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  درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

  ده دندانپزشکیدانشک



  دانشجوي عزیز سالم

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

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

  .کمک نماید

 واحد از واحد هاي دوره عمومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی  7 پایان نامه

  .خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد

  واحد تقسیم  5به میزان  4پایان نامه به میزان یک واحد و هر کدام  3پایان نامه ، 2پایان نامه ، 1پایان نامه قسمت مجزاي  4واحد پایان نامه به

  .می گردد

 نحوه جمع آوري "و  "2و  1واحد روش تحقیق "قبل از اخذ واحدهاي پایان نامه، دانشجویان می بایست در هر ترم واحدهاي پیش نیاز

 .و واحدهاي پیش نیاز زبان تخصصی و آمار را گذرانده باشند "اطالعات

 ارائه نخواهد  پایان نامه موضوع پایان نامه خود را در زمان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پایان نامه، واحد درسی جدید دانشجویانی که

 .شد

  با توجه به اینکه برخی دانشجویان تمایل دارند کارهاي مرتبط با پایان نامه را زودتر شروع نمایند، در صورتیکه کارگاه هاي مرتبط با

  .نامه خود را زودتر آغاز نمایند میتوانند کار پایان) با ارائه مدرك(نیاز را در کارگاه هاي مصوب دانشگاه گذرانده باشند واحدهاي پیش 

  پس از دفاع از پایان نامه، توسط هیئت داوران اعالم می گردد) 4(پایان نامه نمره.  

 است یالزام یتخصص يو صاحبنظران داشتن مدرك دکترا در خصوص محققان و متخصصان. است ياریاستاد راهنما حداقل استاد رتبه. 

 انیپا ياول مسئول اجرا يدر هر صورت استاد راهنما. استاد راهنما داشته باشد 2استاد راهنما و حداکثر  کیتواند حداقل  ینامه م انیپا هر 

 .شود ینامه شناخته م

 تاد راهنما و حداکثر دو پایان نامه به عنوان استاد راهنماي دوم باشددر هر ورودي میتوانند یک پایان نامه عمومی به عنوان اس اساتید. 

 متخصصان و محققان برجسته همان رشته  ایو  گرید يرشته ها یعلم اتیه يتا سه نفر از اعضا کیاستاد راهنما  شنهادیدر صورت لزوم به پ

 یگروه آموزش کیاول و دوم هردو از  ياستاد راهنما کهیدرصورت. شودیم نییدانشکده به عنوان استاد مشاور تع یپژوهش يشورا دییپس از تا

  .مربوطه باشد که سرآمد پژوهش در حوزه مربوطه باشد یاز گروه آموزش تواندیم یمشاور در صورت ادباشند، است

  استاد مشاور داشته باشد 5هر پایان نامه می تواند حداکثر. 

 در دانشگاه  ریسال اخ 5در  کسانی يمحتوا یمتفاوت ول اینامه با عنوان مشابه  انینا که پامع نیباشد به ا يتکرار دینامه نبا انیپا موضوع

 .گرفته نشده باشد ربطیذ

 فوق باشد، اخذ  یمجدد در کمتر از فاصله زمان قیبه تحق ازیممکن است ن یدر موضوعات دانشکده، یپژوهش يموارد خاص و با نظر شورا در

 .مشابه بالمانع است ينامه با عنوان و محتوا انیپا

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

  .یک بار ممکن خواهد بود

 ایان نامه خواهد بوددر صورت تغییر موضوع پایان نامه و یا تغییر استاد راهنما، تاریخ ثبت موضوع جدید، مالك زمان دفاع پ. 

 دانشکده به  یپژوهش يشورا بیاستاد راهنما و تصو دییپس از تا) نفر3حداکثر ( انیاز دانشجو ینامه توسط گروه انیموضوع پا انتخاب

 :باشد یمجاز م لیشرط موارد ذ

 تناسب داشته باشد انیبا تعداد دانشجو قیموضوع تحق تیحجم و اهم  - الف. 



