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 دانشجوی عزیز سالم

آشانای   مساتلزم   ،همچنان که مستحضرید گذراندن واحدهای پایان نامه و حصول یک دستآورد مطلوب در پایاان دور  

 د.رایند است. این راهنما سع  دارد به پیشگیری از هرگونه سردرگم  شما در این را  کمک نمایاز مراحل این ف کامل
 

 آئین نامه پایان نامه:
 

  تقسیم می گردد. 4پایان نامه و  3پایان نامه ، 2پایان نامه ، 1پایان نامه قسمت مجزای  4واحد پایان نامه به 

 حوه جمعع آوری  ن"و  "2و  1واحد روش تحقیق "بایست در هر ترم واحدهای پیش نیاز قبل از اخذ واحدهای پایان نامه، دانشجویان می

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

   ئعه  ارا معه پایعان نا  یعد دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را در زمان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پایان نامه، واحعد درسعی جد

 نخواهد شد.

 ی معرتبط بعا   ه کارگاه هعا با توجه به اینکه برخی دانشجویان تمایل دارند کارهای مرتبط با پایان نامه را زودتر شروع نمایند، در صورتیک

 .نمایند غازآرا زودتر  نامه خود واحدهای پیش نیاز را در کارگاه های مصوب دانشگاه گذرانده باشند )با ارائه مدرک( میتوانند کار پایان

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

 یامع الز یتخصصع  یاست. در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشعتن معدرک دکتعرا    یاریاستاد راهنما حداقل استاد رتبه 

 است.

 یاول مسئول اجرا یماستاد راهنما داشته باشد. در هر صورت استاد راهنا 2استاد راهنما و حداکثر  کیتواند حداقل  ینامه م انیپا هر 

 شود. ینامه شناخته م انیپا

  ی دوم باشد.ستاد راهنماااساتید در هر ورودی میتوانند یک پایان نامه عمومی به عنوان استاد راهنما و حداکثر دو پایان نامه به عنوان 

 ان ان برجسته هممتخصصان و محقق ایو  گرید یرشته ها یعلم اتیه یتا سه نفر از اعضا کیاستاد راهنما  شنهادیدر صورت لزوم به پ

 کیع م هعردو از  اول و دو یاسعتاد راهنمعا   کهی. درصعورت شودیم نییدانشکده به عنوان استاد مشاور تع یپژوهش یشورا دییرشته پس از تا

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

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

 در  ریع سعال اخ  5ر د کسعان ی یمحتعوا  یمتفعاوت ولع   ایع نامه با عنوان مشابه  انیمعنا که پا نیباشد به ا یتکرار دینامه نبا انیپا موضوع

 گرفته نشده باشد. ربطیدانشگاه ذ

 شعد،  فعوق با  یمانمجدد در کمتر از فاصله ز قیبه تحق ازیممکن است ن یدر موضوعات دانشکده، یپژوهش یموارد خاص و با نظر شورا در

 مشابه بالمانع است. ینامه با عنوان و محتوا انیاخذ پا

  ورای پژوهشعی  شع شرط موافقعت   و بهتغییر موضوع پایان نامه و یا استاد راهنما فقط در شرایط خاص با ذکر علت موجه توسط دانشجو

 فقط یک بار ممکن خواهد بود.

 ه خواهد بوددر صورت تغییر موضوع پایان نامه و یا تغییر استاد راهنما، تاریخ ثبت موضوع جدید، مالک زمان دفاع پایان نام. 

 دانشکده بعه   یوهشپژ یشورا بیا و تصواستاد راهنم دیینفر( پس از تا3)حداکثر  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 



2 

 

 ه دار نامه را عهد نایاز پا یبتوانند انجام بخش مستقل ربطیذ انیاز دانشجو کیباشد که هر یبه گونه ا قیموضوع تحق یبند میتقس -ب

 شوند.  

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

 از بین مشاوران مورد تایید معاونت صورت گیرد. انتخاب مشاور اپیدمیولوژی باید 

 هعده  عارت را بعه  ا نقش نظع شخصا بخش اپیدمیولوژی را به عهده بگیرد، مشاور اپیدمیولوژی مرکز تنه درصورتیکه استاد راهنما بخواهد

 خواهد داشت.

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

 "هر سال خواهد بود. اول تیرما زمان ثبت پروپوزال در نیمسال دوم حداکثر تا "

 "است. یکسال حداقلفاصله 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 . انتخاب استاد مشاور اپیدمیولوژی3

 استاد مشاور اپیدمیولوژیسهمیه یه استاد راهنما و پیگیری از معاونت جهت بررسی سهم . 4

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

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

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

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

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

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

 دریافت نماید( و روشهای آماریطرح تحقیقاتی بودجه 

 به معاونت اپیدمیولوژیپروپوزال به همراه امضای اساتید راهنما و امضای استاد مشاور پیش . ارائه 11

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

 .میشودارسال پژوهشی داده شده و از طریق مدیر گروه به معاونت  ااهنم( توسط استاد ر1. نمره پایان نامه )13

 . پروپوزال ها به نمایندگان پژوهشی گروهها ارسال میگردد.14

  شود. نیاز انجام . پروپوزال در شورای پژوهشی گروه بررسی میشود و اشکاالت آن به دانشجو انعکاس داده میشود تا اصالحات مورد15

ی را کامعل  قسمت هزینه ها و با همکاری مشاور اپیدمیولوژی بخش حجعم نمونعه و روشعهای آمعار     ، دانشجواصالحات پس از رفع . 16

 میکند.

