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 درماني تهران،ي و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشك

 دانشكده دندانپزشكي



 عزیز سالم دستیار

 

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

مستلزم آگاهی از مراحل این فرایند است. این راهنما سعی دارد به پیشگیری از هرگونه  ،دوره

متن این دستورالعمل بخشی برگرفته از آیین نامه دستیاری   سردرگمی شما در این راه کمک نماید.

آن از آیین نامه تدوین پایان نامه تخصصی دانشگاه علوم از دیگر  بخشیوزارت بهداشت است و 

پزشکی تهران اضافه گردیده است. این موارد نقض کننده یا مغایر با مصوبات ذکر شده در آیین نامه 

 ر را در دانشگاه شفاف کرده و مالک عمل در دانشگاه است.فوق نمی باشد اما موارد مذکو

 

  .دستیاران دوره تخصصی سه ساله باید موضوع پایان نامه خود را حداکثر تا پایان ترم سوم تحصیلی ثبت نمایند

 حداکثر زمان در مورد دستیارانی که دوره تخصصی آنان پنج سال میباشد تا پایان ترم پنجم در نظر گرفته میشود.

 .حداقل فاصله زمانی بین ثبت و دفاع از پایان نامه یک سال میباشد 

  در موارد خاص با توجه به حجم و اهمیت موضوع تحقیق، پس از تایید گروه آموزشی و شورای پژوهشی

دانشکده، پایان نامه می تواند به صورت گروهی انتخاب و اجرا گردد. در این صورت حداکثر سه دستیار میتوانند 

 نجام بخشهای متمایز از یک پروژه مشترک ولی با عناوین متفاوت اقدام نمایند.جهت ا

 .دستیاران در صورت تمایل میتوانند مراحل مرتبط با پایان نامه را زودتر شروع نمایند 

 و راهنمایی در دوره های تخصصی سال سابقه آموزشی  3داقل مرتبه استادیاری با  مرتبه استاد راهنمای اول ح

مجری حداقل یک طرح تحقیقاتی دو پایان نامه تحقیقاتی دوره دکتری عمومی است. استاد راهنما باید حداقل 

نمایه شده در بانک  مقاله تحقیقاتی یکحداقل بهداشت یا وزارت علوم بوده و همچنین  دانشگاه یا وزارتمصوب 

 به عنوان نویسنده اول یا مسئول باشند.  Medlineیا  ISIهای اطالعاتی 

 پایان نامه مقطع تخصص که اخیرا دفاع شده است حداقل یک مقاله در مجالت  3ستاد راهنما الزم است از مجموع ا

 معتبر علمی پژوهشی )داخلی یا خارجی( منتشر کرده باشند.

 یاستاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد راهنما 2استاد راهنما و حداکثر  کیتواند حداقل  ینامه م انیپا هر 

 شود. ینامه شناخته م انیپا یاول مسئول اجرا

  در موارد خاص در صورت ضرورت، به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید شورای پژوهشی دانشکده، انتخاب استاد

 راهنما با حاقل مرتبه استادیاری، خارج از دانشگاه بالمانع است.

 .استاد راهنمای دوم باید حداقل مرتبه استادیاری داشته باشد 

  استاد راهنمای دوم میتواند از خارج از گروه آموزشی دستیار، اععم از هیات علمی آموزشی یا پژوهشی و یا خارج

 از دانشگاه باشد.



 متخصصان و  ایو  رشته های دیگر یعلم اتیه یاعضانفر از  سه تا کیاستاد راهنما  شنهادیصورت لزوم به پ در

 .شودیم نییدانشکده به عنوان استاد مشاور تع یپژوهش یاشور دییپس از تا همان رشته محققان برجسته

 .آوردن نام استاد مشاور روی جلد پایان نامه ضروری است 

  هریک از گروههای آموزشی میتوانند روش خاص خود را برای انتخاب استاد راهنمای واجد شرایط برای دستیار به

 رعایت گردد:کار گیرند. صرفنظر از روش مورد استفاده، اصول زیر باید 

 درنهایت انتخاب استاد راهنمای پایان نامه باید توسط خود دستیار صورت گیرد. -

گروههای آموزشی باید اطالعات الزم در زمینه سوابق علمی و پژوهشی اساتید را به منظور افزایش درستی  -

 انتخاب، قبل از تصمیم گیری، در اختیار دستیار قراردهند.

 مان برای اساتید بسته به گروه آموزشی متفاوت است.سقف تعداد پایان نامه همز -

 

 5در  کسانی یمحتوا یمتفاوت ول اینامه با عنوان مشابه  انیمعنا که پا نیباشد به ا یتکرار دینامه نبا انیپا موضوع 

 گرفته نشده باشد. ربطیدر دانشگاه ذ ریسال اخ

 مجدد در کمتر از  قیبه تحق ازیممکن است ن یدانشکده، در موضوعات یپژوهش یموارد خاص و با نظر شورا در

 مشابه بالمانع است. ینامه با عنوان و محتوا انیفوق باشد، اخذ پا یفاصله زمان

  تغییر موضوع پایان نامه و یا استاد راهنما فقط در شرایط خاص با ذکر علت موجه توسط دانشجو و به شرط موافقت

 ن خواهد بود.شورای پژوهشی فقط یک بار ممکطرفین و تایید 

 .در صورتیکه توافق حاصل نشود، شورای پژوهشی در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود 

  ،در صورتیکه طول مدت غیبت استاد راهنما بدون تعیین جانشین بیش از دو پنجم مدت زمان اجرای پایان نامه باشد

 به منزله غیبت استاد راهنما تلقی میشود.

