد راهنما، استاد راهنما يا دانشجو، استاد راهنماي  در صورت عدم امكان هدايت پايان.23ماده 

 دنامه را به عهده بگير پژوهشي دانشكده معرفي ميكند تا در صورت تاييد هدايت پايان جديد را به معاونت



 
 

 
 

 .در مورد تحقيقاتي كه در مراكز تحقيقات صورت ميگيرد موافقت شوراي پژوهشي مركز ضروري استتبصره: 

 در صورتي كه طول مدت غيبت استاد راهنماي اصلي بيش از دو پنجم مدت زمان مجاز اجراي پايان.24ماده 

 .تلقي ميگردد غيبت به منزله موافقت استاد راهنما يا تغيير استاد راهنما نامه باشد، اين

تغيير استاد مشاور بايد به پيشنهاد استاد راهنما با ذكر داليل كافي و قانع كننده بوده و حداكثر يك .25ماده 

نامه امكان پذير است. اين تغيير بايد به تاييد معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات  پايان مرتبه در طول

 .برسد

 .تغيير استاد مشاور بايد از طرف استاد راهنما انجام پذيردپيشنهاد دانشجو براي تبصره: 

 

 حداقل و حداكثر زمان اجراي پايان نامه

نامه تا جلسه دفاع مطابق آيين نامه  موضوع پايان (تصويب رسمي)حداقل فاصله زماني الزم بين ثبت .26ماده 

 .باشد تحصيلي و رشته مي آموزش هر مقطع

در  هاي حداكثر طول مدت تحصيل نامه با توجه به آيين نامه براي اجراي پايانحداكثر زمان مجاز 27-ماده 

 .مختلف تحصيلي تعيين ميگردد هاي مقاطع و رشته

 نامه تركيب هيأت داوران پايان

 

 :اعضاي هيأت داوران عبارتند از.28ماده 



 
 

 
 

 راهنما؛ (ان)استاد -الف

 مشاوردر صورت وجود؛ (ان)استاد -ب

باشند و يك نفر از ايشان بايد از گروه آموزشي  اساتيد داور كه متخصص در رشته مربوطه ميدو نفر از  -ج

مربوطه و با معرفي مديرگروه به عنوان نماينده آموزشي يا تحصيالت تكميلي انتخاب شود و فرد ديگر با انتخاب 

ماينده به عنوان ن (دانشكدهبا تاييد معاونت پژوهشي )تحقيقاتي مربوطه  معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز

 پژوهشي مشخص ميگردد؛

 معاون پژوهشي دانشكده يا نمايندة ايشان؛ -د

يك فرد با تجربه در زمينه روش تحقيق كه در زمان تصويب پروپوزال به انتخاب معاون پژوهشي حضور  -ه

 .اند داشته

 ا صالحديد معاونت پژوهشي دانشكده /ها ميتوان به پيشنهاد استادان راهنما و مشاور ي در كليه رشتهتبصره: 

استادان خارج از دانشگاه نيز به عنوان داور دعوت به عمل آورد كه در چنين مواردي  تحصيالت تكميلي از

 .پژوهشي دانشكده مربوطه رسيده باشد صالحيت فرد داور بايد به تاييد شوراي

 دفاع از پايان نامه

 .باشند؛ اجباري است دانشجوياني كه مشمول گذراندن اين واحد مينامه براي كليه  دفاع از پايان.29ماده 

براي دورههاي كارشناسي ارشد و 89/5/18نامه كارشناسي ارشد مورخ  آيين24مطابق با تبصره ماده تبصره: 

PhDگذراندن كليه واحدهاي درسي ميباشد منوط به. 



 
 

 
 

اع راهنما و مشاور مبني بر قابل دف (ان)ييد استادنامه پس از تدوين آن توسط دانشجو و تا دفاع از پايان.35ماده 

 .در حضور هيأت داوران صورت ميگيرد نامه بودن پايان

نامه در مورد دستياران تخصصي و فوقتخصصي تابع مصوبه شوراي دانشگاه  شرايط الزم براي دفاع پايان تبصره :

 سطح آن متناسب با شرايط توسط مصوبه پژوهشي است كه -پذيرش مقاله از يك مجله معتبر علمي دال بر ارايه

در اين PhDگيري ميشود. دانشجويان دوره دكتري تخصصي  دانشگاه تصميم شوراي پژوهشي و آموزشي

 .خصوص تابع شرايط آئين نامه مربوطه مي باشند

براي ساير مقاطع تحصيلي در صورت پيشنهاد معاون پژوهشي و آموزشي دانشكده و تصويب شوراي  تبصره :

 .گيري ميشود دانشگاه تصميم وهشي و آموزشيپژ

راهنما و مشاور رسيده است جهت  (ان)نامه را كه به تاييد استاد دانشجو موظف است نسخه اوليه پايان.31ماده 

 .اقدامات الزم دراختيار معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه قرار دهد

 

ه اوليه نامه نسخ قبل از پايان سقف مجاز زماني براي گذراندن پاياندانشجو موظف است حداقل يك ماه  تبصره :

 .پژوهشي دانشكده نمايد آنرا تحويل معاونت

نامه بايد رعايت استانداردهاي تناسب حجم مطالب هر بخش  قبل از صدور اجازه براي دفاع از پايان1 تبصره :

 .پژوهشي دانشكده مربوطه برسد به تاييد معاونت

 معاون پژوهشي دانشكده موظف است ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از دريافت نسخه اوليه پايان.32ماده 

 .جهت برگزاري جلسه دفاع را فراهم آورد نامه اقدامات الزم



 
 

 
 

 .ماه ميباشد2اين زمان PhDهاي كارشناسي ارشد و  در خصوص دوره تبصره :

دوهفته قبل از زمان دفاع كپي كامل نسخه اوليه  دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه موظف است حداقل :تبصره 

 .صورت چاپي يا از طريق پست الكترونيك در اختيار داوران قرار دهد نامه را به پايان

نامه بايد حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر آن با اعالم  زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع از پايان.33ماده 

ور و داوران مشا راهنما، (ان)دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه به اطالع استادمعاونت پژوهشي  كتبي به وسيله

 .اطالع عموم برسد و با درج آگهي در تابلو اعالنات به

 انشكده يا مركز تحقيقات مربوطه موظف است مكاتبات و تسهيالت الزم جهت جلسه دفاع از پاياند.34ماده 

نامه را در اختيار دانشجو و استاد راهنما  ز جهت ارايه هر چه بهتر پايانو امكانات مورد نيا نامه را فراهم آورده

 .قرار دهد

نامه به زبان انگليسي بالمانع است. در اين مورد پايان نامه بايد عالوه بر چكيده به زبان  نگارش پايان تبصره :

 .زبان فارسي نيز داشته باشد انگليسي. خالصه به

 .نامه به زبان انگليسي. دفاع و مراحل دفاع نيز بايد به صورت انگليسي باشد پاياندر صورت نگارش 1 تبصره :

