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 دکترای حرفه ای دندانپزشکی آیین نامه و راهنمای نگارش پایان نامه
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به  4به میزان يک واحد و رساله  هر کدام  3رساله ، 2رساله ،1قسمت مجزای رساله  4يان نامه به واحد پا

 .واحد تقسیم می گردد 4میزان 

( در ترم دوازدهم ارائه و 4( در ترم يازدهم، رساله )3( در ترم دهم، رساله )2( در ترم نهم ، رساله )1رساله )

 بايستی توسط دانشجويان اخذ گردد.

اد راهنما ، با توجه به توانايی و ( توسط است2و  3( توسط شورای پژوهشی، رساله )1نمرات واحد رساله )

 فعالیت دانشجو در خصوص پايان نامه، در انتهای هر ترم تحصیلی اعالم می گردد.

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

 

 1رساله 

می شود اماا دانشاجويان مای ثبت  9توسط دانشجويان دريافت می شود و نمره در ترم  9در ترم اين واحد  

 .جهت بررسی و انتخاب موضوع با استاد راهنمای مربوطه مطالعات مقدماتی را شروع نمايند 8توانند از ترم 

 .د درسی دوره خود را گذرانده باشدواح 121در زمان ثبت موضوع پايان نامه، دانشجو می بايست حداقل 

ان مقرر به ثبت نرسانند تا زمان ثبت پايان نامه، واحد درسی دانشجويانی که موضوع پايان نامه خود را در زم

 جديد ارائه نخواهد شد.

(، دانشجويان می بايست واحد های روش شناسی 1قبل از اخذ واحد پايان نامه)قبل از دريافت واحد رساله 

    .گذرانده باشند 2و 1تحقیق 

 .را گذرانده باشند 2و 1 زبان تخصصی قبل از اخذ واحد پايان نامه، دانشجويان می بايست واحدهای

 

 اساتید پایان نامه

و تايید آن در شاورای  موزشی و استاد راهنما اختیاری و بر اساس عالقمندی های فردی استآ هانتخاب گرو

 .پژوهشی دانشکده می باشد

 .و داشتن استاد مشاور الزامی نیست انتخاب استاد مشاوربايد با هماهنگی استاد راهنما باشد



انتخاب دو استاد راهنما از يک گروه آموزشی نبايد صورت بگیرد ولی انتخاب اساتاد مشااور از هماان گاروه 

 .آموزشی استاد راهنما ايرادی ندارد

 .اساتید انتخابی راهنما ، مشاور بايد در شورای پژوهشی دانشکده تايید شوند

ثنا با تايید شورای پژوهشی دانشکده میتوان از رتبه علمی استاد راهنما حداقل استادياری است، در موارد است

 اعضای هیئت علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود. .

سقف تعداد پايان نامه های دوره دکتری عمومی دندانپزشکی که به طور همزمان توساط هار اساتاد راهنماا 

 است. عدد 2هدايت می شود 

 

 موضوع پایان نامه

نبايد تکراری باشد، به اين معنا که پايان نامه با عناوان مشاابه ياا متفااوت ولای محتاوای  موضوع پايان نامه

سال اخیر در دانشگاه ذيربط انجام نشده باشد. در موارد خاص وبا نظر شورای پژوهشی دانشکده  5يکسان در 

ذ پاياان ناماه باا در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق مجدد در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخا

 .عنوان ومحتوای مشابه بال مانع است

 .موضوع پايان نامه در قالب بررسی مقاالت قابل قبول نمی باشد

 

 دفاع از پرورپوزال

پرپاوزال  اساتید، آن پس از تکمیل پروپوزال توسط دانشجو زير نظر اساتید راهنما و مشاور و تايید آن توسط

  . وددر گروه آموزشی مربوطه مطرح می ش

جهت طرح پروپوزال در شورای گروه دانشجو فرم های مربوط به ثبت پروپوزال را از اداره آموزش و معاونات 

پژوهشی گرفته و به مدير گروه مربوطه تحويل دهد تا پس از امضای مدير گروه و اعضا گروه حاضر درجلسه 

 .ده شودبه اداره آموزش و معاونت پژوهشی دانشکده تحويل دا دفاع پروپوزال



  در صورتیکه پس از ثبت پروپوزال بسته به شرايط تحقیق، استاد راهنما نیاز باه تیییار در

هر قسمت از پروپوزال مورد مطالعه، احساس نمايد، می بايست مراتط کتباً جهت طرح در 

 شورای پژوهشی اعالم گردد.