  نامه و یا تغییر استاد راهنما، تاریخ ثبت موضوع جدید، مالک زمان دفاع پایان نامه در صورت تغییر موضوع پایان

 خواهد بود.

  تغییر استاد مشاور حداکثر یکبار و به پیشنهاد دستیار و تایید استاد راهنما و با ذکر دالیل کافی و تایید دانشکده

 انجام میپذیرد.

  توسط نظر استاد راهنما انتخاب میشود.یولوژی اپیدمپس از انتخاب استاد راهنما، استاد مشاور 

  خودتان برسانید.اپیدمیولوژی پس از انتخاب موضوع و قبل از نگارش پروپوزال، موضوع را به تایید مشاور 

 

 است. یکسالحداقل فاصله زمانی ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع 



 امکان پذیر است. ماهه دوم از آخرین سال تحصیلی 6در دفاع از پایان نامه 

 

 مراحل ثبت و تکمیل پایان نامه به شرح زیر است:

 استاد راهنما. انتخاب 1

 با هدایت استاد راهنماموضوع پایان نامه . انتخاب 2

 توسط استاد راهنما . انتخاب استاد مشاور اپیدمیولوژی3

 ولوژیپیگیری از معاونت جهت بررسی سهمیه استاد راهنما و استاد مشاور اپیدمی . 4

 . تایید موضوع انتخابی با مشاور اپیدمیولوژی 5

 )همراه با سه کلید واژه( . نگارش عنوان نهایی 6

  تکمیل امضاهای مورد نیاز()با )در سایت موجود است(  ثبتفرم  تکمیل. 7

 پژوهشی  معاونت. بررسی تکراری نبودن و پذیرش موضوع پایان نامه توسط 8

 موضوع به تصویب رسیده است. پیگیری نماید که دستیار. 9

در همه بخشهای آن به جز حجم نمونه، هزینه ها )درصورتیکه که قرار )در سایت موجود است(  تکمیل پروپوزال. 10

 است به صورت طرح تحقیقاتی بودجه دریافت نماید( و روشهای آماری

 به معاونت اپیدمیولوژی. ارائه پروپوزال به همراه امضای اساتید راهنما و امضای استاد مشاور 11

 مطالبه مینمایداز گروه دانشجو را  1نمره پایان نامه . معاونت پژوهشی پس از بررسی تکمیل پروپوزال، 12

ارسال پژوهشی به معاونت  سرپرست تخصصی گروهداده شده و از طریق  ا( توسط استاد راهنم1. نمره پایان نامه )13

 تا پایان سال اول، دستیاران پنج ساله حداکثر پایان سال سوم( )برای دستیاران سه ساله حداکثر میشود

 . پروپوزال ها به نمایندگان پژوهشی گروهها ارسال میگردد.14

انعکاس داده میشود تا  دستیاراشکاالت به  از پروپوزال خود دفاع میکند،در شورای پژوهشی گروه دستیار . 15

  اصالحات مورد نیاز انجام شود.

  .میدهدبه معاونت را فرم مصوبه گروه )به همره امضاهای مربوطه(  دستیار، رفع اصالحاتپس از  . 16

 . تکمیل پروپوزال در سایت پژوهشیار 17

 و ارائه اشکاالت به استاد راهنمایا مراکز تحقیقاتی .  بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده 18

 یا هر یک از مراکز تحقیقاتیانشکده . رفع اشکاالت و گرفتن مصوبه شورای پژوهشی د19

 . تایید استاد راهنما در پژوهشیار20

 (دییرا مالحظه نماروند بررسی اخالق اخالق )فلوچارت  تهی. ارسال به کم21

 . پاسخگویی به مکاتبات کمیته اخالق22



 در پژوهشیاراخالق  تهیمصوبه کم افتی. در23

 میفرستد.گروه آموزشی مربوطه به  را (2فرم نمره پایان نامه ) معاونت. 24

 .میشودارسال پژوهشی به معاونت  سرپرست تخصصی( توسط استاد راهنما داده شده و از طریق 2. نمره پایان نامه )25

 . اجرای مراحل عملی پایان نامه26

های پایان نامه )در مواردی که دستیار واحد و امضاهای مرتبط 3پایان نامه  پیشرفت و کسب نمرههای گزارش . ارائه 27

 دارد( 5تا 1

  . پیشبرد مراحل پایان نامه و انجام آنالیزهای آماری بر داده های حاصله28

)در  (4نمره پایان نامه  15و امضای آن توسط اساتید راهنما )جهت کسب  2 (1) . تکمیل فرم گزارش پیشرفت29

 اتفاق میافتد( 3امهدارد این مرحله در پایان ن 4تا  1مورادی که دستیار پایان نامه 

)در  (4پایان نامه  نمره 5)جهت کسب اپیدمیولوژی و امضای آن توسط مشاور  2( 2). تکمیل فرم گزارش پیشرفت 30

