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 درماني تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 دانشكده دندانپزشكي



 دانشجوی عزیز سالم

مستلزم  ،همچنان که مستحضرید گذراندن واحدهای پایان نامه و حصول یک دستآورد مطلوب در پایان دوره

راه  از مراحل این فرایند است. این راهنما سعی دارد به پیشگیری از هرگونه سردرگمی شما در این آشنایی کامل

 کمک نماید.

 واحد از واحد هاي دوره عمومي دندانپزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي  7 پايان نامه

 خود تحت نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

  واحد تقسيم  5به ميزان  4پايان نامه ميزان يك واحد و  هر كدام به 3پايان نامه ، 2پايان نامه ، 1پايان نامه قسمت مجزاي  4واحد پايان نامه به

 مي گردد.

 نحوه جمع آوري "و  "2و  1واحد روش تحقيق "قبل از اخذ واحدهاي پايان نامه، دانشجويان مي بايست در هر ترم واحدهاي پيش نياز

 .و واحدهاي پيش نياز زبان تخصصي و آمار را گذرانده باشند "اطالعات

 ارائه نخواهد  پايان نامه وضوع پايان نامه خود را در زمان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پايان نامه، واحد درسي جديددانشجوياني كه م

 شد.

  با توجه به اينكه برخي دانشجويان تمايل دارند كارهاي مرتبط با پايان نامه را زودتر شروع نمايند، در صورتيكه كارگاه هاي مرتبط با

 .نامه خود را زودتر آغاز نمايند از را در كارگاه هاي مصوب دانشگاه گذرانده باشند )با ارائه مدرک( ميتوانند كار پايانواحدهاي پيش ني

  ( پس از دفاع از پايان نامه، توسط هيئت داوران اعالم مي گردد.4)پايان نامه نمره 

 است. يالزام يتخصص يصاحبنظران داشتن مدرک دكترا است. در خصوص محققان و متخصصان و يارياستاد راهنما حداقل استاد رتبه 

 انيپا ياول مسئول اجرا ياستاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد راهنما 2استاد راهنما و حداكثر  كيتواند حداقل  ينامه م انيپا هر 

 شود. ينامه شناخته م

 د راهنما و حداكثر دو پايان نامه به عنوان استاد راهنماي دوم باشد.در هر ورودي ميتوانند يك پايان نامه عمومي به عنوان استا اساتيد 

 يپژوهش يشورا دييپس از تا متخصصان و محققان برجسته اي يعلم اتيه ينفر از اعضا كياستاد راهنما  شنهاديصورت لزوم به پ در 

 .شوديم نييبه عنوان استاد مشاور تعدانشكده 

  تاد مشاور داشته باشد.اس 5هر پايان نامه مي تواند حداكثر 

 در دانشگاه  ريسال اخ 5در  كساني يمحتوا يمتفاوت ول اينامه با عنوان مشابه  انيمعنا كه پا نيباشد به ا يتكرار دينامه نبا انيپا موضوع

 گرفته نشده باشد. ربطيذ

 فوق باشد، اخذ  يدر كمتر از فاصله زمان مجدد قيبه تحق ازيممكن است ن يدر موضوعات دانشكده، يپژوهش يموارد خاص و با نظر شورا در

 مشابه بالمانع است. ينامه با عنوان و محتوا انيپا

 فقط شرط موافقت شوراي پژوهشي  تغيير موضوع پايان نامه و يا استاد راهنما فقط در شرايط خاص با ذكر علت موجه توسط دانشجو و به

 يك بار ممكن خواهد بود.

 مه و يا تغيير استاد راهنما، تاريخ ثبت موضوع جديد، مالک زمان دفاع پايان نامه خواهد بود.در صورت تغيير موضوع پايان نا 

 دانشكده به  يپژوهش يشورا بياستاد راهنما و تصو ديينفر( پس از تا3)حداكثر  انياز دانشجو ينامه توسط گروه انيموضوع پا انتخاب

 باشد: يمجاز م ليشرط موارد ذ

 تناسب داشته باشد. انيبا تعداد دانشجو قيوع تحقموض تيحجم و اهم  - الف 



 نامه را عهده دار  انياز پا يبتوانند انجام بخش مستقل ربطيذ انياز دانشجو كيباشد كه هر يبه گونه ا قيموضوع تحق يبند ميتقس -ب

 شوند. 

  د.انتخاب ميشو نظر استاد راهنما طبقاپيدميولوژي مشاور پس از انتخاب استاد راهنما، استاد 

 .انتخاب مشاور اپيدميولوژي بايد يا از بين مشاوران مورد تاييد معاونت صورت گيرد 

 شخصا بخش اپيدميولوژي را به عهده بگيرد، مشاور اپيدميولوژي مركز تنها نقش نظارت را به عهده  درصورتيكه استاد راهنما بخواهد

 خواهد داشت.

