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  :مقدمه

  

      پژوهش به معني جستجويي در جهت يافتن حقايق و دانش است كه از نظر لغوي به                

لـذا پـژوهش بـا جمـع آوري،     . معني جستجو كردن، تفحص كردن و باز جستن مي باشد      

بررسي و تفسير منظم داده ها راهكاري جهت پاسخ به يك سـؤال يـا حـل يـك مـشكل                     

، پژوهش در بـعد دانشـجويي اصلي تـرين نمــود          در دانـشگاه . خاص را فراهم مي سازد    

خود را در واحـد پايان نامه نـمايان ساخته و دانـشجويان بـا انتخـاب ايـن واحـد قـدرت                     

ابتكار، اعتماد به نفس و پشتكار خود را بـا روح جـستجو گـر خـويش در هـم آميختـه و                   

وان ادعا كرد كه پايان     بنابراين مي ت  . حاصل آن را در قالب پايان نامه ارايـــــه مي دهند         

  . نامه نخستين گام نظام مند در بعد پژوهش است كه دانشجويان با آن آشنا مي شوند

  
 

  :اهداف واحد پايان نامه

 ايجاد انگيزش تفكر جهت انتخاب موضـوع و بـدنبال آن پـژوهش و تحقيـق و ارايـه       -1

  راهكارهاي مناسب 

   تقويت نگرش تحقيقي -2

  ي و مديريت تحقيق كسب توانايي در طراح-3

چـاپي و   (  بكارگيري روشهاي مختلف جستجوي هدفمند در ادبيـات علمـي مربوطـه              -4

  )الكترونيك 

   كسب مهارت در استفاده از روشهاي مناسب جمع آوري داده ها -5

   كسب مهارت در استفاده از روشهاي مناسب پردازش داده ها -6

   آشنايي با شيوه صحيح نگارش -7

  ي در ارايه مناسب مطالب  كسب تواناي-8

   افزايش قدرت استدالل و تفكر منطقي -9

  

   :تعريف 
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پايان نامه گزارشي است مكتوب به زبان فارسي يـا انگليـسي كـه در آن دانـشجو نتـايج                  

( بررسي و تحقيق خويش را در يكي از حيطه هاي رشته تحصيلي مربوطه زير نظر اسـتاد    

  . مايدراهنما انجام داده و ارايه مي ن) ان 

  

  : انواع پايان نامه

و ترجيحـاً در    (  كـاربردي    -پايان نامه ها مي توانند پژوهش بنيادي، كـاربردي، بنيـادي            

پايان نامه هاي مـروري، گـرد آوري و   . باشند) جهت حل اولويتهاي منطقه اي و كشوري   

  .گزارش موارد نادر قابل تصويب نمي باشند

  
  

  :مراحل مختلف اجراي پايان نامه 

   ( Proposal )تخاب عنوان و نگارش طرح مقدماتي تحقيق  ان -1

   در مراجع مربوطه ( Proposal )تصويب طرح مقدماتي تحقيق  -2

  اجراي پايان نامه  -3

  نگارش و دفاع  -4

  

   (Proposal) انتخاب موضوع و نگارش طرح مقدماتي تحقيق  -1

  

  : زمان انتخاب موضوع-1-1

مي پزشكي مي بايـست از شـروع دوره كـار             دانشجويان دوره دكتراي عمو     -1-1-1    

آموزي تا قبل از شركت در امتحان جامع كاروزي عنوان پايان نامه خود را انتخاب و ثبت 

  .نمايند

اين دانشجويان چنانچه عنوان پاياننامه خودرا در مدت مقرر به تصويب نرسانند            : تبصره

  .زي نمي باشندتا زمان تصويب آن مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارور

 دانشجويان دوره دستياري تخصصي پزشكي بايستي عنوان پايان نامه خود را -2-1-1   

  . تا پايان سال دوم انتخاب  و به ثبت برسانند
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دانشجويان دوره هاي فوق تخصصي و سه ساله دستياري تخصصي پزشـكي مـي              : تبصره

  .  و به ثبت برسانندبايست عنوان پايان نامه خود را تا پايان سال اول انتخاب

 واحـد   120 دانشجويان دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي پس از گذراندن          -3-1-1   

  .درسي يك سال مهلت دارند عنوان پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

 واحـد،   140 دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي پس از گذرانــدن           -4-1-1   

  . ت دارند عنوان پايان نامه خود را انتخاب و ثبت نمايندحداكثر تا يك سال مهل

 دانشجويان دوره دستياري دندانپزشكي بايستي عنوان پايان نامه خود را در             -5-1-1   

  .پايان سال اول دستياري انتخاب و به ثبت برسانند

در مورد رشته جراحي دهان فك و صورت، ايـن مهلـت تـا پايـان سـال دوم مـي                  : تبصره

  .باشد

 دانشجويان كارشناسي ارشد مي بايست بعد از گذراندن ترم اول و تـا پايـان     -6-1-1   

  .  ترم دوم عنوان پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند

 ، پس از اعالم قبولي در امتحان جامع و حداكثر تا يك Ph.D دانشجويان دوره -7-1-1   

  . امه خود را انتخاب و به ثبت برسانندنيمسال پس از قبولي، بايستي عنوان پايان ن
  

در صورت عدم رعايت زمـان بنـدي انتخـاب عنـوان پايـان نامــه، در       : 1-1تبصره  ماده    

مقاطـع و رشته هاي تحصيلـي مختلف برابر آيين نامه هـاي آموزشـي و پژوهـشي عمـل                  

  . خواهد شد

  

  : مراحل انتخاب موضوع -1 -2

   توسط دانشجو  انتخاب واحد پايان نامه-1-2-1    

   انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو -2-2-1    

   ارايه عنوان پايان نامه توسط استاد راهنما به گروه آموزشي مربوطه-3-2-1    

بـا  (  در مرجـع مربوطـه   ( Proposal  ) بررسي و تصويب طرح مقدماتي تحقيق -4-2-1    

   )6شرايط صفحه 
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 نامه به اين معني اسـت كـه پايـان نامـه يـا طـرح                 تكراري نبودن موضوع پايان   : 1تبصره

تحقيقاتي با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي تقريباً يكسان تصويب نشده باشد مگر               

آنكه با نظر شوراي پژوهشي دانشكده نياز به تحقيق مجـدد در موضـوع مربوطـه وجـود         

  .داشته باشد

تـي يا كـل يـك طــرح تحقيقـاتي         انتخاب عنوان پايان نامه كه برگرفته از قسم       : 2تبصره

  :باشد با رعايت شرايط ذيل ممكن است

  . دانشجو جزو همكاران اصلي طرح باشد- الف

 شرح وظايف دانشجو در طرح تحقيقاتي با پايان نامه ارايـه شـده هماهنـگ                –ب  

  .باشد

  . مجري طرح تحقيقاتي رسماً اجازه ارايه پايان نامه را به دانشجو بدهد–ج 

  .پيشرفت طرح مصوب متناسب با زمان شروع كار پايان نامه باشد ميزان – د

  . هر دانشجو بايد يك موضوع را به عنوان پايان نامه انتخاب نمايد-5-2-1

)  نفـر    3حـداكثر   (  انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان          -6-2-1

مـا و تـصويب شـوراي       فقط براي دانشــجويان دوره دكتراي عمومي، با تأييد اسـتاد راهن          

  :پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد

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

 تقسيم بندي موضوع تحقيق به گو نه اي باشد كـه هـر يـك از دانـشجويان                   –ب  

بـراي هـر دانـشجو    . ر شـوند ذيربط بتوانند انجام بخش مستقل از پايان نامـه را عهـده دا      

عنوان جداگانه اي ثبت خواهد شد و هر يك از دانشجويان بايستي پايان نامه اي مستقل                

  .ارايه نمايند

  :  وظايف دانشجو-3-1

   انتخاب واحد پايان نامه به عنوان يك واحد درسي در زمان مقرر –الف 

   انتخاب و جلب موافقت استاد راهنما –ب 

  ربوط به انتخاب پايان نامه  تكميل فرمهاي م–ج 

   پيگيري روند ثبت موضوع پايان نامه در گروه آموزشي و دانشكده مربوطه –د 

   آغاز فعاليت اجرايي در خصوص موضوع پايان نامه پس از تصويب آن  –ه 
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اهنماي مشترك از بـين اعـضاي هيـات علمـي دانـشكده        انتخاب استاد ر   -7-1-4-1    