 اتفاق میافتد( 3دارد این مرحله در پایان نامه 4تا  1مورادی که دستیار پایان نامه 

 ضمیمه شود. 2نتایج به فرم گزارش پیشرفت  .31

 استعالم میشود.اپیدمیولوژی توسط معاونت از گروه آموزشی و مشاور  15و  5نمرات  .32

 داشتن نتایج آماری الزامی است، آماری نمره 5. جهت کسب 33

در یک نسخه از و سرپرست تخصصی اپیدمیولوژی . تکمیل پایان نامه و گرفتن امضای اساتید راهنما، مشاور، مشاور 34

 پایان نامه

 و تسویه حساب مشاور اپیدمیولوژی ه. ارائه سابمیت مقال35

 ارائه مقاله به معاونت و تعیین نمره آن )ویا ارائه مقاله مربوط به مطالعه سیستماتیک( و تکمیل فرم. 36

 ینامه به معاونت پژوهش انیپا pdf لیفا لیتحو. 37

 گرفتن امضای معاون پژوهشی. 38

 ارائه فرم کامل شده تسویه حساب . 39

 داورانهیات دفاع و برگه ثبت . گرفتن وقت 40

 تعیین داور منتخب معاونت پژوهشی و سایرین .41

  هیات داورانتعیین ترتیب هیات داوران و رییس به معاونت پژوهشی جهت  هیات داورانارائه برگه . 42

 . تحویل برگه هیات داوران به آموزش جهت ارسال دعوتنامه ها43

 و یک نسخه سوگند نامه فرم اشکاالت  رمهای ارزیابی،، فسه نسخه فرم نمره دفاع . گرفتن44

 دستیار تخصصی. برگزاری جلسه دفاع 45



 هیات داوران رییسآموزش توسط ارائه فرمهای تکمیل شده دفاع به  .46

 دستیار تخصصی. رفع اشکاالت ارائه شده به دانشجو در روز دفاع توسط 47

 . گرفتن امضای رفع اشکاالت48

 حویل پایان نامه به اعضای هیات داروان . تکمیل فرم ت49

 

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

 

در صورتیکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرایط تحقیق، استاد راهنما نیاز به تغییر در هر قسمت از پروپوزال مورد 

 اعالم گردد. کتباً جهت طرح در شورای پژوهشیمراتب مطالعه، احساس نماید، می بایست 

 

  در صورت مغایرت پایان نامه با پروپوزال تصویب شده، امکان دفاع وجود نخواهد داشت مگر اینکه تغییر در شورا

 به تصویب رسیده باشد.

 اونت در صورتیکه داوران در جلسه دفاع، پایان نامه را مغایر به پروپوزال تشخیص دهند تصمیم گیری به مع

 پژوهشی ارجاع و بر اساس رای این معاونت تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

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

 چكيده فارسی و انگليسی بهمراه لغات کليدی     -

  استطبق فرمت تهيه شده    -

 باشدمطابق با پروپوزال می    -

 و سرپرست تخصصیمضا استادراهنما و مشاور آمار ا    -

 نحوه نگارش منابع     -

  یحساب با مشاور آمار تسویهفرم     -

 کنترل اعالم وصول مقاله منتج از پایان نامه     -

 

  با توجه به اهمیت و ضرورت مقابله با موارد احتمالی فریب کاری و سرقت ادبی در انتشارات، اساتید راهنما و

ر از نبود موارد مذکور در انتشار نتایج پایان نامه دانشجو اطمینان حاصل مینماید. هر زمان که مشخص شود مشاو

مقاله تهیه شده یا منتشر شده توسط دانشجو دارای موارد فوق است دانشجو نمیتواند دفاع نماید و جهت برخورد به 

 مراجع مربوطه در دانشگاه معرفی میشود.

  یضرورت دارد مورد بررسپایان نامه هانیز  ، سایرآنها طرح تحقیقاتی می باشند موضوعهایی که  هنام انیپاعالوه بر 

 نامه انیپا یموضوع قبل از شروع به اجرا نیا د ونقرار گیر( ردیقرار گ یاخالق هیدییاخالق در پژوهش )و صدور تا



را پشت سر  یداور یها ندیو فرا دهیرس اخالق در پژوهش دانشگاه تهیبه اطالع کم دستیارتوسط استاد راهنما و 

 گذاشته باشد.

 .اجرای پایان نامه قبل از تصویب آن امکان پذیر نیست و در اینصورت پذیرفته نخواهد شد 

 پایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی باشد. در اینصورت پس از  ،درصورتیکه استاد راهنما تشخیص دهد

ژوهشی دانشکده، و در صورتیکه مجری بخواهد طرح را در قالب مراکز تصویب پایان نامه توسط شورای پ

 تحقیقاتی اجرا نماید میتواند  آنرا به مراکز ارسال نماید.

  در صورتیکه استاد راهنما )مجری( بخواهد پایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی و به یکباره در جلسه شورای

 پژوهشی دانشکده مطرح گردد.

 نمیتواند درقالب پایان نامه مجددا طرحی در هر یک از مراکز تحقیقاتی مصوب و آغاز شده باشد  درصورتیکه

 مطرح گردد.

