
  

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

  دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

  معاونت پژوهشی
  

  

  

  

  دانشجویان راهنماي پژوهش

  تحصیالت تکمیلی
  

  

  

  

  

  :تهیه و تدوین

و پیراپزشکی دانشکده بهداشت کارشناسان معاونت پژوهشی

  

  

  1391پاییز 



  :مقدمه- 1

موظف است در یک زمینه مربوط است که طی آن دانشجوتحصیالت تکمیلی حله تحصیلی دوره آخرین مرنامه ارائه پایان

و کلیه دانشجویان تحصیالت  بپردازد)  نظري وعملی(حقیق علمی تظر استاد راهنما به خود، زیر ن یبه رشته تحصیل

  .تکمیلی موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند

  .ز اهداف اصلی نگارش پایان نامه در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی استیکی ا

پایان نامه نوشته اي است شامل چکیده، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه و تاریخچه 

ملکرد حقیقی و عملی نتایج، بحث و پیشنهادات، بر کارهاي انجام شده و آخرین اطالعات تئوري، عمختصر، مروري 

فهرست منابع و مأخذ که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاري استادان مشاور تنظیم و تدوین می 

  .شود

  .رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان براي حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است

  

  تحقیقاتی پایان نامه مراحل ارائه طرح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1و تکمیل فرم شماره ) با نظر استاد راهنماي اول(تعیین استاد راهنماي اول و در صورت نیاز استاد راهنماي دوم و استاد مشاور 

  )2فرم شماره (نی بر بررسی تکراري نبودنبارت استاد راهنما و چک نمودن عنوان مانتخاب عنوان پایان نامه توسط دانشجو با هماهنگی و تحت نظ

معاونت پژوهشی دانشکده وب سایت از ي دفاع از عنواندریافت فرم ها

نما و ارائه فرمهاي تکمیل و تأیید استاد راه)   4فرم شماره (و فرم پروپوزال پایان نامه توسط دانشجو ) 3فرم شماره (تکمیل فرم تصویب عنوان و موضوع 

شده به مدیر گروه

پایان ترم دوم

ترم سوم

ن و موضوع پایان عدم تصویب عنواتصویب عنوان و موضوع پایان نامه

نامه

ارسال پروپوزال تکمیل شده و فرم تصویب عنوان و موضوع تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشکده توسط مدیر گروه تحصیالت تکمیلی و معرفی 

داوران و درخواست برگزاري جلسه تصویب عنوان و موضوع پایان نامه

فرم (موضوع پایان نامه و پروپوزال و تکمیل فرم صورتجلسه  برگزاري جلسه عنوان و تصویب!

) 3شماره 

انجام اصالحات الزم در عنوان 

با هماهنگی و نظارت استاد 

انجام اصالحات پیشنهادي داوران توسط دانشجو با تأیید استاد راهنما و ارائه پروپوزال اصالح شده به مدیر گروه 

  روز 10تحصیالت تکمیلی توسط استاد راهنما حداکثر ظرف مدت 



  

  

  

  

  

  

  

  

فرمهاي (، حکم اساتید راهنما )6فرم شماره (صدور ابالغ دانشجو 

)9فرم شماره (و حکم اساتید مشاور ) 8و 7شماره    

!عقد قرارداد طرح پژوهشی پایان نامه با دانشجو توسط معاونت پژوهشی دانشکده

دریافت معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانشکده جهت مراجعه به محیط 

!و شروع کار پایان نامه) جمع آوري اطالعات(پژوهشی 

به معاونت پژوهشی ) 10فرم شماره (ارائه گزارشات دوره اي بر اساس مدت زمان اجراي پایان نامه 

  دانشکده

اله مستخرج از پایان نامه به معاونت ارائه گزارش نهایی طرح و اعالم وصول مق

با نظارت استاد راهنما و تأیید ناظر و مدیر گروه تحصیالت (پژوهشی دانشکده 

اعالم خاتمه طرح پایان نامه به استاد راهنما و دانشجو و ارسال نامه خاتمه طرح به حسابداري 

دانشکده

ارسال گزارش نهایی طرح، اعالم وصول مقاله و خاتمه طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه

!و قرارداد منعقده به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال پروپوزال مصوب

  12و  11و فرمهاي شماره ...) فاکتور مسافرت، مواد و و وسایل، تکثیر و (ارائه فاکتورهاي مربوط به هزینه پایان نامه 

توسط دانشجو به معاونت پژوهشی دانشکده و پرداخت چک به مبلغ هزینه هاي پروپوزال ) هزینه هاتی بدون فاکتور(

در وجه دانشجو

به معاونت پژوهشی  آنبه همراه اصل پروپوزال اصالح شده و نسخه الکترونیکی ) 5فرم شماره (ارائه فرم تأییدیه اصالحات انجام شده در پروپوزال 

  ) تاریخ و شماره شده در دبیرخانه (دانشکده 



  :و موضوع بعد از برگزاري جلسه دفاع از عنوان و موضوع پایان نامه و تصویب عنوان مراحل دفاع از پایان نامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دریافت راهنماي تدوین و نگارش پایان نامه و ابالغ تصویب عنوان و موضوع پایان نامه از 

معاونت پژوهشی دانشکده و تحویل برگه انتخاب واحد توسط دانشجو

هنمانگارش پایان نامه تحت نظارت استاد را

توسط استاد راهنما و تعیین تاریخ برگزاري جلسه پیش دفاع و تعیین داوران و ارائه  13اعالم آمادگی جهت برگزاري جلسه پیش دفاع و تکمیل فرم شماره  

هفته قبل از برگزاري جلسه پیش دفاع 3نسخه پیش نویس پایان نامه به مدیر گروه تحصیالت تکمیلی حداکثر  3و  فرم تکمیل شده 

برگزاري جلسه پیش دفاع با حضور  اساتید راهنما، مشاور، داوران و دانشجو و ارائه گزارش پایان نامه توسط دانشجو 

) 14فرم شماره (پیش دفاع  و ارائه نظرات اصالحی داوران و  تنظیم صورتجلسه

)  15فرم شماره (ارائه پایان نامه اصالح شده و فرم تأییدیه انجام اصالحات پایان نامه 