هاي ديگر در شرايط خاص با تأييد گروه آموزشي و شوراي پژوهشي دانـشكده ممكـن                

  . مي باشد

  انتخاب استاد راهنماي مـشترك از دانـشگاههاي ديگـر فقـط بـصورت                -8-1-4-1     

راي پژوهـشي   موردي و با ذكر داليل تـوجيهي كـافي و بـا تأييـد گـروه آموزشـي و شـو                    

  .دانشكده امكان پذير     مي باشد

  : وظايف استاد راهنما-2-4-1

 داشتن مسؤوليت اصلي درمراحل مختلف اجراي پايان نامه وصحت علمـي مطالـب               –الف  

  آن 

   راهنمايي دانشجو در كليه مراحل طراحي، اجرا، تدوين و دفاعيه پايان نامه –ب 

    انتخاب استاد مشاور در صورت لزوم–ج 

 انجام مكاتبات الزم با گروه آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده درمراحل مختلف                  –د  

  پايان نامه 

   نظارت بر روند اجراي صحيح تحقيق –ه 

   مطالعه، تصحيح و تأييد پيش نويس و تايپ شده پايان نامه –و 

   پيشنهاد داوران دفاعيه و شركت در جلسه دفاع –ز 

  :اهنما تعداد استاد ر-3-4-1

  .  هر پايان نامه داراي يك استاد راهنما خواهد بود-1-3-4-1

 انتخاب دو استاد راهنما براي هر پايان نامه با تاييد شوراي پژوهشي يـا               -2-3-4-1

  . كميته تحصيالت تكميلي هر دانشكده امكان پذير است

 راهنمـاي آن     نفر باشد اسـتاد    2 در مواردي كه استاد راهنماي پايان نامه         -3-3-4-1    

گروه آموزشي كه پايـان نامـه در آن گـروه بـه تـصويب رسـيده اسـت بعنـوان نماينـده                 

استادان راهنما در مكاتبات معاونت پژوهشي محسوب مي گردد و اطالع رساني و ايجاد              

  .هماهنگي بعهده خود استادان راهنما خواهد بود

ه آموزشي باشند بايد كتبـاً      در صورتي كه هر دو استاد راهنما مربوط به يك گرو          : تبصره

  .يك نفر را بعنوان نماينده به شوراي پژوهشي دانشكده معرفي نمايند
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  : سهميه راهنمايي پايان نامه-4-4-1    

هر عضو هيات علمي در هر سال مي تواند حداكثر راهنمايي سه پايان نامـه را عهـده دار              

مـساوي بـين اسـاتيد راهنمـا        در پايان نامه هاي مشترك، سهميه مربوطه به نسبت          . شود

  .تقسيم خواهد شد

 را مي   Ph.Dهر عضو هيات علمي در هر سال حداكثر راهنمايي يك پايان نامه             : 1تبصره  

  . تواند عهده دار شود

هر عضو هيات علمي در هر سال حداكثر دو پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد يـا            : 2تبصره  

  .دستياري گروه پزشكي را مي تواند راهنمايي كند

نمونه اي از نحوه محاسبه سهميه كل راهنمايي پايان نامـه در فـصل ضـميمه آورده شـده               

  .است

  :  شرايط استاد مشاور-5-4-1

استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و با تاييد شـوراي پژوهـشي دانـشكده تعيـين مـي                   

بريز يـا   استاد مشاور مي تواند از بين اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ت            . گردد

  .ساير دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و يا افراد غير هيات علمي انتخاب شود

در كليه مقاطع، شوراي پژوهشي دانـشكده مـي توانـد ضـرورت وجـود اسـتاد                 : 1تبصره  

مشاور از يك تخصص خاص را ياد آوري نمايد ولي انتخـاب فـرد بعهـده اسـتاد راهنمـا                    

  .خواهد بود

 ، استاد مشاور بايستي حداقل داراي مـدرك         Ph.Dان نامه هاي    براي مشاوره پاي  : 2تبصره  

دكترا و درجه استادياري و سه سال سابقه تدريس يا تحقيـق در دوره كارشناسـي ارشـد       

  .باشد و افراد غير هيات علمي نيز حداقل بايد داراي مدرك دكترا باشند

 مي تواند يـك اسـتاد       در صورت نياز حداكثر    ) Ph.Dبجز مقطع   ( هر پايان نامه    : 3تبصره  

انتخاب بيش از يك استاد مشاور با ذكـر داليـل تـوجيهي كـافي و بـا      . مشاور داشته باشد  

  .تاييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير است

 در صـورت نيـاز بـا    PhDانتخاب حداكثر دو استاد مشاور براي پايان نامه هـاي  : 4تبصره  

  . لي دانشكده امكان پذير استكميته تحصيالت تكمي/ تاييد شوراي پژوهشي 

  : وظايف استاد مشاور-6-4-1    
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 همكاري فعال با دانشجو و استاد راهنما در مراحلي از پايان نامه كه نياز به مشاوره –الف 

  .ايشان وجود دارد

  . شركت در جلسه دفاعيه در صورت امكان–ب 

  : سهميه مشاوره پايان نامه-7-4-1   

سـهميه كـل راهنمـايي پاياننامـه محـسوب و نحـوه محاسـبه آن                مشاوره پايان نامه جزو     

مستقل از تعداد استاد راهنما و با ضريب يك سوم معادل راهنمـايي پايـان نامـه در نظـر              

  .گرفته خواهد شد

نمونه اي از نحوه محاسبه سهميه كل راهنمايي پايان نامـه در فـصل ضـميمه آورده شـده               

  .است

  

   در مرجع مربوطه  ( Proposal )تصويب طرح مقدماتي تحقيق -1

  : جهت ثبت عنوان پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود

  انتخاب موضوع پايان نامه با نظر و توافق استاد راهنما و دانشجو: الف

بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامـه در گـروه آموزشـي و معاونـت پژوهـشي                 : ب

  دانشكده

  مربوطهتصويب عنوان پيشنهادي در گروه آموزشي : ج

  تحصيالت تكميلي دانشكده /  عنوان پيشنهادي گروه در شوراي پژوهشي ∗تصويب: د

در صورت صالحديد شوراي پژوهشي دانشكده، دانشجو و استاد راهنما بايستي : 1تبصره

  .پايان نامه خود در جلسه شورا دفاع نمايند  ( Proposal )از طرح مقدماتي تحقيق

ر شوراي پژوهـشي دانـشكده بـه عنـوان تـاريخ ثبـت و              تاريخ تصويب عنوان د   : 2تبصره

  .مالك عمل خواهد بود

شوراي پژوهشي دانشكده مخير است در صورت لزوم از نظـرات متخصـصين             : 3تبصره  

  . پايان نامه بهره گيرد  ( Proposal )مربوطه در بررسي طرح هاي مقدماتي تحقيق

                                                           
∗
 شوراي پژوهشي دانشكده در بررسي پايان نامه ها بايستي مقطع و رشته تحصيلي دانشجو را لحاظ نمايد؛ بديهي است انتظارات 

  .كيفي و كمي از پايان نامه براي دانشجويان مقاطع و رشته هاي تحصيلي مختلف، متفاوت خواهد بود
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تعويض عنوان بعد از تصويب پايان نامـه بـا درخواسـت اسـتاد راهنمـا و بـا ذكـر داليـل                       

  .توجيـهي كافي، فقط يكبار امكانپذير است

در مواردي كه اختالفي بين دانـشجو و اسـتاد راهنمـا باشـد شـوراي پژوهـشي          : 1تبصره  

  .دانشكده مرجع حل اختالف خواهد بود

در صورت تعويض عنوان، مراحـل ثبـت و تـصويب عنـوان جديـد پايـان نامـه         : 2بصره  ت

بنـابراين دانـشجو در زمـان       . مجدداً تكرار و پايان نامه با تاريخ جديد ثبـت خواهـد شـد             

  .انتخاب عنوان بايد دقت كافي را مبذول دارد

  

