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  دانشجوي عزیز سالم

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

اه ن راز مراحل این فرایند است. این راهنما سعی دارد به پیشگیري از هرگونه سردرگمی شما در ای آشنایی کامل

  کمک نماید.

 حصیلی ط به رشته تواحد از واحد هاي دوره عمومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربو 7 پایان نامه

  خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.

  یم واحد تقس 5به میزان  4پایان نامه و  ه میزان یک واحدهر کدام ب 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  هپایان نام سی جدیدموضوع پایان نامه خود را در زمان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پایان نامه، واحد دردانشجویانی که

 شد.

 ي مرتبط با کارگاه ها ورتیکهبا توجه به اینکه برخی دانشجویان تمایل دارند کارهاي مرتبط با پایان نامه را زودتر شروع نمایند، در ص

  .غاز نمایندآرا زودتر  ه خودنام یاز را در کارگاه هاي مصوب دانشگاه گذرانده باشند (با ارائه مدرك) میتوانند کار پایانواحدهاي پیش ن

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

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

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

 شود. ینامه شناخته م

 اي دوم باشد.ستاد راهنمنوان ااد راهنما و حداکثر دو پایان نامه به عدر هر ورودي میتوانند یک پایان نامه عمومی به عنوان است اساتید 

 رشته  رجسته همانحققان بممتخصصان و  ایو  گرید يرشته ها یعلم اتیه يتا سه نفر از اعضا کیاستاد راهنما  شنهادیدر صورت لزوم به پ

 یوه آموزشگر کیو از م هرداول و دو ياستاد راهنما کهیرصورت. دشودیم 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 5 در کسانی يمحتوا یمتفاوت ول اینامه با عنوان مشابه  انیا که پامعن نیباشد به ا يتکرار دینامه نبا انیپا موضوع

 گرفته نشده باشد. ربطیذ

 شد، اخذ فوق با یانصله زممجدد در کمتر از فا 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 ی وراي پژوهشفقت ششرط موا 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.

 خواهد بود نامه یاندر صورت تغییر موضوع پایان نامه و یا تغییر استاد راهنما، تاریخ ثبت موضوع جدید، مالك زمان دفاع پا. 

 دانشکده به  یپژوهش ياشور بیاستاد راهنما و تصو دیینفر) پس از تا3(حداکثر  انیاز دانشجو ینامه توسط گروه انیموضوع پا انتخاب

 باشد: یمجاز م لیشرط موارد ذ
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 تناسب داشته باشد. انیبا تعداد دانشجو قیموضوع تحق تیحجم و اهم  - الف 

 ه دار امه را عهدن انیاز پا یبتوانند انجام بخش مستقل ربطیذ انیاز دانشجو کیباشد که هر يبه گونه ا قیحقموضوع ت يبند میتقس -ب

 شوند. 

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

 ت صورت گیرد.انتخاب مشاور اپیدمیولوژي باید یا از بین مشاوران مورد تایید معاون 

 هده رت را به عقش نظانشخصا بخش اپیدمیولوژي را به عهده بگیرد، مشاور اپیدمیولوژي مرکز تنها  درصورتیکه استاد راهنما بخواهد

 خواهد داشت.

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

  "هر سال خواهد بود. اول تیرماهل در نیمسال دوم حداکثر تا زمان ثبت پروپوزا"

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

  مراحل ثبت و تکمیل پایان نامه به شرح زیر است:

  استاد راهنما. انتخاب 1

  با هدایت استاد راهنماموضوع پایان نامه . انتخاب 2

  از بین مشاوران مورد تایید معاونت پژوهشی توسط استاد راهنما اور اپیدمیولوژي. انتخاب استاد مش3

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

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

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

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

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

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

 ه صورت طرحرار است بدر همه بخشهاي آن به جز حجم نمونه، هزینه ها (درصورتیکه که قایت موجود است) (در س تکمیل پروپوزال. 10

  تحقیقاتی بودجه دریافت نماید) و روشهاي آماري

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

  مطالبه مینمایداز گروه دانشجو را  1نمره پایان نامه ررسی تکمیل پروپوزال، . معاونت پژوهشی پس از ب12