نامه بايد در يكي از اماكن متعلق به دانشگاه علوم پزشكي گيالن  محل برگزاري جلسه دفاع از پايان.35ماده 

 .باشد

لوم ز اماكن متعلق به دانشگاه عنامه در محلي غير ا چنانچه به داليلي الزم باشد كه جلسه دفاع از پايانتبصره: 

گردد، اين موضوع به درخواست استاد راهنما و با ذكر داليل كافي و با تاييد معاون  پزشكي گيالن برگزار

 پژوهشي دانشكده مقدور ميگردد



 
 

 
 

اينده نمنامه دانشجو يا دستيار هنگامي اعتبار دارد كه عالوه بر حضور استاد راهنما،  جلسه دفاع از پايان.36ماده 

دانشكده. نماينده معاون آموزشي دانشكده و حداقل دو داور تخصصي رشته مربوطه، انتخابي  معاون پژوهشي

 .حضور داشته باشند از طرف معاون پژوهشي دانشكده

 .نفر از نامبردگان الزامي است5در جلسه فوق حضور حداقل 1تبصره :

 

يل مستند و مورد تاييد معاونت پژوهشي دانشكده براي خود در مواردي كه استاد راهنما با ارايه دال2تبصره :

نامه به جاي استاد راهنما حضور يافته و  اين جانشين ميتواند در جلسه دفاع از پايان جانشين مشخص نمايد

 .وظايف محوله را انجام دهد

 راهنما و با ارايه داليلنامه فقط يك بار از جانب استاد  تغيير ساعت، روز و مكان جلسه دفاع از پايان:37ماده 

 .باشد معاونت پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقات مربوطه امكان پذير مي مستند مورد تاييد

 

چنانچه تاريخ از پيش تعيين شده بدليلي تعطيل اعالم شود شامل يك نوبت لغو جلسه نمي شود.  تبصره :

 .باشد يلي دانشكده مياز اين ماده برعهده شوراي تحصيالت تكم رسيدگي به موارد خارج

 

 ارزشيابي پايان نامه

امه ن نامه به عهده اعضاي هيأت داوران است كه نتيجه آن به صورت نمره پايان وظيفه ارزشيابي پايان:38هماد

 .اعالم ميگردد



 
 

 
 

 .باشد وظيفه نظارت بر نمرات بر عهده معاون پژوهشي دانشكده ميتبصره: 

 

اي ه بالفاصله پس از جلسه دفاع، در جلسه (اين آئين نامه28با تركيب مندرج در ماده )هيأت داوران : 39 ماده 

بندي و استخراج نمرة  حضور دانشجو و ميهمانان ديگر اقدام به تكميل فرم ارزشيابي و جمع  جداگانه و بدون

 .نمايند نامه مي پايان

يك نفر است ميانگين نمرات ايشان به عنوان در مواردي كه تعداد استادان راهنما يا مشاور بيش از :45ماده 

 .ارزشيابي هيأت داوران محاسبه ميگردد يك نمره در برگه

نامه  گيري به عمل آمده و نمره پايان بعد از استخراج نمره هر يك از داوران، از مجموع نمرات معدل:41ماده 

 .بيست مشخص ميگردد بر اساس معيار يك تا

توسط معاونت پژوهشي به جلسه آورده شده در حين جلسه تكميل و به همراه فرم صورتجلسه دفاع :42ماده 

 .داوران به امضاي هيأت داوران ميرسد هاي ارزشيابي برگه

د، نامه باش چنانچه دريافت نمره دانشجو/دستيار از طريق هيأت داوران منوط به تغييراتي در پايان: 43ماده

راهنما اصالحات الزم را انجام داده و با ارايه آن به داور  (ان)استادخواهد شد با هماهنگي  دانشجو/دستيار موظف

پژوهشي دانشكده تحويل نمايد و نمره پس از تاييد نهايي معاون  مربوطه اخذ تائيديه از داور آن را به معاون

 .پژوهشي دانشكده يا رييس مركز تحقيقاتي اعالم خواهد شد

 

 .باشد نامه بر عهده معاون پژوهشي دانشكده يا جانشين وي مي از پايان تعيين زمان مجاز ارائه و دفاع:44ماده 



 
 

 
 

نامه بايد سهم هر  نامه توسط دو دانشجو اخذ شده باشد بايد در ارايه و دفاع از پايان چنانچه پايان: 45 ماده 

   .شده باشد كدام در ابتدا مشخص

 

 .توسط هيات داوران مشخص خواهد شد نامه سهم هر دانشجو در ارائه مطالب مربوط به پايانتبصره: 

 )بجز استاد راهنما و مشاور(نامه بيش از نيمي از هيأت داوران  در صورتي كه در جلسه دفاع از پايان:46ماده 

باشد، اين مسئله  به اين نتيجه برسندكه دفاع كامل نبوده و جهت تكميل آن نياز به برگزاري جلسه ديگري مي

 .نامه به عمل خواهد آمد هاي الزم جهت جلسه بعدي دفاع از پايان ه وهماهنگيدر فرم صورتجلسه منعكس شد

امه خود در آخرين نيمسال تحصيلي ميباشند و چنانچه دانشجو  كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان تبصره :

يه اگر كلنامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد حتي  سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان در چارچوب

 .را با موفقيت گذرانده باشد؛ اخراج خواهد شد واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه

 .جلسه دفاع مجدد حداكثر يك مرتبه برگزار خواهد شد

گذاري از صفر تا بيست صورت ميگيرد و  ها توسط هيات داوران در مقياس نمره نامه رزشيابي پايانا: 47ماده

 :پنج درجه به شرح ذيل متمايز ميشوندمربوط به  با توجه به نمرات

 25تا 18,5هاي با نمره  نامه پايان :عالي

 18،49تا 17هاي با نمره  نامه پايان :بسيار خوب

 16،99تا 15,5هاي با نمره  نامه پايان :خوب



 
 

 
 

 15،49تا 14هاي با نمره  نامه پايان :قابل قبول

 14هاي با نمره كمتر از  نامه غير قابل قبول: پايان

 

-هايي ميتوانند درجه عالي را كسب نمايند كه پژوهش اصيل بوده و در يكي از مجالت علمي نامه پايانتبصره: 

يا خارج كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا نامه پذيرش چاپ در اين مجالت را ارايه  پژوهشي معتبر داخل

 .نامه صورت گيرد پيش از دفاع پايان پذيرش چاپ مقاله بايد نمايند. بديهي است كه ارايه مقاله و يا نامه

 متفرقه

 .باشد استاد راهنما مي نامه به عهده مسئوليت حقوقي و اخالقي كليه مطالب مندرج در پايان:48ماده 

نامه به صورت مقاله يا  اعم از درج پايان)نامه متضمن آن است  كليه حقوق مادي و معنوي كه پايان:49ماده 

... (وشي نوين و خاص از كشف يا استخراج ماده يا ساخت دستگاه جديد و اتخاذ رحاصل  كتاب يا منافع مالي