توسط استاد راهنما به ) 16فرم شماره (و فرم اعالم آمادگی برگزاري جلسه دفاع 

عاونت پژوهشی دانشکده و تعیین تاریخ پیشنهادي جهت برگزاري جلسه دفاع نهایی م

روز قبل از برگزاري جلسه دفاع 20

تصویب پیش نویس پایان نامه 

عدم تصویب پیش نویس پایان نامه 

ارسال پایان نامه اصالح شده 

براي داوران توسط استاد 

و  برگزاري جلسه دفاع با حضور اعضاي شوراي پژوهشی گروه تحصیالت تکمیلی، نماینده اداره آموزش، داوران، اساتید راهنما و مشاور و دانشجو

و ) 18فرم شماره(لسه دفاع سایر مدعوین با هماهنگی استاد راهنما و ارائه گزارش توسط دانشجو و ارائه نظرات اصالحی داوران و تنظیم صورتج

انجام اصالحات الزم توسط دانشجو با 

  د راهنماهماهنگی و نظارت استا

هفته 1ظرف مدت 

تصویب پایان نامه 

فرم شماره (اطالع رسانی توسط دانشجو 

17(  

عدم تصویب پایان نامه 

انجام اصالحات الزم توسط دانشجو با 

  گی و نظارت استاد راهنماهماهن

هفته 1ظرف مدت 

فرمهاي شماره (ارائه پایان نامه اصالح شده قبل از صحافی به استاد راهنما و اخذ تأییدیه انجام اصالحات و اتمام کار پایان نامه و تأیید مقاله

روز پس از برگزاري جلسه دفاع و ارسال فرمهاي مذکور براي مدیر گروه توسط استاد راهنما 10ر حداکث) 20و 19و15

فرم (توسط دانشجو  WWW.THESIS.IRANDOC.AC.IRثبت اطالعات پایان نامه در سایت اطالعات و مدارك علمی ایران به آدرس 

  )23و22شماره 

ارسال صورتجلسه پیش دفاع به معاونت پژوهشی دانشکده توسط مدیر گروه 

تحصیالت تکمیلی

ترم چهارم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

موضوع پایان نامه در شوراي پژوهشی تحصیالت تکمیلی امکان  ماه پس از تصویب عنوان و 3ه زودتر از امدفاع از پایان ن

بنابراین الزم است دانشجویان با در نظر گرفتن فاصله زمانی فوق نسبت به تکمیل و تأیید پایان نامه و . پذیر نیست

  .حویل آن به معاونت پژوهشی دانشکده اقدام نمایندت

  :پایان نامه پروپوزالتصویب مراحل 

دریافت فرمها از معاونت پژوهشی دانشکده-1

:استاد راهنماانتخاب -2

  ) 1فرم شماره. (دانشجو، موافقت استاد و تأیید مدیر گروه تحصیالت تکمیلی تعیین می شوداستاد راهنما به پیشنهاد -

باید از بین اعضاي هیأت علمی داخل دانشگاه انتخاب لیت راهنمایی دانشجو بر عهده استاد راهنما است که مسئو -

 و تأیید شوراي پژوهشی دانشکده اعضاي هیأت علمی تحصیالت تکمیلیپیشنهاد گروه  در شرایط استثنایی و با. شود

  .ه عنوان استاد راهنما انتخاب شوندتوانند ب مؤسسات پژوهشی کشور میدیگر دانشگاهها و محققین

  .استاد راهنما باید داراي مدرك دکترا با حداقل مرتبه استادیاري باشد -

اد راهنماي دیگر نیز توان در کنار استاد راهنماي اصلی از یک است ، میدر صورت نیاز و به پیشنهاد استاد راهنماي اصلی -

  .ادر نمودتاد راهنماي دوم حکم صاستفاده کرد و براي اس

تمام فعالیتهاي علمی و پژوهشی دانشجو در مرحله پژوهشی و تدوین پایان نامه باید با هدایت و نظارت استاد راهنما  -

  .دانشجو موظف است در هزمانی که استاد راهنما تعیین کند نتیجه تحقیقات خود را به وي گزارش نماید. صورت گیرد

به ) 20و  19، 15فرمهاي شماره (فرم تأییدیه انجام اصالحات و اتمام کار و تأیید مقاله ارسال 

معاونت پژوهشی دانشکده 

) فرم شماره   (آموزش ارسال صورتجلسه دفاع و اعالم نمره دانشجو به اداره 

پایان نامه به کتابخانه، استادر اهنما، استاد مشاور و پژوهش دانشکده و تکمیل رسید تحویل پایان نامه   CDارائه پایان نامه صحافی شده به همراه 

  هفته پس از جلسه دفاع 2ظرف مدت )21فرم شماره  ( 



تعداد آنها  .شود می  تعیینتحصیالت تکمیلی ما و پس از تأیید شوراي تخصصی گروه استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهن -

و نه استاد نمی تواند بیش از دو نفر باشد و در صورت نیاز به مشاوره با بیش از دو نفر متخصص، اسامی افراد می تواند به عنوان همکار 

  .مشاور نوشته شود

  )با توجه به شرایط دانشگاه(.باشد رشناسی ارشدکااستاد مشاور باید حداقل داراي مدرك   -

  .توانند یک مشاور داشته باشند هاي کارشناسی ارشد حداکثر می نامه پایان -

  .بایستی با توافق استاد راهنما اعمال گردد نامه می کلیه نظرات استاد مشاور در چهارچوب پایان -

وع پایان نامه و تصویب پروپوزال پایان نامه در شوراي پژوهشی حکم اساتید راهنما و مشاور پس از تأیید عنوان و موض -

  .گروه تحصیالت تکمیلی، توسط معاونت پژوهشی دانشکده صادر می گردد

  :انتخاب عنوان و موضوع پایان نامه -2

 دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال دوم و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی خود، موضوع پایان نامه را با -

به ) 2فرم شماره(هماهنگی استاد راهنما تعیین و پیشنهاد خود را به صورت فرم تکمیل شده طرح تحقیقاتی پایان نامه 

  .مدیر گروه تحصیالت تکمیلی تحویل دهد

 5پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتواي یکسان در موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد به این معنا که  -

موضوع پایان نامه دانشجو باید حداکثر تا ابتداي نیمسال چهارم تحصیلی دانشجو . اخیر در دانشگاه انجام شده باشد سال