 تفاهم نامه اپیدمیولوژی تکمیل میشود.. 17

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

 . تکمیل پروپوزال در سایت پژوهشیار  19

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

 . رفع اشکاالت و گرفتن مصوبه شورای پژوهشی دانشکده 21

 . تایید استاد راهنما در پژوهشیار22
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 (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

 .میشودارسال پژوهشی گروه به معاونت یر( توسط استاد راهنما داده شده و از طریق مد2. نمره پایان نامه )27

 . اجرای مراحل عملی پایان نامه28

 انجام انالیزهای آماری بر داده های حاصله .29

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

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

 میمه شود.ض 2نتایج به فرم گزارش پیشرفت  .32

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

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

 در یک نسخه از پایان نامهاپیدمیولوژی . تکمیل پایان نامه و گرفتن امضای اساتید راهنما، مشاور، مشاور 35

 بمیت مقاله و تسویه حساب مشاور اپیدمیولوژی. ارائه سا36

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

 ینامه به معاونت پژوهش انیپا pdf لیفا لیتحو. 38

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

 ونت پژوهشی پایان نامه را امضا مینماید.معا. 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 داورانت داوران و رییس تعیین ترتیب هیابه معاونت پژوهشی جهت  هیات داورانارائه برگه . 44

 . تحویل برگه هیات داوران به آموزش جهت ارسال دعوتنامه ها45

 . برگزاری جلسه دفاع دانشجو46

 . رفع اشکاالت ارائه شده به دانشجو در روز دفاع توسط دانشجو47

 تکمیل فرم تحویل پایان نامه به اعضای هیات داروان . گرفتن امضای رفع اشکاالت و48

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

احسعاس   ورد مطالععه، در صورتیکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرایط تحقیق، استاد راهنما نیاز به تغییر در هر قسمت از پروپوزال م

 .اعالم گردد مراتب کتباً جهت طرح در شورای پژوهش نماید، می بایست 

 سیده را به تصویب در صورت مغایرت پایان نامه با پروپوزال تصویب شده، امکان دفاع وجود نخواهد داشت مگر اینکه تغییر در شور

 باشد.

  ست.اجهت امضای معاونت پژوهشی برای دفاع از پایان نامه تکمیل چک لیست ارائه شده در سایت ضروری 

  اخعالق در  ید بررسع ضعرورت دارد معور  نیعز   پایان نامه ها ، سایرح تحقیقاتی می باشندآنها طر موضوعهایی که  نامه انیپاعالوه بر 

بعه   نمعا و دانشعجو  توسعط اسعتاد راه   نامه انیپا یموضوع قبل از شروع به اجرا نیا د ونقرار گیر( یاخالق هیدییپژوهش )و صدور تا

 سر گذاشته باشد. را پشت یداور یها ندیو فرا دهیاخالق در پژوهش دانشگاه رس تهیاطالع کم
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 .اجرای پایان نامه قبل از تصویب آن امکان پذیر نیست و در اینصورت پذیرفته نخواهد شد 

 امعه  ویب پایعان ن پایان نامه میتواند در قالب طرح تحقیقاتی باشد. در اینصورت پعس از تصع   ،درصورتیکه استاد راهنما تشخیص دهد

راکعز  مد  آنعرا بعه   بخواهد طرح را در قالب مراکز تحقیقاتی اجرا نماید میتوان توسط شورای پژوهشی دانشکده، و در صورتیکه مجری

 ارسال نماید.

        ورای پژوهشعی در صورتیکه استاد راهنما )مجری( بخواهد پایان نامه میتواند در قالعب طعرح تحقیقعاتی و بعه یکبعاره در جلسعه شع 

 دانشکده مطرح گردد.

 ح گردد.نمیتواند درقالب پایان نامه مجددا مطرمصوب و آغاز شده باشد  درصورتیکه طرحی در هر یک از مراکز تحقیقاتی 

  دانشجویانی که همزمان دورهMPH    ر ایعن چهعارچوب   درا میگذرانند در انتخاب موضوع دقت نمایند تا بتوانند پایان نامعه خعود را

 ارائه نمایند.

 ع، قبعل از شعرو   ی طرح )استاد راهنما( است. در این خصوصدرصورتیکه پایان نامه به صورت طرح ارائه میگردد، بخش مالی با مجر

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

  ،اد راهنمعا  نشعجو )یعا اسعت   مشاوره اپیدمیولوژی بسته شود. مبلغ قرارداد به عهده دا تفاهم نامهدر ابتدا و در جریان نوشتن پروپوزال

 است.هد بود. میزان آن بسته به نوع مطالعه متفاوت طبق توافق( خوا

  اپیدمیولوژی الزامی است. تفاهم نامهرعایت مفاد 

       جلعه کعه در   مطالعات مرور سیستماتیک تنها در صورتی به عنوان پایان نامه قابل پعذیرش اسعت کعه مقالعه منعتج از آن در یعک م

PubMed  یاScopus  شود.ذیرفته یا پایندکس میشود تا قبل از دفاع چاپ 

   ارچوب سعنوات کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشعجو در چهع 

ربوطعه  ره آموزشعی م مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علیرغم اینکه کلیه واحدهای درسی دو

 نده باشد، اخراج خواهد شد. را با موفقیت گذرا

  ال جعاز در نیمسع  تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت می شود و دانشجو از رعایت حداکثر واحعدهای م

 تحصیلی معاف است. 

  .کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است 

  اضافه نماید. ز پایان نامهمقاله را به فرد ثالثی بسپارد و نامی را در مقاله منتج ادانشجو نمیتواند بدون نظر و رضایت استاد نگارش 

  یسیمقاله انگل کیکه دانشجو حداقل  دیمحاسبه خواهد گرد 20از  یتنها زمان دانشجونمره (ISI/Pubmed )  ا موضعوع  بع معرتبط

و یعا   ها databaseیر انگلیسی نمایه شده در سااپ مقاله چ ای رشیپذ هیچاپ گرفته باشد و با ارا رشیپذ اینامه منتشر کرده  انیپا

اهد شد. در هعر  محاسبه خو 18نامه از  انیسقف نمره پا نصورتیا ریگردد، در غ یمحاسبه م 19از  ینمره و ،علمی پژوهشی فارسی

ال شعده جهعت   مقاله ارسع به همراه اصل ( Submission letterمجله ) کینامه از  انیوصول مقاله منتج از پا یگواه هیصورت ارا

 خواهد بود. یدفاع ضرور

 خود  لیدر طول تحص دانشجوکه  یصورت درCV    اهعد  پژوهشی دیگری داشته باشد طبق فرم موجود در سعایت نمعره تشعویقی خو

 گرفت.

 ود معوارد  از نبع  شعاور مراهنما و  دیدر انتشارات، اسات یو سرقت ادب یکار بیفر یو ضرورت مقابله با موارد احتمال تیبا توجه به اهم

سط نتشر شده توم ایشده  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 یدانشجو دارا

 فرم قرارداد از سایت دانلود شود و پس از تکمیل به معاونت تحویل داده شود. نامهایان جهت دریافت اعتبار پ 
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  لزحمعه اسعتاد یعا    ابعه عنعوان حعق     اعتبار پرداخت شده به پایان نامه، فقط جهت پرداخت هزینه های انجام پایان نامه بوده و نبایعد

 دانشجو در نظر گرفته شود.