مابين  به طور مشترك محفوظ است. در صورت وجود تفاهم نامه في راهنما، مشاور و دانشجو (ان)براي استاد

 .نامه است افراد فوق حقوق مربوطه تابع تفاهم

 

راهنما، مشاور،  (ان)استاد)يك از مجريان طرح  دانشگاه هيچقبل از تصويب طرح در شوراي پژوهشي :55ماده 

 .باشند شروع تحقيق نمي مجاز به(دانشجو

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، 94/04/29مورخ 755د/ 1691با عنايت به نامه شماره /:51ماده 

دانشگاهها و موسسات  هاي دانشجويي كه در نامه پزشكي، كليه طرحهاي پژوهشي و پايان درمان و آموزش

قبل از شروع كار، به تصويب كميته اخالق درپژوهش مربوطه رسيده  بايست تابعه اين وزارت انجام ميشود مي

 باشد



 
 

 
 

 

اين  درج نامه در مجامع علمي و تحقيقي موظف به راهنما و دانشجو/دستيار هنگام ارايه پايان(ان)استاد:52ماده 

نامه در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن انجام شده  موضوع در قالب پايان مطلب كه اين

دانشگاه به Affilation نامه عالوه بر ذكر جمله فوق بايد  مقاالت منتج از پايان باشند. مضافا در تمامي مي است

طابق م) هرگونه پيگيري بعدي براي دانشگاه محفوظ خواهد بود. نحو صحيح درج گردد. در غير اين صورت حق

 )پيوست وزارت بهداشت93/09/02مورخ 2422با نامه شماره 

 

يسنده نو بايست توسط نامه ها مي بر اساس اصول پذيرفته شده پژوهش. نگارش مقاله از متن پايان: 53ماده 

استانداردها معموال توصيه ميشود كه استاد راهنما نويسنده مسوول باشد) با همكاري ساير  كه با توجه به)مسوول

 )پيوست-بهداشت توزار93/09/02مورخ 2422شماره  مطابق با نامه)نويسنده ها انجام گيرد. 

ي گير است با صالحديد شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم مواردي كه در اين آيين نامه ذكر نگرديده: 54ماده 

 .آمد و به اجرا درخواهد

ها  نامه نامه در سيزده بخش و پنجاه و دو ماده و سي تبصره در جلسه كميته بازبيني و تدوين پايان اين آيين

به تصويب رسيد. مسئوليت نظارت 87/6/6نظران دانشگاه) مورخ  پيشنهادات اصالحي صاحب جلسه بررسي)

زشي بر عهده مدير گروه مربوطه، در سطح دانشكده بر عهده گروه آمو بر حسن اجراي اين آيين نامه در سطح

 فناوري مي باشد رئيس دانشكده و در سطح دانشگاه معاونت تحقيقات و

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Gilan Province, Fouman - Saravan Rd 

www.gums.ac.ir 

 

den3djournal@gums.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 كليات

 :ها، رعايت موارد زير الزامي است نامه به منظور هماهنگي بيشتر بين پايان

 .تايپ شوندWordمطالب در صورت امكان با برنامه .1

 .موارد روي جلد به شكل زركوب چاپ شودنامه از نوع گالينگور انتخاب گردد و  جلد پايان.2

هاي يكسان در نظر گرفته  ها رنگ سعي شود بنا به نظر شوراي پژوهشي هردانشكده، براي جلد پايان نامه.3

 .بيشتري ايجاد گردد  شود تا هماهنگي

فرم  هاي تعيين شده در هاي گوناگون در حد امكان به شكل و اندازه شكل و اندازه گيري مطالب در صفحه.4

 .باشند هاي پيوست نزديك

 :نامه شامل بخشهاي زير است پايان.5

 )به نمونه در بخش ضمايم مراجعه شود(طرح روي جلد  -الف

 (B Titr، 14قلم(آرم دانشگاه و نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيالن -

 

 (B Yagut، 14قلم   (دانشكده ............ -

 

  مركز تحقيقاتنام  -



 
 

 
 

 

 (B Yagut، 14قلم (پايان نامه............  -

 

 ( B Yagut، 14قلم  (با درج درجه علمي و رشته ………جهت دريافت 

 

 (B Yagut، 14قلم )  ……… با گرايش 

 

 (B Titr ،14قلم )نامه عنوان پايان

 

 (B Titr ،14قلم)از آوردن كلمات و القاب اضافه جلوگيري شود  -استاد/اساتيد راهنما

 

 (B Titr ،14قلم)پژوهش و نگارش 

 

 (B Yagut، 14قلم  )نامه  ماه و سال اتمام پايان

 

 شماره ثبت

 

 در عطف: اسم پژوهشگر، ماه و سال



 
 

 
 

 

 :نحوه تنظيم صفحات -ب

 

 الرحيم الرحمن…بسم ا

 

  مثل طرح روي جلد به انضمام نام استاد/اساتيد مشاور()صفحه عنوان 

 

 ركزي م نامه دانشكده يا كتابخانه ها اين صفحه توسط كتابدار بخش پايان كليدواژهصفحه كارت شناسه و 

 .دانشگاه تنظيم ميشود

 

 صورتجلسه دفاع

 تقديم

 سپاسگزاري

 كلمه در يك صفحه (250حداكثر )چكيده پژوهش به فارسي 

 

 فهرست مطالب

 

 ها  فهرست جدول



 
 

 
 

 

 (در صورت نياز)فهرست نمودارها 

 

 (صورت نيازدر )ها فهرست شكل

 

 )در صورت نياز)ها  ساير فهرست

 

 )باشد مي5الي 1شامل فصول )نامه  متن اصلي پايان

 

 EndNoteفهرست منابع با فونت انگليسي مطابق با فرمت 

 

 (.…پرسشنامه، كتابچه آموزشي و)پيوستها 

 

 (برابر الگوي پيشنهاد شده در ضميمه )كلمه در يك صفحه 255چكيده پژوهش به انگليسي 

 

 صفحه عنوان به انگليسي

 

 :فصل اول



 
 

 
 

 

 )اهميت مسئله و ضرورت تحقيق -بيان مسئله -زمينه تحقيق)مقدمه *

 

 )هدف كلي و اهداف ويژه)اهداف پژوهش *

 

 Evidance Based)با رعايت استانداردها و مفاهيم)ها  سئواالت پژوهش و يا فرضيه*

 

 )عملي -نظري)ها تعريف واژه*

 

 محدوديت هاي پژوهش*

 

 

 :فصل دوم

 

 .)مربوط به دانشجويان تحصيالت تكميلي است)چهارچوب پژوهش

 

 مروري بر مطالعات انجام شده



 
 

 
 

 

 :فصل سوم

 

 نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، محيط )روش پژوهش  -

 ي، روش تجزيه و تحليل گردآوري اطالعات، متغيرهاي تحقيق، اعتبار و اعتماد علم پژوهش، ابزارهاي

 ) ها داده

 

 مالحظات اخالقي از جمله ارايه يك نمونه از رضايت نامه آگاهانه واحدهاي پژوهش بر مبناي كد حفاظت  -