  .به تصویب نهایی برسد

  :معیارهاي انتخاب عنوان

که مبناي تحقیقات  کاربردي باشد، به عبارت دیگر در راستاي راه اندازي یک روش درمانی یا آزمایشگاهی باشد-

  .ار گیرد و یا در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی جامعه نقش مؤثري داشته باشدبعدي قر

.داراي نوآوري باشد و یک مسئله یا سؤال علمی را پاسخ گوسد که قبالً به آن پاسخی داده نشده است-

.تحلیلی یا مداخله اي باشد-

.الگوي جدیدي را ارائه دهد-

.راه حل جدیدي را براي یک مشکل ارائه دهد-

.مناسب قابل اجرا باشددر مدت زمان -

اخالقی بودن پژوهش و روشهاي انتخاب نمونه و جمع آوري داده ها-



.باشدمتدولوژي آن مناسب با عنوان -

ارتباط پژوهش با رشته تحصیلی-

  :صویب عنوان و موضوع پایان نامه و پروپوزال پایان نامهت -3

  )4فرم شماره(نامه  یب عنوان و موضوع پایانو فرم تصو) 3فرم شماره (دریافت فرم پروپوزال  -

ارائه فرم تصویب عنوان و موضوع پایان نامه توسط دانشجو به استاد راهنما و ارائه فرم تکمیل شده توسط استاد راهنما  -

  مدیرگروه به 

  رگروهه مدیو تحویل ب تحت نظارت استاد راهنما)  4 فرم شماره(تکمیل فرم پروپوزال پایان نامه توسط دانشجو  -

تکمیل شده و فرم تصویب عنوان و موضوع تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشکده توسط مدیر گروه پروپوزال  سالار -

  ست برگزاري جلسه تصویب عنوان و موضوعمعرفی داوران و درخواو 

سط معاونت پژوهشی برگزاري جلسه تصویب عنوان و موضوع پایان نامه با هماهنگی استاد راهنما و مدیر گروه تو -

و تنظیم  ، مدیر گروه و اعضاي شوراي پژوهشی تحصیالت تکمیلیدانشکده با حضور اساتید راهنما، مشاور، داوران

و تصویب نهایی عنوان پایان نامه و پروپوزال پایان نامه توسط ) تکمیل فرم تصویب عنوان و موضوع پایان نامه(صورتجلسه

  معاونت پژوهشی دانشکده

رت عدم تصویب عنوان پایان نامه، دانشجو موظف است عنوان را با هماهنگی و نظارت استاد راهنما تغییر داده و در صو  -

  .عنوان جدید را به اطالع مدیر گروه تحصیالت تکمیلی برساند

نشکده و عاونت پژوهشی داارسال پروپوزال پایان نامه براي داوران توسط مبررسی و کارشناسی هزینه هاي پروپوزال و  -

  هفته  3اخذ نظرات داوران و ارسال نظرات اصالحی براي استاد راهنما حداکثر ظرف مدت 

  اعمال اصالحات توسط دانشجو با هماهنگی و نظارت استاد راهنما -

زال  به همراه پروپوزال اصالح شده و نسخه الکترونیکی پروپو) فرم شماره   (ارسال فرم تأییدیه انجام اصالحات پروپوزال  -

  به معاونت پژوهشی دانشکده توسط مدیر گروه تحصیالت تکمیلی 

  )فرمهاي شماره     (، حکم اساتید راهنما و مشاور )فرم شماره   (صدور ابالغ دانشجو -

  عقد قرارداد طرح پژوهشی پایان نامه با دانشجو توسط معاونت پژوهشی دانشکده -



اطالعات و اجراي پایان و جمع آوري  کده جهت مراجعه به محیط پژوهشیدریافت معرفی نامه از معاونت پژوهشی دانش -

معاونت پژوهشی دانشکده از طریق ... معرفی دانشجو به منظور استفاده از خدمات دیگر دانشگاهها و سازمانها و یا( نامه

  ).شود انجام می

با نظارت و تأیید استاد  ژوهشی دانشکدهارائه گزارشات دوره اي بر اساس مدت زمان اجراي پایان نامه به معاونت پ -

  گروهو مدیر راهنما و ناظر

با نظارت و تأیید  دانشکدهنت پژوهشی اوارائه گزارش نهایی طرح و اعالم وصول مقاله مستخرج از پایان نامه به مع -

  ر و مدیرگروهاستاد راهنما و ناظ

رسال نامه خاتمه طرح به حسابداري دانشکده توسط و دانشجو و ااعالم خاتمه طرح پایان نامه به استاد راهنما  -

  معاونت پژوهشی دانشکده

  ارسال گزارش نهایی طرح، اعالم وصول مقاله و خاتمه طرح به معاونت پژوهشی دانشکده -

توسط دانشجو به معاونت ...) مسافرت، تکثیر، مواد و وسایل و (ارائه فاکتورهاي مربوط به هزینه هاي پایان نامه  -

  شی دانشکده و پرداخت چک به مبلغ هزینه هاي پروپوزال در وجه دانشجوپژوه

   انواع تحقیق

  :، کاربردي و یا بنیادي باشد تواند به سه صورت نظري تحقیق می

شود که صرفاً در مرحله ارائه نظریه بوده و اثبات و رد آن نیز درمحدوده  به تحقیقاتی گفته می : الف ـ تحقیقات نظري

  .و امکان کاربري تجربی نداردنظریات است 

هاي اساسی در یک زمینه ویا  شود که با به کارگیري اصول و تئوري به تحقیقاتی گفته می : ب ـ تحقیقات کاربردي

  .هدف خاص بتواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده اعضاي جامعه قرار بگیرد

یا  که سعی در اثبات یا نفی کامل یا جزیی یک فرضیه یا تئوري شود به تحقیقاتی اطالق می : ج ـ تحقیقات بنیادي

  .اصول اساسی علمی دارد

  .گیرد نامه توسط دانشجو و با هدایت اساتید راهنما و مشاور صورت می ـ انجام تحقیق و نگارش پایان

ه و یا تکرارکارهاي انجام شده تواند ترجم ، نمی بایستی حاصل تحقیق و مطالعات و استنتاجات دانشجو بوده نامه می ـ پایان