 

 

 روند اخذ کد اخالق در کمیته اخالق
 . ارسال به کمیته اخالق در پژوهشیار1

و در صعورت   . بررسی داشتن روش اجرای مورد تایید برحسب اصول پذیرفته شده در پژوهشیار و مالحظات اخالقی مربوط به موضوع2

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

 م وضعیت بررسی اخالقی پایان نامه و طرح ها. مکاتبه اول مبنی بر درخواست اعال3

جعرا  ا آن عنوان قبال طرح یا پایان نامه ای را ثبت نکرده وکد اخالق نگرفته باشعند و همچنعین پعژوهش بعه مرحلعه ا     بدر صورتی که -4

 درنیامده باشد به اعضای کمیته ارسال میشود تا داوری گردد.

 وب شده واخذ کد اخالق ممنوع میباشد.  ر امده باشد غیر مصددر صورتی که به اجرا -5

ختصصعاص  ارح یا پایان نامه ای را باهمان عنوان قبالبه تصویب رسانده باشند باید همانند هم باشند تا یک کد به آن طدر صورتی که -6

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

ه داوران سوال ویا اصالحی را درخواست بدهند، مکاتبات کنباشد به داور کمیته ارسال میگردد و در صورتی  6و  5بند اگر جزء موارد -7

 با مجری انجام میشود. 

 رصورت صالح دید داوران ممکن است موضوع به کمیته اخالق ارسال گردد. د-8

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

 ردد.وران طرح یا پایان نامه ای راکه تایید نمودند مکتوب در محیط پژوهشیار ثبت میکنند و کد اخالق صادر میگدر نهایت دا -10

وان قبلی تایید ایشان، عنر این راستا اگر مجری درخواست تغییر عنوان داشته باشد با نامه ای به معاون محترم پژوهشی و پس از د-11

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

اگعر   بار یاد آوری میگردد )هر یاداوری به فاصعله هفعت روز میباشعد(    4با مجری درصورت عدم پاسخ از جانب ایشان  هر مکاتبه ای-12

 بعد از ظرف مدت یک ماه پاسخ ندادند بایگانی خواهد شد.

نی میباشعند و  پژوهش هایی را که پیرامون موضوعات همانند سازی، مطالعات بین المللی،سلول های بنیعادی و سعلول هعای درمعا    -13

اه ژوهشعی دانشعگ  پهمچنین مجری اصلی یا استاد راهنمای اول ،عضو کمیته اخالقی این دانشکده باشد،باید به کمیته سازمانی معاونت 

 ارجاع داده شود.

   ن نامه به صورت طرح تحقیقاتی باشد روند زیر طی خواهد شد:درصورتیکه پایا
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 اصول تنظیم و تدوین پایان نامه

 نه مربعوط بعه  ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، آخرین مرحله تحصیلی دوره است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمی

بعا نحعوه    یی دانشعجویان و تحقیق علمی بپردازد. یکی از اهداف ارائه پایان نامه، آشعنا رشته تحصیلی خود، زیر نظر استا راهنما به تتبع 

قعت و کیفیعت   دنگارش وتنظیم مطالب یک موضوع علمی است. به این منظور و برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامعه هعا و بعاال بعردن     

ا رهعای مختلعف    مطالعه و مطابق شیوه نامعه، کلیعه قسعمت    تقارزشیابی آن، الزم است دانشجویان، کلیه ضوابط و مقررات ذیل را به د

 تدوین نمایند.

 

 ترتیب صفحات پایان نامه
 هر پایان نامه به ترتیب دارای اجزای زیر می باشد.

 (1جلد پایان نامه )پیوست (1

 صفحه سفید (2

 صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم (3

 (2صفحه عنوان) مندرجات روی جلد به فارسی()پیوست (4

 (5دانشجو) پیوستاظهارنامه  (5

 (6حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج)پیوست (6

 تقدیم و سپاسگزاری)در یک صفحه( (7

 چکیده فارسی (8

 عالئم و اختصارات) در صورت نیاز( (9

 فهرست مطالب (10

 فهرست جداول) در صورت نیاز(. عنوان جداول با تشخیص استاد راهنما به طور کامل ر فهرست ذکر شود. (11

 نقشه هاها و  ست نمودارها، عکسفهر (12

 متن اصلی پایان نامه (13

 فصل اول: مقدمه، کلیات، بیان مساله (14

 فصل دوم: بررسی متون (15

 فصل سوم: اهداف، فرضیات و تعریف متغیرها (16

 روش کار : مواد وچهارمفصل  (17
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 : یافته هاپنجمفصل  (18

 : بحث و نتیجه گیریششمفصل  (19

 فهرست منابع و مآخذ (20

 پیوست ها مانند پرسشنامه و....)در صورت نیاز( (21

 رم امضا هیئت داوران و معاونت آموزشیف (22

 ی باشد.چکیده به انگلیسی)الزامی است(. چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات کلید (23

 صفحه عنوان انگلیسی)الزامی است( (24

 صفحه سفید آخر (25

 م پیوست(طبق فر -پشت جلد به انگلیسی)الزامی است (26

 

 

 جلد پایان نامه (1

 ن نامه باید  شامل متن روی جلد، عطف پایان نامه و متن پشت پایان نامه باشد.جلد پایا

 

 متن روی جلد

امعه  نجلد پایان  الزم است جلد پایان نامه از نوع گالینگور بوده و عناوین روی جلد و پشت جلد به شکل زرکوب چاپ شوند. صفحه

، نویسعنده،  راسعاتید مشعاو   و نام خانوادگی استاد/ اساتید راهنما، اسعتاد/  شامل: آرم دانشگاه، عنوان پایان نامه، دانشکده، مقطع، نام

 (.1امه و شماره ثبت می باشد)پیوستسال دفاع پایان ن

 جلد پایان نامه با توجه به موضوع آن به صورت زیر در نظر گرفته شده است: رنگ

 رادیولوژی و تشخیص          سبز -

 یجامعه نگر و پروتز              زرشک -

 اندو و ترمیمی                     سرمه ای -

 جراحی و پریو                    قهوه ای -

 ارتو و کودکان                  طوسی -
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 عطف پایان نامه