 )ضميمه)هاي علوم پزشكي پژوهش آزمودني انساني در

 

 :فصل چهارم

 

 هاي پژوهش يافته-

 

 )ميگردد به شيوه ديگر ارائه نگردد موضوعاتي كه به يك شيوه ارائه)جدولها، نمودار، شكلها 

 .ها و نمودارها در پايين آنها آورده شود تذكر: عناوين جدولها در باالي آنها و عناوين شكل



 
 

 
 

 

 :فصل پنجم

 

 ها بحث و بررسي يافته

 

 هاي پژوهش گيري نهايي براساس سئواالت يا فرضيه نتيجه

 

 ها كاربرد يافته

 

 هاي بعدي پيشنهادات براي پژوهش

 

 

 : منابع -ج

 

منابع بايد به ترتيب استفاده در متن در آخر پايان نامه با ذكر شماره ارائه داد . مشخصات رفرنس ها بر اساس 

  مدرك به ترتيب زير تنظيم مي گردد اطالعات كتابشناختي

 شماره يا رديف.1

 ) حرف اول نام ) نويسنده  ام خانوادگي ، نام كوچك .2



 
 

 
 

 عنوان مدرك يا اثر.3

 طالعات نشر الف : كتاب = ناشر ؛ محل نشر ، تاريخ نشر : صفحاتا.4

 . 

  ب : مجله = نام نشريه ، سال ، جلد و شماره ، صفحات

  ج : ساير = ناشر ؛ محل نشر ، تاريخ نشر : صفحات

 در صورتي كه كل كتاب مورد استفاده قرار گيرد لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست

فف مجله به صورت استاندارد مورد استفاده قرار گيرد در غير اينصورت نام كامل مجله در مجالت التين نام مخ 

  قيد گردد

. 

  scopus] ياpubmed استفاده از فرمت  [

در صورتي كه از يك نويسنده چند مدرك مورد استفاده قرار گرفته باشد ، رعايت ترتيب زماني انتشار آنها 

 . ضرورت دارد

استفاده تا سه نويسنده دارد آوردن سه نويسنده الزامي است . چنانچه مدرك بيش از سه اگر مدرك مورد  

نفر با نظر 25استفاده كرد . ذكر نام نويسندگان تا  etal   از سه نوسينده مي توان از كلمه نويسنده دارد ، پس

  . ندارد نويسنده پايان نامه منع قانوني

 . مت ؛ استفاده مي گرددبراي جدا كردن نام نويسندگان از عال 



 
 

 
 

در صورت استفاده از منابع فارسي نويسنده پايان نامه بايد اثر را به انگليسي برگردان نموده و براساس فرمت  -

 . را ذكر نمايد  [Text in Persian ]   نمايد و در آخر ، عبارت داخل كروشه ،استاندارد تنظيم

 . ايد اصل مدرك را به عنوان رفرنس ارائه دهددر صورت استفاده از ترجمه فارسي نويسنده ب -

 توجه شود در داخل متن ذكر شماره رفرنس ها حداقل در پايان هر پاراگراف ذكر گردد . -
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 شماره گذاري -د

 :شمارهگذاري صفحات.1

 :ترتيب قرار گيري صفحات

 ...صفحه بسم ا* 

صفحه عنوان فارسي 

 صفحه شناسه و كليد واژه ها*

 برگه صورتجلسه دفاع*

 صفحات تقديم و تشكر*



 
 

 
 

 صفحه چكيده فارسي*

 فهرست مطالب*

 فهرست جدول ها*

 فهرست نمودار ها*

 فهرست شكل ها*

 )ساير فهرست ها( در صورت نياز*

 متن كامل*

 )هر دو به زبان انگليسي)فهرست منابع فارسي و انگليسي *

  .(..پرسشنامه، كتابچه و)پيوست ها *

 صفحه چكيده انگليسي*

 .صفحه عنوان انگليسي*

ها با حروف الفباي  گذاري نميشوند. صفحات فهرست شماره (سپاسگزاري )و  (تقديم () … بسم ا )صفحات 

 .گذاري صفحات بايد در وسط و پايين صفحه انجام گيرد خواهند شد. شماره گذاري فارسي شماره

 . شروع فصل ها در شماره گذاري جزء صفحات محسوب شده ولي نوشته نمي شود



 
 

 
 

 

 :گذاري موضوعات شماره.2

 .نامه معموالً چند فصل است هرفصل نيزممكن است به چند بخش تقسيم گردد هاي اصلي پايان موضوع

كه با خط تيره از  پنجم شروع شود. هريك از بخشهاي هرفصل با دوشمارهصفحه اول هرفصل بايد از خط 

اند،مشخص ميگردد. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و در سمت چپ شماره ترتيب  يكديگر جدا شده

بخش مورد نظر است. در صورتي كه هربخش داراي زيربخش باشد، شمارة هر زيربخش در سمت چپ شمارة 

 چهارم فصل دوم يعني زيربخش سوم از بخش2-4-3ثال مذكور قرار ميگيرد م

 

گذاري شكلها، جداول، نمودارها و نقشهها مانند  شماره:ها ها، نمودارها و نقشه گذاري شكلها، جدول شماره.3

 .نوشته ميشود(  15- 3 شكل)  روال قبلي است مثال دهمين شكل در فصل سوم به صورت 

 ولها و جد نامه با حروف الفباي فارسي نامگذاري ميشوند . شكل پايانهاي  پيوست:ها گذاري پيوست شماره.4

گذاري خواهد شد بعنوان مثال سومين جدول در  مربوطه شماره هاي موجود در هر پيوست با توجه به پيوست

 (.3-جدول ب)به اين صورت نوشته ميشود “ ب“ پيوست 

ه كنيد ميتوانيد ب نامه خود به آن استناد مي در پايانبراي ارجاع خواننده به منابعي كه :گذاري منابع شماره.5

 .نموده و در فهرست منابع به ترتيب شماره به آن استناد كنيد گذاري ترتيب استفاده در متن شماره

 

 :چكيده -ه



 
 

 
 

چكيده بعد از كليد واژه ها و عنوان يكي از ابزارهاي بازيابي اطالعات و تعيين كيفيت مقاله يا پايان نامه مي 

 :در نگارش چكيده رعايت نكات زيرالزامي است. باشد

 منعكس كننده محتواي پايان نامه باشد . يعني چكيده يك مينياتور كوچك از كل پايان نامه يا يك متن است-

. 

