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 درماني تهران،گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانش

 دانشكده دندانپزشكي



 دانشجوی عزیز سالم

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

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

 کمک نماید.
 

  تقسيم می گردد. 4پايان نامه و  3پايان نامه ، 2پايان نامه ، 1پايان نامه قسمت مجزای  4واحد پايان نامه به 

 نحوه جمع آوری "و  "2و  1واحد روش تحقيق "قبل از اخذ واحدهای پايان نامه، دانشجويان می بايست در هر ترم واحدهای پيش نياز

 .و واحدهای پيش نياز زبان تخصصی و آمار را گذرانده باشند "اطالعات

 ارائه نخواهد  پايان نامه موضوع پايان نامه خود را در زمان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پايان نامه، واحد درسی جديد دانشجويانی كه

 شد.

  با توجه به اينکه برخی دانشجويان تمايل دارند كارهای مرتبط با پايان نامه را زودتر شروع نمايند، در صورتيکه كارگاه های مرتبط با

 .نامه خود را زودتر آغاز نمايند نياز را در كارگاه های مصوب دانشگاه گذرانده باشند )با ارائه مدرک( ميتوانند كار پايانواحدهای پيش 

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

 است. یالزام یتخصص یو صاحبنظران داشتن مدرک دكترا است. در خصوص محققان و متخصصان یارياستاد راهنما حداقل استاد رتبه 

 انيپا یاول مسئول اجرا یاستاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد راهنما 2استاد راهنما و حداكثر  کيتواند حداقل  ینامه م انيپا هر 

 شود. ینامه شناخته م

 تاد راهنما و حداكثر دو پايان نامه به عنوان استاد راهنمای دوم باشد.در هر ورودی ميتوانند يک پايان نامه عمومی به عنوان اس اساتيد 

 متخصصان و محققان برجسته همان رشته  ايو  گريد یرشته ها یعلم اتيه یتا سه نفر از اعضا کياستاد راهنما  شنهاديدر صورت لزوم به پ

 یگروه آموزش کياول و دوم هردو از  یاستاد راهنما کهيدرصورت. شوديم نييدانشکده به عنوان استاد مشاور تع یپژوهش یشورا دييپس از تا

 مربوطه باشد كه سرآمد پژوهش در حوزه مربوطه باشد. یاز گروه آموزش توانديم یمشاور در صورت ادباشند، است

  استاد مشاور داشته باشد. 5هر پايان نامه می تواند حداكثر 

 در دانشگاه  ريسال اخ 5در  کساني یمحتوا یمتفاوت ول اينامه با عنوان مشابه  انينا كه پامع نيباشد به ا یتکرار دينامه نبا انيپا موضوع

 گرفته نشده باشد. ربطيذ

 فوق باشد، اخذ  یمجدد در كمتر از فاصله زمان قيبه تحق ازيممکن است ن یدر موضوعات دانشکده، یپژوهش یموارد خاص و با نظر شورا در

 مشابه بالمانع است. ینامه با عنوان و محتوا انيپا

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

 يک بار ممکن خواهد بود.

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

 دانشکده به  یپژوهش یشورا بياستاد راهنما و تصو ديينفر( پس از تا3)حداكثر  انياز دانشجو ینامه توسط گروه انيموضوع پا انتخاب

 باشد: یمجاز م ليشرط موارد ذ

 تناسب داشته باشد. انيبا تعداد دانشجو قيموضوع تحق تيحجم و اهم  - الف 

 نامه را عهده دار  انياز پا یبتوانند انجام بخش مستقل ربطيذ انياز دانشجو کيباشد كه هر یبه گونه ا قيتحقموضوع  یبند ميتقس -ب

 شوند. 



  انتخاب ميشود. نظر استاد راهنما طبقاپيدميولوژی مشاور پس از انتخاب استاد راهنما، استاد 

 نت صورت گيرد.انتخاب مشاور اپيدميولوژی بايد يا از بين مشاوران مورد تاييد معاو 

 شخصا بخش اپيدميولوژی را به عهده بگيرد، مشاور اپيدميولوژی مركز تنها نقش نظارت را به عهده  درصورتيکه استاد راهنما بخواهد

 خواهد داشت.