 نامه را عهده دار  انیاز پا یبتوانند انجام بخش مستقل ربطیذ انیاز دانشجو کیباشد که هر يبه گونه ا قیتحقموضوع  يبند میتقس -ب

 . شوند

  انتخاب میشود نظر استاد راهنما طبقاپیدمیولوژي مشاور پس از انتخاب استاد راهنما، استاد. 

 نت صورت گیردانتخاب مشاور اپیدمیولوژي باید یا از بین مشاوران مورد تایید معاو. 

 شخصا بخش اپیدمیولوژي را به عهده بگیرد، مشاور اپیدمیولوژي مرکز تنها نقش نظارت را به عهده  درصورتیکه استاد راهنما بخواهد

 .خواهد داشت

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

  ".هر سال خواهد بود اول تیرماهال در نیمسال دوم حداکثر تا زمان ثبت پروپوز"

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

  :مراحل ثبت و تکمیل پایان نامه به شرح زیر است

  استاد راهنماانتخاب . 1

  با هدایت استاد راهنماموضوع پایان نامه انتخاب . 2

  از بین مشاوران مورد تایید معاونت پژوهشی توسط استاد راهنما شاور اپیدمیولوژيانتخاب استاد م. 3

  استاد مشاور اپیدمیولوژيسهمیه پیگیري از معاونت جهت بررسی سهمیه استاد راهنما و  . 4

 )در صورت عدم تایید به شوراي پژوهشی دانشکده ارسال میشود(تایید موضوع انتخابی با مشاور اپیدمیولوژي . 5

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

   )تکمیل امضاهاي مورد نیازبا () در سایت موجود است( ثبتفرم  تکمیل. 7

  پژوهشی  معاونتبررسی تکراري نبودن و پذیرش موضوع پایان نامه توسط . 8

  .دانشجو پیگیري نماید که موضوع به تصویب رسیده است. 9

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

  و روشهاي آماري) تحقیقاتی بودجه دریافت نماید

  به معاونت اپیدمیولوژيپروپوزال به همراه امضاي اساتید راهنما و امضاي استاد مشاور پیش ارائه . 11

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

  .میشودارسال پژوهشی داده شده و از طریق مدیر گروه به معاونت  اتوسط استاد راهنم) 1(نمره پایان نامه . 13

  .پروپوزال ها به نمایندگان پژوهشی گروهها ارسال میگردد. 14

   .هشی گروه بررسی میشود و اشکاالت آن به دانشجو انعکاس داده میشود تا اصالحات مورد نیاز انجام شودپروپوزال در شوراي پژو. 15

  .قسمت هزینه ها و با همکاري مشاور اپیدمیولوژي بخش حجم نمونه و روشهاي آماري را کامل میکند ، دانشجوپس از رفع اصالحات . 16

  .تفاهم نامه اپیدمیولوژي تکمیل میشود. 17

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

  تکمیل پروپوزال در سایت پژوهشیار . 19

  بررسی پروپوزال در شوراي پژوهشی دانشکده و ارائه اشکاالت به استاد راهنما.  20

  رفع اشکاالت و گرفتن مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده . 21



  ا در پژوهشیارتایید استاد راهنم. 22

  )دییرا مالحظه نماروند بررسی اخالق فلوچارت (اخالق  تهیارسال به کم. 23

  پاسخگویی به مکاتبات کمیته اخالق. 24

  در پژوهشیاراخالق  تهیمصوبه کم افتیدر. 25

 .میفرستدبه گروه آموزشی مربوطه  را )2(فرم نمره پایان نامه  معاونت. 26

  .میشودارسال پژوهشی گروه به معاونت یرط استاد راهنما داده شده و از طریق مدتوس) 2(نمره پایان نامه . 27

  اجراي مراحل عملی پایان نامه. 28

  انجام انالیزهاي آماري بر داده هاي حاصله .29

  )3نمره پایان نامه  15جهت کسب (و امضاي آن توسط اساتید راهنما  1تکمیل فرم گزارش پیشرفت . 30