 خودتان برسانيد.اپيدميولوژي ضوع را به تاييد مشاور پس از انتخاب موضوع و قبل از نگارش پروپوزال، مو 

 "هر سال خواهد بود. اول تیرماهزمان ثبت پروپوزال در نيمسال دوم حداكثر تا "

 "است. یکسالحداقل فاصله زماني ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع "

 مراحل ثبت و تکمیل پایان نامه به شرح زیر است:

 استاد راهنما. انتخاب 1

 با هدايت استاد راهنماموضوع پايان نامه . انتخاب 2

 از بين مشاوران مورد تاييد معاونت پژوهشي توسط استاد راهنما . انتخاب استاد مشاور اپيدميولوژي3

 استاد مشاور اپيدميولوژيسهميه پيگيري از معاونت جهت بررسي سهميه استاد راهنما و  . 4

 )در صورت عدم تاييد به شوراي پژوهشي دانشكده ارسال ميشود(پيدميولوژي . تاييد موضوع انتخابي با مشاور ا5

 )همراه با سه كليد واژه( . نگارش عنوان نهايي 6

  تكميل امضاهاي مورد نياز()با )در سايت موجود است(  ثبتفرم  تكميل. 7

 پژوهشي  معاونت. بررسي تكراري نبودن و پذيرش موضوع پايان نامه توسط 8

 پيگيري نمايد كه موضوع به تصويب رسيده است. دانشجو. 9

در همه بخشهاي آن به جز حجم نمونه، هزينه ها )درصورتيكه كه قرار است به صورت طرح )در سايت موجود است(  تكميل پروپوزال. 10

 تحقيقاتي بودجه دريافت نمايد( و روشهاي آماري

 به معاونت اپيدميولوژيو امضاي استاد مشاور پروپوزال به همراه امضاي اساتيد راهنما پيش . ارائه 11

 مطالبه مينمايداز گروه دانشجو را  1نمره پايان نامه . معاونت پژوهشي پس از بررسي تكميل پروپوزال، 12

 .ميشودارسال پژوهشي داده شده و از طريق مدير گروه به معاونت  ا( توسط استاد راهنم1. نمره پايان نامه )13

 به نمايندگان پژوهشي گروهها ارسال ميگردد.. پروپوزال ها 14

  . پروپوزال در شوراي پژوهشي گروه بررسي ميشود و اشكاالت آن به دانشجو انعكاس داده ميشود تا اصالحات مورد نياز انجام شود.15

 اي آماري را كامل ميكند.قسمت هزينه ها و با همكاري مشاور اپيدميولوژي بخش حجم نمونه و روشه ، دانشجوپس از رفع اصالحات . 16

 تفاهم نامه اپيدميولوژي تكميل ميشود.. 17

  .ميدهدبه معاونت را فرم مصوبه گروه )به همره امضاهاي مربوطه( دانشجو . 18

 . تكميل پروپوزال در سايت پژوهشيار 19

 .  بررسي پروپوزال در شوراي پژوهشي دانشكده و ارائه اشكاالت به استاد راهنما20

 اشكاالت و گرفتن مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده  . رفع21



 . تاييد استاد راهنما در پژوهشيار22

 (دييرا مالحظه نماروند بررسي اخالق اخالق )فلوچارت  تهي. ارسال به كم23

 . پاسخگويي به مكاتبات كميته اخالق24

 در پژوهشياراخالق  تهيمصوبه كم افتي. در25

 ميفرستد.به گروه آموزشي مربوطه  را (2) فرم نمره پايان نامه معاونت. 26

 .ميشودارسال پژوهشي گروه به معاونت ير( توسط استاد راهنما داده شده و از طريق مد2. نمره پايان نامه )27

 . اجراي مراحل عملي پايان نامه28

 انجام اناليزهاي آماري بر داده هاي حاصله .29

 (3نمره پايان نامه  15وسط اساتيد راهنما )جهت كسب و امضاي آن ت 1. تكميل فرم گزارش پيشرفت 30

 (3نمره پايان نامه  5)جهت كسب اپيدميولوژي و امضاي آن توسط مشاور  2. تكميل فرم گزارش پيشرفت 31

 ضميمه شود. 2نتايج به فرم گزارش پيشرفت  .32

 ميشود. استعالماپيدميولوژي توسط معاونت از گروه آموزشي و مشاور  15و  5نمرات  .33

 داشتن نتايج آماري الزامي است، آماري نمره 5. جهت كسب 34

 در يك نسخه از پايان نامهاپيدميولوژي . تكميل پايان نامه و گرفتن امضاي اساتيد راهنما، مشاور، مشاور 35

 . ارائه سابميت مقاله و تسويه حساب مشاور اپيدميولوژي36

 آن )ويا ارائه مقاله مربوط به مطالعه سيستماتيك( و تكميل فرمارائه مقاله به معاونت و تعيين نمره . 37

 ينامه به معاونت پژوهش انيپا pdf ليفا ليتحو. 38

 معاونت متن پايان نامه را از لحاظ سرقت ادبي ارزيابي ميكند.. 39

 معاونت پژوهشي پايان نامه را امضا مينمايد.. 40

 ت آموزشيارائه فرم كامل شده تسويه حساب به معاون. 41

 از معاونت آموزشي هيات داوران. گرفتن وقت دفاع و برگه ثبت 42

 تعيين داور منتخب معاونت پژوهشي و سايرين .43

  هيات داورانتعيين ترتيب هيات داوران و رييس به معاونت پژوهشي جهت  هيات داورانارائه برگه . 44