  . دانشکده دیگران باشد مگر با ارائه دالیل و استدالالت قابل توجیه و تصویب شوراي پژوهشی



، هیچ  بوده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینهاي دانشجویان متعلق به دانشگاه  نامه ـ نتایج تحقیقات پایان

  . برداري از آن را نخواهد داشت نشگاه حق بهرهشخصیت حقیقی یاحقوقی بدون اجازه دا

   نامه انجام پایان

نگارش پایان نامه را تحت ، و تصویب عنوان و موضوع) فرم شماره   (دانشجو موظف است پس از دریافت حکم ابالغ  -

  .نظارت و با هماهنگی استاد راهنما آغاز نماید

تحصیالت دیر گروه را پس از اعالم نظر استاد راهنما و م دانشجو موظف است هر سه ماه گزارش نتایج تحقیق خود

  ). فرم شماره(دانشکده ارائه نماید اداره امور پژوهشی به  تکمیلی

  :در هر گزارش سه ماهه باید دو موضوع به روشنی بیان شود 

  « ارهاي انجام شده در سه ماه گذشته و کارهاي پیشنهادي براي سه ماه آیندهخالصه ک« 

است براساس   نامه و تائید نهایی تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف پس از انتخاب موضوع پایان دانشجو -

نیمسال تحصیلی وارد کارنامه  نامه در آخرین نمره پایان. نام نماید بعد نیز براي آن ثبت)  هاي( تقویم دانشگاهی در نیمسال

  .منظور خواهد شدشود و در میانگین نمرات دانشجو  دانشجو می

ارائه شود )  ورشدههمکاغذ فروش م(االمکان فاکتور رسمی  باشد حتی براي خرید وسایلی که در رابطه با اجراي طرح می -

  .استفاده نمود )  فرم شماره ( هزینه هاي بدون فاکتور  و در صورتی که فاکتور موجود نباشد باید از فرم صورتجلسه

هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه در فرم باید هاي مندرج در فرم صورتجلسه  خرید و یا هزینه جمع کل قرارداد یا فاکتور -

کرد  نحوه هزینه شود و بودجه پایان نامه ها مطابق دستورالعمل ضمیمه فرم مداركاسناد و  نوشته و)    فرم شماره(

  .زینه شوده) پیوست شماره   ( ها نامه بودجه پشتیبانی پایان

باید فرم قبض انبار  ، و غیره ، وسایل آزمایشگاهی که جنبه مصرفی دارند همچون لوازم التحریر، مواد شیمیاییوسایلی  -

  .داشته باشند

دانشگاه تحویل هاي   التحصیلی دانشجو به کتابخانه هزینه کتاب با این شرط قابل پرداخت است که کتاب پس از فارغ -

  .شود

را ) صفحه 100حداکثر (نامه الزم است دانشجویان تحت نظر استاد راهنما سقف  طبق دستورالعمل نحوه تکثیر پایان!

).  پیوست شماره(ر نگارش پایان نامه رعایت نمایند د



   نامه دفاع از پایان

دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامه از معاونت پژوهشی دانشکده یافتدر -

به همراه  توسط دانشجو و ارائه به استاد راهنما) فرم شماره   ( کمیل فرم آمادگی جهت برگزاري جلسه پیش دفاعت  -

  پیش نویس پایان نامه 

به پایان نامه نسخه پیش نویس  3و و تعیین تاریخ برگزاري جلسه فرم اعالم آمادگی برگزاري جلسه پیش دفاع  ائهار -

  مدیر گروه از طرف استاد راهنما

  روز 10و بررسی توسط داوران و اعالم نظر ظرف مدت حداکثر ارائه پیش نویس پایان نامه به داوران  -

و ارائه گزارش پایان نامه توسط دانشجو و همچنین  راهنما، مشاور و داوران ساتیدبرگزاري جلسه پیش دفاع با حضور ا -

ت پژوهشی و ارسال صورتجلسه پیش دفاع به معاون )فرم شماره   (و تنظیم صورتجلسه پیش دفاع  اعالم نظرات داوران

  دانشکده توسط مدیر گروه تحصیالت تکمیلی

ت عدم تصویب پیش نویس پایان نامه، دانشجو موظف است موارد اصالحی را با هماهنگی و نظارت استاد در صور -

  .هفته اعمال نموده و پایان نامه اصالح شده را تحویل نماید 1راهنما ظرف مدت 

لسه پیش دفاع، دانشجو موظف است پایان نامه اصالح شده را به همراه فرم پس از تصویب پیش نویس پایان نامه در ج -

  .به استاد راهنما ارائه نماید) فرم شماره   (اعالم آمادگی برگزاري جلسه دفاع 

تأیید انجام اصالحات پایان فرم آمادگی جلسه دفاع و فرم فایل الکترونیکی پایان نامه و  ارائه پایان نامه اصالح شده و -

مدیر گروه تحصیالت تکمیلی توسط استاد  به) فرم شماره     (فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما و  )فرم شماره    (امه ن

  راهنما

  ارسال پایان نامه اصالح شده به داوران توسط استاد راهنما -

دگی جلسه دفاع و فرم تأیید انجام نسخه پایان نامه اصالح شده و فایل الکترونیکی پایان نامه و تأیید فرم آما 3ارائه  -

معاونت پژوهشی به )فرم شماره       (فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما  و ) فرم شماره    (اصالحات پایان نامه 

 )با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور(درخواست برگزاري جلسه دفاع و تعیین تاریخ برگزاري جلسه نهایی دفاع و دانشکده 

  ر گروه تحصیالت تکمیلیتوسط مدی

هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع، بر اساس فرم شماره    1دانشجو موظف است با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده  -

  .به نحو مناسب اطالع رسانی نماید

  صدور دعوتنامه جلسه دفاع جهت اعضاي شوراي پژوهشی تحصیالت تکمیلی -

اعضاي شوراي پژوهشی تحصیالت تکمیلی، اساتید راهنما، مشاور، مدیر گروه، جلسه دفاع نهایی با حضور برگزاري  -

و ارائه نظرات اصالحی توسط داوران و تنظیم  کارشناس اداره آموزش و سایر مدعوین با هماهنگی استاد راهنما

  داورانتوسط اساتید راهنما، مشاور و  و تعیین نمره دانشجو )فرم شماره    (صورتجلسه دفاع پایان نامه 