  ،است. در این  بخش مالی با مجری طرح )استاد راهنما(درصورتیکه پایان نامه به صورت طرح ارائه میگردد

 جریان کار مشکلی رخ ندهد.خصوص قبل از شروع، مسائل مالی با استاد راهنما هماهنگ گردد تا در 

  یا  استاد راهنمادر ابتدا و در جریان نوشتن پروپوزال، قراداد مشاوره اپیدمیولوژی بسته شود. مبلغ قرارداد به عهده(

  .طبق توافق( خواهد بود. میزان آن بسته به نوع مطالعه متفاوت است )قرارداد مالحظه شود( دستیار

 ر پایان نامه که به استاد راهنمای اول پرداخت میشود تامین کرد.این هزینه را میتوانید از اعتبا 

 به معاونت  لیدانلود شود و پس از تکم تی(، فرم قرارداد از سایک میلیون توماننامه ) انیاعتبار پا افتیجهت در

 داده شود. لیتحو

 عنوان حق الزحمه  دبهیوده و نبانامه ب انیانجام پا یها نهینامه، فقط جهت پرداخت هز انیپرداخت شده به پا اعتبار

 دانشجو در نظر گرفته شود. ایاستاد 

 .رعایت مفاد قرارداد اپیدمیولوژیست الزامی است 

  مطالعات مرور سیستماتیک تنها در صورتی به عنوان پایان نامه قابل پذیرش است که مقاله منتج از آن در یک مجله

 شود.یا پذیرفته ز دفاع چاپ ایندکس میشود تا قبل ا Scopusیا  PubMedکه در 

  .کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است 

  اعتبار پرداخت شده به پایان نامه، فقط جهت پرداخت هزینه های انجام پایان نامه بوده و نبایدبه عنوان حق الزحمه

 استاد یا دستیاردر نظر گرفته شود.

 آنها را نوشته است نفر اول است و اسامی استاد راهنما و  خود ویمه که اسم دستیار در مقاالت منتج از پایان نا

 سایرین بر اساس توافق و تحت نظر استاد راهنما و بر مبنای قانون نویسندگان در انتشارات علمی مشخص خواهد شد.



 میگیرد و مناسب است  در سایر مقاالت منتج از پایان نامه در صورتی که دستیار آنها را نوشته باشد نام وی اول قرار

استاد راهنما نوشتن سایر مقاالت را نیز به دستیار مربوطه بسپارد، اما درمواردی که میسر نشد استاد راهنما با رعایت 

 اخالق در انتشاراتتصمیم گیری خواهد کرد.

 ید استاد راهنما دستیار موظف است آدرس دانشگاه را به عنوان آدرس خود ذکر کند و آدرسهای دوم و به بعد با تای

 باشد.

 .تعیین نویسنده مسئول به عهده استاد راهنمای اول است و میتواند هر یک از همکاران باشد 

 به  کهی. در صورتسدینامه خود را بنو انیمقاله مرتبط با پا ،لیموظف است تا شش ماه پس از فراغت از تحص اریدست

در این صورت پیگیری نماید. خود نگار ش مقاله را  تواندینما ماستاد راه ورزدامر مبادرت  نیبه ا اریدست یلیهر دل

 نوشتن اسم دستیار در نویسندگان الزامی است ولی محل آن توسط استاد راهنما تعیین میگردد.

 نمیتواند بدون نظر و رضایت استاد نگارش مقاله را به فرد ثالثی بسپارد و نامی را در مقاله منتج از پایان نامه  دستیار

 افه نماید.اض

  انیمرتبط با موضوع پا یسیمقاله انگل کیکه دانشجو حداقل  دیمحاسبه خواهد گرد 20از  یتنها زمان دستیارنمره 

 یمحاسبه م 19از  ینمره و ،یچاپ مقاله فارس ای رشیپذ هیچاپ گرفته باشد و با ارا رشیپذ اینامه منتشر کرده 

وصول مقاله  یگواه هیمحاسبه خواهد شد. در هر صورت ارا 18ز نامه ا انیسقف نمره پا نصورتیا ریگردد، در غ

 یبه همراه اصل مقاله ارسال شده جهت دفاع ضرور( Submission letterمجله ) کینامه از  انیمنتج از پا

 خواهد بود.

 مقاله  کیخود  لیدر طول تحص دستیارکه  یصورت درISI ای Medline ه نامه و با آدرس دانشگا انیخارج از پا

 اضافه خواهد شد.   ینامه و انینمره پا به یقینمره تشو کیچاپ کرده باشد 

 

دستیار به منظور دفاع از پایان نامه خود باید حداقل یک مقاله نمایه 

در جایگاه اسم  ISI/Pubmedدر دانشگاه تهران  affiliationبا شده 

 اول یا نوینده مسئول داشته باشد.



 نامهاصول تنظیم و تدوین پایان 

 های زیر است:نامه دارای بخشپایان معموالً

  چکیده به زبان انگلیسی -4  هاپیوست -3  اصلی  بخش -2         بخش مقدماتی  -1

 

نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیده به زبان انگلیسی، چکیده به زبان 

 فارسی نیز داشته باشد.

 ارزیابی میگردند. plagiarismایان نامه های نگارش شده به زبان انگلیسی از لحاظ پ

 

 بخش مقدماتی:

 مقدماتی شامل قسمتهای زیر است. بخش

نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی، عنوان  شاملباشد که نامه، صفحه عنوان میاولین صفحه پایان -عنوان صفحه

باید  فوقباشد. اطالعات نامه میمشاور نام نویسنده، سال تحصیلی و شماره ثبت پایان اساتیدنما، نامه، نام استاد راهپایان

 روی جلد با حروف درشت و زرکوب نوشته شود. 