 مه ها. تحويل برگه هيات داوران به آموزش جهت ارسال دعوتنا45

 و يك نسخه سوگند نامه از معاونت آموزشيفرم اشكاالت  ، فرمهاي ارزيابي،سه نسخه فرم نمره دفاع . گرفتن46

 . برگزاري جلسه دفاع دانشجو47

 و گرفتن شماره ثبت پايان نامه رييس هيات داورانارائه فرمهاي تكميل شده دفاع به آموزش توسط  .48

 انشجو در روز دفاع توسط دانشجو. رفع اشكاالت ارائه شده به د49

 تكميل فرم تحويل پايان نامه به اعضاي هيات داروان . گرفتن امضاي رفع اشكاالت و50

 "فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد."

تغيير در هر قسمت از پروپوزال مورد مطالعه، احساس نمايد، در صورتيكه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرايط تحقيق، استاد راهنما نياز به 

 اعالم گردد. مراتب کتباً جهت طرح در شورای پژوهشیمي بايست 



  در صورت مغايرت پايان نامه با پروپوزال تصويب شده، امكان دفاع وجود نخواهد داشت مگر اينكه تغيير در شورا به تصويب رسيده

 باشد.

 ایی پایان نامه توسط کارشناسان پژوهشی کنترل می گردد:مواردی که جهت کنترل نه 

 چكيده فارسی و انگليسی بهمراه لغات کليدی     -

  استطبق فرمت تهيه شده    -

 باشدمطابق با پروپوزال می    -

  اپيدميولوژیدراهنما و مشاور يتاامضا اس    -

 نحوه نگارش منابع     -

 دميولوژیاپيحساب با مشاور  تسویهفرم     -

 گزارش بررسی سرقت ادبی   -

 کنترل اعالم وصول مقاله منتج از پایان نامه     -

 

  اخالق در  يضرورت دارد مورد بررسنيز  پايان نامه ها ، سايرآنها طرح تحقيقاتي مي باشند موضوعهايي كه  نامه انيپاعالوه بر

 توسط استاد راهنما و دانشجو نامه انيپا يموضوع قبل از شروع به اجرا نيا د ونقرار گير( رديقرار گ ياخالق هيدييپژوهش )و صدور تا

 را پشت سر گذاشته باشد. يداور يها نديو فرا دهياخالق در پژوهش دانشگاه رس تهيبه اطالع كم

 .اجراي پايان نامه قبل از تصويب آن امكان پذير نيست و در اينصورت پذيرفته نخواهد شد 

  پايان نامه ميتواند در قالب طرح تحقيقاتي باشد. در اينصورت پس از تصويب پايان نامه توسط  ،تشخيص دهددرصورتيكه استاد راهنما

شوراي پژوهشي دانشكده، و در صورتيكه مجري بخواهد طرح را در قالب مراكز تحقيقاتي اجرا نمايد ميتواند  آنرا به مراكز ارسال 

 نمايد.

 د پايان نامه ميتواند در قالب طرح تحقيقاتي و به يكباره در جلسه شوراي پژوهشي دانشكده در صورتيكه استاد راهنما )مجري( بخواه

 مطرح گردد.

  نميتواند درقالب پايان نامه مجددا مطرح گردد.درصورتيكه طرحي در هر يك از مراكز تحقيقاتي مصوب و آغاز شده باشد 

  دانشجوياني كه همزمان دورهMPH ضوع دقت نمايند تا بتوانند پايان نامه خود را در اين چهارچوب ارائه را ميگذرانند در انتخاب مو

 نمايند.

  ،درصورتيكه پايان نامه به صورت طرح ارائه ميگردد، بخش مالي با مجري طرح )استاد راهنما( است. در اين خصوص قبل از شروع

 مسائل مالي با استاد راهنما هماهنگ گردد تا در جريان كار مشكلي رخ ندهد.

  ،مشاوره اپيدميولوژي بسته شود. مبلغ قرارداد به عهده دانشجو )يا استاد راهنما طبق  تفاهم نامهدر ابتدا و در جريان نوشتن پروپوزال

 است.توافق( خواهد بود. ميزان آن بسته به نوع مطالعه متفاوت 

  اپيدميولوژي الزامي است. تفاهم نامهرعايت مفاد 

 در صورتي به عنوان پايان نامه قابل پذيرش است كه مقاله منتج از آن در يك مجله كه در  مطالعات مرور سيستماتيك تنهاPubMed 

 شود.يا پذيرفته ايندكس ميشود تا قبل از دفاع چاپ  Scopusيا 

 ت مجاز كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوا

تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد، عليرغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با 

 موفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد. 



 هاي مجاز در نيمسال تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت مي شود و دانشجو از رعايت حداكثر واحد

 تحصيلي معاف است. 