بر اساس کیفیت علمی پژوهش انجام شده، میزان نوآوري، چگونگی دفاع از یافته ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع  -

انجام می شود و نمره پایان نامه بر اساس میانگین نمرات اساتید راهنما، مشاور و و نحوه نگارش پایان نامه هاي پژوهشی 

به شور (هشی دانشکده مسئول جمع آوري نمرات اساتید راهنما، مشاور و داوران  معاونت پژو .داوران تعیین می گردد

  .اجراي جلسه دفاع نظارت می نماید و نیز محاسبه میانگین به عنوان نمره نهایی دانشجو است و بر حسن) محرمانه



اعالم می ) 12فرم شماره (ه و نتیجه را در فرم صورتجلسه دفاع از پایان نام امتیاز پایان نامه را به شرح زیر مشخص 

  .نمایند

  به باال 12قابل قبول از ) الف

   18/  5  -  20قبول با درجه عالی -1

17 -  18/  49قبول با درجه بسیار خوب -2

15/  5 – 16/  99 قبول با درجه خوب -3

14 – 15/  49قابل قبول -4

14غیر قابل قبول    کمتر از -5

را با هماهنگی و نظارت استاد داوران  اصالحیانشجو موظف است پیشنهادات پایان نامه، ددر صورت عدم تصویب نهایی  -

به استاد هفته اعمال نموده و پایان نامه اصالح شده را  1ظرف مدت  طبق دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامه راهنما

امه خود را تکمیل و حداکثر یک ن تحصیل وي تجاوز نکند پایاندوران مجاز  در مدتی که از حداکثرتحویل نماید و راهنما 

  .کنند از آن دفاع نماید می تعیین استاد راهنما و مدیر گروه تحصیالت تکمیلیبار دیگر در زمانی که 

 طبه استاد راهنما توساعالم شده در جلسه دفاع اصالحی بر اساس نظرات  صحافی نشده ارائه پایان نامه اصالح شده -

روز پس از  10حداکثر )فرم شماره    (هنما مبنی بر اتمام کار پایان نامه و انجام اصالحات دانشجو و اخذ تأییدیه استاد را

  و ارائه فرمهاي مذکور به مدیر گروه تحصیالت تکمیلی جلسه دفاع

نسخه و تحویل پایان نامه صحافی شده و لوح فشرده پایان نامه به استاد  5صحافی پایان نامه توسط دانشجو به تعداد  -

و ارائه  )فرم شماره     (ما، استاد مشاور، کتابخانه دانشکده و معاونت پژوهشی دانشکده و تکمیل رسید تحویل پایان نامه راهن

به معاونت پژوهشی دانشکده توسط دانشجو ) فرم شماره             (نامه  پایان چکیده تکمیل شدهفرم فرم تحویل پایان نامه و 

  .ي جلسه دفاعهفته پس از برگزار 2ظرف مدت 

  .به معاونت پژوهشی دانشکدهتوسط مدیر گروه ) فرم شماره    (ارسال فرم اتمام کار پایان نامه و انجام اصالحات  -

فرم (داره آموزش دانشکده به اتوسط معاونت پژوهشی دانشکده ارسال صورتجلسه دفاع و اعالم نمره نهایی دانشجو  -

  )شماره

  

ه در سایت اطالعات و مدارك علمی ایران به آدرس ثبت اطالعات پایان نام -

WWW.THESIS.IRANDOC.AC.IR توسط دانشجو  

 پژوهشی  نامه در شوراي ماه پس از تایید نهایی طرح تحقیق پایان 3تواند در مدتی کمتر از  نامه نمی دفاع از پایان -

  .انشکده انجام شودد تحصیالت تکمیلی



تمدید   هرگونه. نامه آمده است صورت گیرد پایان طرح تحقیقحداکثر در محدوده زمانی که در باید نامه  دفاع از پایان -

  .دانشکده برسد تحصیالت تکمیلی باید به تایید شوراي پژوهشی

شود و پس از تایید  تایپو مشاور اد راهنما نامه مورد تایید است ، الزم است پایان حداقل چهار هفته قبل از تاریخ دفاع -

  .به همراه دعوتنامه رسمی در اختیار داوران قرار گیردمدیر گروه 

، معاون پژوهشی دانشکده، نماینده تحصیالت تکمیلیمشاور، با حضور استاد راهنما، استاد نهایی پایان نامه  جلسه دفاع -

  .یابد داوران رسمیت میفر از ن 1و حداقل  ناظرکارشناس اداره آموزش،  استاد 

با نظر مدیر گروه استادیاري   تواند مدیر گروه و یا فرد دیگري با حداقل مرتبه می(تحصیالت تکمیلی گروه نماینده  -

تواند به عنوان نماینده تحصیالت  اگر مدیر گروه استاد راهنما یا استاد مشاور نباشد می. )تعیین شودتحصیالت تکمیلی 

در . شود به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی دعوت  فرد دیگريلسه شرکت کند و در غیر این صورت از تکمیلی در ج

  .ها از همکاران دیگر دعوت می نمایند موارد کامال استثنائی معاونان پژوهشی دانشکده

راهنما و مشاور در میان  در ضمن انجام پایان نامه، دانشجو بایستی هرگونه موارد پیش بینی نشده در طرح را با اساتید -

  .بگذارد

در طول مدت اجراي پایان نامه دانشجو باید با اساتید راهنما و مشاور در ارتباط مداوم باشد و تمامی بازخوردهاي  -

  .و تحت نظارت ایشان اعمال نماید دریافتی از اساتید خود را با دقت

  :تسویه حساب پژوهشی

  :است به معاونت پژوهشی دانشکده موارد زیره ارائه تسویه حساب پژوهشی پایان نامه منوط ب

صحافی شده و لوح فشرده پایان نامه نامه یک نسخه از پایان.1

پژوهشی  -مقاله مستخرج از پایان نامه از مجالت علمیچاپ پایان نامه، اعالم وصول  م تکمیل شده چکیدهفر.2

و فرم تحویل پایان نامه معتبر

پایان نامه فاکتورهاي مربوط به هزینه هاي.3

  دستورالعمل نحوه تهیه مقاالت مستخرج از پایان نامه

به منظور کمک به انتشارات علمی و تقویت مجالت داخلی از نظر افزایش تعداد مقاالت وارده به دفاتر مجالت 