 و پیشگفتار قدردانیتقدیر، تشکر،  صفحات

شود و بر بیان مساله، می کلمه تنظیم 250تا  150تحقیق است که معموالً در  نمایآئینه تمام  چکیده  (:Abstract( چکیده

 3)حداقل  کلیدی هایواژهتحقیق، روش انجام کار، نتایج و کاربرد موضوع تاکید دارد. در انتهای چکیده باید  ازهدف 

ضمنا افعال مورد استفاده بهتر است در زمان گذشته و سوم  بوده، فونت آن مشابه متن اصلی می باشد. ذکر شود. مورد(

 نامه نکات زیر رعایت گردد:درنگارش چکیده پایانشخص باشد. 

بیان مسئله: علت انتخاب موضوع، هدف: هدف از تحقیق، مواد و روشها: نوع مطالعه , حجم نمونه, شرط ورود افراد به 

کلید کار رفته، نتایج: ارائه خالصه نتایج حاصله، جمع بندی،مطالعه، محل انجام تحقیق، نوع انجام کار و نوع آزمون به

 واژه

چند در مورد فراگیری بخشهای اصلی وفرعی  نکاتی: در تدوین فهرست مطالب، دانشجو ملزم به رعایت مطالب فهرست

 سریع دست یابد. طوراست تا خواننده به ارتباط مفاهیم به 

یک باشد در این صورت محقق موظف است  شکلنامه دارای جدول یا جداول و شکلها: در صورتیکه پایان فهرست

نامه منظور دارد، اطالعاتی که در این فهرست باید گنجانده پایان درفهرست برای جداول و یک فهرست برای تصاویر 

 شود شامل:

نامه که پایان ازای شماره صفحه -ج  عنوان جدول با شکل -ب    شماره جدول یا شکل -الف

 جدول یا شکل در آن قرار دارد

 فصل اول : مقدمه



 می باشد. صفحه 10 حدود )با ذکر رفرنس( کلیاتمقدمه و  این فصل شامل

و اهمیت مشکل و راه  پرداخته سئلهدر مقدمه نویسنده می بایست با توصیف مختصری از موضوع مورد مطالعه به بیان م

سش یا ن به چه پرآانجام اینکه با  نماید. همچنین هدف از انجام این تحقیق ورا بیان  نهاآموجود  واشکاالت  های حل

 موضوع مورد پژوهش آورده مرتبط با کلیات بر گذریسپس  در مقدمه بیان میشود.نیز ،پرسشهایی پاسخ داده می شود

 . شود می

 توجه

  بیان اطال عات گسترده و غیر اختصاصی نیست محلمقدمه. 

 مورد استفاده قرار گیرد مطالب موجود در سایتهای مختلف اینترنتی نمی تواند به عنوان منبع. 

 موجود درکتاب های مرجع جهت تکمیل کلیات استفاده نمود. بمی توان از مطال 

 اختصارییاز به استفاده از عالئم ن در صورت (Abbreviations در اولین مورد مواجهه عبارت به صورت کامل ،)

 )استفاده از عالئم اختصاری مجاز می باشد(. زیر نویس گردد

 

 ه تم یاففصل دوم : مروری بر مطالعات انجا

مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع پایان نامه پرداخته می شود. توصیه بر این است  بررسی جزئیاتبه در این فصل 

 که در این فصل تنها از مقاالت معتبر و به روز استفاده شود.

هر  بهتر است ، ضمناً شده ارههدف، روش مطالعه، یافته ها و نتیجه گیری آن اش، تحقیق نام نویسنده، سالدر هر مقاله به 

  .مقاله را نقد کرد

 .در این فصل جایی برای کتب مرجع وجود ندارد 

 .تعداد مقاالت مرور شده بستگی به نظر استاد راهنما دارد 

  قابل ذکر است ترتیب مقاالت از قدیم به جدید بوده و الزم است از مقاالتfull text .استفاده شود 

 دول و عناوین نمودار و عکس ها در پائین آنها آورده می شودعناوین جداول در باالی ج . 

 .چنانچه جدول یا شکلی از منبعی استفاده شده است حتما رفرنس آن ذکر شود 

 

 : متغیرهااهداف و فرضیات و تعریف  :سوم فصل

 باشدفصل شامل موارد زیر می این

 اهداف اصلی -الف

 اهداف اختصاصی  -ب

 اهداف کاربردی -ج



 ضیات و سواالتفر -د

 جدول متغیرهای مستقل و وابسته -هـ

 

  ها مواد و روش:  چهارمفصل 
 های زیر استفصل شامل بخش این

 نوع مطالعه و روش انجام آن -الف

 جامعه مورد مطالعه -ب

 گیرینمونه روشحجم نمونه، شیوه محاسبه آن و  -ج

ه شده باشد یک نمونه ازآن در بخش پیوست حتماً ضمیمه از پرسشنامه استفاد صورتیکهها. در آوری دادهروش جمع -د

 .گردد

 با آن مواجه بوده است و چگونگی حل آنها محققمشکالتی که در حین انجام کار  -هـ

 افزار(آماری استفاده شده )نرم بستهروش تجزیه و تحلیل آماری و نوع  -و

 لعه مقدماتدر صورت انجام مطا(Pilot Study)  ن ضروری استشرح مختصری از آ. 