  .كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است 

 .دانشجو نميتواند بدون نظر و رضايت استاد نگارش مقاله را به فرد ثالثي بسپارد و نامي را در مقاله منتج از پايان نامه اضافه نمايد 

 اينامه منتشر كرده  انيمرتبط با موضوع پا يسيمقاله انگل كيكه دانشجو حداقل  ديگرد محاسبه خواهد 20از  ينمره دانشجو تنها زمان 

 انيسقف نمره پا نصورتيا ريگردد، در غ يمحاسبه م 19از  ينمره و ،يچاپ مقاله فارس اي رشيپذ هيچاپ گرفته باشد و با ارا رشيپذ

به ( Submission letterمجله ) كينامه از  انياله منتج از پاوصول مق يگواه هيمحاسبه خواهد شد. در هر صورت ارا 18نامه از 

 خواهد بود. يهمراه اصل مقاله ارسال شده جهت دفاع ضرور

 مقاله  كيخود  ليكه دانشجو در طول تحص يصورت درISI اي Medline نامه و با آدرس دانشگاه چاپ كرده باشد  انيخارج از پا

 اضافه خواهد شد.   ينامه و انينمره پا به يقينمره تشو كي

 راهنما و مشاور از نبود موارد  ديدر انتشارات، اسات يو سرقت ادب يكار بيفر يو ضرورت مقابله با موارد احتمال تيبا توجه به اهم

نشجو منتشر شده توسط دا ايشده  هي. هر زمان كه مشخص شود مقاله تهدينمايحاصل م نانينامه دانشجو اطم انيپا جيمذكور در انتشار نتا

 .شوديم يو جهت برخورد به مراجع مربوطه در دانشگاه معرف ديدفاع نما تواندياست دانشجو نم قموارد فو يدارا

 ( فرم قرارداد از سايت دانلود شود و پس از تكميل به معاونت تحويل داده شود. 500جهت دريافت اعتبار پايان نامه ،)هزار تومان 

  ،فقط جهت پرداخت هزينه هاي انجام پايان نامه بوده و نبايدبه عنوان حق الزحمه استاد يا دانشجو در اعتبار پرداخت شده به پايان نامه

 نظر گرفته شود.

 اصول تنظیم و تدوین پایان نامه

 های زیر است:نامه دارای بخشپایان معموالً

  چكيده به زبان انگليسي -4 هاپيوست -3 اصلي  بخش -2        بخش مقدماتي  -1

 

ارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان انگلیسی، چکیده به زبان فارسی نیز نگ

 داشته باشد.

 ارزیابی میگردند. plagiarismاز لحاظ  نیز پایان نامه های نگارش شده به زبان انگلیسی

 بخش مقدماتی:

 مقدماتي شامل قسمتهاي زير است. بخش

نامه، نام استاد نام دانشگاه، نام دانشكده، مقطع تحصيلي، عنوان پايان شاملباشد كه نامه، صفحه عنوان مياولين صفحه پايان -عنوان صفحه

بايد روي جلد با حروف درشت و زركوب  فوقباشد. اطالعات نامه ميمشاور نام نويسنده، سال تحصيلي و شماره ثبت پايان اساتيدراهنما، 

 ه شود. نوشت

 و پیشگفتار قدردانیتقدیر، تشکر،  صفحات

تحقيق،  ازشود و بر بيان مساله، هدف كلمه تنظيم مي 250تا  150تحقيق است كه معموالً در  نمايآئينه تمام  چكيده  (:Abstract( چکیده

بوده، فونت آن  ذكر شود. مورد( 3حداقل ) كليدي هايواژهروش انجام كار، نتايج و كاربرد موضوع تاكيد دارد. در انتهاي چكيده بايد 

نامه نكات زير درنگارش چكيده پايانضمنا افعال مورد استفاده بهتر است در زمان گذشته و سوم شخص باشد.  مشابه متن اصلي مي باشد.

 رعايت گردد:



شرط ورود افراد به مطالعه، محل انجام  ،حجم نمونه ،بيان مسئله: علت انتخاب موضوع، هدف: هدف از تحقيق، مواد و روشها: نوع مطالعه

 كار رفته، نتايج: ارائه خالصه نتايج حاصله، جمع بندي،كليد واژهتحقيق، نوع انجام كار و نوع آزمون به

چند در مورد فراگيري بخشهاي اصلي وفرعي است تا خواننده به  نكاتي: در تدوين فهرست مطالب، دانشجو ملزم به رعايت مطالب فهرست

 سريع دست يابد. طورط مفاهيم به ارتبا

باشد در اين صورت محقق موظف است يك فهرست براي جداول و  شكلنامه داراي جدول يا جداول و شكلها: در صورتيكه پايان فهرست

 نامه منظور دارد، اطالعاتي كه در اين فهرست بايد گنجانده شود شامل:پايان دريك فهرست براي تصاوير 

  عنوان جدول با شكل -ب    يا شكلشماره جدول  -الف

 نامه كه جدول يا شكل در آن قرار داردپايان ازاي شماره صفحه -ج

 فصل اول : مقدمه

 مي باشد. صفحه 10 حدود )با ذكر رفرنس( كلياتمقدمه و  اين فصل شامل

موجود   هاي و اهميت مشكل و راه حل پرداخته سئلهدر مقدمه نويسنده مي بايست با توصيف مختصري از موضوع مورد مطالعه به بيان م

در نيز ،ن به چه پرسش يا پرسشهايي پاسخ داده مي شودآانجام اينكه با  نمايد. همچنين هدف از انجام اين تحقيق ورا بيان  نهاآواشكاالت 

 . شود مي موضوع مورد پژوهش آورده مرتبط با كليات بر گذريسپس  مقدمه بيان ميشود.