  : اصالح عنوان-2-4-3

بـدون اينكـه چهـارچوب عنـوان        ) نوان  اصالح ع (    تغييرات جزيي در عنوان پايان نامه         

اصلي تحقيق تغيير يابد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب فقط يكبار با ذكر داليل كافي 

از طرف استاد راهنما و با تأييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير است و در اينگونه 

 قبلـي مـالك     موارد نيازي به تكرار مراحل مختلف ثبت عنوان نمي باشد و تاريخ تصويب            

  .خواهد بود

ايجاد هر گونه تغييرات در مواد و روش كار بايـستي در زمـان پيـشنهاد اصـالح                   : تبصره

پايان نامه از طرف استاد راهنما به شوراي پژوهشي دانشكده ارايه شود و بـه تاييـد ايـن       

  . شورا برسد

  

   تغيير استاد راهنما-5-3

ير استاد راهنما مـي باشـد كـه ايـن            هر دانشجو فقط يك مرتبه مجاز به تغي        -1-5-3

تغيير بايستي با موافقت طرفين و با ذكر داليل كافي و قـانع كننـده بـوده و بـه تـصويب                       

  . شوراي پژوهشي دانشكده برسد

اگر تغيير استاد راهنما منجر به تغيير كلي عنوان نشود، تاريخ تـصويب قبلـي               : 1تبصره  

 تغيير استاد راهنما بالمانع بوده ولي تـاريخ  پايان نامه مالك خواهد بود در غير اينصورت       

تصويب قبلي مالك نخواهد بود و دانشجو ملزم به انتخاب پايان نامه بـا عنـوان جديـد و                   

  .  خواهد بود3-4تكرار مراحل نيست و تصويب آن طبق شرايط 
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/ در مواردي كه اختالفي بين دانشجو و استاد راهنمـا باشـد شـوراي آموزشـي              : 2تبصره  

ي گروه مربوطه مرجع حل اختالف بوده و راي خود را در ايـن مـورد بـه شـوراي                پژوهش

  .پژوهشي دانشكده اعالم خواهد نمود

 فوق، بدون رضايت استاد راهنما صـورت        2اگرتغيير استاد راهنما طبق تبصره      : 3تبصره  

گيرد و راي به نفع دانشجو صادر شود در صورتيكه سه ماه از تاريخ تصويب پايـان نامـه                   

  . نگذشته باشد تاريخ تصويب قبلي مالك خواهد بود

 در موارديكـه بـيش از يـك اسـتاد راهنمـا             - حذف يكي از استادان راهنمـا        -2-5-3

موجود باشد         با تأييد و توافق كليه استادان راهنمـا و بـا ذكـر داليـل كـافي و تأييـد                              

  . شوراي پژوهشي دانشكده فقط يك مرتبه ممكن مي باشد

در مواردي كه اختالفي بين استادان راهنما باشد شوراي پژوهـشي دانـشكده         : تبصره -

  . مرجع حل اختالف خواهد بود

 اضافه نمودن استاد راهنما به پايان نامه پس از تصويب آن تنها بـا رضـايت                 -3-5-3

  . دانشجو و تأييد شوراي پژوهشي دانشكده امكان پذير مي باشد

ت تنها استاد راهنمـاي پايان نامه، بيش از دو          در مواردي كه طول مدت غيب      -4-5-3

مدت زمان كل اجراي پايان نامه باشد اين غيبت به منزلـه حـذف استــاد                % ) 40( پنجم  

راهنما تلقي مي گردد و دانشجو مؤظـف اسـت بـا همـاهنگي گـروه آموزشـي و شـوراي                     

  . . پژوهشي دانشكده نسبت به انتخاب استاد راهنماي جديد اقدام نمايد

در موارديكه تعداد استاد راهنما بيش از يك نفر باشـد و همـه آنهـا بـيش از دو                    : صرهتب

پنجم مدت زمان كل اجراي پايان نامه غيبت داشته باشند اين غيبتها به منزله حذف همه 

  .استادان راهنما تلقي مي گردد

ان موظف است در امور پاي) تا مدت مجاز (  هر استاد راهنما در زمان غيبت   -5-5-3

نامه ها جانشيني از بين اعضاي هيات علمي همان گروه آموزشي انتخاب و به مدير گروه 

  .آموزشي و معاونت پژوهشي دانشكده منعكس نمايد

  

  :  تغيير استاد مشاور-6-3
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   حذف يا  تعويض  استاد مشاور بايد به پيشنهاد استاد راهنما با ذكر داليل كافي و قـانع              

) ان  ( هـر گونـه تغييــر در استــاد        . ي پژوهشي دانـشكده برســد     كننده و به تأييد شورا    

  . مشاور پايان نامه فقط يك مرتبه در طول پايان نامه امكان پذير است

در مواردي كه بين استاد راهنما و مـشاور اختالفـي وجـود داشـته باشـد شـوراي                   : تبصره

 حـل   پژوهشي گروه در غير اين صـورت شـوراي پژوهـشي دانـشكده مرجـع              / آموزشي

  . اختالف خواهد بود

  

  

  

   دفاع از پايان نامه-4

 دفاع پايان نامه براي تمام دانشجوياني كه واحـد پاياننامـه جـزو برنامـه آموزشـي        -1-4

  .آنان مي باشد الزامي است

  

 دانشجو پس از اتمام نگارش پايان نامه، وضعيت واحدهاي درسي خود را از              -2-4

  . ايداداره آموزش دانشكده استعالم مي نم

  

 اداره آموزش بايستي نظر خود را در خصوص وضعيت تحصيلي دانشجو بـه              -3-4

   .استاد راهنما اعالم نمايد

 اتمام واحدهاي درسـي قبل از برگزاري دفاع براي تمام دانشجويان دوره هاي             -1-3-4

  . اجبــاري مي باشدPhDكارشناســي ارشد و 

در سـال آخرتحـصيلي مـي تواننـد       دانشجويان دوره هـاي دسـتياري پزشـكي    -2-3-4

  . درخصوص برگزاري دفاعيه اقدام نمايند

 دانشجويان دستياري دندانپزشكي بايستي دفاع از پايـان نامـه را در نيمـه دوم                -3-3-4

  .سال آخر با رعايت ساير ضوابط انجام دهند

 دانشجويان دوره هاي دكتراي عمومي در آخرين نيمسال تحصيلي مي تواننـد             -4-3-4

  . پايان نامه خود دفاع نماينداز
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 استاد راهنما بايستي پيش نويس تايپ شده پايان نامه را تأييد و به معاونـت            -4-4

  .پژوهشي دانشكده اعالم نمايند

  

 تركيب هيأت داوران بر اساس مقطع و رشته تحصيلي به شرح بندهاي ذيـل          -5-4

  .خواهد بود

و دوره هـاي    ) يـر از دندانپزشـكي      غ(  در مقاطع كارشناسـي ارشـد، دسـتياري          -1-5-4

  :دكتراي عمومي تركيب هيأت داوران به شرح ذيل است

  راهنما ) يا اساتيد (  استاد - الف

در صورتي كه تعداد استاد راهنما دو نفر باشد يك نفر از آنها بعنوان ريـيس                : تبصره

  . هيات داوران بصورت كتبي معرفي مي شود

  ب ـ استاد مشاور 

بدون حـق رأي   ( ه پايان نامه ها يا نماينده معاونت پژوهشي دانشكده ج ـ رييس ادار 

  )بعنوان دبير جلسه 

د ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان رشته مربوطه به پيشنهاد استاد  

  راهنما و انتخاب معاون پژوهشي دانشكده 

  : به شرح ذيل است Ph.D تركيب هيات داوران در مقطع -2-5-4

يكي از استادان راهنما با انتخاب خودشان بعنـوان ريـيس   ( راهنما ) ان ( ـ استاد الف  

  )هيات داوران 

  مشاور) ان(ب ـ استاد 

ج ـ چهار نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا مؤسسات تحقيقاتي بـا درجـه حـداقل     

 استادياري و سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در دوره تحصيالت تكميلي به پيـشنهاد   

  مدير گروه مربوطه و انتخاب شوراي پژوهشي دانشكده 

  .يك نفر از اعضاي هيأت داوران بايد حداقل داراي درجه دانشياري باشد: 1تبصره

دو نفر از اعضاي هيأت داوران بايد از دانشگاهها و مؤسسات ديگر انتخاب             : 2تبصره