  .دمیشوارسال پژوهشی داده شده و از طریق مدیر گروه به معاونت  ا) توسط استاد راهنم1. نمره پایان نامه (13

  . پروپوزال ها به نمایندگان پژوهشی گروهها ارسال میگردد.14

ل روه و ارائه بپروپوزاگکلیه دانشجویان ملزم به شرکت در جلسه شوراي پژوهشی  .شی گروه بررسی میشود . پروپوزال در شوراي پژوه15

   اشکاالت به دانشجو انعکاس داده میشود تا اصالحات مورد نیاز انجام شود. خود در گروه مربوطه می باشند.

آماري را  و روشهاي ي مشاور اپیدمیولوژي بخش حجم نمونهو با همکار را تکمیل قسمت هزینه ها ، دانشجوپس از رفع اصالحات . 16

  کامل میکند.

  تفاهم نامه اپیدمیولوژي تکمیل میشود.. 17
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   .دمیدهتحویل  به معاونتامضاهاي مربوطه پس از تکمیل را  فرم ارائه مقاله و تعهد نویسندگی فرم مصوبه گروه،دانشجو . 18

  . تکمیل پروپوزال در سایت پژوهشیار 19

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

  . رفع اشکاالت و گرفتن مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده 21

  . تایید استاد راهنما در پژوهشیار22

  )دییرا مالحظه نماروند بررسی اخالق اخالق (فلوچارت  تهی. ارسال به کم23

  یته اخالق. پاسخگویی به مکاتبات کم24

  در پژوهشیاراخالق  تهیمصوبه کم افتی. در25

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

  .یشودمارسال پژوهشی ونت گروه به معایرداده شده و از طریق مدو نماینده پژوهشی گروه ) توسط استاد راهنما 2. نمره پایان نامه (27

  ل عملی پایان نامه. اجراي مراح28

  انجام انالیزهاي آماري بر داده هاي حاصله .29

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

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

  ضمیمه شود. 2ه فرم گزارش پیشرفت نتایج ب .32

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

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

  هایان نامدر یک نسخه از پاپیدمیولوژي . تکمیل پایان نامه و گرفتن امضاي اساتید راهنما، مشاور، مشاور 35

  مقاله با امضاي تاییدي اساتید راهنماي اول و دوم. ارائه 36

  تسویه حساب مشاور اپیدمیولوژي . 37

  ارائه مقاله به معاونت و تعیین نمره آن (ویا ارائه مقاله مربوط به مطالعه سیستماتیک) و تکمیل فرم.38

  یست آمادگی براي دفاع از پایان نامهبررسی نهایی پایان نامه توسط معاونت پژوهشی بر اساس چک ل. 39

  معاونت پژوهشی پایان نامه را امضا مینماید.. 40

  ارائه فرم کامل شده تسویه حساب به معاونت آموزشی. 41

  از معاونت آموزشی هیات داوران. گرفتن 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  اورانهیات دارائه برگه . 44

  جهت ارسال دعوتنامه ها معاونت پژوهشی. تحویل برگه هیات داوران به 45

  . برگزاري جلسه دفاع دانشجو46

ر شان جلسه و دشریفات از ت ایی بدور. پذیرایی جلسات دفاع از پایان نامه تنها در محیط بیرون از جلسه دفاع صورت پذیرد و این پذیر47

  دفاع از پایان نامه باشد.
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  . رفع اشکاالت ارائه شده به دانشجو در روز دفاع توسط دانشجو48

  تکمیل فرم تحویل پایان نامه به اعضاي هیات داروان . گرفتن امضاي رفع اشکاالت و49

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

، احساس نماید رد مطالعه،زال مودر صورتیکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرایط تحقیق، استاد راهنما نیاز به تغییر در هر قسمت از پروپو

  اعالم گردد. مراتب کتباً جهت طرح در شوراي پژوهشیمی بایست 

 سیده ربه تصویب  ر شورادر صورت مغایرت پایان نامه با پروپوزال تصویب شده، امکان دفاع وجود نخواهد داشت مگر اینکه تغییر د

 باشد.