 .بيانگر مقدمه، اهداف، مواد و روش بررسي، نتايج و نتيجه گيري باشد -

 ها، نتايج و پيشنهادها باشد ها، فرضيه يهتاكيد روي اطالعات تازه و اصطالحات جديد، نظر-

ي ذكر است با جزئيات بيشتر نامه روش نويني براي اولين بار ارايه ميگردد تا بحال معمول نبوده اگر در پايان -

 گردد

 .خالصه فارسي و انگليسي با يكديگر مطابقت داشته باشند-

جويي در وقت خواننده بايد در  و همچنين صرفه سازي و سازماندهي و بازيابي اطالعات به منظور تسهيل ذخيره

يا واژگان كليدي ذكر گردد. كليدواژه در  (keywords) ها ها كليدواژه نامه مقاالت و پايان انتهاي چكيده

كلمه مهمي از يك عنوان يا از يك متن كه به  "است  چنين تعريف شده رساني اين دانشنامه كتابداري و اطالع

ها كلماتي  يا به عبارت ديگر كليدواژه ."برده ميشود ك شناسه دريك نمايه يا فهرست بكارعنوان اولين كلمه ي

و به كمك آن موضوع مقاله يا  برداشت ميكند از عنوان و محتواي اصلي يك مدرك هستند كه نويسنده مقاله

نمايي مدارك و راه ازيابياست ارائه كليد واژه مناسب ميتواند نقش مهمي را در ب نمايد . بديهي مدرك را بيان مي

 .براي تهيه كليد واژه به موارد ذيل بايد توجه نمود.خواننده ايفا نمايد



 
 

 
 

 

  عنوان مقاله مهمترين بخش براي تعيين كليد واژه يك مدرك مي باشدالف: 

در نگارش كليدواژه بايد به تك زبان بودن آن توجه كرد يعني كليدواژه فارسي فقط به زبان فارسي در : پ

 التين به زبان انگليسي در چكيده التين استفاده شود چكيده فارسي و كليدواژه

 .نامه خاص هر رشته استفاده شود از زبان كنترل شده يا اصطالحج: 

 . دربين كليد واژه ها از عالمت / استفاده مي گردد ها بصورت الفبايي باشدو ترتيب نوشتن كليدواژهد: 

ي آن مكان در متن توضيح  شوند مگر آنكه درباره زء كليدواژه محسوب نميج (كشور-استان -شهر )مكان ه: 

 .باشد شده مفصل داده

نامه به عنوان كليد واژه ها تعيين نشده باشد و در صورتي كه نويسنده در  داروها در صورتي كه در اصطالحو: 

 دتوضيح داده باشد ، مي تواند به عنوان كليد واژه محسوب شو متن درباره دارو

نامه است ، مترادف فارسي نداشته باشد بصورتي كه خوانده ميشود  در صورتي كه كليدواژه كه در اصطالحز:  

 .شود به فارسي نوشته

 .به منظور مستند و استاندارد نمودن كليد واژه ها از منابع زير استفاده نمائيدح: 

 

نامه بين المللي بوده و  اين اصطالحMeSH ( Medical Subject Heading ) پزشكي  سر عنوان موضوعي .1



 
 

 
 

   هاي اطالعاتي بر اساس آن تنظيم مي گردد براي دسترسي و استفاده از آن به سايت اينترنتي پايگاه اكثر
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 :نحوه تايپ -و

 صورت گيرد و محدوده خطوط تمام صفحات يكسانA4نامه بايد در يك روي كاغذ  تايپ پايان: پيشنهادي اول

 باشد1/3-1/2 ميتواند بين  رعايت شود و فاصله مناسب

سانتيمتر و تا 4فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه چهارسانتيمتر فاصله خطوط تا لبه باالي و پائيني صفحه 

 .ها در مورد جداول و غيره نيز بايد رعايت گردد سانتي متر باشد، اين محدوديت2لبه چپ صفحه

  .ميباشد12با اندازه B Lotusيا B Yagut قلم پيشنهادي براي تايپ

 پيشنهادي دوم:

 12با سايز  Times New Romanو در متن انگليسي  14، با سايز B Nazaninقلم مورد استفاده در متن فارسي 

 در نظر گرفته شده است

 اصول نگارش مطالب در پايان نامه -ز

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


 
 

 
 

نويسنده را به خوبي برساند و ثانياً براي خواننده روشن و  هاي اي بايد اوالً دقيق باشد و انديشه و پيام هر نوشته

بتواند آن را درك كند بنابراين نويسنده بايد از يك طرف ويژگيهاي زبان خود را به خوبي  رسا باشد تا به آساني

 هديگر، به هنگام نوشتن مطلب، توانائي زباني گروه معيني را ك بداند و بتواند آن را بكار ببندد و از طرف

 .خوانندگان احتمالي اين مطلب هستند، در نظر بگيرد

كيك تف ي براي يها هاي خود از نشانه گذاري در نويسندگي حائز اهميت است . نويسندگان در نوشته نشانه

 نويسي نيز محقق براي در درك و فهم بهتر جمله استفاده ميكنند. در كار رساله مطالب يا كمك به خواننده

شكلي استفاده كند كه در هر نوشته معقول و رساي ديگري،  خود بايد از نشانه به همان رساتر كردن مطالب

  :هاي رايج و پذيرفته شده به قرار زير است معمول است نشانه

 

 :، اين نشانه معموالً در موارد زير بكار ميرود(عالمت توقف(نما يا نقطه  ايست (.)

 

 .ميگيرد و ختم جمله را اعالم ميداردهاي بياني و امري قرار  در پايان جمله(1

دانشگاه نمونه: د. ع. پ. گ =)ها است.  پس از حروف مستقلي كه ابتداي چند كلمه يا صورت مخفف واژه( 2

 ).علوم پزشكي گيالن

 ".وغيره"،".والسالم"پس از كلمات ختم كننده جمله مانند(3

 .ميرود ، اين نشانه در موارد زير بكارپرسشنما يا عالمت سئوال(؟)



 
 

 
 

 اي؟ آيا دوستت را ديده“ نمونه : پدر از فرزند پرسيد: .هاي سئوالي مستقيم قرار ميگيرد در پايان جمله .1

“ 

گاهي براي نمايش مفهومي كه در خود ترديد يا شك است، بكار ميرود و در اين مورد معموالً آنرا در  .2

 .راز مرد با ديگران گفت (؟)نمونه: دوست شرافتمند .قرار ميدهند() داخل دو كمان يا پرانتز

اي است، قرار ميگيرد. نمونه :كتاب چگونه  دارد و خود جزو جمله در پايان عنواني كه معني استفها مي .3

 كمك كرد؟ را مطالعه كردم ميتوان به ديگران

رار تأكيداند قي كه حاكي از هيجان يا تعجب يا يها ها يا جمله اين نشانه معموالً در پايان كلمه، نما هيجان)!(

 !نمونه :عجب مهارتي داري.ميگيرند

 در موارد زير به كار ميرود، يا ويرگول درنگ نما )، ( 

 

نمونه: جامعه ما از لحاظ صنعت، علم، هنر و اخالق بايد .براي تفكيك واژهها يا قسمتهاي جمله بكار ميرود.1

 .تحول يابد

 1، 2، 3بين اعدادمانند  .در2

اي كه نخواهيم از واو استفاده كنيم مانند دانشجويان، پزشكان و پرستاران ميتوانند در اين  كلمهدر بين دو .3     