 توجه

  بيان اطال عات گسترده و غير اختصاصي نيست محلمقدمه. 

 مورد استفاده قرار گيرد مطالب موجود در سايتهاي مختلف اينترنتي نمي تواند به عنوان منبع. 

 موجود دركتاب هاي مرجع جهت تكميل كليات استفاده نمود. بمي توان از مطال 

 اختصاريياز به استفاده از عالئم ن در صورت (Abbreviations)در اولين مورد مواجهه عبارت به صورت كامل زير نويس گردد ، 

 )استفاده از عالئم اختصاري مجاز مي باشد(.

 ه تفصل دوم : مروری بر مطالعات انجام یاف

ل تنها مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع پايان نامه پرداخته مي شود. توصيه بر اين است كه در اين فص بررسي جزئياتبه در اين فصل 

 از مقاالت معتبر و به روز استفاده شود.

  .هر مقاله را نقد كرد بهتر است ، ضمناً شده هدف، روش مطالعه، يافته ها و نتيجه گيري آن اشاره، تحقيق نام نويسنده، سالدر هر مقاله به 

 .در اين فصل جايي براي كتب مرجع وجود ندارد 

 راهنما دارد. تعداد مقاالت مرور شده بستگي به نظر استاد 

  قابل ذكر است ترتيب مقاالت از قديم به جديد بوده و الزم است از مقاالتfull text .استفاده شود 

 عناوين جداول در باالي جدول و عناوين نمودار و عكس ها در پائين آنها آورده مي شود . 

 .چنانچه جدول يا شكلي از منبعي استفاده شده است حتما رفرنس آن ذكر شود 

 : متغیرهااهداف و فرضیات و تعریف  :سوم لفص

 باشدفصل شامل موارد زير مي اين

 اهداف اصلي -الف

 اهداف اختصاصي  -ب



 اهداف كاربردي -ج

 فرضيات و سواالت -د

 جدول متغيرهاي مستقل و وابسته -هـ

  ها مواد و روش:  چهارمفصل 
 هاي زير استفصل شامل بخش اين

 م آننوع مطالعه و روش انجا -الف

 جامعه مورد مطالعه -ب

 گيرينمونه روشحجم نمونه، شيوه محاسبه آن و  -ج

 .گردداز پرسشنامه استفاده شده باشد يك نمونه ازآن در بخش پيوست حتماً ضميمه  صورتيكهها. در آوري دادهروش جمع -د

 با آن مواجه بوده است و چگونگي حل آنها محققمشكالتي كه در حين انجام كار  -هـ

 افزار(آماري استفاده شده )نرم بستهروش تجزيه و تحليل آماري و نوع  -و

 لعه مقدماتدر صورت انجام مطا(Pilot Study)  شرح مختصري از آن ضروري است. 

 هاي آ ماري ضروري است ذكر برنامه هاي كامپيوتري مورد استفاده در تحليل. 

 در پايان نامه هاي باليني(Clinical trial) معيارهاي ورود و حذف نمونه ها بيان گردد. ،جامعه ي مورد مطالعه، تعريف  

 .ذكر مشخصات كليه مواد مصرفي و وسايل بكار رفته در اجراي مراحل تحقيقاتي در پايان نامه، ضروري مي باشد 

  طالعات انساني و حيواني ذكر گرددمسائل اخالقي رعايت شده در م 

 

 یافته ها :پنجمفصل 

گردند.  تفسيركند ولي اطالعات نبايد در اين بخش تحقيق و نتايج آزمونهاي آماري را ذكر مي ازهاي حاصل ق يافتهاين قسمت محق در

از تكرار  .هستند، به دقت شرح داده شوند اگر شاخصها عدد. گردد و يا تفسيري بيان تغييرنتايج آزمون آماري مي بايست بدون هيچگونه 

ذكر علت آن  شده استدر صورتي كه ضمن مطالعه تعدادي از نمونه ها حذف  اين بخش بپرهيزند. مواد و روش هاي استفاده شده در

 .است ضروري

 مطالب مطرح شده در فصل نتايج بدين شرح است:

 ها بندي يافتهتدوين و دسته -1

 ي خودداري شود.بايد متناسب با اهداف تحقيق باشد و از رسم جداول اضاف جداولرسم جداول و نمودارها، تعداد  -2

شكل  بهو چگونگي ارتباط متغيرها عالوه بر اين از تكرار مطالب به صورت جدول و نمودار  هايافتهدار بودن مشخص كردن سطح معني -3

 بايد مورد استفاده قرار گيرد. نمايدها را بيان تواند يافتهتوأم بايد خودداري شده و هر يك از آنها كه بهتر مي

 بحث  :ششمفصل 

موضوع، نتايج حاصل از تحقيق را تجزيه  علميباشد. در اين بخش محقق بايد با توجه به سوابق نامه بحث آن ميقسمتهاي مهم پايان از يكي

در اين قسمت در هر حال اين فصل از نظر حجم مطالب با فصل هاي بررسي متون و نتايج بايستي تناسب منطقي داشته باشد. و تحليل نمايد. 