 های آ ماری ضروری است ذکر برنامه های کامپیوتری مورد استفاده در تحلیل. 

 در پایان نامه های بالینی(Clinical trial)معیارهای ورود و حذف نمونه ها بیان  ،، تعریف جامعه ی مورد مطالعه

  گردد.

 قاتی در پایان نامه، ضروری می باشد.ذکر مشخصات کلیه مواد مصرفی و وسایل بکار رفته در اجرای مراحل تحقی 

  .مسائل اخالقی رعایت شده در مطالعات انسانی و حیوانی ذکر گردد 

 

 یافته ها :پنجمفصل 

کند ولی اطالعات نباید در این تحقیق و نتایج آزمونهای آماری را ذکر می ازهای حاصل این قسمت محقق یافته در

 اگر شاخصها عدد. گردد و یا تفسیری بیان تغییربایست بدون هیچگونه  گردند. نتایج آزمون آماری می تفسیربخش 

در صورتی که ضمن  از تکرار مواد و روش های استفاده شده در این بخش بپرهیزند. .هستند، به دقت شرح داده شوند

 .است ذکر علت آن ضروری شده استمطالعه تعدادی از نمونه ها حذف 

 ین شرح است:مطالب مطرح شده در فصل نتایج بد

 ها بندی یافتهتدوین و دسته -1

 باید متناسب با اهداف تحقیق باشد و از رسم جداول اضافی خودداری شود. جداولرسم جداول و نمودارها، تعداد  -2



و چگونگی ارتباط متغیرها عالوه بر این از تکرار مطالب به صورت  هایافتهدار بودن مشخص کردن سطح معنی -3

باید مورد  نمایدها را بیان تواند یافتهشکل توأم باید خودداری شده و هر یک از آنها که بهتر می بهدار جدول و نمو

 استفاده قرار گیرد.

 

 بحث  :ششمفصل 

موضوع، نتایج  علمیباشد. در این بخش محقق باید با توجه به سوابق نامه بحث آن میقسمتهای مهم پایان از یکی

در هر حال این فصل از نظر حجم مطالب با فصل های بررسی متون و نتایج ه و تحلیل نماید. حاصل از تحقیق را تجزی

 ذکر گردد.  بایددر این قسمت مطالب زیر بایستی تناسب منطقی داشته باشد. 

 شده با تحقیقات قبلی در جهت رد یا قبول تحقیقات قبلی  انجامهای تحقیق استفاده از یافته -الف

 قبلی در جهت رد یا قبول تحقیقات قبلی  تحقیقاتانجام شده با  مقایسه تحقیق -ب

 تحقیق برجستههای تازه و تأکید بر جنبه -ج

 گیری و پیشنهاداتنتیجه :هفتم فصل

محقق بر اساس نتایج  سپسشود. های آماری بیان میگیری نهایی از تحقیق، متدلوژی آن و یافتهقسمت نیتجه این در

 دهد.یشنهاداتی به خوانندگان ارائه میحاصل از تحقیق خود پ

و راه حلهای پیشنهادی  ابطه با تحقیق انجام شده اشارهدر این بخش از پایان نامه ها به مسائل بی جواب در ر ات:پیشنهاد

می شود و در حقیقت می توان  ارائه نددانشجو و استاد راهنما با توجه به آشنایی و تسلطی که به موضوع پیدا کرده ا

 ت در این بخش زمینه های تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته می شود.گف

 

 :  فهرست منابعفصل هشتم

  .در کارهای تحقیقی بهتر است کمتر از کتابهای مرجع به عنوان منبع استفاده شود 

 تنظیم فهرست منابع به صورت ونکور(Vancouver) می باشد 

  داخل متن خواهد بود )یعنی اولین منبع مورد استفاده در متن، اولین روش شماره گذاری، به ترتیب ورود منبع به

در انتهای جمله یا عبارت  (superscript)رفرنس در بخش فهرست منابع می باشد(. شماره منبع بصورت باالنویس

 بعد از نقطه، ویرگول یا نقطه ویرگول و... آورده شود.

  در فهرست منابع آورده شود.فقط منابعی که در متن به آنها استناد شده است 

  .کلیه فصل های پایان نامه به استثنای چکیده و مواد و روش ها باید در انتهای پاراگراف مرتبط دارای رفرنس باشد 

  در صورت استفاده از روش خاص که توسط محقق دیگری معرفی شده است، ذکر رفرنس در بخش مواد و روش

 ها نیز ضروری می باشد.