ل) سعال  کامل دانشجو( و سا کاراکتر(، نام دانشجو) نام و نام خانوادگی 50عطف پایان نامه باید شامل عنوان پایان نامه)به اندازه حداکثر 

 باشد. تحصیلی که دفاع از پایان نامه در آن انجام شده(

 

 

 متن پشت جلد

 (3کلیه مندرجات روی جلد پایان نامه در پشت جلد به زبان انگلیسی درج می گردد.)پیوست

 

 صفحه سفید (2

 .قرار می گیرد A4بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید 

 

 الرحمن الرحیم صفحه ی بسم اهلل (3

 ، از بعه کعار  این صفحه بعد از صفحه سفید قرار میگیرد. بسم اهلل در وسط صفحه و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی شعود 

 تزیین در این صفحه خودداری شود. بردن هرگونه کادر و

 

 صفحه ی عنوان مشابه طرح روی جلد فارس  (4

 (2)پیوست ه ها  و قلم های روی جلد در این صفحه قرار می گیرد.کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصل

 

 

 اظهار نامه دانشجو (5

 (4)پیوست  تهیه می شود. 5اظهارنامه دانشجو به صورت یکرو طبق پیوست

 

 حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج (6

 (5)پیوست  تهیه می شود. 6حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج به صورت تکرو طبق پیوست 
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 ه تقدیم و صفحه سپاسگزاریصفح (7

 صفحه تقدیم

 اشد.بثر یک صفحه این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم می شود و حداک

 صفحه سپاسگزاری

 وزاری معی ود  نمعوده انعد سپاسعگ    این صفحه اختیاری است. در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحعو معوثری همکعاری   

 حداکثر یک صفحه باشد.

 

 

 

 چکید  فارس  (8

جعام  ق، روش انبیان مساله، هعدف از تحقیع  کلمه تنظیم می شود و بر  250تا  150چکیده آئینه تمام نمای تحقیق است که معموال در 

ورد استفاده بهتر اسعت  افعال م کلمه ذکر شود. 5تا  3بین  کار، نتایج و کاربرد موضوع تاکید دارد. در انتهای چکیده باید کلمات کلیدی

 پایان نامه نکات زیر رعایت گردد: در زمان گذشته و سوم شخص باشد. در نگارش چکیده

 بیان مساله: علت انتخاب موضوع، هدف از تحقیق، 

 فته،رمون به کار م کار و نوع آزجامواد و روشها: نوع مطالعه، حجم نمونه، شرط ورود افراد به مطالعه، محل انجام تحقیق، نوع ان

 تایج: ارائه خالصه نتایج حاصله، ن

 جمع بندی،  

 کلیدواژه

 ته باشد.شباید بین کلمات کلیدی و متن چکیده یک سطر فاصله وجود دا

 

 عالئم و اختصارات  (9

 (6)پیوست  در صورت وجود کلمات اختصاری، مخفف و عالئم، فهرستی از آن ها با مشخص نمودن صفحه تهیه گردد.
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 صفحه فهرست مطالب  (10

می باشعد.   فهرست مطالب شامل چکیده، فصل ها و عنوان فصل ها، بخش ها و همچنین زیر بخش ها، فهرست منابع و چکیده انگلیسی

 (7)پیوست  الزم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قید شود.

 ید در این صفحه ذکر نمی شود.*صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آ

 

 فهرست جدول ها) در صورت نیاز(  (11

ول هعای  عنوان جداول با تشخیص استاد راهنما، به طور کامل در فهرست ذکر شود. این صعفحه شعامل، عنعوان، شعماره و صعفحه جعد      

 (8موجود در متن می باشد.)پیوست

 

 

 فهرست نمودارها، عکس ها و نقشه ها  (12

ت جداگانعه  یه ی تصاویر، نمودارها و عکس های موجود در متن است. فهرست عکس ها و نمودارها به صوراین صفحه شامل فهرست کل

 است. 10و  9بر اساس پیوست های 

 

 متن اصل  پایان نامه  (13

 متن اصلی پایان نامه شامل قسمت های زیر است:

 

 فصل اول: مقدمه، کلیات، بیان مساله. 1-13

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

اه حعل هعای   به بیان مسئله پرداختعه و اهمیعت مشعکل و ر    در مقدمه نویسنده  می بایست با توصیف مختصری از موضوع مورد مطالعه

ه معی  داداسعخ  یی پموجود و اشکاالت آنها را بیان نماید. همچنین هدف از انجام تحقیق و اینکه با انجام آن به چه پرسعش یعا پرسشعها   

 سپس گذری بر کلیات مرتبط با موضوع مورد پژوهش آورده می شود. ان می شود.شود، نیز در مقدمه بی

 توجه:

 .مقدمه محل بیان اطالعات گسترده و غیر اختصاصی نیست 

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

  موجود در کتابهای مرجع جهت تکمیل کلیات استفاده نمود.می توان از مطالب 
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 در صورت نیاز به استفاده از عالئم اختصاری(abbreviations)      یرنعویس  زدر اولین مورد مواجهه عبعارت بعه صعورت کامعل

 )استفاده از عالئم اختصاری مجاز می باشد(. گردد

 

 . فصل دوم: بررس  متون2-13

 در دو بخش تنظیم شود: ندابرحسب نیاز می تو این فصل

 تندات معرتبط بخش اول: در این بخش، مبانی نظری و مفهومی تحقیق شرح داده می شود و الزم است دانشجو مفاهیم علمی پایه و مس

 را شرح دهد. هدف از بیان مبانی نظری و مفهومی تحقیق، تبیین موضوع است. با تحقیق

ه، ات انجام شدآورده می شوند. هدف از مرور بر مطالع می مرتبط با موضوع تحقیقبخش دوم: در این بخش، مطالعات و پژوهش های عل

ه در زمینعه  جستجوی منابع اطالعاتی مختلف به منظور اشراف به ابعاد مختلف موضوع تحقیق است. با مرور منابع مشخص می شود کع 

 تحقیق چه کارهایی قبال انجام شده است و تحقیق فعلی چه کاربردی دارد.

 

 این فصل جایی برای کتب مرجع وجود ندارد.در 

 تعداد مقاالت مرور شده بستگی به نظر استاد راهنما دارد.