  .می باشدبه شرح ذیل نحوه تهیه مقاالت مستخرج از پایان نامه دستورالعمل 

ل یک مقاله به منظور ارائه به پایان نامه، حداقستاي فعالیتهاي علمی مربوط به دانشجو موظف است در را ـ1ماده



تهیه و ) زیر نظر استاد راهنما و طبق دستورالعمل تنظیم مقاالت مجله موردنظر(مجالت علمی ـ پژوهشی معتبر 

به مجله مورد نظر  استاد راهنما پس از تأیید به عنوان مسئول مکاتبات، مقاله را. تحویل استاد راهنما نماید

  ).فرم شماره     (نماید ارسال می

  .پژوهشی دانشکده تحویل نمایدمعاونت دانشجو هنگام تسویه حساب باید برگه رسید مقاله را به  ـ1تبصره 

  .است اعالم وصول چاپ مقاله ممنوع دفاع دانشجو قبل از ارائه  ـ2تبصره 

نامه را زیر نظر استاد راهنما به مجالت ارسال نموده و برگۀ  پایان دانشجویانی که قبالً مقاله مستخرج از ـ3تبصره 

اند یا مقاله آنها به چاپ رسیده است، هنگام تسویه حساب نیازي به ارائه مقاله مجدد  رسید یا پذیرش دریافت کرده

  .نخواهند داشت

  .شوند میشماره اول پس از انتشار نیز مشمول این دستورالعمل  5مجالت علمی تا  ـ4تبصره 

دریافت (منجر به حل یکی از مشکالت کشور ) در قالب طرحهاي کاربردي(نامه آنها  دانشجویانی که پایان ـ2ماده 

، خلق یک اثر هنري )به تأیید مراجع ذیربط(، اختراع )دهنده طرح حسن انجام کار به تأیید وزارت یا سازمان سفارش

  .نیازي به ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی نخواهند داشت ارزنده و چاپ کتاب شود، در هنگام تسویه حساب

  .رسی موارد استثنا به عهده شوراي پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده و استاد راهنما استبر ـ1  تبصر

  پایان نامهمقاله دستورالعمل 

!!

  .شدفرمت مقاله باید به گونه اي تدوین شود که نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آن ذکر شده با-1

  ........................................: ...........................................................................................................................عنوان مقاله

  : پدید آورندگان

  )محل تحصیلنام و نام خانوادگی دانشجو، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، آدرس (

  )نام و نام خانوادگی استاد راهنما، مدرك تحصیلی، آدرس محل تدریس(

  )دریستحصیلی، آدرس محل ت دركنام و نام خانوادگی استاد مشاور، م(

  :مثال

  1386اثر بخشی غربالگري دیابت نوع دو توسط پزشک خانواده در جمعیت روستایی شهرستان قزوین در سال  -هزینه

  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی قزوینایمان کلیددار، 



  دکتر سعید آصف زاده، استاد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دکتر نوید محمدي، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  :تذکر

  .شوددرس پدیدآورندگان حتماً بایستی به عنوان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه آ-1

.مقاله بایستی با نظر اساتید راهنما و مشاور تهیه شود-2

    نامه پایان نحوه نگارش

  دانشجویانها، الزم است   نامه توان بیان کرد، اما براي ایجاد هماهنگی بین پایان در اینجا تمام نکات الزم را نمی

  .رعایت نمایند  نامه در تهیه پایانت زیر را انکو همچنین  فارسی تنظیم نمایند نامه خود را به زبان پایان

   :باشد به ترتیب شامل بخشهاي زیر میرساله / نامه  یک پایان

  ...ا بسمصفحه 

این تائیدیه پس از برگزاري جلسه دفاع، از  .)   فرم شماره (تأییدیه اعضاي هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع صفحه 

  *. اداره پژوهشی دانشکده دریافت شود

  )  فرم شماره (  رساله دانشجویان که به وسیله دانشجو تکمیل و امضا شده است/ نامه چاپ پایان نامه صفحه آیین 

  ) شماره   فرم ( فارسی صفحه عنوان 

  اختیاري: ) در یک صفحه( (Dedication)قدیمت  

  اختیاري: )  در یک صفحه( (Acknowledgements)تشکر و قدردانی   

  

   ) ، ترجیحاً در یک صفحه کلمه شامل کلمات کلیدي 300داکثر ح( (Abstract)فارسی چکیده   

  (Table of Contents)فهرست مطالب   

  )در صورت نیاز( (List of Tables)فهرست جداول   

  ) صورت نیازدر( ,(Lists of  Figures Pictures and Maps)ها فهرست نمودارها، عکسها و نقشه  

)در صورت نیاز( (Abbreviations)ها  فهرست عالئم و نشانه

 3توانند در بند  نیاز خود می گروههاي تخصصی با توجه به: (باشد نامه که شامل قسمتهاي زیر می پایان  متن اصلی     

  )اعمال کنند جزئیات بیشتري را

  (Introduction)مقدمه  - فصل اول

  (Literature Review)مروري بر مطالعات انجام شده  -فصل دوم

  یا همان مواد و روش هاهاي مربوط به کار اصلی تحقیق فصل -فصل سوم

  (Finding)و یافته ها (Results)نتایج  - فصل چهارم

و منابع  (Suggestions)  ، پیشنهادها(Couclusion)، نتیجه گیري (Discussion)بحث  - فصل پنجم

(References)  
  )در صورت نیاز(ضمائم  - فصل ششم

  . الزامی استانگلیسی  ، صفحه تأییدیهانگلیسی تدوین شده اي که به زبان هنامه یا رسال فقط براي پایان* 

چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات ):  الزامی است( Abstractـ 7  

  .باشد کلیدي



  ).فرم شماره   (ـ صفحه عنوان انگلیسی 8  

  : اطالعات کلی

  ...ا ـ صفحه بسم1

  . آرائی گردد و از بکار بردن کادر و تزئینات مختلف خودداري شود صی صفحهبشکل ساده و مشخ

دستورالعمل حق مالکیت مادي و معنوي در مورد نتایج پژوهشهاي علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  ـ2