 

 ویسی:نحوه رفرنس ن

 الزامی است reference managerنگارش رفرنس، استفاده از نرم افزارهای جهت 

 ابتدا نام نویسنده) نویسندگان(، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره سریال، شماره صفحه  برای مقاالت خارجی:

 نظر، محل چاپ، سال انتشار و ناشر نام نویسنده) نویسندگان(، نام کتاب، نوبت چاپ، صفحه مورد  برای کتب مرجع:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله یا کتاب، شماره جلد، نوبت چاپ، ناشر،   برای مراجع فارسی:

 شماره صفحه، محل انتشار، سال انتشار

 

 منابع باید بترتیب استفاده از آنها در متن باشد. گذاریشماره -

 داخل پرانتز و بطور معمولی در پایان جمله قرار گیرد. باید در هاشماره -

 است مراتب ذیل در نگارش منابع رعایت شود: الزم -

 :مقالهفارسی به صورت  منابع

 شماره صفحه -7 شماره دوره -6  سال انتشار-  5عنوان مجله  -4عنوان مقاله  -3(  نفر 6تا  نام )نویسنده یا نویسندگان -2نام خانوادگی   -1

 و. بررسی دو ساله شکستگی استخوانهای صورت. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  علی: انصاری، محمد حسین؛ اخالقی، المث

 16-5 فحهص (:1)شماره11؛ دوره 1377خدمات بهداشتی، درمانی تهران، سال 

 :کتابفارسی به صورت  منابع

 -8سال انتشار  -7ناشر  -6  نشرمحل -5  ویرایشنوبت  -4عنوان کتاب  -3(  رنف 6تا  نام )نویسنده یا نویسندگان -2نام خانوادگی  -1

  صفحهشماره 

 : مثال

 70-56، ص 1348مباحثی در دندانپزشکی اطفال چاپ اول. تهران، انتشارات تهران  هوشنگ؛میزانی، مهدی؛ برجیان، 

 :مقالهانگلیسی به صورت  منابع

شماره -7  (vol)دورهشماره -6  انتشارسال -5عنوان مجله  -4عنوان مقاله  -3(  نفر 6تا  یسندگاننام )نویسنده یا نو -2نام خانوادگی  -1

 صفحه

 :مثال

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

function. Acta Medica Iranica 1997; 35(3): 29-33. 
 :کتابرت انگلیسی به صو منابع

سال انتشار ) در صورتی که  -7نام ناشر -6محل انتشار  -5نوبت چاپ  -4عنوان کتاب -3نام)نویسنده یا نویسندگان( -2 خانوادگینام  -1

 باشد(شماره فصل یا شماره صفحات ضروری می ذکربخشی از یک کتاب مورد استفاده بوده است، 

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

 نام دانشکده-5رشته تحصیلی  -4نامه و شماره آن عنوان پایان-3نام خانوادگی و نام دانشجو -2  راهنمانام خانوادگی و نام استاد -1

 سال -7نام دانشگاه  -6 



دانشگاه علوم  دندانپزشکی،دندانپزشکی، دانشکده  2290، فریبا. بررسی انواع هپاتیت. شماره (؛ ربانیراهنما: اشجری، احمد )استاد مثال

 .1376پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران. 

 :کتاب ترجمه شده صورتبه منابع

 انتشارمحل -4رجم یا مترجمان( ترجمه نام و نام خانوادگی)مت -3عنوان کتاب  -2 (نفر 6تا  نویسندگان یانام خانوادگی و نام )نویسنده  -1

 سال انتشار -6ناشر  -5

 :مثال

  1381. ترجمه شهناز خاقانی، هدی بوشهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، دیابتپندسی، شاراد. درمان عملی  

 :کتاب یک سازمان منابع

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

،  بهداشتیدر سیستمهای بهداشتی. تهران: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تحقیقان بهداشت جهانی، روش : سازممثال

1376  

 

  ضمائم:

در این قسمت مطالب، جداول، شکل ها و یا ... که به طور مستقیم به پایان نامه ارتباط ندارد بلکه ارائه آنها، جهت 

 ری به نظر می رسد، درج می گردد.تکمیل اطالعات خوانندگان ضرو

ترجمه سلیس و روان چکیده فارسی است و بایستی با چکیده ی فارسی مطابقت داشته  (:Abstractچکیده انگلیسی )

زمینه، هدف، مواد و روشها، عنوان، ).بیشتر نبوده و ساختاری نوشته شودکلمه  150-300باشد در هر صورت بایستی از 

 در انتهای چکیده می بایست کلمات کلیدی نیز درج گردد.. یافته ها، نتیجه گیری(

 

 مشخصات کلی هر پایان نامه:

 .جلد پایان نامه باید از نوع گالینگور باشد 

 دانشکده "، "تهراندانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی "عنوان : آرم دانشگاه، روی جلد به ترتیب

استاد)اساتید( مشاور، شماره پایان  ،نام استاد)اساتید راهنما( موضوع، ،"جهت دریافت درجه دکترا"، "دندانپزشکی 

شماره پایان نامه و  ،نیز در سمت راست پایین جلد "سال تحصیلی"عبارت ، نامه در سمت چپ پایین جلد پایان نامه

  ثبت گردد. ن درقسمت شیرازه جلدآعنوان 

 .کلیه موارد فوق به صورت زرکوب خواهند بود 

 پشت جلد پایان نامه تمام موارد فوق به زبان انگلیسی زرکوب شود. در قسمت  

  باشدمی  18-22بین هر صفحه در تعداد سطور.  



 پایان نامه  انگلیسی فونتTimes New Roman   و فونت فارسی پایان نامه  14و با اندازهZar  ،Nazanin ،B-

Mitra  باشد 16یا  15به اندازه   و.  

 متر و از پایین و  سانتی 4سانتی متر و حاشیه از باال و سمت راست صفحه  1می متن فارسی فاصله سطرها در تما

  سانتی متر باشد. 3سمت چپ 

  د راهنما ائید استاه به تکاز دفاع پایان نامه نسبت به تهیه مقاله از موضوع پایان نامه خود  قبلدانشجو موظف است

 رسیده باشد اقدام نماید. 