 ست.وري اجهت امضاي معاونت پژوهشی براي دفاع از پایان نامه تکمیل چک لیست ارائه شده در سایت ضر 

  اخالق در  یمورد بررس ضرورت داردنیز  پایان نامه ها ، سایرتحقیقاتی می باشندآنها طرح  موضوعهایی که  نامه انیپاعالوه بر

 و دانشجو تاد راهنماوسط است نامه انیپا يموضوع قبل از شروع به اجرا نیا د ونقرار گیر) ردیقرار گ یاخالق هیدییپژوهش (و صدور تا

  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  

 مه توسط ب پایان ناز تصویاپایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی باشد. در اینصورت پس  ،درصورتیکه استاد راهنما تشخیص دهد

ارسال  ا به مراکزد  آنریکه مجري بخواهد طرح را در قالب مراکز تحقیقاتی اجرا نماید میتوانشوراي پژوهشی دانشکده، و در صورت

  نماید.

 دانشکده  راي پژوهشیلسه شودر صورتیکه استاد راهنما (مجري) بخواهد پایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی و به یکباره در ج

  مطرح گردد.

  ردد.ا مطرح گنمیتواند درقالب پایان نامه مجددتحقیقاتی مصوب و آغاز شده باشد درصورتیکه طرحی در هر یک از مراکز  

  دانشجویانی که همزمان دورهMPH ه هارچوب ارائد را در این چرا میگذرانند در انتخاب موضوع دقت نمایند تا بتوانند پایان نامه خو

  نمایند.

 بل از شروعقخصوص  ی با مجري طرح (استاد راهنما) است. در ایندرصورتیکه پایان نامه به صورت طرح ارائه میگردد، بخش مال ،

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

  ،اد راهنما طبق جو (یا استده دانشمشاوره اپیدمیولوژي بسته شود. مبلغ قرارداد به عه تفاهم نامهدر ابتدا و در جریان نوشتن پروپوزال

 است.افق) خواهد بود. میزان آن بسته به نوع مطالعه متفاوت تو

  اپیدمیولوژي الزامی است. تفاهم نامهرعایت مفاد  

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

  شود.یا پذیرفته چاپ ایندکس میشود تا قبل از دفاع  Scopusیا 

  جاز مچوب سنوات ر چهاردکلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو

را با  زشی مربوطهره آموتحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علیرغم اینکه کلیه واحدهاي درسی دو

  قیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد. موف
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 ال از در نیمسهاي مجتعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت می شود و دانشجو از رعایت حداکثر واحد

  تحصیلی معاف است. 

  .کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است 

 ه اضافه نماید.پایان نام نتج ازد نگارش مقاله را به فرد ثالثی بسپارد و نامی را در مقاله مدانشجو نمیتواند بدون نظر و رضایت استا 

  یسیمقاله انگل کیکه دانشجو حداقل  دیمحاسبه خواهد گرد 20از  یتنها زمان دانشجونمره )ISI/Pubmed (انیرتبط با موضوع پام 

ها و یا علمی  databaseر انگلیسی نمایه شده در سایچاپ مقاله  ای رشیپذ هیچاپ گرفته باشد و با ارا رشیپذ اینامه منتشر کرده 

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

 يسال شده جهت دفاع ضرورراه اصل مقاله اربه هم) Submission letterمجله ( کینامه از  انیوصول مقاله منتج از پا یگواه هیارا

 خواهد بود.

 خود  لیدر طول تحص دانشجوکه  یصورت درCV قی خواهد گرفت.پژوهشی دیگري داشته باشد طبق فرم موجود در سایت نمره تشوی 

 ود موارد شاور از نبمو  ماراهن دیدر انتشارات، اسات یو سرقت ادب يکار بیفر یو ضرورت مقابله با موارد احتمال تیبا توجه به اهم

سط دانشجو نتشر شده توم ایه شد هی. هر زمان که مشخص شود مقاله تهدینمایحاصل 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

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

 د یا دانشجو در لزحمه استان حق ااعتبار پرداخت شده به پایان نامه، فقط جهت پرداخت هزینه هاي انجام پایان نامه بوده و نبایدبه عنوا

 نظر گرفته شود.