  )3نمره پایان نامه  5جهت کسب (اپیدمیولوژي و امضاي آن توسط مشاور  2رش پیشرفت تکمیل فرم گزا. 31

  .ضمیمه شود 2نتایج به فرم گزارش پیشرفت  .32

 .استعالم میشوداپیدمیولوژي توسط معاونت از گروه آموزشی و مشاور  15و  5نمرات  .33

  داشتن نتایج آماري الزامی است، آماري نمره 5جهت کسب . 34

  در یک نسخه از پایان نامهاپیدمیولوژي تکمیل پایان نامه و گرفتن امضاي اساتید راهنما، مشاور، مشاور  .35

  ارائه سابمیت مقاله و تسویه حساب مشاور اپیدمیولوژي. 36

  و تکمیل فرم) ویا ارائه مقاله مربوط به مطالعه سیستماتیک(ارائه مقاله به معاونت و تعیین نمره آن . 37

  ینامه به معاونت پژوهش انیپا pdf لیفا لیتحو. 38

  .معاونت متن پایان نامه را از لحاظ سرقت ادبی ارزیابی میکند. 39

  .معاونت پژوهشی پایان نامه را امضا مینماید. 40

  ارائه فرم کامل شده تسویه حساب به معاونت آموزشی. 41

  یاز معاونت آموزش هیات داورانگرفتن وقت دفاع و برگه ثبت . 42

  تعیین داور منتخب معاونت پژوهشی و سایرین .43

   هیات داورانتعیین ترتیب هیات داوران و رییس به معاونت پژوهشی جهت  هیات داورانارائه برگه . 44

  تحویل برگه هیات داوران به آموزش جهت ارسال دعوتنامه ها. 45

  برگزاري جلسه دفاع دانشجو. 46

  نشجو در روز دفاع توسط دانشجورفع اشکاالت ارائه شده به دا. 47

  تکمیل فرم تحویل پایان نامه به اعضاي هیات داروان گرفتن امضاي رفع اشکاالت و. 48

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

غییر در هر قسمت از پروپوزال مورد مطالعه، احساس نماید، در صورتیکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرایط تحقیق، استاد راهنما نیاز به ت

  .اعالم گردد مراتب کتباً جهت طرح در شوراي پژوهشیمی بایست 

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

 .باشد



 براي دفاع از پایان نامه تکمیل چک لیست ارائه شده در سایت ضروري است جهت امضاي معاونت پژوهشی. 

  اخالق در  یضرورت دارد مورد بررسنیز  پایان نامه ها ، سایرآنها طرح تحقیقاتی می باشند موضوعهایی که  نامه انیپاعالوه بر

 توسط استاد راهنما و دانشجو نامه انیپا يوع به اجراموضوع قبل از شر نیا د ونقرار گیر) ردیقرار گ یاخالق هیدییو صدور تا(پژوهش 

  .را پشت سر گذاشته باشد يداور يها ندیو فرا دهیاخالق در پژوهش دانشگاه رس تهیبه اطالع کم

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

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

شوراي پژوهشی دانشکده، و در صورتیکه مجري بخواهد طرح را در قالب مراکز تحقیقاتی اجرا نماید میتواند  آنرا به مراکز ارسال 

  .نماید

  واند در قالب طرح تحقیقاتی و به یکباره در جلسه شوراي پژوهشی دانشکده بخواهد پایان نامه میت) مجري(در صورتیکه استاد راهنما

  .مطرح گردد

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

  دانشجویانی که همزمان دورهMPH ا بتوانند پایان نامه خود را در این چهارچوب ارائه را میگذرانند در انتخاب موضوع دقت نمایند ت

  .نمایند

  در این خصوص قبل از شروع، . است) استاد راهنما(درصورتیکه پایان نامه به صورت طرح ارائه میگردد، بخش مالی با مجري طرح

  .مسائل مالی با استاد راهنما هماهنگ گردد تا در جریان کار مشکلی رخ ندهد

 یا استاد راهنما طبق (مبلغ قرارداد به عهده دانشجو . مشاوره اپیدمیولوژي بسته شود تفاهم نامهیان نوشتن پروپوزال، در ابتدا و در جر

 .استمیزان آن بسته به نوع مطالعه متفاوت . خواهد بود) توافق

  اپیدمیولوژي الزامی است تفاهم نامهرعایت مفاد.  