  ز اخل پرانتفاده در دکلمه التین مورد استشود و درصورت نیاز،  بان فارسی نوشتهزکلمات به م فارسی تمادر متن

 د.ونوشته ش

 پایان نامهاز دفاع 

 تاریخ دفاع   از تعیین و قبلزمان فارغ التحصیلی زمان دفاع از پایان نامه خواهد بود لذا الزم است کلیه نمرات دانشج

 اعالم شده باشد.

 ها پایان نامه مامی نسخ تبعد از آماده شدن کامل  روز 10حداقل  راهنمااستاد  بعد از تأییدنامه  زمان دفاع پایان

 تعیین میگردد. وتهیه مقاله،)بدون صحافی( 

  تهیه میشود پژوهشیپس از تکمیل امضاهای مورد نیاز، فرم تعیین هیات داوران از معاونت. 

 پرسش و پاسخ، خانواده و دوستان بیرون از سالن حضور خواهند داشت. در حین 

  اده داوران د یس هیاتتهیه میشود و در جلسه دفاع به ری معاونتاز  هیات داورانمشابه فرم زیر به تعداد اعضای

 میشود:

 نمودار معیار های ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی

 

 



در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیـرد و بـا توجـه بـه نمـرات  ارزشیابی پایان نامه توسط داوران 

 به چهار درجه متمایز می گردد. همربوط

)به شرط ارائه مدرک پذیرش و یا چاپ یک مقاله از همان پایان نامه در مجالت ایندکس شده  19 – 20 ممتاز -

 نوع اول به شرط اینکه دستیار نویسنده اول یا مسئول باشد.

 18 – 99/18سیار خوب       ب -

                                       16 -99/17     خوب           -

 14-99/15     قابل قبول     -

 14کمتر از مردود              -

 
 انجام اصالحات در بعضی از قسمت های پایان نامه، ضروری باشد،  ،در صورتیکه با توجه به نظر هیأت داوران

، موارد ذکر شده را اصالح نموده و پس ناظر تعیین شدهتحت نظر  یک ماهف است طی مدت حداکثر دانشجو موظ

  نسخ اقدام نماید. یاز تأیید نسبت به صحاف

 
 روند اخذ کد اخالق در کمیته اخالق

 در پژوهشیار . ارسال به کمیته اخالق1

ر پژوهشیار و مالحظات اخالقی مربوط به . بررسی داشتن روش اجرای مورد تایید برحسب اصول پذیرفته شده د2

 موضوع و در صورت لزوم داشتن فرم رضایت نامه آگاهانه )طبق اصول پذیرفته در سامانه پژوهشیار( 

 مکاتبه اول مبنی بر درخواست اعالم وضعیت بررسی اخالقی پایان نامه و طرح ها. 3

ثبت نکرده وکد اخالق نگرفته باشند و همچنین پژوهش به در صورتی که با آن عنوان قبال طرح یا پایان نامه ای را -4

 مرحله اجرا درنیامده باشد به اعضای کمیته ارسال میشود تا داوری گردد.

 در صورتی که به اجرا در امده باشد غیر مصوب شده واخذ کد اخالق ممنوع میباشد. -5

یب رسانده باشند باید همانند هم باشند تا یک کد به در صورتی که طرح یا پایان نامه ای را باهمان عنوان قبالبه تصو-6

 آن اختصصاص داده شود در صورتی که عینا مشابه نباشند در کمیته بررسی میشود و کد جدید دریافت میکند

وال ویا اصالحی را نباشد به داور کمیته ارسال میگردد و در صورتی که داوران س 6و  5اگر جزء موارد بند -7

  میشود.مکاتبات با مجری انجام  درخواست بدهند،

  به کمیته اخالق ارسال گردد. ممکن است موضوعدرصورت صالح دید داوران -8

مربوطه برگشت داده خواهد  گروهاگر از جانب داوران تصویب شد کد اخالق صادر میگردد در غیر اینصورت به -9

 شد.

دند مکتوب در محیط پژوهشیار ثبت میکنند و کد اخالق در نهایت داوران طرح یا پایان نامه ای راکه تایید نمو -10

 صادر میگردد.



، حترم پژوهشی و پس از تایید ایشانبا نامه ای به معاون م ی درخواست تغییر عنوان داشته باشددر این راستا اگر مجر-11

 عنوان قبلی حذف وعنوان جدید برحسب همین روند به محیط کمیته ارسال میگردد.

)هر یاداوری به فاصله هفت  یاد آوری میگرددبار  4ای با مجری درصورت عدم پاسخ از جانب ایشان هر مکاتبه -12

 اگر بعد از ظرف مدت یک ماه پاسخ ندادند بایگانی خواهد شد. روز میباشد(

ی مطالعات بین المللی،سلول های بنیادی و سلول های درمان، پژوهش هایی را که پیرامون موضوعات همانند سازی-13

میباشند و همچنین مجری اصلی یا استاد راهنمای اول ،عضو کمیته اخالقی این دانشکده باشد،باید به کمیته سازمانی 

 معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع داده شود.

 



 درصورتیکه پایان نامه به صورت طرح تحقیقاتی باشد روند زیر طی خواهد شد:

 

 

 

 



 

 

 