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

 "هر سال خواهد بود. اول تیرماهال در نيمسال دوم حداكثر تا زمان ثبت پروپوز"

 "است. یکسالحداقل فاصله زمانی 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 پژوهشی توسط استاد راهنما شاور اپيدميولوژی. انتخاب استاد م3

 استاد مشاور اپيدميولوژیسهميه پيگيری از معاونت جهت بررسی سهميه استاد راهنما و  . 4

 )در صورت عدم تاييد به شورای پژوهشی دانشکده ارسال ميشود(. تاييد موضوع انتخابی با مشاور اپيدميولوژی 5

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

  تکميل امضاهای مورد نياز()با )در سايت موجود است(  ثبتفرم  تکميل. 7

 پژوهشی  معاونت. بررسی تکراری نبودن و پذيرش موضوع پايان نامه توسط 8

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

در همه بخشهای آن به جز حجم نمونه، هزينه ها )درصورتيکه كه قرار است به صورت طرح سايت موجود است( )در  تکميل پروپوزال. 10

 تحقيقاتی بودجه دريافت نمايد( و روشهای آماری

 به معاونت اپيدميولوژیپروپوزال به همراه امضای اساتيد راهنما و امضای استاد مشاور پيش . ارائه 11

 مطالبه مينمايداز گروه دانشجو را  1نمره پايان نامه بررسی تکميل پروپوزال، . معاونت پژوهشی پس از 12

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

 . پروپوزال ها به نمايندگان پژوهشی گروهها ارسال ميگردد.14

  هشی گروه بررسی ميشود و اشکاالت آن به دانشجو انعکاس داده ميشود تا اصالحات مورد نياز انجام شود.. پروپوزال در شورای پژو15

 قسمت هزينه ها و با همکاری مشاور اپيدميولوژی بخش حجم نمونه و روشهای آماری را كامل ميکند. ، دانشجوپس از رفع اصالحات . 16

 تفاهم نامه اپيدميولوژی تکميل ميشود.. 17

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

 . تکميل پروپوزال در سايت پژوهشيار 19

 .  بررسی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده و ارائه اشکاالت به استاد راهنما20

 . رفع اشکاالت و گرفتن مصوبه شورای پژوهشی دانشکده 21

 ا در پژوهشيار. تاييد استاد راهنم22

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



 . پاسخگويی به مکاتبات كميته اخالق24

 در پژوهشياراخالق  تهيمصوبه كم افتي. در25

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

 .ميشودارسال پژوهشی گروه به معاونت يرط استاد راهنما داده شده و از طريق مد( توس2. نمره پايان نامه )27

 . اجرای مراحل عملی پايان نامه28

 انجام اناليزهای آماری بر داده های حاصله .29

 (3نمره پايان نامه  15و امضای آن توسط اساتيد راهنما )جهت كسب  1. تکميل فرم گزارش پيشرفت 30

 (3نمره پايان نامه  5)جهت كسب اپيدميولوژی و امضای آن توسط مشاور  2رش پيشرفت . تکميل فرم گزا31

 ضميمه شود. 2نتايج به فرم گزارش پيشرفت  .32

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

 داشتن نتايج آماری الزامی است، آماری نمره 5. جهت كسب 34

 در يک نسخه از پايان نامهاپيدميولوژی تکميل پايان نامه و گرفتن امضای اساتيد راهنما، مشاور، مشاور  .35

 . ارائه سابميت مقاله و تسويه حساب مشاور اپيدميولوژی36

 ارائه مقاله به معاونت و تعيين نمره آن )ويا ارائه مقاله مربوط به مطالعه سيستماتيک( و تکميل فرم. 37

 ینامه به معاونت پژوهش انيپا pdf ليفا ليتحو. 38

 معاونت متن پايان نامه را از لحاظ سرقت ادبی ارزيابی ميکند.. 39

 معاونت پژوهشی پايان نامه را امضا مينمايد.. 40

 ارائه فرم كامل شده تسويه حساب به معاونت آموزشی. 41

 یاز معاونت آموزش هيات داوران. گرفتن وقت دفاع و برگه ثبت 42

 تعيين داور منتخب معاونت پژوهشی و سايرين .43

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

 . تحويل برگه هيات داوران به آموزش جهت ارسال دعوتنامه ها45

 . برگزاری جلسه دفاع دانشجو46

 نشجو در روز دفاع توسط دانشجو. رفع اشکاالت ارائه شده به دا47

 تکميل فرم تحويل پايان نامه به اعضای هيات داروان . گرفتن امضای رفع اشکاالت و48

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

غيير در هر قسمت از پروپوزال مورد مطالعه، احساس نمايد، در صورتيکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرايط تحقيق، استاد راهنما نياز به ت

 اعالم گردد. مراتب کتباً جهت طرح در شورای پژوهشیمی بايست 

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

 باشد.