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

  .شودیا پذیرفته ایندکس میشود تا قبل از دفاع چاپ  Scopusیا 

  کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز

واند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علیرغم اینکه کلیه واحدهاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با تحصیلی نت

  . موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد

 ال تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت می شود و دانشجو از رعایت حداکثر واحدهاي مجاز در نیمس

  . تحصیلی معاف است

 کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است . 

 دانشجو نمیتواند بدون نظر و رضایت استاد نگارش مقاله را به فرد ثالثی بسپارد و نامی را در مقاله منتج از پایان نامه اضافه نماید. 

  یسیمقاله انگل کیحداقل  که دانشجو دیمحاسبه خواهد گرد 20از  یتنها زمان دانشجونمره )ISI/Pubmed (انیمرتبط با موضوع پا 

ها و یا علمی  databaseانگلیسی نمایه شده در سایر چاپ مقاله  ای رشیپذ هیچاپ گرفته باشد و با ارا رشیپذ اینامه منتشر کرده 

در هر صورت . محاسبه خواهد شد 18ز نامه ا انیسقف نمره پا نصورتیا ریگردد، در غ یمحاسبه م 19از  ينمره و ،پژوهشی فارسی

 يبه همراه اصل مقاله ارسال شده جهت دفاع ضرور) Submission letter(مجله  کینامه از  انیوصول مقاله منتج از پا یگواه هیارا

 .خواهد بود



 خود  لیدر طول تحص دانشجوکه  یصورت درCV ی خواهد گرفتپژوهشی دیگري داشته باشد طبق فرم موجود در سایت نمره تشویق. 

 راهنما و مشاور از نبود موارد  دیدر انتشارات، اسات یو سرقت ادب يکار بیفر یو ضرورت مقابله با موارد احتمال تیبا توجه به اهم

منتشر شده توسط دانشجو  ایشده  هیهر زمان که مشخص شود مقاله ته. دینمایحاصل م نانینامه دانشجو اطم انیپا جیمذکور در انتشار نتا

 .شودیم یو جهت برخورد به مراجع مربوطه در دانشگاه معرف دیدفاع نما تواندیاست دانشجو نم قموارد فو يدارا

  فرم قرارداد از سایت دانلود شود و پس از تکمیل به معاونت تحویل داده شود نامهجهت دریافت اعتبار پایان. 

 ي انجام پایان نامه بوده و نبایدبه عنوان حق الزحمه استاد یا دانشجو در اعتبار پرداخت شده به پایان نامه، فقط جهت پرداخت هزینه ها

  .نظر گرفته شود

 اصول تنظیم و تدوین پایان نامه

  :هاي زیر است نامه داراي بخش پایان معموالً

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

 

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

  .داشته باشد

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

  :بخش مقدماتی

  .مقدماتی شامل قسمتهاي زیر است بخش

نامه، نام استاد  نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی، عنوان پایان شاملباشد که  نامه، صفحه عنوان می پایاناولین صفحه  - عنوان صفحه

باید روي جلد با حروف درشت و زرکوب  فوقاطالعات . باشد نامه می مشاور نام نویسنده، سال تحصیلی و شماره ثبت پایان اساتیدراهنما، 

  . نوشته شود

  و پیشگفتار قدردانیکر، تقدیر، تش صفحات

تحقیق،  ازشود و بر بیان مساله، هدف  کلمه تنظیم می 250تا  150تحقیق است که معموالً در  نمايآئینه تمام  چکیده  ):Abstract( چکیده

بوده، فونت آن  .ذکر شود )مورد 3حداقل ( کلیدي هاي واژهدر انتهاي چکیده باید . روش انجام کار، نتایج و کاربرد موضوع تاکید دارد