  ).   پیوست شماره (

  : تأییدیه هیأت داوران - 3

  : ـ تقدیم و همچنین تشکر و قدردانی1ـ2  

  .شود ارائهیب فقط در یک صفحه ترته هر کدام ب  

  

  : ـ عنوان4

،  شود الزم است ضمن رسا بودن دستی حفظ میالکترونیکی و در بانکهاي اطالعاتی رساله ها / ها  نامه چون عناوین پایان

نامه  تواند داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان نامه بیش از یک عنوان نمی یک پایان.مختصر باشد

  .باید عیناًیکی باشد

نامه را معرفی  ، محتواي پایان )کلمه20حداکثر ( ، مختصر، مفید و جامع است و با کمترین تعداد کلمات یک عنوان خوب

غلطهاي امالیی و دستوري ندارد و از استفاده نابجاي کلمات و یا عبارات گیج .  عنوان خوب نامفهوم و گنگ نیست.کند می

  . است پیراسته ، کننده

  : ـ چکیده5

باید در   چکیده مقاله. گریزاند کند و یا از آن می است که خواننده را به مطالعه آن عالقمند می  نامه چکیده بخشی از پایان

  :عین کوتاه بودن پاسخگوي دو پرسش باشد

  ؟ ـ مشکل چیست1  

  ؟ ل کدام استح  ـ راه2  

در یک صفحه قابل  رساله ها/  ها نامه مامی چکیده پایانتقریباً ت(چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد   

  :چکیده نکات زیر باید رعایت شود  در نگارش).  نگارش است

  .، آشنا با معنی و روشن باشد ها و عبارات سلیس ـ در نوشتن چکیده باید سعی شود متن مزین به کلمه  

اشاره به جداول و  / اشد در چکیده از ذکر منابعباید به تنهایی مستقل و گویا ب  نامه ـ چکیده جدا از پایان  

  .باید اجتناب شود نمودارها

، نداشتن غلطهاي امالیی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از  ـ تمیز بودن مطلب  

  .دیگري است که باید در نظر گرفته شود  نکات مهم

  .خودداري شود  نامه ربوط به پایاننامه باید از درج مشخصات م ـ در چکیده پایان  

  .ـ کلمات کلیدي در انتهاي چکیده آورده شود  



شود و به همین جهت وجود کلمات  بندي می ها براساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه ـ محتواي چکیده  

نماي نکات کلمات کلیدي راه. دهد بندي دقیق و سریع اطالعات یاري می مراکز اطالعاتی را در طبقه  شاخص و کلیدي

، محتوا و گرایش  ها و یا عباراتی انتخاب شود که ماهیت بنابراین باید در حد امکان کلمه. نامه هستند مهم موجود درپایان

  .وضوح روشن نماید کار را به

  .منعکس کننده اصل موضوع باشدچکیده باید ـ   

  .اهداف و موارد بررسی شده باید مورد توجه قرار گیرددر چکیده ـ   

  .ها، نتایج و پیشنهادات متمرکز شود ها، فرضیه و اصطالحات جدید یا نظریه) ها یافته(تأکید روي اطالعات تازه  ـ  

، با جزئیات  شود و تا به حال معمول نبوده است روش نوینی براي اولین بار ارائه می رساله/ نامه ـ اگر در پایان  

  .بیشتري ذکر شود

  .دشبه تأیید استاد راهنما رسیده با شایان ذکر است چکیده باید حتماً  

  :ها فهرست - 6

ها وسایر فهرستها  فهرست عالئم و نشانه،، فهرست اشکال ، فهرست جداول نامه بترتیب فهرست مطالب از چکیده پایان بعد

مطالب شامل   فهرست. شود ذکر نمی...) ، چکیده و تقدیر، تقدیم(نامه  در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان. گیرند قرار می

ها و زیربخشهاي هر فصل با ذکرشروع شماره صفحه و  ، عناوین فصول و بخش ، عالئم اختصاري ، اشکال فهرستهاي جداول

براي مثال ( :عناوین ذکر شده در فهرست مطالب باید عیناً با عناوین خود متن مطابقت کند. باشد عنوان مربوطه می

بعبارت دیگر فهرست عناوین باید کامالً همانند عناوین درداخل متن ).  بزرگ نوشتن ، با حروف گذاري ، نقطه گذاري شماره

  .اصلی باشد

ها بین دو عنوان پشت سر هم باید فاصله بیشتري باشد که دو عنوان را از یکدیگر متمایز کند ولی  ـ در فهرست  

  .و شماره صفحه در خط دوم ذکر شودعنوان که بیش از یک خط است باید فاصله معمولی بکار برده شود   براي یک

  .گذاري شود ، اشکال و سایر فهرستها با حروف ابجد شماره ها، جداول ، عالئم و نشانه ـ فهرستهاي مطالب  

گیرند  قرار می  نامه و چکیده انگلیسی که بدنبال متن اصلی پایان) در صورت نیاز(، ضمائم  ـ بترتیب مراجع  

  .شوند در فهرست مطالب تایپ می  نامه یگر پایانتیتري مجزا از فصول د  بصورت

  :متن اصلی پایان نامه - 7

  :(Introduction)مقدمه: فصل اول

می فراهم   زمینه اطالعاتی الزم براي خواننده جادهدف از نوشتن مقدمه ای.  است  نامه اولین فصل از ساختار اصلی پایان

 ، ساده و بطور عمیق و جهت یافته به خواننده معرفی زبانی روشن در طول مقدمه باید سعی شود موضوع تحقیق با. باشد

، شواهد  در مقدمه باید با ارائه سوابق .مقدمه باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. شود 

حل مورد  ه به سوي رادار خواننده را جهت داد و  ، منطقی و هدف به روش منظم)  با ذکر منبع(و اطالعات موجود   تحقیقی

  .ها خالی از فایده نباشد باالخره شاید اشاره به نتایج کلی در مقدمه. کرد نظر هدایت

مقدمه مناسبترین جا براي ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است توضیحاتی که شاید نتوان در مباحث دیگر 

  .درمورد آنها توضیح داد

  :اف و فرضیات می باشد که در ذیل به توضیح هریک می پردازیمن مسئله، اهدبخش هاي بیا شاملمقدمه 



رداخته شده، به طور مختصر به پیشینه ي انجام کار ÷در این بخش به زمینه تحقیق، دلیل انتخاب موضوع : بیان مسئله