  و باه شارط  تیییر استاد راهنما فقط در شرايط خاص با ذکر علت موجه توسط دانشاجو

 موافقت شورای پژوهشی فقط يک بار ممکن خواهد بود.

   تیییردر عنوان يا محتوای پشنهادی تحقیق با درخواست استاد راهنما و تايید در شورای

 پژوهشی فقط يک بار ممکن  خواهد بود.

 

 

 پایان نامه در قالب طرح تحقیقاتی

به صورت طرح تحقیقاتی ثبت نموده و از کمک های  دانشجويان می توانند پايان نامه های تحقیقاتی خود را

 مالی معاونت پژوهشی بهره مند شوند. مراحل ثبت به ترتیب زير است:

 ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار -1

شورای پژوهشی دانشکده توسط استاد راهنمای گروه توسط دانشجو  و سپس در دفاع از پروپوزال در  -2

 پايان نامه

 ی و پاسخگويی به سواالت احتمالی داوران توسط استاد راهنمای پايان نامهطی مراحل داوری تخصص -3

در پايان استاد راهنمای دانشجوقرارداد با معاونت پژوهشی را امضا کرده و کار تحقیقااتی مای تواناد  -4

 آغاز شود

  افرادی که پیش از تصويب نهايی پروپوزال در شورای پژوهشی دانشاکده مراحال اجرايای طارح

 .د را آغاز کرده باشند طرح مربوطه تصويب نخواهد شدپژوهشی خو

  میلیون تومان باشد برای ارزيابی به شورای پژوهشی دانشگاه  7طرح هايی که هزينه آنها بیش از

 .ارسال می شوند

 

 

 



 

 3و  2رساله 

 دکترای عمومی منوط به ارائه گزارش پیشرفت در فرم های مخصاوص مای باشاد. 3و  2تايید نمرات رساله 

 .اين فرم ها از معاونت آموزشی قابل تهیه می باشد

لحاظ  11در پايان ترم  3و نمره رساله  11در پايان ترم  2، نمره رساله 1در صورت ثبت و تايید نمره رساله 

 .می شود

 می باشد 21و  17    3و 2، 1حداقل و حداکثر نمره رساله 

 .می باشد 18از  4سقف نمره رساله 

 

 جويان يکی از موارد زير را به معاونت پژوهشی ارائه دهند، معاونت پژوهشی نماره در صورتیکه دانش

 اضافه می نمايد: 4تشويقی را به سقف نمره رساله 

 نمره  5/1 تااز پايان نامه ،   oral presentationارائه پوستر يا                     

لمای اعتباار ع مجاالت داخلای دارایمقالاه از   Acceptanceناماه  وارائه پرينت مقالاه                     

 نمره 1تا  پژوهشی

 ISI مجالت خارجی ايندکس شده درمقاله از   Acceptanceنامه  وارائه پرينت مقاله                     

MEDLINE  ،PubMed Central   ،Scopus  ،Chemical abstract     Embase    

Biological abstract  نمره 2  تا   سايرو 

 

 

 4رساله 

 فاصله زمانی ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع حداقل يکسال است.

 در  شرايط خاص بنا به نظر استاد راهنما وتايید شورای پژوهشی زمان دفاع قابل تیییر خواهد بود.



ه پاياان ناماه باه دانشجويانی که پايان نامه آنها در قالب طرح تحقیقاتی می باشد بايد عالوه بر نگارش و تهی

نگارش و تهیه گزارش نهايی طرح نحقیقاتی خود پرداخته و هر دو را به معاونت پژوهشای دانشاکده تحوبال 

 دهند.