نامه نکات زیر  درنگارش چکیده پایان. ضمنا افعال مورد استفاده بهتر است در زمان گذشته و سوم شخص باشد .مشابه متن اصلی می باشد

  :رعایت گردد

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

  ارائه خالصه نتایج حاصله، جمع بندي،کلید واژه: کار رفته، نتایج تحقیق، نوع انجام کار و نوع آزمون به

چند در مورد فراگیري بخشهاي اصلی وفرعی است تا خواننده به  نکاتیدر تدوین فهرست مطالب، دانشجو ملزم به رعایت : مطالب فهرست

  .ت یابدسریع دس طورارتباط مفاهیم به 

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

  :نامه منظور دارد، اطالعاتی که در این فهرست باید گنجانده شود شامل پایان دریک فهرست براي تصاویر 

   با شکل عنوان جدول -ب     شماره جدول یا شکل -الف

 نامه که جدول یا شکل در آن قرار دارد پایان ازاي  شماره صفحه -ج

  



  مسألهبیان  –کلیات  - مقدمه: فصل اول 

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

موجود   هاي و اهمیت مشکل و راه حل پرداخته سئلهدر مقدمه نویسنده می بایست با توصیف مختصري از موضوع مورد مطالعه به بیان م

در نیز ،ن به چه پرسش یا پرسشهایی پاسخ داده می شودآانجام اینکه با  همچنین هدف از انجام این تحقیق و. نمایدرا بیان  نهاآواشکاالت 

  . شود می موضوع مورد پژوهش آورده مرتبط با کلیات بر گذريسپس  .مقدمه بیان میشود

  توجه

  اطال عات گسترده و غیر اختصاصی نیستبیان  محلمقدمه.  

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

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

 اختصاريیاز به استفاده از عالئم ن در صورت )Abbreviations(ن مورد مواجهه عبارت به صورت کامل زیر نویس گردد، در اولی 

  ).استفاده از عالئم اختصاري مجاز می باشد(

   بررسی متون: فصل دوم 

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

  .مقاالت معتبر و به روز استفاده شود از

   .هر مقاله را نقد کرد بهتر است ، ضمناًشده هدف، روش مطالعه، یافته ها و نتیجه گیري آن اشاره، تحقیق نام نویسنده، سالدر هر مقاله به 

 در این فصل جایی براي کتب مرجع وجود ندارد. 

 اردتعداد مقاالت مرور شده بستگی به نظر استاد راهنما د.  

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

 عناوین جداول در باالي جدول و عناوین نمودار و عکس ها در پائین آنها آورده می شود . 

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

   ها مواد و روش:  مسوفصل 

  هاي زیر است فصل شامل بخش این

  نوع مطالعه و روش انجام آن -الف

  امعه مورد مطالعهج -ب

  گیري نمونه روشحجم نمونه، شیوه محاسبه آن و  -ج

  .گردداز پرسشنامه استفاده شده باشد یک نمونه ازآن در بخش پیوست حتماً ضمیمه  صورتیکهدر . ها آوري داده روش جمع -د

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

  )افزار نرم(آماري استفاده شده  بستهجزیه و تحلیل آماري و نوع روش ت -و

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

 هاي آ ماري ضروري است ذکر برنامه هاي کامپیوتري مورد استفاده در تحلیل.  

 در پایان نامه هاي بالینی)Clinical trial(معیارهاي ورود و حذف نمونه ها بیان گردد ،ورد مطالعه، تعریف جامعه ي م.  

 ذکر مشخصات کلیه مواد مصرفی و وسایل بکار رفته در اجراي مراحل تحقیقاتی در پایان نامه، ضروري می باشد. 