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

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

 

 فصل سوم: اهداف و فرضیات و تعریف متغیرها. 3-13

 این فصل شامل موارد زیر می باشد

 اهداف اصلی -الف

 اهداف اختصاصی -ب

 اهداف کاربردی -ج

 فرضیات و سواالت -د

 جدول متغیرهای مستقل و وابسته -ه
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 : مواد و روش کارچهارم. فصل 4-13

 مواد:

بدیهی اسعت   ویژگی آن در کیفیت/تحلیل و تفسیر داده های تحقیق نقش موثر دارد.شامل مواد اصلی و یا تجهیزات تخصصی است که 

 در پژوهش هایی که از مواد و تجهیزات تخصصی استفاده نمی شود، ذکر این قسمت ضرورتی ندارد.

 

 روش ها:

یط وهش/ محع معه پعژ اخت/ روش هعای آزمایشعگاهی/جا  روش انجام به اقتضای نوع پژوهش می تواند شامل نوع پژوهش/ روش های سع 

مطالععه/   پژوهش/نمونه پژوهش/ روش نمونه گیری/ حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج

جزییعات   داده ها/بعا  توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار/ روش گردآوری اطالعات/ روش های آماری و تجزیه و تحلیعل 

حقیعق،  تز متغیرهای ان شوند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل آماری، ضروری است ولی کافی نیست. برای هر یک کافی بیا

ج پعژوهش  ن دادن نتایآزمون آماری به کارگرفته شده قید شود. سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار، و فواصل اطمینان برای نشا

 استفاده شود.

ضعوح  شعاهد( بعه و   ی، در این فصل، جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری)بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی، من جمله گروهبه طور کل

 بیان گردد. سن، جنس و سایر مشخصات مهم نمونه ها اعالم شوند.

محعل   و نام کشور ه مواد مصرفیروش های به کار گرفته شده و وسایل مورد استفاده، ذکر گردیده و نام سازنده تجهیزات، شرکت سازند

 تولید، در پرانتز قید شود.

در صعورت   ی کنند و یعا که سایر پژوهشگران بتوانند نتایج را بررسی و بازیاب ، در حدیاقدامات انجام شده، با توضیحات کافی بیان شوند

دودیت هعای  شده ارجعاع داده شعود/ محع   یف صورت لزوم، به روش های مشخص و تعرتمایل، پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند. در 

 ذکر گردد. پژوهش و مالحظات اخالقی

 شرح مختصری از آن ضروری است. (pilot study)در صورت انجام مطالعه مقدمات

 

 

 : یافته هاپنجم. فصل 5-13

خعش تفسعیر   بدر ایعن   در این قسمت محقق یافته های حاصل از تحقیق و نتایج آزمونهای آماری را ذکر می کند ولعی اطالععات نبایعد   

 گردند.

ز اده شعوند. ا دنتایج آزمون آماری می بایست بدون هیچگونه تغییر و یا تفسیری بیان گردد. اگر شاخصها عدد هسعتند، بعه دقعت شعرح     

ذکعر   ه اسعت د. در صورتی که ضمن مطالعه تعدادی از نمونه هعا حعذف شعد   ی استفاده شده در این بخش بپرهیزیتکرار مواد و روش ها

 آن ضروری است. علت



15 

 

 مطالب مطرح شده در فصل نتایج بدین شرح است:

 : تبیین اهداف و پاسخ به سوال های تحقیق داده شود و موردی از قلم نیفتد.تدوین و دسته بندی یافته ها (1

 .وداز رسم جداول اضافی خودداری ش رسم جداول و نمودارها، تعداد جداول باید متناسب با اهداف تحقیق باشد و (2

ت جعدول و  عالوه بر این از تکعرار مطالعب بعه صعور     ،ص کردن سطح معنی دار بودن یافته ها و چگونگی ارتباط متغیرهامشخ (3

 قرار گیرد. ورد استفادهمنمودار به شکل توام باید خودداری شده و هریک از آنها که بهتر می تواند یافته ها را بیان نماید باید 

 

 فصل ششم: بحث. 6-13

ق را اصل از تحقیحمهم پایان نامه بحث آن می باشد. در این بخش محقق باید با توجه به سوابق علمی موضوع، نتایج  یکی از قسمتهای

شعد.  قی داشته باتجزیه و تحلیل نماید. در هر حال این فصل از نظر حجم مطالب با فصل های بررسی متون و نتایج بایستی تناسب منط

 د:در این قسمت مطالب زیر باید ذکر گرد

 ستفاده از یافته های تحقیق انجام شده با تحقیقات قبلی در جهت رد یا قبول تحقیقات قبلیا -الف

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

 ه و برجسته تحقیقتاکید بر جنبه های تاز -ج

 

 

 فصل هفتم:  نتیجه گیری و پیشنهادات. 7-13

یج حاصعل از  سمت نتیجه گیری نهایی از تحقیق، متدولوژی آن و یافته های آماری بیان می شود. سپس محقق بعر اسعاس نتعا   ر این قد

 تحقیق خود پیشنهاداتی به خوانندگان ارائه می دهد.

جو و نهادی دانشع شع : در این بخش از پایان نامه به مسائل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره و راه حل هعای پی پیشنهادات

مینعه  ر ایعن بخعش ز  استاد راهنما با توجه به آشنایی و تسلطی که به موضوع پیدا کرده اند ارائه می شود و در حقیقت می توان گفت د

 های تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته می شود.

 

 

 فهرست منابع. 8-13

 منبع استفاده شود. در کارهای تحقیقی بهتر است کمتر از کتابهای مرجع به عنوان 
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 بعه صعورت ونکعوور    در پایعان نامعه هعای فارسعی     تنظیم فهرست منابع (Vancouver)     سعی  و در پایعان نامعه هعای  انگلی

Harvard .می باشد 

 ر دنس ولین رفرایعنی اولین منبع مورد استفاده در متن، ) روش شماره گذاری، به ترتیب ورود منبع به داخل متن خواهد بود

 منابع می باشد(.بخش فهرست 

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

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

    رفعرنس در بخعش معواد و روش هعا نیعز      در صورت استفاده از روش خاص که توسط محقق دیگری معرفی شده اسعت، ذکعر

 ضروری می باشد.