 روز قبل از جلسه دفاع به اساتید و هیئت داوران تحويل داده شود 7پايان نامه نگارش شده حداقل 

نامه ها را بر عهده دارند از اعضای زير تشکیل  هیئت داوران که مسوولیت تصمیم گیری نهايی در مورد پايان

 می شود:

  اساتید راهنما و مشاور-1

 نماينده معاونت پژوهشی -2

 نماينده معاون آموزشی از گروه مرتبط با پايان نامه -3

يک عضو از اعضای هیئت علمی يا محققان، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی  -4

 مربوطه

 دقیقه می باشد. 21مدت زمان ارائه پايان نامه در جلسه دفاع 

بعد از جلسه دفاع دانشجو بايد اصالحات احتمالی مورد نظر هیئت داوران را انجام داده و پس از تايید اساتاد 

و  اساتید مربوطه ، معاونت پژوهشی، کتابخانهجهت ارائه به  های کافی نسخه  تعدادراهنما پايان نامه بايد در 

 (نسخه 4حداقل تعداد نسخه ها بسته به تعداد اساتید مربوطه، ) .معاونت آموزشی صحافی شود 

 

 

 



 

 راهنمای نگارش پایان نامه 

 

 .است A4 قطع پايان نامه  

 ترتیب مطالب

 :الف( صفحات ابتدايی

 صفحه عنوان ) کلیه مندرجات روی جلد عیناً در اين صفحه قرار می گیرد(. -1

 ) اختیاری(تقديم و تشکر  -2

شامل:  سابقه و هدف، مواد و روش ها، يافته ها و نتیجه گیری است. اين چکیده بايد به زبان  ،چکیده -3

 واژه کلیدی در پايان آن درج شود. 5تا  2کلمه باشد. و  411تا  251 فارسی و بین

 ، شکل ها و نمودارها ول هافهرست مطالب ، جد -4

اصلی و فرعی مشخص می شوند . عنااوين اصالی باا ياک  فهرست مطالب بخشی است که در آن عناوين

 و...( مشخص می شوند. 1-2،  1-1( و عناوين فرعی با دو شماره ) .و .. 1،2شماره )

. شماره گذاری جادول هاا شامل شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه می باشد دول هافهرست ج

 به ترتیب استفاده آنها در متن پايان نامه است.

شکل ها و نمودارها شامل شماره شکل يا نمودار، عنوان و شماره صفحه می باشد. شماره گذاری  فهرست

 ها به ترتیب استفاده آنها در متن پايان نامه است. شکل

 ب(متن پايان نامه :

             و فونت فارسی پايان ناماه  12و با اندازه   Times New Roman فونت انگلیسی پايان نامه  

B Nazanin    باشد. 14و به اندازه  

 

 



 

 فصل اول : مقدمه

 شامل 

                                                                                                             موضوع نتخابدالیل ا

                                                                                                                  بیان مساله

                                                                                                        مروری بر مطالعات انجام یافته

نوع عنوان يا هدف کلی،  ، سال چاپ مقاله، نام نويسنده اول به ترتیب از جديد به قديم دربردارنده) 

 (  آمدههای بدستنتايج و يافته، معیارهای ورود و خروج، مختصری از روش اجرا، تعداد نمونه ،مطالعه 

                                                                                           شامل هدف کلی، اهداف اختصاصی( ) اهداف        

 فرضیه ها        

 

 مواد و روش ها:  دومفصل 

روش نموناه  ، حجام نموناه و (معیارهای ورود وخاروج ) جامعه مورد بررسی اين قسمت شامل نوع مطالعه،

اجرای تحقیق و  روش تجزياه و تحلیال  روششرح دقیق متییرهای تحقیق و مقیاس سنجش آنها،  گیری ،

 .استهداده 

  رهای مورد اساتفاده در انجاام مشخصات تمام مواد شیمیايی يا ابزااطالعات کامل و دقیق درباره

 مطالعه ضروری است.