  طالعات انسانی و حیوانی ذکر گرددمسائل اخالقی رعایت شده در م 

  

  یافته ها :چهارمفصل 

. گردند تفسیرکند ولی اطالعات نباید در این بخش  تحقیق و نتایج آزمونهاي آماري را ذکر می ازاي حاصل ه این قسمت محقق یافته در

از تکرار  .هستند، به دقت شرح داده شوند اگر شاخصها عدد. گردد و یا تفسیري بیان تغییرنتایج آزمون آماري می بایست بدون هیچگونه 

ذکر علت آن  شده استدر صورتی که ضمن مطالعه تعدادي از نمونه ها حذف  .بپرهیزندمواد و روش هاي استفاده شده در این بخش 

  .است ضروري

  :مطالب مطرح شده در فصل نتایج بدین شرح است

  ها  بندي یافته تدوین و دسته -1

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

شکل  بهو چگونگی ارتباط متغیرها عالوه بر این از تکرار مطالب به صورت جدول و نمودار  ها یافتهدار بودن  مشخص کردن سطح معنی -3

  .باید مورد استفاده قرار گیرد نمایدها را بیان  تواند یافته توأم باید خودداري شده و هر یک از آنها که بهتر می

  و نتیجه گیريبحث  :پنجمفصل 

موضوع، نتایج حاصل از تحقیق را تجزیه  علمیدر این بخش محقق باید با توجه به سوابق . باشد نامه بحث آن می سمتهاي مهم پایانق از یکی

در این قسمت . در هر حال این فصل از نظر حجم مطالب با فصل هاي بررسی متون و نتایج بایستی تناسب منطقی داشته باشد. و تحلیل نماید

  . کر گرددذ بایدمطالب زیر 

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

  قبلی در جهت رد یا قبول تحقیقات قبلی  تحقیقاتمقایسه تحقیق انجام شده با  -ب

  تحقیق برجستههاي تازه و  تأکید بر جنبه -ج

محقق بر اساس نتایج حاصل از تحقیق خود  سپس. شود هاي آماري بیان می گیري نهایی از تحقیق، متدلوژي آن و یافته سمت نیتجهق این در

  .دهد پیشنهاداتی به خوانندگان ارائه می

شنهادي دانشجو و استاد و راه حلهاي پی ابطه با تحقیق انجام شده اشارهدر این بخش از پایان نامه ها به مسائل بی جواب در ر :اتپیشنهاد

می شود و در حقیقت می توان گفت در این بخش زمینه هاي تحقیقاتی  ارائه ندراهنما با توجه به آشنایی و تسلطی که به موضوع پیدا کرده ا

  .جدید پیش روي محققان گذاشته می شود

  فهرست منابع و مأخذ :ششم فصل

 ستفاده شوددر کارهاي تحقیقی بهتر است کمتر از کتابهاي مرجع به عنوان منبع ا .  

 تنظیم فهرست منابع به صورت ونکور)Vancouver( می باشد  

  یعنی اولین منبع مورد استفاده در متن، اولین رفرنس در بخش (روش شماره گذاري، به ترتیب ورود منبع به داخل متن خواهد بود

ا عبارت بعد از نقطه، ویرگول یا نقطه ویرگول در انتهاي جمله ی )superscript(شماره منبع بصورت باالنویس). فهرست منابع می باشد

 .آورده شود... و

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

 کلیه فصل هاي پایان نامه به استثناي چکیده و مواد و روش ها باید در انتهاي پاراگراف مرتبط داراي رفرنس باشد . 



 ش خاص که توسط محقق دیگري معرفی شده است، ذکر رفرنس در بخش مواد و روش ها نیز ضروري می در صورت استفاده از رو

  .باشد

  نگارش منابعنحوه 

  الزامی است reference managerنگارش رفرنس، استفاده از نرم افزارهاي جهت 

  نتشار، شماره سریال، شماره صفحه، عنوان مقاله، نام مجله، سال ا)نویسندگان( ابتدا نام نویسنده  :براي مقاالت خارجی

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

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

 محل انتشار، سال انتشار

  .منابع باید بترتیب استفاده از آنها در متن باشد گذاري شماره -

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

 :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  یا نویسندگان نویسنده(نام  -2نام خانوادگی   -1

خدمات  ومجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی . بررسی دو ساله شکستگی استخوانهاي صورت.  علیانصاري، محمد حسین؛ اخالقی، : مثال

 16-5 فحهص ):1شماره(11؛ دوره 1377بهداشتی، درمانی تهران، سال 

  :کتابفارسی به صورت  منابع

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

 : مثال

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

  :مقالهانگلیسی به صورت  منابع

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

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

  )باشد شماره فصل یا شماره صفحات ضروري می ذکراده بوده است، کتاب مورد استف

Colson JH, Armour Wj. Sports injuries and their treatment. 6 th ed. London: Paul, 1986.  