 

 

 نحو  نگارش منابع

 اره صفحهشم عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره سریال،: نام نویسنده)نویسندگان(،قواعد استناد به مقاالت خارج 

 ار، ناشرنظر، محل چاپ، سال انتش : نام نویسنده)نویسندگان(، نام کتاب، نوبت چاپ، صفحه موردقواعد استناد به کتب مرجع

پ، ناشعر،  لد، نوبت چعا : نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله یا کتاب، شماره جقواعد استناد به مراجع فارس 

 شماره صفحه، محل انتشار، سال انتشار

 :قواعد استناد به مقاالت فارس 

شماره  -7 شماره دوره  -6سال انتشار   -5نوان مجله  ع -4  عنوان مقاله -3نفر(   6سندگان تا یا نوی نام)نویسنده -2نام خانوادگی  -1

 صفحه

وم پزشعکی  مثال: انصاری، محمد حسین؛ اخالقی، علی. بررسی دو ساله شکستگی استخوانهای صورت. مجله دندانپزشعکی دانشعگاه علع   

 16-5: صفحه(1)شماره11؛دوره1377وخدمات بهداشتی درمانی تهران، سال 

 قواعد استناد به کتب فارسی:

سعال انتشعار     -7  ناشر -6  محل نشر -5  نوبت ویرایش -4عنوان کتاب   -3نفر(   6ام)نویسنده یا نویسندگان تا ن -2ام خانوادگی  ن-1

 شماره صفحه-8

 مثال:

 70-56، ص1348ات تهرانمیزانی، مهدی؛برجیان، هوشنگ؛ مباحثی در دندانپزشکی اطفال چاپ اول. تهران، انتشار
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 :قواعد استناد به مقاالت انگلیس 

 -7 (vol)شعماره دوره   -6 سال انتشار  -5عنوان مجله   -4نوان مقاله  ع -3نفر(   6یا نویسندگان تا  نام)نویسنده -2  نام خانوادگی-1

 شماره صفحه

 مثال:

Samini m,dehpour ar.the effect of acuti hypervitamionosis a on submandibular glands function.acta 

medica iranica 1997;35(3):29-33 

 

 :قواعد استناد به کتب انگلیس 

سال انتشار   -7ام ناشر  ن -6محل انتشار   -5وبت چاپ ن -4نوان کتاب  ع -3نفر(   6یا نویسندگان تا  نام)نویسنده -2  نام خانوادگی-1

 شماره صفحه-8

 مثال:

Colson jh,armour wj.sports injuries and their treatment.6 th ed.london:paul,1986. 

 

 :قواعد استناد به پایان نامه

نام دانشعکده   -5شته نحصیلی ر-4نوان پایان نامه و شماره آن ع -3 ام خانوادگی و نام دانشجون -2ام خانوادگی و نام استاد راهنما  ن-1

 سال -7نام دانشگاه  -6

م وزشعکی، دانشعگاه علع   دندانپزشکی، دانشکده دندانپ 2290احمد)استاد راهنما(؛ربانی، فریبا. بررسی انواع هپاتیت. شماره مثال: اشجری،

 .1376نی تهران.اپزشکی وخدمات بهداشتی درم

 

 قواعداستناد به کتب ترجمه شد :

محعل   -4نام و نام خانوادگی )مترجم یا مترجمعان(   ترجمه  -3نوان کتاب ع -2نفر(   6ام خانوادگی و نام)نویسنده یا نویسندگان تا ن-1

 ال انتشارس -6ناشر   -5انتشار 

 1381مثال: پندسی، شاراد. درمان عملی دیابت. ترجمه شهناز خاقانی، هدی بوشهری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
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 منابع کتاب یک سازمان:

 ل انتشاراس -5ناشر  -4محل نشر  -3عنوان کتاب -2سازمان  اسم-1

معوزش  مثال: سازمان بهداشت جهانی، روش تحقیق در سیسعتمهای بهداشعتی. تهعران: معاونعت پژوهشعی وزارت بهداشعت، درمعان و آ       

 .1376بهداشتی،

 

 ضمائم (14

 الععات هعت تکمیعل اط  جدر این قسمت مطالب، جداول، شکل ها و یا... که به طور مستقیم به پایان نامه ارتباط ندارد بلکعه ارائعه آنهعا،    

 خوانندگان ضروری به نظر می رسد، درج می گردد.

 

  اونت آموزش عصفحه تاییدیه هیئت داوران و م  (15

 معاونت آموزشی در این صفحه قرار میگیرد.ی استادان راهنما، مشاور، داور ، تصویب نامه با امضا

 

 

 چکید  به زبان انگلیس   (16

کلمعه   150-300ارسی مطابقت داشته باشد در هعر صعورت بایسعتی از    ترجمه سلیس و روان چکیده فارسی است و بایستی با چکیده ف

کلمعات   سعت یده می بابیشتر نبوده و ساختاری نوشته شود.)عنوان, زمینه، هدف، مواد و روشها، یافته ها، نتیجه گیری(. در انتهای چکی

 .(11)پیوست نیز درج گردد  )معادل کلمات کلیدی ذکر شده در چکیده فارسی(کلیدی

 

 

 ه عنوان انگلیس صفح  (17

 تکمیل و در این قسمت آورده می شود. 3همانند پیوست 

 

 صفحه آخر  (18

 .قرار می گیرد A4قبل از رویه پشت جلد، صفحه سفید 
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 :اصول رایانه ای

 تایپ متن اصل  پایان نامه

 یل صورت گیرد:ذهایی به شرح  و با استفاده از قلم مناسب و نیز اندازه wordپیوتری ایان نامه باید از طریق برنامه کامتایپ پ

 ته شود.در نظر گرف 12با سایز  Times New Roman  یسیلو در انگ 14با سایز B Nazanin  قلم مورد استفاده در متن فارسی

 در نظر گرفته شود. 15/1فاصله بین خطوط 

ه در بعاالی مععادل فارسعی آن، در معتن بعه      بعا قیعد شعمار    1در صورتی که نیاز به ارائه کلمات و یا اصطالحات خارجی باشد، این کلمات

 درج شود. 10صورت پانویس در پایین صفحه مربوطه تایپ گردد. اندازه نوشتار زیرنویس با همان قلم متن و سایز 

اصعله سعطر   فپانویس مربوط به هر صفحه با رسم یک خط افقی از متن اصلی جدا گردد. فاصله بین دو سطر پعانویس بعه انعدازه نصعف     

 تایپ گردد. 10شده جهت متن اصلی می باشد. پانویس با قلم تعیین 

ردنعد. فاصعله   از سمت چپ صفحه شروع بعه تایعپ گ   فرمولها اعم از فرمول های ریاضی و یا شیمیایی بایستی در محدوده مجاز صفحه و