  چگونگی در نظر گرفتن مسايل اخالقای و رعايات اساتانداردهای اخاالق پاژوهش در مطالعاات

 .ذکر شودبايد انسانی و حیوانی 

 

 یافته ها : سومفصل 

انجام شده می باشد . يافته ها باياد باه صاورت شامل يافته های به دست آمده از بررسی ها و آزمايش های 

 واضح، دقیق، دارای نظم منطقی با به کارگیری جدول ، نمودار و تصوير ارايه شود.



 .يافته ها در صورت لزوم بايد با انجام روش های آماری همراه باشند

 .در اين بخش هیچ گونه بحث يا تفسیری صورت نمی گیرد

 .در جدول و نمودار بايد خودداری کرد از تکرار داده های ارائه شده

 نوشته می شود جداول و نمودارها در محل مرتبط با موضوع آورده شود.شماره وعنوان هر جدول در باالی آن

 .نوشته می شودو شماره و عنوان هر شکل يا نمودار در زير آن 

 

 بحث و نتیجه گیری چهارم: فصل 

باا بدون تکرار داده ها بیاان مای شاود،  ، ه ها به آن اشاره شدی که در فصل يافتنتايجقسمت  در اينبحث: 

نقااط يافته ها با يکديگر بحث می شود.  تشابه يا تفاوت درموردشود و مقايسه می  مطالعاتيافته های ديگر 

  .ضعف و محدوديت های احتمالی مطالعه بیان می شود

ته بندی شاده جهات اساتفاده بهیناه از : در اين قسمت نتايج اختصاصی و مهم به صورت دسنتیجه گیری 

محتويات پايان نامه ارائه ی گردد، طوری که خواننده پايان نامه با خواندن آن بتواند يافته هاای مهام پاياان 

 نامه را به دست آورد.

 

بی جواب در رابطاه  محدوديت ها و سوال هایدر اين بخش از پايان نامه ها به محدوديت ها و پیشنهاد ها : 

در ايان بخاش زمیناه  . در واقاعمی شود  و راه حلهای پیشنهادی ارائه  می شود قیق انجام شده اشارهبا تح

 های تحقیقاتی جديد پیش روی محققان گذاشته می شود.

 

 ( : Referencesفهرست منابع )

 .ده شوندمنابع به ترتیب استفاده در متن لیست شوند. منابع در متن با اعداد در پرانتز)بعد از نقطه ( آور

 .( تنظیم می شوندVancouverمنابع به صورت استاندارد ونکور)



ابتدا نام نويسنده) نويسندگان(، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره سريال،   :برای مقاالت خارجی

 شماره صفحه

ل چاپ، سال نام نويسنده) نويسندگان(، نام کتاب، نوبت چاپ، صفحه مورد نظر، مح  :برای کتب مرجع   

 انتشار و ناشر

نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مجله يا کتاب، شماره جلد،   :برای مراجع فارسی   

 نوبت چاپ، ناشر، شماره صفحه، محل انتشار، سال انتشار

نفار  6بیشاتر از  عدد يا کمتر باشد بايد نام تمام آنها ذکر شود. اما اگار تعاداد 6وقتی تعداد نويسندگان 

 استفاده می شود.  et alنفر اول آورده می شود و سپس از کلمه  6باشد نام 

 

 صفحات انتهای پايان نامه:ج( 

 صفحه ماقبل آخر )چکیده انگلیسی پايان نامه( : اين بخش ترجمه چکیده فارسی می باشد.

 .نگلیسی باشداين صفحه بايد ترجمه صفحه عنوان به ا صفحه آخر صفحه عنوان می باشد

 شماره گذاری صفحه های متن:

  … , I, II, III , IV, Vتا ابتدای مقدمه )صفحه اول( صفحات با حروف يونانی شماره گذاری می شوند: 

شماره گذاری صفحات متن از شروع فصل اول تا انتهای پايان نامه اداماه خواهاد داشات. شاماره اعاداد 

 .گیرندصفحه بايد در وسط و پايین صفحه قرار 

 .پايان نامه بايد قبل از پرينت نهايی به تايید استاد راهنما برسد
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