 ذكر گردد.  بايدير مطالب ز

 شده با تحقيقات قبلي در جهت رد يا قبول تحقيقات قبلي  انجامهاي تحقيق استفاده از يافته -الف



 قبلي در جهت رد يا قبول تحقيقات قبلي  تحقيقاتمقايسه تحقيق انجام شده با  -ب

 تحقيق برجستههاي تازه و تأكيد بر جنبه -ج

 گیری و پیشنهاداتنتیجه :هفتم فصل

محقق بر اساس نتايج حاصل از تحقيق خود  سپسشود. هاي آماري بيان ميگيري نهايي از تحقيق، متدلوژي آن و يافتهقسمت نيتجه اين در

 دهد.پيشنهاداتي به خوانندگان ارائه مي

حلهاي پيشنهادي دانشجو و استاد  و راه ابطه با تحقيق انجام شده اشارهدر اين بخش از پايان نامه ها به مسائل بي جواب در ر ات:پیشنهاد

مي شود و در حقيقت مي توان گفت در اين بخش زمينه هاي تحقيقاتي  ارائه ندراهنما با توجه به آشنايي و تسلطي كه به موضوع پيدا كرده ا

 جديد پيش روي محققان گذاشته مي شود.

 :  فهرست منابعفصل هشتم

  مرجع به عنوان منبع استفاده شود. در كارهاي تحقيقي بهتر است كمتر از كتابهاي 

 تنظيم فهرست منابع به صورت ونكور(Vancouver) مي باشد 

  روش شماره گذاري، به ترتيب ورود منبع به داخل متن خواهد بود )يعني اولين منبع مورد استفاده در متن، اولين رفرنس در بخش

در انتهاي جمله يا عبارت بعد از نقطه، ويرگول يا نقطه ويرگول  (superscript)فهرست منابع مي باشد(. شماره منبع بصورت باالنويس

 و... آورده شود.

 .فقط منابعي كه در متن به آنها استناد شده است در فهرست منابع آورده شود 

  .كليه فصل هاي پايان نامه به استثناي چكيده و مواد و روش ها بايد در انتهاي پاراگراف مرتبط داراي رفرنس باشد 

 ر صورت استفاده از روش خاص كه توسط محقق ديگري معرفي شده است، ذكر رفرنس در بخش مواد و روش ها نيز ضروري مي د

 باشد.

 نگارش منابعحوه ن

 الزامی است reference managerنگارش رفرنس، استفاده از نرم افزارهای جهت 

 مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره سريال، شماره صفحهابتدا نام نويسنده) نويسندگان(، عنوان   برای مقاالت خارجی:

 نام نويسنده) نويسندگان(، نام كتاب، نوبت چاپ، صفحه مورد نظر، محل چاپ، سال انتشار و ناشر  برای کتب مرجع:

چاپ، ناشر، شماره صفحه،  نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مجله يا كتاب، شماره جلد، نوبت  برای مراجع فارسی:

 محل انتشار، سال انتشار

 منابع بايد بترتيب استفاده از آنها در متن باشد. گذاريشماره -

 بايد در داخل پرانتز و بطور معمولي در پايان جمله قرار گيرد. هاشماره -

 است مراتب ذيل در نگارش منابع رعايت شود: الزم -

 :مقالهفارسی به صورت  منابع

 شماره صفحه -7 شماره دوره -6  سال انتشار-  5عنوان مجله  -4عنوان مقاله  -3(  نفر 6تا  نام )نويسنده يا نويسندگان -2وادگي  نام خان -1

خدمات  و. بررسي دو ساله شكستگي استخوانهاي صورت. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي  علي: انصاري، محمد حسين؛ اخالقي، مثال

 16-5 فحهص (:1)شماره11؛ دوره 1377تهران، سال بهداشتي، درماني 

 :کتابفارسی به صورت  منابع

  صفحهشماره  -8سال انتشار  -7ناشر  -6  نشرمحل -5  ويرايشنوبت  -4عنوان كتاب  -3(  نفر 6تا  نام )نويسنده يا نويسندگان -2نام خانوادگي  -1



 : مثال

 70-56، ص 1348زشكي اطفال چاپ اول. تهران، انتشارات تهران مباحثي در دندانپ هوشنگ؛ميزاني، مهدي؛ برجيان، 

 :مقالهانگلیسی به صورت  منابع

 شماره صفحه-7  (vol)دورهشماره -6  انتشارسال -5عنوان مجله  -4عنوان مقاله  -3(  نفر 6تا  نام )نويسنده يا نويسندگان -2نام خانوادگي  -1

 :مثال

 Samini M, Dehpour AR. The effect of acuti hypervitamionosis A on submandibular glands function. Acta 