  

  

نامهاصول تنظیم و تدوین پایان   

  مایید.نبه دستورالعمل نگارش پایان نامه موجود در سایت مراجعه  

  

  پایان نامه از دفاع

  

 عالم شده باشد.یخ دفاع  این تارزمان فارغ التحصیلی زمان دفاع از پایان نامه خواهد بود لذا الزم است کلیه نمرات دانشجو قبل از تعی 

  ه وتهی(بدون صحافی) ها پایان نامه تمامی نسخ ه شدن کامل بعد از آماد روز 10- 14، ااستاد راهنم بعد از تأییدزمان دفاع پایان نامه

 تعیین میگردد. مقاله،

  اسخ انشجویان حاضر پددانشجو به پرسش هاي داوران و  ،برنامه ریزي گردد و بعد از ارائه دقیقه 20زمان ارائه دفاعیه در مدت

 خواهد داد.

  دوستان بیرون از سالن حضور خواهند داشت.در حین پرسش و پاسخ، خانواده و 
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  یشود:من داده از آموزش تهیه میشود و در جلسه دفاع به رییس هیات داورا هیات داورانمشابه فرم زیر به تعداد اعضاي 

 

معیار هاي ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی جدول  

امتیاز کسب 

 شده
 شرح حد اکثر امتیاز

 6 
 وفرانس ها تایج، رعلمی پایان نامه شامل خالصه، مقدمه و معرفی، روش کار و وسائل ، بحث ناچگونگی تدوین و نگارش 

 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 

 یت و به روز  بودن پروژهخالق 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

  

  

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

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

ی طـ و موظـف اسـت   انجام اصالحات در بعضی از قسمت هاي پایان نامه، ضروري باشـد، دانشـج   ،در صورتیکه با توجه به نظر هیأت داوران

   ام نماید.نسخ اقد یداوران، موارد ذکر شده را اصالح نموده و پس از تأیید نسبت به صحاف رییستحت نظر روز  10مدت حداکثر 

  

  روند اخذ کد اخالق در کمیته اخالق

  در پژوهشیار . ارسال به کمیته اخالق1

در صورت  ووضوع بوط به م. بررسی داشتن روش اجراي مورد تایید برحسب اصول پذیرفته شده در پژوهشیار و مالحظات اخالقی مر2

  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

جرا درنیامده به مرحله ا ند و همچنین پژوهشر صورتی که با آن عنوان قبال طرح یا پایان نامه اي را ثبت نکرده وکد اخالق نگرفته باشد-4

  باشد به اعضاي کمیته ارسال میشود تا داوري گردد.

  ر صورتی که به اجرا در امده باشد غیر مصوب شده واخذ کد اخالق ممنوع میباشد. د-5
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ختصصاص داده اکد به آن  باشند تا یک ر صورتی که طرح یا پایان نامه اي را باهمان عنوان قبالبه تصویب رسانده باشند باید همانند همد-6

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

ا بمکاتبات واست بدهند، وال ویا اصالحی را درخنباشد به داور کمیته ارسال میگردد و در صورتی که داوران س 6و  5گر جزء موارد بند ا-7

   میشود.مجري انجام 

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

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

  دد.ق صادر میگرمیکنند و کد اخال وران طرح یا پایان نامه اي راکه تایید نمودند مکتوب در محیط پژوهشیار ثبتدر نهایت دا -10

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

  وعنوان جدید برحسب همین روند به محیط کمیته ارسال میگردد.

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

  ظرف مدت یک ماه پاسخ ندادند بایگانی خواهد شد.

چنین یباشند و همعات بین المللی،سلول هاي بنیادي و سلول هاي درمانی ممطال، پژوهش هایی را که پیرامون موضوعات همانند سازي-13

اع داده انشگاه ارجوهشی دا استاد راهنماي اول ،عضو کمیته اخالقی این دانشکده باشد،باید به کمیته سازمانی معاونت پژمجري اصلی ی

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