 .جلسه شركت كنند

از اين نشانه براي جدا كردن دو جمله بياني كوتاه كه با يكديگر پيوند نزديك ، نما يا نقطه ويرگول جدائي (؛)

هاي ديگر تمام  اي درون جمله كه با آوردن يك مثل جمله ميشود و معموالً مواقعي بكار ميرود دارند، استفاده



 
 

 
 

ي ها هاي خود به ايران خدمت انديش نبودند؛ ولي با فداكاري نمونه: ستارخان و باقرخان، مرداني ساده.ميشود

 .بزرگي كردند

 :در موارد زير بكار ميرود، هشدارنما يا دو نقطه ):(

من ملك بودم و فردوس برين جايم بود آدم آورد :گفته است نمونه: حافظ شيرازي قبل از نقل قول مستقيم.1

 در اين دير خراب آبادم

بارت هاي مهم ع نمونه: اين نشانه.ي از يك كل يا تفضيل يك موضوعيها براي بيان كردن و برشمردن قسمت.2

 :است از

اند بر  ب اخالق نگاشتهنمونه: آنچه در با.قبل از مطلبي كه به منظور تكرار يا توضيح مطلب پيش از آن است.3

 :دو مطلب مهم مالحظه دارد

 

 :نمونه: استاد ارجمند. بعد از عنوان نامه.4

نمونه:روشهاي تحقيق در علوم انساني : با تأكيد بر آموزش ....بين عنوان اصلي و عنوان فرعي كتاب، مقاله و.5

 و پرورش

 بعد از ظهر6:20 :نمونه. بين رقم ساعت و رقم دقيقه.6

 :، اين نشانه در موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرد(عالمت بريدگي(نما يا سه نقطه  افتادگي )...(



 
 

 
 

 سپري شده .…نمونه: عصر زورگوئي، مفتخواري، بيدانشي، خودپرستي . بجاي يك يا چند واژه حذف شده.1

 .است

 “ و غيره“ بجاي واژههائي مانند .2

 :زير بكار ميروددر موارد نما يا تيره كوتاه  پيوست (-)

شاهي يكي از شكل هاي قديمي  –نمونه: خانواده مادر .ها به منظور ايجاد مفهوم براي پيوستن كلمه.1

 .خانوادهاست

  ش ( = دانش –ن  –الف  –د )براي تقطيع كلماتنمونه: .2

 . بعد منتقل شوداي از آن به سطر  اي كه در انتهاي سطر قرار گيرد و پاره براي نشان دادن ناتمامي كلمه.3

ه ولي ب.هاي ديگر بكار ميرود كه نويسنده عطف به مفهوم آن را الزم ميداند اي درون جمله در دو طرف جمله.4

نمونه:  اي وابسته به آن متن مستقيماً ربط ندارد و در واقع گريزي است از مفهوم يك متن به نكته هاي متن جمله

هاي  هدف –هر چند به ظاهر تمدن آراسته  –هاي متحجر  قالبآموزش، بايد متحول شود. آموزشي كه در 

 .ميسازد مردم فريبي عنوان

 دو كمان يا پرانتز، ) ( 

گل اشتباهش كنيم  كه نبايد به هه )كل  نمونه : هه.اي بكار ميرود اين نشانه براي توضيح اضافي يا ذكر نكته.1

 .بود19شناسان بزرگ قرن  يكي از طبيعت (



 
 

 
 

بيمار به مركز درماني ( 2555قراردادن مبالغ عددي بعد از ذكر حروف آن در جمله مانند ...:تعداد  )براي .2

 .مراجعه كردند

( 2)مقدمات (1)ند :هر گزارش چند قسمت دارد : ها .مان براي قرار دادن اعداد در وسط جمله و تقسيم بندي.3

 :موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرد، در برجسته نما يا گيومه (“ “) ....و متن(3)مقدمات 

نمونه .در شروع و ختم سخني يا مطلبي است كه مستقيماً و كلمه به كلمه از شخصي با مرجعي نقل قول ميشود.1

 انگليسي“ كالچر “ معادلي است براي “ فرهنگ“ : كلمه 

 آنها هاي يك كتاب براي مشخص كردن ها و فصل ها و سخنراني هنگام ذكر عنوان مقاله.2

 .باب هفتم گلستان سعدي است“ در تأثير تربيت “ نمونه : 

ه شرح اي ديگر به دو شكل ب هر نوشته االه يا پايان نام يمعموالً استفاده از منابع به صورت نقل قول در متن رس

 .زير انجام ميگيرد

 : نقل قول مستقيم

موظف  آورد، هيچگونه تغييري در رساله ميهنگامي كه محقق گفته يا نوشته فردي را كلمه به كلمه و بدون 

مطلب مذكور كوتاه يعني در حدود دو يا سه جمله معمولي است، آنرا داخل عالمت برجسته نمايا  است كه اگر

مستقيم طوالني و بيش از سه جمله معمولي است بايد آنرا با حروفي ريزتر از  قرار دهد.اما نقل قول“ “ گيومه 

يكديگر در مقايسة با خطوط رساله ماشين كرد. اگر احتماالً  وطي با فاصله كمتر ازساير حروف متن و در خط

نقل قول در خطوطي با فاصله كمتر از  امكان ماشين اين خطوط با حروف ريزتر وجود ندارد. كافي است كه اين



 
 

 
 

 شخصآنرا م قول يكديگر در مقايسه با ساير خطوط رساله ماشين شود با رسم خطي زير جمالت مربوط به نقل

 .تر كرد

 

 : نقل قول غيرمستقيم

در اين نقل قول غيرمستقيم، محقق آنچه را كه از شنيدن يا خواندن گفته يا نوشته فردي درك ميكند به زبان 

نويسد، در اين گونه موارد او موظف است كه در  كلمات خويش با حروف خطوط معمولي در رساله مي خود و با

ب را در بيان مطل خانوادگي گوينده يا نويسنده و تاريخ انتشار يا  طوالني، نام و نام هخاتمه مطلب چه كوتاه و چ

و چه غيرمستقيم بايد مستقيم قول  اي كه در نقل آخرين نكته .منظور دارد )  (داخل عالمت دو كمان يا پرانتز 

 حداكثر)هاي بسيار طوالني  قول بخاطر داشت آن است كه گنجاندن نقل

اي از نظر همبندي و بافت محتوي نوشته مناسب  در رساله يا بطور كلي در هر نوشته (پاراگرافبيش از دو 

ي از ا ي به صورت مختصر و مفيد، مطلب و نوشته فرد را حتي جلوه ميدهد و نشانهيها قول نقل نيست. اما وجود

 .احاطه او بر موضوع مورد بحث است

 

  ستگزارش كار تحقيقي رعايت اين نكات ضروري ا

 كر ها براي ذ ها و عبارت ترين جمله ترين و كوتاه نويسي، پرهيز از لفاظي و به كارگيري ساده ساده

 مطالب ضروري

 نداشتن مطالب غيرواقعي و غيرمرتبط 

  صريح و به صورت كمي(Quantitative) 



 
 

 
 