  .شوند
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م رسـمي دانـشكده بـه       با حكـ  ) با حق راي  (يك نفر از اعضاي هيأت داوران       : 3تبصره

عنوان نماينده شوراي تحصيالت تكميلي يا معاونت پژوهشي دانشكده و بعنوان دبير            

  .در جلسه دفاعيه شركت مي كند

 در رشته هاي دستياري دندانپزشكي تركيب هيـأت داوران بـه ايـن شـرح                -3-5-4

  :است

  راهنما) ان(الف ـ استاد 

 نفـر باشـد يـك نفـر بعنـوان نماينـده و              در صورتي كه تعداد استاد راهنما دو      : تبصره

رييس هيات داوران بصورت كتبي معرفي مي شود كه حضور ايشان در جلسه الزامي              

  .است

يا يك نفر به انتخاب استاد راهنما در صورتي كه پايان نامـه اسـتاد   (ب ـ استاد مشاور  

  )مشاور نداشته باشد

  )يا نماينده ايشان(ج ـ معاون آموزشي 

  )يا نماينده ايشان(هشي د ـ معاون پژو

  )يا نماينده ايشان(هـ ـ سرپرست تحصيالت تخصصي دانشكده 

  )يا نماينده ايشان(و ـ مدير گروه آموزشي مربوطه 

  ز ـ مسؤول تحصيالت تخصصي گروه آموزشي مربوطه

در صورت صالحديـد سرپرست تحصيالت تخصصي دانـشكـده و در صـورت            : تبصره

 تخصصي، حداكثر دو نفر از اعضاي هيأت علمي ساير رشته ارتباط با عنوان پايان نامه   

هاي مرتبط دندانپزشكي و يا دانشكده هـاي ديگـر بـا درجـه حـداقل اسـتادياري بـه                    

  .تركيب هيات داوران اضافه خواهد شد

 معاونت پژوهشي دانشكده پس از بررسي هاي اوليه و  بـا همـاهنگي اسـتاد                 -6-4

  .ص مي نمايدراهنما، زمان و محل دفاعيه را مشخ

  

 دعوتنامه داوران و يك جلد از پايان نامه صحافي نشده بايستي حـداقل يـك         -7-4

 حـداقل دو هفتـه قبـل از زمـان دفـاع توسـط           PhDهفته و در خصوص دفاعيـه هـاي         

  .داوران دريافت شده باشد
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  . نمونه فرم دريافت دعوتنامه توسط داوران در فصل ضميمه آمده است

  

ره دكتر اي عمـومي، كارشناسـي ارشـد و دسـتياري بـصورت         براي مقاطع دو   -8-4

  . علني اما مراحل دفاع و ارزيابي بصورت غير علني برگزار خواهد شد

  

 برگزاري جلسه پيش دفاع بصورت علني ولي جلسه دفاع غير علنـي      مـي               -9-4

  . باشد

  

جلسه پيش پيشنهاد مي شود حداقل براي مقاطع كارشناسي ارشد و دستياري نيز : تبصره

  .دفاع در گروه آموزشي برگزار شود

  

 در مواردي كه استاد راهنماي پايان نامه بيش از يـك نفـر باشـد ميـانگين                   -10-4

  .منظور خواهد شد) بعنوان يك داور ( نمره آنها 

  

 در مواردي كه استاد مشاور پايان نامه بيش از يك نفر باشد ميانگين نمره               -11-4

  . منظور خواهد شد)بعنوان يك داور ( آنها 

  

 زمان و مكان برگزاري جلسه دفاع عمومي بايستي حداقل يك هفته قبل از             -12-4

  .موعد مقرر با نصب آگهي در محلهاي الزم به اطالع عموم عالقمندان برسد

  

 در دوره هاي دكتراي عمومي، كارشناسي ارشد و دستياري پزشكي جلـسه      -13-4

داره پايـان نامـه يـا نماينـده معـاون پژوهـشي       دفاع با حضور استاد راهنما، ريـيس ا      

  .دانشكده و حداقل يك نفر از داوران منتخب رسميت مي يابد
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 جلسه دفاع با رياست استاد راهنما، نماينده شوراي پژوهشي          PhD در مقطع    -14-4

  .دانشكده و حضور حداقل سه تن از چهار داور منتخب رسميت         مي يابد

  

نفـر   5ان نامه هاي دستياري دندانپزشكي با حضور حـداقل           جلسه دفاع پاي   -15-4

  .حضور استاد راهنما در اين جلسه الزامي است. از هيأت داوران رسمي خواهد بود

  

 در مواقعي كه با توجه به غيبت موجه استاد راهنما، انجام دفاعيه با حـضور                 -16-4

ن صـورت  ايشان ممكن نباشـد همـاهنگي برگـزاري دفاعيـه توسـط جانـشين ايـشا           

  . خواهد گرفت و جانشين استاد راهنما كليه وظايف وي را برعهده خواهد گرفت

  

هنگامي مجاز به دفاع از رسـاله   ) PhD(  دانشجويان دوره دكتراي تخصصي    -17-4

تحقيقاتي خود مي باشند كه حداقل يك مقاله از كار تحقيقاتي خود را در يك مجله                

به چاپ رسانده و يا گـواهي پـذيرش آن را   معتبر علمي پژوهشي داخلي يا خارجي    

  .اخذ نموده باشند

  

 و   ) كه نمونة آن در ضميمه آمده اسـت       (  نمره پايان نامه طبق فرم ارزيابي        -18-4

   . محاسبه خواهد شد20از 

(  در صورت عدم ارايه گزارش پيشرفت كار و يا پيشرفت كار نامتناسـب             -1-18-4

وجه به سياستهاي معاونت پژوهشي هر دانـشكده، تـا ده   و با ت) با توجه به زمان و محتوا       

  .درصد از ميانگين نمره نهايي هر پايان نامه قابل كسر است

  .، الزمة انجام پيش دفاع نيز مي باشد PhDارايه مرتب گزارشات مزبور در مقطع: تبصره

يـا  (  به ارايه مقالـه در كنگـره و سـمينارها و چـاپ               PhD براي دانشجويان    -2-18-4

) يا پذيرش   ( مقاله در مجالت غير انگليسي نمره تعلق نمي گيرد و فقط چاپ             ) ذيرش  پ

 فـرم ارزيـابي   12بنـد  . ( مقاله در مجالت انگليسي زبان، نمره اضافي اختصاص مـي يابـد         

  )پايان نامه 
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 براي دانشجويان دكتراي عمومي كـه شـكل و چهـارچوب مقالـه خـود را                 -3-18-4

 مقالـه از مرجـع   دريافـت نابع علمي ارسـال نمـوده انـد، گـواهي     آماده نموده و آن را به م   

 فـرم ارزيـابي پايـان نامـه كـافي اسـت و              12مربوطه جهـت اخـذ نمـره  مربوطـه از بنـد              

درصورتي كه بتوانند گواهي پذيرش چاپ مقاله را نيز اخذ نمايند حداكثر تـا پـنج نمـره                  

  . اضافه خواهد شدبه نمره اين قسمت در فرم ارزيابي) از صد نمره ( اضافي 

 دانشجوياني كه پايان نامه خود را بـه زبـان انگليـسي تـدوين مـي نماينـد                   -4-18-4

  .مؤظفند آن را به زبان انگليسي ارايه و دفاع نمايند

( برحسب كيفيت تدوين و ارايه پايان نامه به زبان انگليسي حداكثر تا پنج نمره                : تبصره

ارزيـابي ايـن   . اختـصاص مـي يابـد     ) PhD از مقطـع     بغيـر ( به دانشجو   ) عالوه بر صد نمره     

  .قسمت نيز با هيأت داوران مي باشد

  

  : مالك قبولي در مقاطع مختلف به شرح ذيل خواهد بود-19-4

  :PhD مقطع -1-19-4

عـالي، بـسيار خـوب، خـوب و قابـل قبـول مـي باشـد و در غيـر                     :    سطوح قبـولي شـامل    