 .اسب انتخاب شودبین فرمولها و نیز فاصله یک فرمول از سطر باال و یا پایین متن، بسته به نوع فرمول بایستی من

 گعردد. فاصعله   جدول در باالی آن تایعپ  بهشماره و توضیح مربوط به هر شکل در زیر آن تایپ شود و همچنین شماره و توضیح مربوط 

ن ولعین سعطر معت   بین آخرین سطر از متن تا توضیح مربوط به جدول و یا شکل و نیز فاصله بین جدول و یا توضیح مربوط به شکل تا ا

 بایستی حدود دو برابر فاصله معمولی بین دو سطر انتخاب گردد. پایان نامه

بععد از آن   واز پرانتعز   اشند. قبلو... باید به کلمه قبلی خود بچسبد و با کلمه بعدی یک فاصله داشته ب "؛"، ":"عالمت های نقطه، کاما،

 یک فاصله وجود داشته باشد ولی محتویات داخل آن بدون فاصله قرار گیرند.

 صورت گیرد.رچوب زیر انامه بایستی در چه پ مطالب در هر صفحه از متن اصلی پایانتای

 تنظیمات حاشیه صفحات پایان نامه

 سانتی متر 5/3حاشیه سمت راست صفحه: 

 سانتی متر 5/2حاشیه سمت چپ صفحه: 

 سانتی متر 5/2حاشیه باالی صفحه: 

 سانتی متر 5/2حاشیه پایین صفحه: 

 

                                                 
1 -word 
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 ، فصل ها و بخش هاشمار  گذاری صفحات

 شود. تین استفادهبرای شماره گذاری صفحات عنوان تا آخر فهرست ها در پایان نامه های فارسی از حروف ابجد و در انگلیسی حروف ال

ر فحات بایعد د صع اعداد انجام معی گیعرد. شعماره     نامه که از مقدمه شروع می گردد با شماره گذاری صفحات مربوط به متن اصلی پایان

 ین هر صفحه و در وسط آن درج گردد.پای

 شماره گذاری عناوین و زیر مجموعه های مربوط به هر بخش، بر اساس الگوی زیر انجام شود:

1) 

1-1) 

2-1) 

2-1-1) 

2-2-1) 

 

 جداول، نمودارها و تصاویر

قیعق،  دانعا،  وایعد خ بارهعا و تصعاویر   هر پایان نامه به طور عمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است. جدولها، نمود

وجعود در  میافته های  ومرتب و مستقل باشند. هر جدول/نمودار/تصویر باید بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد 

 آن قابل تجزیه و تحلیل و ارزیابی باشد.  

 اسعت نشعانه  دیگر جدا می شوند، مشخص می شود. ععدد سعمت ر  شماره گذاری کلیه شکلها در متن با دو شماره که با خط فاصله از یک

 شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر در آن فصل است.

اده ر جعدول اسعتف  هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد. عنوان جدول باید مختصر، مفید و کامل باشد. هر کجا عالئعم اختصعاری د  

نویس ول دارای پعا استفاده از اینتر در داخل سلول ها مجاز نمی باشعد. هرگعاه جعد    ل الزامی است.گردید، ذکر فرم کامل در پایین جدو

 باشد این پانویس درست ذیل جدول قرار می گیرد و شماره گذاری آن مستقل از شماره گذاری پانویس های متن است.

 ان شعکل هعا و  . عنوان جدول هعا در بعاالی آن و عنعو   تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند 

آن در زیعر   ذکر می گردد. اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، الزم اسعت مرجعع    B Nazanin12 Bold نمودارها در زیر آن با قلم

نین بایعد طعوری   ، همچسانتی متر باشد 16 زار دهیم که عرض آنها بیشتر ارصورت افقی ق هشکل آورده شود. جدول هایی را میتوانیم ب

د، نظیم معی شعون  یرند که متن باالی آنها به سمت عطف پایان نامه واقع شود و همچنین شکل هایی که در راستای طولی کاغذ تقرار گ

ر دداخعل معتن و    شکل ها و جعدول هعا حتعی المقعدور     باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنها به سمت لبه ی پایان نامه قرار گیرد.

یعد حعاوی خعط    تیعه معی گردنعد الزامعا با     کترین فاصله به محلی که ذکر شده، آورده شوند. تصاویری که نمونه های میکروسکوپینزدی

 مقیاس باشد. بهتر است شکل ها و نمودارها در یک صفحه باشند.

 ودداری شود.وری مانند وسایل، ابزار و اشخاص خنکته: از درج تصاویر غیر ضر

معومی،  ورد اسناد عمایان نامه، از جدول، نمودار یا عکسی که قبال منتشر شده است استفاده می شود، به جز در در صورتی که در متن پ

 .ز اشاره شودالزم است اجازه کتبی ناشر مربوط نیز تهیه شود و در ذیل جدول، نمودار و عکس، به موضوع اخذ اجازه از ناشر نی
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 تعداد مجلد و لوح فشرده

یشان تحویعل دهنعد.   ابه  PDFو  wordپایان نامه صحافی شده تهیه و به همراه فایل  ،تعداد اساتید راهنما و مشاوردانشجویان باید به 

 ارائه گردد.به کتابخانه دانشکده تهیه و  PDFو  wordحاوی فایل  CDهمچنین یک جلد پایان نامه همراه با یک عدد 

 

  پایان نامه از دفاع 
 ععالم شعده   ریخ دفعاع  ا ع از پایان نامه خواهد بود لذا الزم است کلیه نمرات دانشجو قبل از تعیین تازمان فارغ التحصیلی زمان دفا

 باشد.

  بعدون صعحافی(   هعا  پایعان نامعه   تمامی نسخ کامل  بعد از آماده شدن روز 10- 14، استاد راهنما بعد از تأییدزمان دفاع پایان نامه(

 تعیین میگردد. وتهیه مقاله،

  ویان حاضعر پاسعخ   دانشجو به پرسش هعای داوران و دانشعج   ،برنامه ریزی گردد و بعد از ارائه دقیقه 20زمان در مدت ارائه دفاعیه

 خواهد داد.