 بدون ابهام، فشرده، و مشخص كننده 

 ي كافي گويا رساني غيراحساسي، و به اندازه اطالع 

 نداشتن تكيه كالم، استعاره، جناس، بدايع، صنايع، و ظرايف ادبي 

 يشفافيت، نظم، ترتيب منطق 

 نداشتن قيد و صفتهاي زائد و غيرضروري، و افعال مجهول و متعديمشخص بودن مرجع هر ضمير 

 رعايت تناسب زماني افعال و تناسب فعل با فاعل 

 به خاطر تناسب ظاهري و آوايي ها با معناي واقعي آنها و نه دقت در انتخاب واژه 

 : تناسب زماني مطالب

 آيد با زمان حال گيري كه حقيقت به شمار مي ي گزارش، مقدمه، بحث و نتيجه چكيده -

 هاي چاپ نشده كه هنوز قطعي نيست با زمان گذشته ها و نتايج اين مطالعه و ديگر نوشته مواد و روش -

 .شوند اي آماري با زمان گذشته نوشته مي حليلهها، و ت ها، جدول استثنا : عنوان شكل -

 :تناسب حجم مطالب هر بخش از گزارش

 درصد15چكيده و مقدمه در حدود   -

 درصد25-15بررسي متون و سابقه در حدود   -

 درصد25مواد و روش هاي مطالعه در حدود   -

 درصد در مطالعات اپيدميولوژيك ميتواند بيشتر هم باشد35در حدود   )نتايج(ها  يافته -

 درصد25بحث و نتيجه گيري در حدود   -

 صفحه كمتر باشد35نامه نبايد از   كل حجم پايان -

 نامه بيشتر باشد پايان حجم1/5از  فصل اول يا مقدمه نبايد  -



 
 

 
 

اصول مشترك براي ”تحت نام 6به ضميمه شماره  براي كسب اطالعات بيشتر در زمينه هر كدام از فصول فوق *

 مراجعه نماييد“ ها به نشريات پزشكي نوشته ارسال دست
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 مقدمه

هاي دوره آموزش يك دانشجوي تحصيالت  بدون شك انجام يك پروژه تحقيقاتي يكي از مهمترين بخش

از  ترين خاطرات دانشجو نامه را از بياد ماندني منوال شايد بتوان جلسه دفاع از پايان تكميلي است. بر همين

به راحتي فراموش نميشود پس چه بهتر كه سعي كنيم اين  تحصيل دانست. خاطرهاي كه خوب يا بد دوران

 .خاطره از نوع خوب باشد

 

 :گزارش شفاهي پايان نامه

نامه است كه در آن چندين هدف دنبال ميشود. اعالم نتايج  ترين روش دفاع از پايان گزارش شفاهي رايج

مورد تحقيق انجام شده و ارزشيابي آن و هم چنين اعالم نتايج تحقيق به نظر داوران در  تحقيق جهت كسب

د؛ س آن بتوانند به حل مشكالت و معضالت موجود بپردازنداشته تا براسا كساني كه به نتايج به دست آمده نياز

 .ترين اهداف اين گزارش را تشكيل ميدهند عمده

ي مستمعين و داوران حاضر در جلسه قابل درك باشد. در زبان مورد استفاده در ارائه گزارش شفاهي بايد برا

اند نيز جهت اطالع از فرايند ارائه  نامه نرسيده دانشجوياني كه هنوز به مرحله دفاع از پايان بسياري از موارد

من اي ارائه شود كه ض دارند، به همين دليل بهتر است سخنراني به گونه گزارش پاياني در جلسه دفاع حضور

مشاور وي كه مسئوليت علمي نتايج را بر عهده دارند؛  اهداف دانشجوي ارائه كننده و اساتيد راهنما وتامين 

 جلسه از ماهيت آموزشي مناسبي نيز برخوردار گردد. به عالوه يك گزارش

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 فتهاخوب گزارشي است كه در آن در زماني كوتاه مطالب مفيد به شنوندگان ارائه شود . در اين گزارش بايد ي

نامه جهت ارائه بهتر و هم  اي از پايان تحقيق ارائه شوند. به همين منظور تدوين خالصه هاي اصلي و برجسته

باشد. نگارش اين خالصه موجب ميشود داوران در يك نگاه اجمالي با  مي چنين ارائه به هيئت داوران ضروري

تر از تحقيق را مهيا خواهد  امكان ارزشيابي دقيق كليات انجام شده در فرايند تحقيق آشنا شوند . اين كار

 .باشد نمود.اين خالصه در حقيقت بدنه متن سخنراني دانشجو در جلسه دفاع مي

همچنين پيشنهاد ميشود در صورت حضور دانشجويان و مهماناني كه توسط محقق و يا دانشكده محل تحصيل 

 .شود دارك ديدهصفحه ت3-2نامه در   اي از پايان خالصه اند دعوت شده

سب، پردازي منا هاي تحقيق در قالب سخنراني به جمله در هر حال بايد بخاطر داشت كه شرح وتفصيل يافته

نگارش نياز دارد. عدم رعايت اصول در تهيه متن سخنراني موجب ارائه يك  صحيح آيين انشا و رعايت اصول

 . حاصل خواهد ماند ئه نتايج تحقيق بيتالشهاي محقق در ارا سخنراني پريشان و مبهم شده و تمامي

 :باشد مواردي كه ثبت آنها در چكيده تحقيق الزامي مي

ت اتمام دوره نامه جه مسئولين هر دانشكده با توجه به مقطع و رشته تحصيلي دانشجوياني كه ملزم به ارائه پايان

 نمايند. هستند؛ قوانيني جهت تدوين چكيده تحقيق وضع مي تحصيلي خود

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ي از رشته و مقطع تحصيلي دانشجو الزام نظر نامه صرف البته آن چه مسلم است ثبت موارد زير در چكيده پايان 

 : ميباشد

 عنوان تحقيق -

 نام دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور -

 خالصه بيان مسئله و ضرورت اجراي تحقيق -

 يها الزامي م اجرايي تدوين چكيده برخي از دانشكدهثبت اهداف كاربردي در آيين نامه )اهداف كلي و ويژه  -

 ) باشد به ثبت اهداف كاربردي مي باشد و دانشجو موظف

 باشند فرضيات و سواالت تحقيق كه بر اساس اهداف تدوين شده -

 هاي موجود در عنوان و اهداف تعاريف علمي و عملي واژه -

 ندباش حقيق كه در داخل و يا خارج از كشور انجام شدهمروري بر حداقل سه مطالعه مشابه با موضوع اصلي ت -

 محيط، جامعه و نمونه تحقيق -

 گيري روش نمونه -

 تعريف ابزار پژوهش به طور كامل و شيوه تعيين روايي و پايايي ابزار -

 روش جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها -

 هاي تحقيق خود و ارائه استنادهاي مناسب دانشجو از يافتهارائه نتايج بر اساس اهداف تحقيق به همراه تحليل  -