  :نامه به صورت پایان منابع

 -7نام دانشگاه  -6   نام دانشکده-5رشته تحصیلی  -4شماره آن نامه و  عنوان پایان-3نام خانوادگی و نام دانشجو - 2  راهنمانام خانوادگی و نام استاد -1

  سال

دانشگاه علوم پزشکی و  دندانپزشکی،دندانپزشکی، دانشکده  2290شماره . بررسی انواع هپاتیت. ؛ ربانی، فریبا)راهنمااستاد (اشجري، احمد : مثال

  .1376. خدمات بهداشتی، درمانی تهران

  :هکتاب ترجمه شد صورت به منابع



 - 6ناشر  -5 انتشارمحل -4) مترجم یا مترجمان(ترجمه نام و نام خانوادگی -3عنوان کتاب  -2 )نفر 6تا  نویسندگان یانویسنده (نام خانوادگی و نام  -1

  سال انتشار

 :مثال

   1381انتشارات دانشگاه تهران، : تهران. ترجمه شهناز خاقانی، هدي بوشهري. دیابتدرمان عملی . پندسی، شاراد 

  :کتاب یک سازمان منابع

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

   1376،  بهداشتیمعاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش : تهران. در سیستمهاي بهداشتی تحقیقسازمان بهداشت جهانی، روش : مثال

   :ضمائم

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

  .خوانندگان ضروري به نظر می رسد، درج می گردد

ترجمه سلیس و روان چکیده فارسی است و بایستی با چکیده ي فارسی مطابقت داشته باشد در هر صورت  ):Abstract(چکیده انگلیسی 

در انتهاي چکیده . )زمینه، هدف، مواد و روشها، یافته ها، نتیجه گیريعنوان، (.بیشتر نبوده و ساختاري نوشته شودکلمه  150-300بایستی از 

  .می بایست کلمات کلیدي نیز درج گردد

:مشخصات کلی هر پایان نامه  

 جلد پایان نامه باید از نوع گالینگور باشد.  

 دانشکده دندانپزشکی "، "تهراندانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی "ن عنواآرم دانشگاه، : روي جلد به ترتیب" ،

مشاور، شماره پایان نامه در سمت چپ پایین جلد پایان ) اساتید(استاد ،)اساتید راهنما(نام استاد موضوع، ،"جهت دریافت درجه دکترا"

  .ثبت گردد ن درقسمت شیرازه جلدآپایان نامه و عنوان شماره  ،نیز در سمت راست پایین جلد "سال تحصیلی"عبارت ، نامه

 کلیه موارد فوق به صورت زرکوب خواهند بود. 

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

  باشدمی  18-22بین هر صفحه در تعداد سطور.  

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

  .باشد 16یا  15

  سانتی  3سانتی متر و از پایین و سمت چپ  4سانتی متر و حاشیه از باال و سمت راست صفحه  1فاصله سطرها در تمامی متن فارسی

  .متر باشد

  دوکلمه التین مورد استفاده در داخل پرانتز نوشته شدرصورت نیاز،  شود و بان فارسی نوشتهزکلمات به فارسی تمام در متن.  

  پایان نامه از دفاع

 زمان فارغ التحصیلی زمان دفاع از پایان نامه خواهد بود لذا الزم است کلیه نمرات دانشجو قبل از تعیین تاریخ دفاع  اعالم شده باشد. 