 برای دفاع از پايان نامه تکميل چک ليست ارائه شده در سايت ضروری است. جهت امضای معاونت پژوهشی 



  اخالق در  یضرورت دارد مورد بررسنيز  پايان نامه ها ، سايرآنها طرح تحقيقاتی می باشند موضوعهايی كه  نامه انيپاعالوه بر

 توسط استاد راهنما و دانشجو نامه انيپا یوع به اجراموضوع قبل از شر نيا د ونقرار گير( رديقرار گ یاخالق هيدييپژوهش )و صدور تا

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

 .اجرای پايان نامه قبل از تصويب آن امکان پذير نيست و در اينصورت پذيرفته نخواهد شد 

 نامه ميتواند در قالب طرح تحقيقاتی باشد. در اينصورت پس از تصويب پايان نامه توسط  پايان ،درصورتيکه استاد راهنما تشخيص دهد

شورای پژوهشی دانشکده، و در صورتيکه مجری بخواهد طرح را در قالب مراكز تحقيقاتی اجرا نمايد ميتواند  آنرا به مراكز ارسال 

 نمايد.

 واند در قالب طرح تحقيقاتی و به يکباره در جلسه شورای پژوهشی دانشکده در صورتيکه استاد راهنما )مجری( بخواهد پايان نامه ميت

 مطرح گردد.

  نميتواند درقالب پايان نامه مجددا مطرح گردد.درصورتيکه طرحی در هر يک از مراكز تحقيقاتی مصوب و آغاز شده باشد 

  دانشجويانی كه همزمان دورهMPH ا بتوانند پايان نامه خود را در اين چهارچوب ارائه را ميگذرانند در انتخاب موضوع دقت نمايند ت

 نمايند.

  ،درصورتيکه پايان نامه به صورت طرح ارائه ميگردد، بخش مالی با مجری طرح )استاد راهنما( است. در اين خصوص قبل از شروع

 مسائل مالی با استاد راهنما هماهنگ گردد تا در جريان كار مشکلی رخ ندهد.

 مشاوره اپيدميولوژی بسته شود. مبلغ قرارداد به عهده دانشجو )يا استاد راهنما طبق  تفاهم نامهيان نوشتن پروپوزال، در ابتدا و در جر

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

  اپيدميولوژی الزامی است. تفاهم نامهرعايت مفاد 

 ان پايان نامه قابل پذيرش است كه مقاله منتج از آن در يک مجله كه در مطالعات مرور سيستماتيک تنها در صورتی به عنوPubMed 

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

  كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز

واند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولی كسب نمايد، عليرغم اينکه كليه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با تحصيلی نت

 موفقيت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد. 

 ال تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلی ثبت می شود و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهای مجاز در نيمس

 تحصيلی معاف است. 

  .كليه حقوق مکتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است 

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

  یسيمقاله انگل کيحداقل  كه دانشجو ديمحاسبه خواهد گرد 20از  یتنها زمان دانشجونمره (ISI/Pubmed )انيمرتبط با موضوع پا 

ها و يا علمی  databaseانگليسی نمايه شده در ساير چاپ مقاله  اي رشيپذ هيچاپ گرفته باشد و با ارا رشيپذ اينامه منتشر كرده 

محاسبه خواهد شد. در هر صورت  18ز نامه ا انيسقف نمره پا نصورتيا ريگردد، در غ یمحاسبه م 19از  ینمره و ،پژوهشی فارسی

 یبه همراه اصل مقاله ارسال شده جهت دفاع ضرور( Submission letterمجله ) کينامه از  انيوصول مقاله منتج از پا یگواه هيارا

 خواهد بود.