ي شود مالك تصميم گيري در خصوص رد محسوب م) مردود(اينصورت، غير قابل قبول 

يا قبول آن، راي موافق حداقل چهار تن از اعضاي هيأت داوران است در صورتيكه تعداد 

. آراي موافق و مخالف براي تصميم گيري برابر باشد راي رئيس هيأت داوران نافذ است

و در براي درجه بندي مراتب قبولي، راي موافق حداقل سه تـن از اعـضا ضـروري اسـت            

  .صورت دادن نمره، ميانگين نمرات براي سطح بندي مدنظر قرار خواهد گرفت

دركارنامه نامبردگان نيز رتبه    : ( سطح بندي نمره در اين مقطع  به شرح ذيل خواهد بود           

  )قيد مي گردد و در معدل كل تأثير ندارد 

  عالي: 20 تا 19 از 

  بسيار خوب: 99/18 تا 18از 

  بخو: 99/17 تا 5/16از 

  قابل قبول: 49/16 تا 15از 

  غير قابل قبول: 15كمتر از 
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  : كارشناسي ارشد-2-19-4

  :   نمره نهايي محاسبه و به شرح ذيل سطح بندي مي شود

  عالي: 20 تا 18از 

  بسيار خوب: 99/17 تا 16از 

  خوب: 99/15 تا 14از 

  قابل قبول: 99/13 تا 12از 

  غير قابل قبول: 12كمتر از 

  :اري دستي-3-19-4

  :نمره نهايي پس از محاسبه به شرح ذيل سطح بندي مي شود

  ممتاز: 20 تا 19

  بسيار خوب: 99/18 تا 17

  خوب: 99/16 تا 15

  غير قابل قبول: 15 كمتر از 

  :  ـ دكتراي عمومي4-19-4

  :   نمره نهايي پايان نامه بصورت زير سطح بندي مي شود

  عالي: 20 تا 19

  بسيار خوب: 99/18 تا 17

  خوب: 99/16 تا 14

  غير قابل قبول: 14كمتر از 

  

 درجه عالي به پايان نامه هايي اعطا ميگردد كه حداقل يك مقاله از آنها               -20-4

در مجالت معتبر چاپ، يا پذيرش چـاپ آن اخـذ شـده باشـد، بـه اسـتثناي مقطـع                     

  .  شرح آن آمده است4-20دكتراي عمومي كه در بند 

  

 پايان نامه هايي مي توانند درجه عـالي كـسب            در مقطع دكتراي عمومي    -21-4

  . را داشته و يا تحقيقاتي باشند4-19نمايند كه يا شرايط بند 
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و مشخـصات روي جلـد، پـشت جلـد و      )  Hard bind( جلد از نـوع گـالينكور   -6-5
  .زه بايستي زركوب نقره اي متاليك باشدشيرا

  
  : بخش ابتدايي پايان نامه شامل قسمتهاي زير خواهد بود-7-5

  
  صفحه سفيد بعد از جلد -
  » به نام خدا « صفحه  -

زير نام استاد راهنمـا    (مشاور) ان(نام استاد ) + مشابه روي جلد    (صفحه مشخصات    -

در پايين ترين سطر ( ماره پايان نامه ش)  + زير نام استاد مشاور ( محل اجرا   ∗∗∗∗) +    

(  

  )نمونه در قسمت ضميمه ( صفحه گواهي اصالت  -

  Ph.Dتأييد استادان راهنما و مشاور در پايان نامه هاي  -

  )در صورت تمايل ( صفحه تقديم در يك صفحه  -

  صفحه تشكر در يك صفحه -

  فهرست مقاالت منتشر شده از پايان نامه  -

  فهرست اختصارات   -

  رجات و ضمايمفهرست مند -

  )مربوط به نتايج پژوهش ( فهرست جداول، اشكال و نمودارها  -

  .در پايان نامه هاي انگليسي كليه صفحات مذكور به زبان انگليسي خواهد بود: تبصره
  
  :شامل موارد ذيل مي باشد) متن (  بخش اصلي -8-5
  
  خالصه فارسي -
  )فصل اول ( مقدمه  -

  ) فصل دوم ( و مروري بر متون  ∗∗∗∗چهارچوب پژوهش -

  )فصل سوم ( روش كار و مواد  -

  )فصل چهارم ( يافته ها  -

                                                           
∗
  .در صورتيكه محل اجرا يكي از مراكز تحقيقاتي باشد 

  .مربوط به دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي است         ٭

 . قيقاتي باشددر صورتيكه محل اجرا يكي از مراكز تح     ٭٭
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  )فصل پنجم ( بحث  -

  منابع -
  

به زبان انگليسي خواهـد     ) بخش اصلي   ( در پايان نامه هاي انگليسي قسمت متن        : تبصره
  .بود
  
  : بخش انتهايي شامل موارد ذيل خواهد بود-9-5
  
  )در صورت نياز( ضمايم  -
  )ت وجوددر صور( كپي رضايتنامه  -

تصوير مقاله چاپ شده يا ارايه شده در سـمينارها و كنگـره هـا  از پايـان نامـه يـا                        -

  )در صورت وجود( گواهي پذيرش آن 

  اصل صورتجلسه نهايي ارزيابي  -

نمونه صورتجلسه نهايي ارزيابي كه در آن نمره نهايي دانشجو قيد مي شود در فـصل                

  .ضميمه آمده است

  خالصه انگليسي -

مـشاور در   ] ان[نـام اسـتاد   + مشابه پشت جلد    (  به زبان انگليسي     صفحه مشخصات  -

شماره پايان نامه در پايين )  + زير نام استاد مشاور ( محل اجرا ∗∗∗∗ ∗∗∗∗+ زير نام استاد راهنما 

  )ترين سطر 

  صفحه سفيد قبل از جلد -

در پايان نامه هاي انگليـسي، بجـاي خالصـه انگليـسي در ايـن بخـش، خالصـه              : 1تبصره  

  . نوشته خواهد شدفارسي

در پايان نامه هاي انگليسي صورتجلسه نهايي ارزيابي و صفحه خالصه و صفحه : 2تبصره 

  .مشخصات اين بخش به زبان فارسي خواهد بود

  

   كليات قسمتهاي مختلف پايان نامه-10-5

  

                                                           
∗∗
 .مربوط به دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي است  

∗
  .در صورتيكه محل اجرا يكي از مراكز تحقيقاتي باشد 

  



  ��                                 1383 – آيين نامه نگارش پايان نامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

  : خالصه فارسي-1-10-5

يجـه گيـري بـوده و       خالصه بايستي شامل مقدمه، هدف، روش كار و مواد، يافتـه هـا، نت    

ذكـر عنـوان، نويـسندگان و ورود منـابع در           . واژگان كليـدي در انتهـاي آن آورده شـود         

حجم خالصه فارسي بايستي حداقل يـك صـفحه كامـل و            . قسمت خالصه ضرورتي ندارد   

خالصه بايستي موضوع و هدف اصلي را منعكس كند و . حداكثر در دو صفحه تنظيم شود

خالصـه بايـد در     .  يا جديد، اهداف و نتيجه گيري نهايي باشند        تأكيد روي يافته هاي مهم    

  . كلمه تنظيم شود250-300حدود 

 5   كلمات كليدي بصورت سطر جداگانه اي درج مـي شـود و بهتـر اسـت تعـداد آن از                    

كلمات كليدي فارسي معادل كلمات كليدي انگليسي خواهند بود كه از . كلمه تجاوز نكند

در خالصـه فارسـي و كلمـات كليـدي تـا حـد       .   استخراج شده اندIndex Medicusجلد اول 

امكان از درج كلمات انگليسي خودداري شود مگر در مواردي كه معادل فارسي نداشـته               

  .باشد

  

  :  مقدمه-2-10-5

  :   مقدمه، فصل اول پايان نامه را تشكيل مي دهد و بايستي اجزاي ذيل را در برگيرد

زمينه هاي نظري تحقيق، كه در آن بطـور         : ه تحقيق مقدمه، اهميت موضوع و انگيز     -

كلي مسائل و مطالب پايه اي مربوط بـا موضـوع تحقيـق و همچنـين اهميـت موضـوع                 

  . آورده مي شود و بايستي در يك الي دو صفحه تنظيم شود

  )اهداف كلي و اهداف اختصاصي ( اهداف پژوهش  -

  فرضيات يا سؤاالت پژوهش -

  )وم در صورت لز( تعريف واژه ها  -

  :و مروري بر متون و ادبيات علمي∗ چهارچوب پژوهش-3-10-5

  