  وتهیه ) بدون صحافی(ها پایان نامه تمامی نسخ بعد از آماده شدن کامل  روز 10- 14، استاد راهنما بعد از تأییدزمان دفاع پایان نامه

 .تعیین میگردد مقاله،

  دانشجو به پرسش هاي داوران و دانشجویان حاضر پاسخ  ،برنامه ریزي گردد و بعد از ارائه دقیقه 20زمان ارائه دفاعیه در مدت

 .خواهد داد

 تان بیرون از سالن حضور خواهند داشتدر حین پرسش و پاسخ، خانواده و دوس.  



 

  از آموزش تهیه میشود و در جلسه دفاع به رییس هیات داوران داده میشود هیات داورانمشابه فرم زیر به تعداد اعضاي: 

معیار هاي ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی جدول  

امتیاز کسب 

 شده
 شرح حد اکثر امتیاز

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

 شماره گذاري منسجم آنها در متن

 کیفیت و میزان ارتباط موضوع پایان نامه با رشته تخصصی 2 

 چگونگی عرضه کار پایان نامه و تسلط به مطلب و نحوه بیان و اداي توضیحات الزم 4 

 به روز  بودن پروژهخالقیت و  3 

 میزان حصول به نتایج پیش بینی شده در هدف انتخاب شده از عنوان پایان نامه 3 

 جمع  امتیاز 18 

   
  تاریخ و امضاء عضو محترم هیات داوران

  

  

بـه چهـار درجـه     هطـ ارزشیابی پایان نامه توسط داوران در مقیاس نمره گذاري از صفر تا بیست صورت می گیرد و بـا توجـه بـه نمـرات مربو    

  )14کمتر از ( غیر قابل قبول ،)14 -99/16(خوب ، )17 – 99/18(بسیار خوب  ، )19 – 20(عالی  .متمایز می گردد

انجام اصالحات در بعضی از قسمت هاي پایان نامه، ضروري باشـد، دانشـجو موظـف اسـت طـی       ،در صورتیکه با توجه به نظر هیأت داوران

   .نسخ اقدام نماید یداوران، موارد ذکر شده را اصالح نموده و پس از تأیید نسبت به صحاف رییسظر تحت نروز  10مدت حداکثر 

  

  روند اخذ کد اخالق در کمیته اخالق

  در پژوهشیار ارسال به کمیته اخالق. 1

ه موضوع و در صورت بررسی داشتن روش اجراي مورد تایید برحسب اصول پذیرفته شده در پژوهشیار و مالحظات اخالقی مربوط ب. 2

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

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

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

  .باشد به اعضاي کمیته ارسال میشود تا داوري گردد

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

د تا یک کد به آن اختصصاص داده در صورتی که طرح یا پایان نامه اي را باهمان عنوان قبالبه تصویب رسانده باشند باید همانند هم باشن-6

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

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

   .میشودمجري انجام 

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

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



  .ند و کد اخالق صادر میگردددر نهایت داوران طرح یا پایان نامه اي راکه تایید نمودند مکتوب در محیط پژوهشیار ثبت میکن -10

، عنوان قبلی حذف حترم پژوهشی و پس از تایید ایشانبا نامه اي به معاون م ي درخواست تغییر عنوان داشته باشددر این راستا اگر مجر-11

  .وعنوان جدید برحسب همین روند به محیط کمیته ارسال میگردد

اگر بعد از  )هر یاداوري به فاصله هفت روز میباشد( یاد آوري میگرددبار  4ایشان هر مکاتبه اي با مجري درصورت عدم پاسخ از جانب -12

  .ظرف مدت یک ماه پاسخ ندادند بایگانی خواهد شد

مطالعات بین المللی،سلول هاي بنیادي و سلول هاي درمانی میباشند و همچنین ، پژوهش هایی را که پیرامون موضوعات همانند سازي-13

اد راهنماي اول ،عضو کمیته اخالقی این دانشکده باشد،باید به کمیته سازمانی معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع داده مجري اصلی یا است

  .شود

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



  

 



 

 