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

 

  ه میشود:اع به رییس هیات داوران داداز آموزش تهیه میشود و در جلسه دف هیات داورانمشابه فرم زیر به تعداد اعضای 

معیار های ارزشیابی پایان نامه دندانپزشکی جدول  

امتیاز کسب 

 شده
 شرح حد اکثر امتیاز

 6 

 فارنن  ااا و  ری، روش کاار و وااا ل ، ث ات نجاای ،     ان نامه شامل خالصه، مقدمه و معرفچگونگی تدوین و نگارش علمی پای

 شماره گذنری منسجم آنها در مجن

 کیفیت و میزنن نرتباط موضوع پایان نامه ثا رشجه تخصصی 2 

 چگونگی عرضه کار پایان نامه و تسلط ثه مطلب و ن وه ثیان و ندنی توضی ات الزم 4 

 خالقیت و ثه روز  ثودن پروژه 3 

 میزنن حصول ثه نجای  پیش ثینی شده در ادف ننجخاب شده نز عنونن پایان نامه 3 

 جمع  نمجیاز 18 

  
 تاریخ و نمضاء عضو م جرم ایات دنورنن

 

 

درجعه   به چهعار  هوطارزشیابی پایان نامه توسط داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مرب

 (14ز کمتر ا) ولغیر قابل قب (،14 -99/16)خوب (، 17 – 99/18)بسیار خوب  (، 19 – 20)عالی  متمایز می گردد.
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 سانتی متر 3

 2*2آرم در سایز 

 14فونت تیتر

 14دو سطر با فونت تیتر 

 16فونت تیتر 

 14فونت تیتر 

 14یک سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 12دو سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 14دو سطر با فونت تیتر

 سانتی متر 3

ت از قلم تیتر استفاده نمایید. متون به صور

وسط چین باشد. فاصله بین خطوط 

SINGLE د.باش 
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 :عنوان

........................................................... 
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 14فونت تیتر

 14سطر با فونت تیتر  یک

 16فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 12یک سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 12یک سطر با فونت تیتر 

 10فونت تیتر 

 14دو سطر با فونت تیتر

 سانتی متر 3

 سانتی متر 3

از قلم تیتر استفاده نمایید. متون به 

چین باشد. فاصله بین  صورت وسط

 باشد. SINGLEخطوط 
 

 12فونت تیتر 

 12یک سطر با فونت تیتر 
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  Times New Roman از قلم برجسته

استفاده نمایید. متون به صورت وسط چین 

 باشد. singleباشد. فاصله بین خطوط 

3 cm 

Arm size 2*2 cm 

One blank line with font times new roman 14 

Two blank lines times new roman, 20pts, bold 

Two blank lines times new roman,14 pts,bold 
Font Times New Roman, 12 pts, bold 

Font Times New Roman, 12 pts, bold 

 

Two blank lines Times New Roman,14 pts,bold 

 Font Times New Roman, 14 pts, bold 

 

One  blank lines Times New Roman,14 pts,bold 

 
Font Times New Roman, 14 pts, bold 

 2015 سال به میالدی ذکر شود. مثال

3 cm 
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صفحه اظهارنامه: 4تپیوس  

 

 

 

 

 

 اظهارنامه دانشجو
 

 
 نامه:موضوع پایان

  کارشناسی ارشد /PhDتخصصی  یادانشجوی دوره دکتر                                                  اینجانب 

شده در  که تحقیقات ارائه مینمایگواهی م تهران علوم پزشکی دانشگاه                                          دانشکده

باشد و در موارد شده مورد تائید می م شده و صحت و اصالت مطالب نگارشنامه توسط اینجانب انجااین پایان

ر دلب مندرج نمایم که مطااستفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعالوه گواهی می

ز کار سایر هیچ بخش آن ا نامه تاکنون  برای دریافت مدرک توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است وپایان

طور کامل رعایت ا بهر شگاهصوب دانم دستورالعملنامه در تدوین متن پایان ین کپی نشده است.دانشجویان و محقق

 ام.کرده

 

 امضاء دانشجو: 

 تاریخ:                                           
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 کیت معنویل: صفحه ما 5 پیوست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق چاپ، نشر و مالکیت معنوی پایان نامه

جاز می هنما متنها با موافقت استاد را» هرگونه کپی برداری به صورت کی پایان نامه یا بخشی از آ (1

 باشد.

دانشگاه  کتبی کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و بدن اجازه (2

 به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

 یان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پا (3
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 : فهرست عالئم و اختصارات 6پیوست 
 

 

 فهرست عالئم و اختصارات
 14یک سطر با فونت تیتر 

CV                           Coefficient of Variation 

IR                             Infra Red 

Mg                           Milligram(s)  

Ng                            Nanometer 

SD                            Standard Deviation 

UV                           Ultra Violet 

   

 

 

 

 

 

 

 14فونت تیتر 
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: صفحه فهرست 7پیوست   

 

ست مطالبفهر  

14یک سطر با فونت تیتر    
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14یک سطر با فونت تیتر     

  فصل اول: کلیات و بیان مساله
 1 .................................................................................................................................................................................................................................. .مقدمه1-1
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4-1 ............................................................................................................................................................................................................................... 14 

 

 فصل پنجم:یافته ها
5-1 ............................................................................................................................................................................................................................... 14 
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 21 ....................................................................................................................................................................................................................... مآخذمنابع و 

 24............................................................................................................................................................................................................. چکیده انگلیسی
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14فونت تیتر 

 12فونت تیتر 



30 

 

 : فهرست جداول 8پیوست 
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 48.............................................................................................................. عنوان دومین جدول در فصل سوم .........2-3 جدول

 73............................................................................................چهارم .........................فصل جدول در  اولین . عنوان1-4 جدول

 82................................... عنوان اولین جدول در فصل پنجم ......................................................................................1-5جدول

 

 

 

 

 

 14فونت تیتر 

 14فونت تیتر 

 14یک سطر با فونت تیتر 
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 14فونت تیتر 

 14فونت تیتر 
 14یک سطر با فونت تیتر 

 B Nazanin 14فونت 
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 : فهرست نمودارها 10 پیوست

 

 نمودارها فهرست

 14یک سطر با فونت تیتر 
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 75..................................................................................................................... . عنوان اولین نمودار در فصل چهارم1-4نمودار 
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 14یک سطر با فونت تیتر 

 B Nazanin 14فونت 
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 چکیده به زبان انگلیسی:  11پیوست

 

 

 

Abstract: 
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