   در اين فصل،  ضمن اشاره به  چهار چوب پژوهش، كارهـاي انجـام يافتـه در خـصوص            

  .موضوع مورد تحقيق آورده مي شود

                                                           
∗
  براي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي 
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) مــروري بــر متــون ( و فــصل دوم ) مقدمــه (  مجمــو ع حجــم فــصل اول -4-10-5

 درصد حجم متن اصلي پايان نامه و در سـاير  30 بيش از PhDنبايستي در پايان نامه هاي

حـداقل مجمـوع حجـم فـصل اول و         .  درصد متن اصلي پايان نامه باشد      25مقاطع بيش از    

  . درصد متن اصلي پايان نامه باشد20دوم نبايستي كمتر از 

  :نحوه محاسبه نسبت مذكور بصورت ذيل خواهد بود: تبصره
                                 مجموع تعداد صفحات فصل اول و دوم                            

                                             100       ×  
  ) متن اصلي(                                                           تعداد كل صفحات پايان نامه 

  
  :  روش كار و مواد-5-10-5

مت تكنيك هاي بكار گرفته شده براي انجام تحقيق و همچنين مواد مصرف    در اين قس

شده و روشهاي آماري بكار رفته، بطور كامالً واضح و دقيق توضـيح داده مـي شـود و بـر        

  :حسب نوع موضوع مي تواند شامل موارد زير باشد

 معيارهاي نوع مطالعه، جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه و نحوه تعيين آن،

ورود به مطالعه و خروج از آن، ابزارها و روشهاي جمع آوري اطالعات، مواد و دستگاهها 

  .با ذكر مشخصات آن، اعتبار و پايايي روش، روشهاي آماري و مالحظات اخالقي

از ذكر جزئيات آن دسته از تكنيكها، دستگاهها، اشكال مربوطه و مواد مشابه كه       : تبصره

پايان نامه نبوده و مطالعه آنها از منابع مربوطه مناسب تر به نظـر مـي           در راستاي اهداف    

  .رسد خودداري شود و به ذكر رفرانس بسنده گردد

  

  :     يافته ها-6-10-5

   در اين قسمت كليه نتايج بدست آمده از بررسي توضيح داده مـي شـود و بـراي ارايـه               

بايـستي دقـت    . آمـاري كمـك گرفـت     بهتر آنها مي توان از تصاوير، جداول و آناليزهاي          

شود كه در جداول و نمودارها نكته مبهمي براي خواننده وجـود نداشـته باشـد بطوريكـه                

زيرنويس و عنوان حتماً قيـد گـردد بـدين صـورت كـه              . مراجعه به متن مورد نياز نباشد     

عنوان جداول در باالي آن و زيرنويس در پايين جدول ارايه شود و در مـورد تـصاوير و                   

  .مودارها عنوان در پايين آورده شودن
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   بايستي سعي شود فقط مطالبي را به شكل جدول و نمودار ارايه نمود كه به فهم بيـشتر                

از ارايه يك نتيجه بـه دو  . آن كمك نمايد و در راستا و متناسب با اهداف پايان نامه باشد 

  .صورت نمودار و جدول خودداري گردد

  .ها، اشكال و جداول بايستي به زبان اصلي پايان نامه باشد   توضيحات و نوشتار نمودار

  .استفاده از اعداد انگليسي در نمودارهاي فارسي بالمانع است: تبصره

  : بحث-7-10-5

  : اين فصل شامل قسمتهاي ذيل مي باشد-1-7-10-5

  تفسير يافته ها و مقايسه آن با نتايج ساير مطالعات -

  نتيجه گيري -

  پيشنهادات -

 درصد حجـم مـتن اصـلي       10حداقل حجم اين فصل بايستي معادل        -2-7-10-5

  .پايان نامه باشد

كتب، نشريات  (  در قسمت تفسير، بايستي با استفاده از ساير منابع           -3-7-10-5

از منـابع جديـد و در صـورت    . يافته هاي تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار گيـرد     ) …و  

از كلـي گـويي و اسـتفاده از    .  اسـتفاده شـود  موجود بودن از منابع متنوع و متعدد بايستي  

در تجزيـه و    . مطالبي كه در راستاي اهداف تحقيق دانشجو نباشد بايستي خودداري شود          

  :تحليل مذكور به سه نكته زير توجه گردد

 بين يافته هاي بررسي با يافتـه هـاي پژوهنـدگان قبلـي     ]يا همسويي[الف ـ اگر مغايرتي  

  .ردها با داليل علمي و منطقي علت آن توضيح داده شودوجود دارد ضمن تفسير دستاو

ب ـ توضيحات و تفسيرها بايد به وضوح و با استدالل علمي مشخص نمايد كه اين يافتـه   

ها چه نكات مبهم و تاريكـي را روشن ساخته اند و يا رهگشاي كدام مسيرهاي تحقيقاتي 

  .براي بررسي بيشتر موضوع گرديده اند

  .يج با جزئيات در فصل بحث خودداري شودج ـ از تكرار نتا

  : نتيجه گيري-4-7-10-5

   در اين بخش كاربرد نتايج بدست آمده از تحقيق بطور وضوح بيان مي شود كه حجـم                 

  .اين قسمت، نبايستي بيشتر از يك صفحه باشد
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  : پيشنهادات-5-7-10-5

بدست آمده توصيه  و سپس با توجه به نتايج       ) در صورت وجود    (    محدوديتهاي پژوهش   

. هايي در جهت حل مشكالت باقيمانده آورده مي شود و  راه حل هايي پيشنهاد مي گـردد            

از ذكر توصيه هاي غير علمي يا پيشنهاداتي كه خارج از چهـارچوب يافتـه هـاي پـژوهش                

  .باشند خودداري شود

  : منابع-8-10-5

ده قرار گرفته اند   تمام منابعي كه به نحوي در پژوهش مورد استفا-1-8-10-5 

بايستي در اين فصل بصورت فهرست وار درج گردد رفرانسهاي درج شده بايد مستقيماً              

منبع در ( مورد استفاده قرار گرفته باشند و از ذكر منابعي كه در داخل منابع ديگر است          

  .اجتناب شود) منبع 

تم  نحوه رفـرانس نويـسي بايـستي بـا اسـتفاده از يكـي از دو سيـس                  -2-8-10-5

  :متداول ذيل باشد

  )شماره گذاري ( ونكوور  -الف 

  )نام و سال (هاروارد  – ب

اسـتفاده از سـبك     . در هر پايان نامه بايستي فقط از يك سيـستم اسـتفاده شـود             : تبصره

  .ونكوور براي يكنواختي و هماهنگي پايان نامه ها توصيه مي شود

   سيستم ونكوور-1-2-8-10-5

متن شماره گـذاري شـده و در قـسمت فهرسـت بـه ترتيـــب                منابع به ترتيب ظهور در      

  .شماره فهرســـت بنــدي مي گردند

   سيستم هاروارد-2-2-8-10-5

نحوه درج آنهـا  . فهرست مي شوند) نام خانوادگي نويسنده اول  ( منابع به ترتيب الفبايي     

  :در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است

متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخـل پرانتـز   الف ـ اگر در  

  .مي آيد
In a recent study of reaction time (Rogres, 1994) 
  :ب ـ اگر به نام نويسنده در متن اشاره مي شود سال انتشار داخل پرانتز درج مي گردد
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Peplau ( 1985) defines loneliness as a difference between desired and achieved 
social relationship. 
ج ـ اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هـر بـار بـه همـراه      

  :سال انتشار در داخل پرانتز مي آيد
Loneliness is inversely related to communication competence ( Reinkng & Bell, 
1991). 

 نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و 6مقاله كمتر از د ـ اگر  

  :در دفعات بعد فقط نام نويسنده اول به همراه سال انتشار و داخل پرانتز آورده مي شود
The misbehaviours of teachers  have been investigated ( Kearney, Plax, Hays & 
Ivey, 1991). 
Misbehaviours were found to three factors: incompetence, offensiveness, and 
indolence (Kearney et al., 1991).  