Medica Iranica 1997; 35(3): 29-33. 
 :کتابانگلیسی به صورت  منابع

ي از يك سال انتشار ) در صورتي كه بخش -7نام ناشر -6محل انتشار  -5نوبت چاپ  -4عنوان كتاب -3نام)نويسنده يا نويسندگان( -2 خانوادگينام  -1

 باشد(شماره فصل يا شماره صفحات ضروري مي ذكركتاب مورد استفاده بوده است، 

.ed. London: Paul, 1986 thColson JH, Armour Wj. Sports injuries and their treatment. 6  
 نامه:به صورت پایان منابع

 -7نام دانشگاه  -6   نام دانشكده-5رشته تحصيلي  -4نامه و شماره آن عنوان پايان-3 نام خانوادگي و نام دانشجو-2  راهنمانام خانوادگي و نام استاد -1

 سال

دانشگاه علوم پزشكي و  دندانپزشكي،دندانپزشكي، دانشكده  2290(؛ رباني، فريبا. بررسي انواع هپاتيت. شماره راهنما: اشجري، احمد )استاد مثال

 .1376خدمات بهداشتي، درماني تهران. 

 :کتاب ترجمه شده صورتبه منابع

 -6ناشر  -5 انتشارمحل -4ترجمه نام و نام خانوادگي)مترجم يا مترجمان(  -3عنوان كتاب  -2 (نفر 6تا  نويسندگان يانام خانوادگي و نام )نويسنده  -1

 سال انتشار

 :مثال

  1381ارات دانشگاه تهران، . ترجمه شهناز خاقاني، هدي بوشهري. تهران: انتشديابتپندسي، شاراد. درمان عملي  

 :کتاب یک سازمان منابع

 سال انتشار -5ناشر    -4محل نشر   -3عنوان كتاب   -2اسم سازمان  -1

  1376،  بهداشتيدر سيستمهاي بهداشتي. تهران: معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تحقيق: سازمان بهداشت جهاني، روش مثال

  ضمائم:

مطالب، جداول، شكل ها و يا ... كه به طور مستقيم به پايان نامه ارتباط ندارد بلكه ارائه آنها، جهت تكميل اطالعات در اين قسمت 

 خوانندگان ضروري به نظر مي رسد، درج مي گردد.

در هر صورت  ترجمه سليس و روان چكيده فارسي است و بايستي با چكيده ي فارسي مطابقت داشته باشد (:Abstractچکیده انگلیسی )

در انتهاي چكيده . زمينه، هدف، مواد و روشها، يافته ها، نتيجه گيري(عنوان، ).بيشتر نبوده و ساختاري نوشته شودكلمه  150-300بايستي از 

 مي بايست كلمات كليدي نيز درج گردد.

 مشخصات کلی هر پایان نامه:

 .جلد پايان نامه بايد از نوع گالينگور باشد 

 دانشكده دندانپزشكي "، "تهراندانشگاه علوم پزشكي  وخدمات بهداشتي درماني "عنوان : آرم دانشگاه، تيبروي جلد به تر" ،

استاد)اساتيد( مشاور، شماره پايان نامه در سمت چپ پايين جلد پايان  ،نام استاد)اساتيد راهنما( موضوع، ،"جهت دريافت درجه دكترا"

  ثبت گردد. ن درقسمت شيرازه جلدآشماره پايان نامه و عنوان  ،راست پايين جلدنيز در سمت  "سال تحصيلي"عبارت ، نامه



 .كليه موارد فوق به صورت زركوب خواهند بود 

 .در قسمت پشت جلد پايان نامه تمام موارد فوق به زبان انگليسي زركوب شود  

  باشدمي  18-22بين هر صفحه در تعداد سطور.  

 پايان نامه  انگليسي فونتTimes New Roman   و فونت فارسي پايان نامه  14و با اندازهZar  ،Nazanin ،B-Mitra  به اندازه   و

  .باشد 16يا  15

  سانتي متر  3سانتي متر و از پايين و سمت چپ  4سانتي متر و حاشيه از باال و سمت راست صفحه  1فاصله سطرها در تمامي متن فارسي

  باشد.

  د.وكلمه التين مورد استفاده در داخل پرانتز نوشته ششود و درصورت نياز،  بان فارسي نوشتهزكلمات به فارسي تمام در متن 

 پایان نامه از دفاع

 .زمان فارغ التحصيلي زمان دفاع از پايان نامه خواهد بود لذا الزم است كليه نمرات دانشجو قبل از تعيين تاريخ دفاع  اعالم شده باشد 

  وتهيه )بدون صحافي( ها پايان نامه تمامي نسخ بعد از آماده شدن كامل  روز 10- 14، استاد راهنما ز تأييدبعد ازمان دفاع پايان نامه

 تعيين ميگردد. مقاله،

  دانشجو به پرسش هاي داوران و دانشجويان حاضر پاسخ  ،برنامه ريزي گردد و بعد از ارائه دقیقه 20زمان ارائه دفاعيه در مدت

 خواهد داد.