 موافق و يا مخالف

 هاي اصلي پژوهش يافته

 ها ارائه پيشنهادات بر اساس يافته -

 



 
 

 
 

 

 ارائه محدوديت هاي احتمالي پژوهش -

ونه به از نم ها گيري نهايي و پاسخ به فرضيات تحقيق و هم چنين استدالل در مورد قدرت تعميم يافته نتيجه -

ثبت نتايج در خالصه تهيه شده ميتواند به صورت انشايي و يا تهيه جدول و نمودار باشد. در هر صورت  جامعه

نتايج در جلسه دفاع، تهيه نتايج به صورت نمودار و جدول ضروري به نظر ميرسد . در حين  جهت ارائه شفاهي

ار اساتيد راهنما، مشاور و داوران قرار داده شدهاست آن كه از قبل در اختي با توجه به -ارائه شفاهي اين چكيده

سبب توجه بيشتر مخاطبان در حين ارائه گرديده و جلسه  شده تهيه متن از تر خالصه صورت به مطالب ارائه –

 .تري اداره خواهد شد به صورت مطلوب

هاد دانشجوي ارائه كننده پيشنجهت ارائه هر چه بهتر متن سخنراني در جلسه دفاع رعايت نكات زير به وسيله 

 :ميگردد

بازديد از محل ارائه دفاع و آشنايي با مختصات فيزيكي محل ارائه نظير نورپردازي، محل دقيق قرار گرفتن در 

نحوه برقراري تماس چشمي با مخاطبان جهت همراهي هر چه بيشتر ذهني مخاطبان با سخنران  پشت تريبون و

بلندگو جهت تنظيم مناسب صدا موجب افزايش اعتماد به نفس دانشجو شده  و تخمين فاصله مناسب صورت با

 .و ارائه را براي وي آسانتر خواهد نمود

هاي هايي با اندازه پيشنهاد ميشود پس از بازديد از محل و اطمينان از مناسب بودن آن جهت ارائه دفاع، در برگه

آن، اسامي دانشجو و استاد و يا اساتيد راهنما و در برخي  نامه، عنوان و مكان ارائه دفاع از پايان مناسب، زمان

بل از يك هفته تا سه روز ق)ثبت شده و با فاصله زماني مناسب از جلسه دفاع  از موارد حتي اسامي اساتيد مشاور

 .نصب گردد در تابلو هاي اعالنات دانشكده (برگزاري جلسه دفاع

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ل سمعي و بصري محل دفاع جهت آشنا شدن با عملكرد هر يك از هماهنگي قبلي با مسئول تاسيسات و وساي

ه تاپ و يا كامپيوتر جهت ارائه هر چ در روز دفاع مورد استفاده قرار گيرد مانند پروژكتور، لپ وسايلي كه بايد

 .بهتر به دانشجو كمك خواهد نمود

الزم را به عمل آورده  هاي بهتر است دانشجو در مورد نحوه ارائه خود در صورت قطع برق پيش بيني

توصيه ميشود دانشجويان از آمادگي ذهني كافي جهت ارائه سخنراني بدون وابستگي به متن تهيه شده .باشد

است خواندن تمامي مطالب از روي متن، امكان برقراري ارتباط مناسب با مخاطبان را  برخوردار باشند. بديهي

ارتباط خواهد شد . بايد به ياد داشت كه برقراري تماس چشمي اين  كاهش داده و در برخي از موارد موجب قطع

پيشنهاد ميشود  .مستمعين خواهد بود افزايش توجه هاي بسيار موثر در جلب نظر و با مخاطبين يكي از شيوه

شده  تهيهPower Point  نكات مهم و كليدي و يا تصاويري در ارتباط با موضوع تحقيق با استفاده از نرمافزار

جلسه به نمايش درآيد. بهتر است اساليدهايي كه به اين طريق تهيه ميشوند تا حد امكان ساده بوده و در و در 

 .نكات زير رعايت شوند تهيه آنها

 استفاده از چهارچوب يكسان در كليه اساليدها -

 ا سرمهآبي ي به عنوان مثال استفاده از حروف سفيد يا زرد در زمينه)دقت به تركيب رنگهاي زمينه و حروف  -

 ).انتخاب ايمن است اي يك

 گنجاندن حداكثر هشت خط متن در هر اساليد -

-  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

با توجه به در نظر گرفتن متوسط زمان يك )در هر حال تعداد اساليدها  استفاده از تصاوير فقط در صورت نياز

بايد با زمان اختصاص داده شده براي  (اساليددر هر ده دقيقه6دقيقه براي نمايش و توضيح هر اساليد و يا  

 باشد. سخنراني تناسب داشته

ارائه سوال اصلي تحقيق در ابتداي مقدمه به نحوي كه توجه مستمعين را به ضرورت اجراي تحقيق جلب نمايد 

همراهي ذهني آنان با سخنران تا پايان زمان ارائه سخنراني ميشود. ارائه جمالت به صورت كوتاه  سبب توجه و

 .سخنراني خواهد افزود هاي و بدون ارتباط به موضوع پژوهش بر جذابيت مورد هاي بي و اجتناب از حاشيه

انجامد. همراه داشتن ذهن شنوندگان در طول اين مدت  نامه حدود سي دقيقه به طول مي معموالً ارائه يك پايان

ارائه مطالب، اجتناب از تُن صداي  ارائه يك سخنراني جذاب، تغييرات بجا و اصولي در شيوه فقط از طريق

 .خواهدبود از وسايل سمعي و بصري امكانپذير مناسب و بجا يكنواخت و كسالت بار و استفاده

باشد. توجه دقيق  پس از اتمام سخنراني دانشجو، نوبت طرح پرسشهاي داوران و سپس ساير حاضران مي

هم برداري از نكات م كردن صحبت وي، يادداشت كننده پرسش، اجتناب از قطع فرد مطرح سخنران به سواالت

ه به كنند هاي قانع پاسخ از آن در حين ارائه پاسخ و دادن شدن بخشي سوال به منظور پيشگيري از فراموش

تسلط محقق بر فرايند تحقيقاتي انجام شده صحه  دور از هيجان سبب ميشود تا داوران نيز بر توانمندي و

ر حين ارائه گردد. دستپاچگي د ايد واضح، دقيق و روشن بوده و بر اساس بدنه سوالبگذارند. پاسخ به سواالت ب

 پاسخ دادن، طفره رفتن از ارائه پاسخ دقيق به سوال مطرح شده، 

 



 
 

 
 

 

 

 

به عنوان عدم تسلط كافي محقق بر موضوع تحقيق،  "اغلب موارد كاذب معموال بروز هيجان و اضطراب زياد و در

 .تلقي ميگردد ا ناتواني وي در اداره جلسهفرايند انجام شده و ي

 كه –نامه و هيئت داوران كه با مطالعه پاياننامه و طرح سواالت خود اعالم تشكر از اساتيد راهنما و مشاور پايان

 .خواهدبود كري و اجتماعي دانشجونشانگر بلوغ ف -نامه خواهد شد ارتقائ علمي پايان سبب قطعا
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