نويـسنـده داشتـــه باشـد فقـط نـام خـانوادگي       ) يـا بيــش از آن   ( هـ ـ اگر كاري شـش  

  :شودبه همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج مي  " "et alنويسنده اول و به دنبال آن
Communication apprehension has many correlates (McCoskey et al., 1981). 

) صـفحات  ( و ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود ليست شـماره صـفحه    

  :پس از سال انتشار مي آيد
“ A lack of career success may lower means value in the marketplace of 
relationships” (Reinking & Bell, 1991, p.368). 

 ـ اگــر منبــع الكترونيــك بــوده و شــماره صــفحه نــدارد در صــورت دسترســي شــماره    ز

  : پاراگراف آورده مي شود
As Myers (2000, Para . 5) aptly phrases it ,”positive emotions are boty an – better 
to live fulfilled,with joy [and other positive emotions ] – and a means to a more 
caring and healthy society”. 

، بـه  )و نه قسمتي از آن سايت    (  اگر تمام يك وب سايت  به عنوان منبع اشاره شود             -ح  

  :وب سايت مربوطه در متن اشاره مي شود و نيازي به قرارگيري در فهرست منابع ندارد 
Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for 
locating American speeches.  

-e( ط ـ مكاتبات شخصي، سخنراني ها، نامه ها، خاطرات، مكالمات، نامه هاي الكترونيك  

mail ( و غيره كه اين موارد نبايد در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره

  : نوع مكاتبه و تاريخ خواهد بودمي شود كه شامل نام،
R. Pugliese ( Personal communication, March 23, 1990 ) also verified this.  

   نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه-3-8-10-5
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  :الف ـ ترتيب نوشتن مرجع كتب خارجي

خـل  دا( نام و نام خانوادگي ـ فاصله ـ حـروف اول نـام كوچـك نويـسنده ـ  سـال انتـشار          

ـ كامـا ـ شـماره جلـد ـ كامـا ـ شـماره         ) با حروف ايتاليك ( ـ نقطه ـ عنوان كتاب  ) پرانتز 

  چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ كاما ـ محل نشر ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه
Colson   JH, Armour  WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd  ed. 
London,85-111.  

  :كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشنددر مطالبي 

داخـل  ( نام خانوادگي نويسنده فصل ـ فاصله ـ نام كوچك نويسنده فـصل ـ سـال انتـشار       

 ـ دو نقطه ـ نام خانوادگي مؤلف كتـاب ـ     " "Inـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ كلمه    ) پرانتز 

) با حروف ايتاليك  ( فاصله ـ حرف اول نام كوچك  مؤلف كتاب ـ دو نقطه ـ عنوان كتاب

ـ كاما ـ شماره جلد ـ كاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسـم ناشـر ـ كامـا ـ محـل نـشر ـ كامـا ـ                

  شماره صفحه ـ نقطه
Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading 
Microorganisms. In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of 
Disease, Saunders, Philadelphia,468-72. 

  .اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها كاما آورده مي شود
  

  :ب ـ ترتيب نوشتن مرجع مقاالت خارجي

( نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام كوچك نويـسنده ـ نقطـه ـ سـال انتـشار         

ـ كاما ـ شماره  ) با حروف ايتاليك ( نقطه ـ نام مجله  ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ   ) داخل پرانتز 

  ـ كاما ـ شماره صفحه ـ نقطه) داخل پرانتز ( جلد ـ شماره مجله 

  
Goate  AM, Hayness  AR, Owen  MJ, Farall  M, Lai  LY. (1989). Predisposing  
Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet, 11(2), 335-7. 

  

  . ذكر مي شود "et al"باشد براي بقيه) يا بيشتر (  نفر 6اگر تعداد نويسنده 

  .بين نام نويسندگان كاما آورده مي شود
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در مورد مقاالتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولي به چاپ نرسيده اسـت                 

كـر  بـدون ذ  ( در صورت مشخص بودن شماره مجلـه ميتـوانيم آن را نوشـته و در پايـان                  

  . را بياوريم ”In press”در داخل پرانتز عبارت) شماره صفحه 
  

  :ج ـ ترتيب نوشتن مراجع كتب فارسي

 عنـوان  - دو  نقطه- حرف اول نام كوچك نويسنده    - كاما -)كتاب(نام خانوادگي نويسنده  

 - كامـا  – محـل نـشر      - كامـا  - اسم ناشر  - نقطه – شماره چاپ    - شماره جلد  - نقطه -كتاب

 - سـال انتـشار    - كاما –) براي يك صفحه  : ص(و  ) براي چند صفحه  :صص(شماره صفحات 

  نقطه

  :مثال كتابهاي فارسي

مركــز نــشر . بيمــاري ايــسكميك قلــب: قــاروني، م؛ خوشــزبان، ج؛ محمــدي اردهــالي، ز

  .1365دانشگاهي، تهران، 

  .آورده مي شود) نقطه ويرگول ( » ؛ « اگر تعداد نويسنده بيش از يك نفر باشد بين آنها  

اگر منبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت الزم است اسامي تمامي آنها قيـد    

  .شود

  .اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام كتاب بيان شود

ترجمه حسن پاشا   . روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري       : بست، جان دبيلو  :  مثال

  . 1373، 23-77تهران، انتشارات رشد، . شريفي؛ نرگس طالقاني
  

  : ترتيب نوشتن مراجع مقاالت فارسي-د

ـ كاما ـ حرف اول نام كوچك نويسنده ـ دو نقطه ـ عنوان    ) مقاله ( نام خانوادگي نويسنده 

 سال مجله ـ كاما ـ شماره تسلسل مجله   -ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه   ) داخل گيومه(مقاله

  انتشار ـ نقطهـ كاما ـ شماره صفحه ـ كاما ـ سال 

  :مثال مقاالت فارسي

. »مقايسه فارماكوكينيك اشكال داروئـي جامـد و مـايع ليتيـوم             « : پوراحمد، ج؛ مهرزاد، ج   

  .1373، 35-32سال چهارم، شماره پنجم، : نبض



  ��                                 1383 – آيين نامه نگارش پايان نامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

در مورد مقاالتي كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده ولي هنوز به چاپ نرسيده اسـت                 

مجله مي توانيم رفرانس مربوطه را بياوريم كه در ايـن           در صورت مشخص بودن شماره      

در انتهـاي  » در حـال چـاپ     « حالت شماره صفحات قيد نمي شود ولـي در آخـر  عبـارت               

  .رفرانس درج مي شود
  

  ):قسمتي از وب سايت ( ه ـ نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها 

  :به دو مثال زير توجه كنيد
Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line]. 
Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley. 
edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997. 
 
International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 
1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me. 
titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm 

  

در صورتي كه كـل وب سـايت بعنـوان  مرجـع باشـد در همـان محـل اشـاره شـده و در                          

  .فهرست منابع وارد نخواهد شد
  

   ـ نحوه  نوشتن پايان نامه ها به عنوان مرجعو

  :اگر پايان نامه به زبان انگليسي باشد

( نام خانوادگي نويسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول كوچك نويـسنده ـ نقطـه ـ سـال انتـشار         

 دانـشگاه  -ـ نقطه ـ مقطع تز ـ كاما   ) با حروف ايتاليك ( ـ نقطه ـ عنوان تز  ) داخل پرانتز 

  ه مربوطه ـ نقط
Astor  G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD 

Dissertation, University of Chicago. 
  

  : اگر پايان نامه به زبان فارسي باشد

نام خانوادگي نويسنده ـ كاما ـ حرف اول نـام كوچـك نويـسنده ـ دو نقطـه ـ عنـوان تـز           

 -نامه ـ كاما ـ دانشگاه مربوطه ـ كامـا ـ شـماره صـفحه        ـ كاما ـ مقطع پايان  )داخل گيومه(

   سال انتشار ـ نقطه-كاما 



  ��                                 1383 – آيين نامه نگارش پايان نامه دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ــشخيص   « : حــسين زاده، ج ــو امينواســي در ت ــزا و رادي ــسه روشــهاي تشخيــصي الي مقاي

-25، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي تبريز،          »آزمايشگاهي تب مالت  

14 ،1378.  