 خود  ليدر طول تحص دانشجوكه  یصورت درCV ی خواهد گرفت.پژوهشی ديگری داشته باشد طبق فرم موجود در سايت نمره تشويق 



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

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

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

  فرم قرارداد از سايت دانلود شود و پس از تکميل به معاونت تحويل داده شود. نامهجهت دريافت اعتبار پايان 

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

 نظر گرفته شود.

 اصول تنظیم و تدوین پایان نامه

 پایان نامه از دفاع

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

  وتهيه )بدون صحافی( ها پايان نامه تمامی نسخ بعد از آماده شدن كامل  روز 10- 14، استاد راهنما بعد از تأييدزمان دفاع پايان نامه

 تعيين ميگردد. مقاله،

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

 خواهد داد.

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

 

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

معیار های ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی جدول  

امتیاز کسب 

 شده
 شرح حد اکثر امتیاز

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

 شماره گذاری منسجم آنها در متن

 کیفیت و میزان ارتباط موضوع پایان نامه با رشته تخصصی 2 

 مطلب و نحوه بیان و ادای توضیحات الزمچگونگی عرضه کار پایان نامه و تسلط به  4 

 خالقیت و به روز  بودن پروژه 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

 

 

بهه چههار درجهه  هز صفر تا بيست صورت می گيرد و با توجهه بهه نمهرات مربوطهارزشيابی پايان نامه توسط داوران در مقياس نمره گذاری ا

 (14كمتر از ) غير قابل قبول (،14 -99/16)خوب (، 17 – 99/18)بسيار خوب  (، 19 – 20)عالی  متمايز می گردد.



ی باشد، دانشهجو موظهف اسهت طهی انجام اصالحات در بعضی از قسمت های پايان نامه، ضرور ،در صورتيکه با توجه به نظر هيأت داوران

  نسخ اقدام نمايد. یداوران، 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

ل پذيرفته شده در پژوهشيار و مالحظات اخالقی مربوط به موضوع و در صورت . بررسی داشتن روش اجرای مورد تاييد برحسب اصو2

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

 مکاتبه اول مبنی بر درخواست اعالم وضعيت بررسی اخالقی پايان نامه و طرح ها. 3

يان نامه ای را ثبت نکرده وكد اخالق نگرفته باشند و همچنين پژوهش به مرحله اجرا درنيامده در صورتی كه با آن عنوان قبال طرح يا پا-4

 باشد به اعضای كميته ارسال ميشود تا داوری گردد.

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

نوان قبالبه تصويب رسانده باشند بايد همانند هم باشند تا يک كد به آن اختصصاص داده در صورتی كه طرح يا پايان نامه ای را باهمان ع-6

 شود در صورتی كه عينا مشابه نباشند در كميته بررسی ميشود و كد جديد دريافت ميکند

مکاتبات با درخواست بدهند،  وال ويا اصالحی رانباشد به داور كميته ارسال ميگردد و در صورتی كه داوران س 6و  5اگر جزء موارد بند -7

  ميشود.مجری انجام 

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

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

 راكه تاييد نمودند مکتوب در محيط پژوهشيار ثبت ميکنند و كد اخالق صادر ميگردد. در نهايت داوران طرح يا پايان نامه ای -10

، عنوان قبلی حذف حترم پژوهشی و پس از تاييد ايشانبا نامه ای به معاون م ی درخواست تغيير عنوان داشته باشددر اين راستا اگر مجر-11

 .وعنوان جديد برحسب همين روند به محيط كميته ارسال ميگردد

اگر بعد از  )هر ياداوری به فاصله هفت روز ميباشد( ياد آوری ميگرددبار  4هر مکاتبه ای با مجری درصورت عدم پاسخ از جانب ايشان -12

 ظرف مدت يک ماه پاسخ ندادند بايگانی خواهد شد.

سلول های درمانی ميباشند و همچنين  مطالعات بين المللی،سلول های بنيادی و، پژوهش هايی را كه پيرامون موضوعات همانند سازی-13

مجری اصلی يا استاد راهنمای اول ،عضو كميته اخالقی اين دانشکده باشد،بايد به كميته سازمانی معاونت پژوهشی دانشگاه ارجاع داده 

 شود.

  درصورتيکه پايان نامه به صورت طرح تحقيقاتی باشد روند زير طی خواهد شد:



 

 



 

 