 و پاسخ، خانواده و دوستان بيرون از سالن حضور خواهند داشت. در حين پرسش 

 

  از آموزش تهيه ميشود و در جلسه دفاع به رييس هيات داوران داده ميشود: هيات داورانمشابه فرم زير به تعداد اعضاي 

معیار های ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی جدول  

امتیاز کسب 

 شده
 شرح حد اکثر امتیاز

 6 
گونگی تدوین و نگارش علمی پایان نامه شامل خالصه، مقدمه و معرفی، روش کار و وسائل ، بحث نتایج، رفرانس ها و اچ

 شماره گذاری منسجم آنها در متن

 کيفيت و ميزان ارتباط موضوع پایان نامه با رشته تخصصی 2 

 وضيحات الزمچگونگی عرضه کار پایان نامه و تسلط به مطلب و نحوه بيان و ادای ت 4 

 خالقيت و به روز  بودن پروژه 3 

 ميزان حصول به نتایج پيش بينی شده در هدف انتخاب شده از عنوان پایان نامه 3 

 جمع  امتياز 18 

  
 تاریخ و امضاء عضو محترم هيات داوران

 

 

 



ونت عودت شان به معاكميل اي. پس از تبدهيداوران و به رييس هيات د كردهمشابه فرم زير نيز به تعداد سه نسخه از معاونت آموزشي تهيه 

 خواهند داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـه چهـار درجـه  هارزشيابي پايان نامه توسط داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد و با توجـه بـه نمـرات مربوطـ

 (14كمتر از ) ر قابل قبولغي (،14 -99/16)خوب (، 17 – 99/18)بسيار خوب  (، 19 – 20)عالي  متمايز مي گردد.

انجام اصالحات در بعضي از قسمت هاي پايان نامه، ضروري باشد، دانشـجو موظـف اسـت طـي  ،در صورتيكه با توجه به نظر هيأت داوران

  نسخ اقدام نمايد. يداوران، موارد ذكر شده را اصالح نموده و پس از تأييد نسبت به صحاف رييستحت نظر روز  10مدت حداكثر 
 

 



 روند اخذ کد اخالق در کمیته اخالق
 در پژوهشيار . ارسال به كميته اخالق1

. بررسي داشتن روش اجراي مورد تاييد برحسب اصول پذيرفته شده در پژوهشيار و مالحظات اخالقي مربوط به موضوع و در صورت 2

 لزوم داشتن فرم رضايت نامه آگاهانه )طبق اصول پذيرفته در سامانه پژوهشيار( 

 مكاتبه اول مبني بر درخواست اعالم وضعيت بررسي اخالقي پايان نامه و طرح ها. 3

در صورتي كه با آن عنوان قبال طرح يا پايان نامه اي را ثبت نكرده وكد اخالق نگرفته باشند و همچنين پژوهش به مرحله اجرا درنيامده -4

 باشد به اعضاي كميته ارسال ميشود تا داوري گردد.

 ي كه به اجرا در امده باشد غير مصوب شده واخذ كد اخالق ممنوع ميباشد. در صورت-5

در صورتي كه طرح يا پايان نامه اي را باهمان عنوان قبالبه تصويب رسانده باشند بايد همانند هم باشند تا يك كد به آن اختصصاص داده -6

 يد دريافت ميكندشود در صورتي كه عينا مشابه نباشند در كميته بررسي ميشود و كد جد

مكاتبات با وال ويا اصالحي را درخواست بدهند، نباشد به داور كميته ارسال ميگردد و در صورتي كه داوران س 6و  5اگر جزء موارد بند -7

  ميشود.مجري انجام 

  به كميته اخالق ارسال گردد. ممكن است موضوعدرصورت صالح ديد داوران -8

 د كد اخالق صادر ميگردد در غير اينصورت به گروه مربوطه برگشت داده خواهد شد.اگر از جانب داوران تصويب ش-9

 در نهايت داوران طرح يا پايان نامه اي راكه تاييد نمودند مكتوب در محيط پژوهشيار ثبت ميكنند و كد اخالق صادر ميگردد. -10

، عنوان قبلي حذف حترم پژوهشي و پس از تاييد ايشاني به معاون مبا نامه ا ي درخواست تغيير عنوان داشته باشددر اين راستا اگر مجر-11

 وعنوان جديد برحسب همين روند به محيط كميته ارسال ميگردد.

اگر بعد از  )هر ياداوري به فاصله هفت روز ميباشد( ياد آوري ميگرددبار  4هر مكاتبه اي با مجري درصورت عدم پاسخ از جانب ايشان -12

 اسخ ندادند بايگاني خواهد شد.ظرف مدت يك ماه پ

مطالعات بين المللي،سلول هاي بنيادي و سلول هاي درماني ميباشند و همچنين ، پژوهش هايي را كه پيرامون موضوعات همانند سازي-13

ه ارجاع داده مجري اصلي يا استاد راهنماي اول ،عضو كميته اخالقي اين دانشكده باشد،بايد به كميته سازماني معاونت پژوهشي دانشگا

 شود.

  درصورتيكه پايان نامه به صورت طرح تحقيقاتي باشد روند زير طي خواهد شد:



 

 



 

 