  

  :ت ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اندز ـ نحوه نوشتن مرجع مقاال

  :در كنگره هاي انگليسي

نام خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايـه كنــنده ـ نقطـه ـ سـال         

ـ  دو نقطه ـ عنوان سمينار   » In«ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه    ) داخل پرانتز ( ارايــه 

ـ كاما ـ ماه و روزهاي برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده ) با حروف ايتاليك( گره يا كن

ــ نقطـه ـ محـل برگـزاري ـ دو نقطـه ـ نـام         ) داخـل پرانتـز   ( در كتاب مجموعـه مقـاالت   

  انتشارات ـ نقطه

  
Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research advances in 
third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of Istanbul press. 

 

  :در كنگره هاي فارسي

نام خانـوادگي ارايه كـننده ـ ويرگول ـ حرف اول نـام كوچــك ارايـه كننـده ـ دونقطـه ـ          

ــ  ) داخـل گيومـه  (ـ دو نقطـه ـ عنـوان سـمينار يـا كنگـره       » در« ـ كاما ـ كلمه  عنوان مقاله

 صفحات چـاپ  -ـ كاما ـ محل برگزاري ـ كاما   ) داخل پرانتز ( ول ـ زمان برگزاري  ويرگ

  شده در كتاب مجموعه مقاالت ـ كاما ـ  نام انتشارات ـ نقطه

سمينار بررسـي تحليلـي     « : نقش خدمات مديريتي در پيشرفت فرهنگي، در      : سعيدي، ع 

-25، شيراز، صـص   )1378 ارديبهشت   15-11(،  » عوامل مؤثر در پيشرفتهاي فرهنگي    

  .، انتشارات دانشگاه شيراز27

 در صورتي كه در پايان نامه اي هم از منابع فارسي و هم انگليسي استفاده    -4-8-10-5

  :شده  باشد براي فهرست نويسي منابع 

اگر سيستم ونكوور مورد استفاده قرار گيرد منابع به ترتيب ظهور در متن فهرست ) الف

  .بع فارسي و انگليسي ايرادي نداردخواهند شد و اختالط منا
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بكـار رود در پايـان نامـه هـاي انگليـسي اول منـابع               ) الفبـايي   (اگر سيستم هـاروارد     ) ب

فهرسـت  ) بـه ترتيـب الفبـايي    ( و سـپس منـابع فارسـي    ) بـه ترتيـب الفبـايي     ( انگليسي  

رده مـي   ميشوند؛ در پايان نامه هاي فارسي ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليـسي آو              

  .شوند

  

   اصول تايپ رايانه اي -11-5

 با كيفيت قابل قبول، بصورت تكرويه و A4 پايان نامه روي كاغذ استاندارد -1-11-5

 تايپ شده و رعايـت   Microsoft wordحداالمكان بدون غلط انشايي و اماليي  در نرم افزار 

  .آراستگي ظاهر آن الزم است

 14و هر سـطر بـه طـول     ) Line spacing = 1.5 Lines( 5/1 فاصله بين سطور -2-11-5

 4 سـانتيمتر، بـاال      3 سـانتيمتر، سـمت چـپ        4حاشيه سمت راسـت     . سانتيمتر تايپ شود  

رعايت موارد فوق در مـورد جـداول و         .  سانتيمتر در نظر گرفته شود     3سانتيمتر و پايين    

  .غيره نيز بايد رعايت گردد

 3 سـانتيمتر و سـمت راسـت    4ه سمت چپ   در پايان نامه هاي انگليسي حاشي     : تبصره

  .سانتيمتر خواهد بود

 و بـراي  14 براي نوشتن متن فارسي از قلمهاي لوتوس يا نازنين با اندازه             -3-11-5

  . استفاده شود12 با اندازه Times New Romanمتن انگليسي از قلم 

  .ز مي باشد فقط در نوشتن عناوين مجا18استفاده از ساير قلمها و تا اندازه : تبصره

 هماهنگ، يكنواخت و يكـسان  … مشخصات فواصل، عناوين، زيرنويس و      -4-11-5

  .باشد

) بـدون درج شـماره صـفحه    (  عناوين هر فصل در صـفحه هـاي جداگانـه        -5-11-5

  .آورده شوند

اختياري است و در صـورت درج بايـستـي          ) Header(  نگـارش سـرصفحـه    -6-11-5

  . فوقاني كاغذ فاصله داشته باشد سانتيمتر از لبه5/1-2حدود 

  .  صفحه تنظيم شود300 و حداكثر در 40 پايان نامه بايستي حداقل در-7-11-5

   شماره گذاري-8-11-5
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  : شماره گذاري صفحات-1-8-11-5

. شماره گذاري با اعداد از صفحه خالصه آغاز و تا انتهـاي رفرانـسها ادامـه مـي يابـد                    -

ــدي د    ــفحه بن ــداد ص ــري اع ــل قرارگي ــله    مح ــا فاص ــفحه و ب ــاالي ص ــپ و ب  2ر چ

  .سانتيمتر از لبه فوقاني كاغذ مي باشد5/1–

  .در پايان نامه هاي انگليسي شماره صفحات در راست و باالي صفحه خواهد بود: تبصره

  : شماره گذاري موضوعات-2-8-11-5

در پايـان نامـه     ( در صورت تقسيم هر فصل به بخشهاي مختلف نحوه شماره گذاري             -

به اين ترتيب خواهد بود كه عدد سمت چپ بيانگر شـماره          ) رسي و انگليسي    هاي فا 

فصل و در سمت راست آن شماره زير بخش مربوطه مي باشد و اعداد مذكور با خط                 

 يعني زيـر بخـش پـنجم از بخـش اول فـصل              4-1-5مثالً  . تيره از هم جدا مي شوند     

  .چهارم

  : شماره گذاري اشكال، جداول، نمودارها-3-8-11-5

   در صورتيكه از شكل يا جدول يا نمودار فقط در يك فصل آورده مي شود نگارنده مـي        

، نمـودار  1آنها را نامگذاري كند مثالً نمودار شماره ) به ترتيب ( تواند فقط با ذكر شماره  

 اما در صورتي كه در بيش از يـك فـصل اسـتفاده از آنهـا             … و   1، جدول شماره    2شماره  

 اعمال شود مـثالً  5-11-7-2ه گذاري با آوردن شماره فصل، مشابه بند الزم باشد  شمار  

  . 4 از فصل 2 يعني شماره 4-2نمودار 

 شماره گـذاري صـفحات فهرسـت هـا، ضـمايم و خالصـه انگليـسي                 -4-8-11-5

  .بصورت جداگانه و با حروف ابجد يا رومي خواهد بود

  .مي شوندساير صفحات ابتدايي و انتهايي شماره گذاري ن: 1تبصره

  . شماره گذاري در صفحات اصلي بايد به زبان متن اصلي باشد-5-8-11-5

  

   تعداد نسخه هاي پايان نامه -12-5

تعداد دقيق نسخ چاپي پايان نامه با توجه بـه سياسـتهاي هـر دانـشكده و                  -1-12-5     

  :حداقل نسخه هاي چاپي الزم به شرح ذيل مي باشد. مقطع تحصيلي مشخص مي شود
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 مـتن پايـان    CD    يك نسخه براي معاونت پژوهشي دانشكده مربوطه به همراه -         

  نامه 

      يك نسخه براي كتابخانه دانشكده مربوطه-    

      يك نسخه براي هر استاد راهنما و مشاور-    

      يك نسخه براي دانشجو-    

اري دندانپزشـكي يـك    دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلـي و دسـتي   -2-12-5     

ديگر جهت ارسال به وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي بـه              ) چاپي(نسخه          

  .معاونت پژوهشي دانشكده  بايستي تحويل نمايند

 دانشجوياني كه محل اجراي پايان نامه آنها يكي از مراكز تحقيقاتي باشد             -3-12-5     

  .يل دهندبايستي يك نسخه چاپي ديگر به مركز مربوطه تحو

 دانشجو موظف است قبل ازصحافي ازتعداد دقيق نسخ الزم اطالع حاصـل             -4-12-5     

  .كند

  .تمام نسخه ها بايستي از هر جهت يكسان باشند-5-12-5     
 