  .وداشاره کرده، نارسائی هاي موجود در زمینه موضوع را بررسی نموده و ضرورت انجام کار را بایستی بیان نم

اهداف اصلی و جزئی و همچنین فرضیات به همان ترتیبی که در :(Goals and Hypothesis)اهداف و فرضیات 

  .پروپوزال طراحی گردیده است در این بخش پایان نامه بایستی درج گردد

(Literature Review)مروري بر مطالعات انجام یافته : فصل دوم

ات بیشتري از مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع پایان نامه پرداخته می در این فصل به چهارچوب پنداشتی و جزئی

توصیه بر این است که در این فصل از کتابهاي مرجع کمتر استفاده گردد و بیشتر از مقاالت معتبر و به روز استفاده . شود

  .شود

  .تفاده شوداس (Name-year)سال-براي استناد به منابع و مأخذ در متن از روش نام: توجه

  :(Material and Methods)مواد و روشها :فصل سوم

در این فصل موارد زیر بایستی . هدف از این فصل ارائه شیوه هاي تحقیق براي حل مسأله و یا موضوع پایان نامه می باشد

  .دقیقاً توضیح داده شود

  )تعریف علمی و مقیاس اندازه گیري(متغیرها 

  )، بنیادي کاربردي و یا جامعه نگرکاربردي، بنیادي(نوع مطالعه 

ابزار و روش گردآوري داده ها، روش تحلیل داده ها، مالحظات اخالقی، محدودیت هاي (روش انجام کار : طراحی پژوهش

  .تحقیق، اعتبار و پایایی ابزار و روشها، جمعیت مطالعه و روش و حجم نمونه گیري

  : توجه

اشد، بایستی تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهاي ورود و حذف، در صورتی که موضوع پایان نامه بالینی ب!

  .روش نمونه گیري، حجم نمونه و روش آماري مورد استفاده بیان گردد

این بخش در کارهاي تجربی از نظر حفظ حقوق معنوي دانشگاه اهمیت دارد اما در : مکان و زمان انجام مطالعه!

.لذا در هر دو صورت بیان آن ضروري است. موثر باشد می تواند از نظر عملی نیز یکارهاي بالین

کلیه مراحل علمی و آزمایشگاهی که در طول انجام پایان نامه مورد استفاده بوده است : روش اجراي طرح!

به نحوي که اگر فرد دیگري بخواهد در همان زمینه تحقیق نماید اطالعات الزم و ضروري . بایستی بیان گردد

.ه باشدرا د راختیار داشت

در صورت نیاز طبق نظر . ه دقیقاً بیان شودبایستی روشهاي آماري مورد استفاد: روش تجزیه و تحلیل داده ها!

.مشاور آماري

این بخش در کارهاي بالینی می تواند جایگاه داشته باشد، اما در کارهاي تجربی چندان : مشکالت و محدودیتها!

ن نامه ها با توجه به تواناییهاي موجود در آزمایشگاه تعریف می شود جایگاهی ندارد، چرا که بیشتر موضوع پایا

به هرحال در صورتی که احساس می شود مشکل در انجام پایان نامه . و عوامل مداخله گر کمتر دخیل هستند

.خواهد بود بهتر است دقیقاً بیان گردد

برداري، نحوه همسان سازي نمونه ها، نحوه بایستی بر حسب نوع مطالعه به نحوه تعیین حجم نمونه، نحوه نمونه 

  .اشاره شود... پیگیري، نحوه مداخله، مالحظات اخالقی و 



  :(Findings)یافته ها: فصل چهارم

این فصل حاصل تحقیق دانشجو می باشد و سواالت، اهداف و فرضیاتی که دانشجو و استاد راهنما در پروپوزال 

استفاده می ... در این راستا معموالً از جداول و نمودارها و . داده می شودطراحی کرده اند در این فصل جواب آنها 

البته ضروري است یافته ها در ابتدا با جمالتی ساده و روان بیان شده و براي بیان جزئیات به جداول و . شود

ید صرفاً نتایج به ترتیب لذا با. این فصل به بیان یافته ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها. استناد شود... نمودارها و 

منطقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی که پیش تر در پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض گویی پرهیز 

. استناد گردد... الزم به ذکر است در متن این فصل بایستی تمام یافته ها به جداول و نمودارها و شکل ها و . شود

  .در ارائه جداول و نمودارها از تکرار مطالب نظیر هم خودداري گردد حتماً باید در نظر داشت که

  ...بحث، نتایج نهایی، پیشنهادها، فهرست منابع و : فصل پنجم

ابی گذاشته شده و با یدر این فصل مطالب ارائه شده در فصل مربوط به نتایج به بحث و ارز: (Discussion)بحث 

در این فصل بایستی . د و دالیل رد و تأیید نتایج در این فصل ارائه می شودیافته هاي دیگر محققین مقایسه می گرد

این فصل از نظر حجم مطالب با فصل . به یافته هاي مهم و شاخص پایان نامه با دالیل منطقی و عملی اشاره شود

ب زیر مد نظر به هر حال در این بخش بایستی مطال. هاي بررسی متون و نتایج بایستی تناسب منطقی داشته باشد

  .باشد

  .تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در فصل یافته ها به آن اشاره شده است) الف

  .نتایج با مطالعاتی مقایسه شود که از نظر منطقی قابل مقایسه باشند) ب

در این قسمت نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته بندي شده جهت استفاده : (Conclusion)نتیجه گیري

نه از محتویات پایان نامه ارائه می گردد، طوري که خواننده پایان نامه با خواندن آن بتواند یافته هاي مهم پایان بهی

  .نامه را به دست آورد

در این بخش از پایان نامه ها به مسائل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده : (Suggestions)پیشنهاد ها!

ادي دانشجو و استاد راهنما با توجه به آشنایی و تسلطی که به موضوع پیدا اشاره می شود و راه حلهاي پیشنه

کرده اند ارائه می شود و در حقیقت می توان گفت در این بخش زمینه هاي تحقیقاتی جدید پیش روي 

  .محققان گذاشته می شود

کاربردي بودن موضوع ري یافته هاي تحقیق است که در صورت ییکسري از پیشنهادها در رابطه با بکارگ: توجه

  .بایستی به آنها اشاره شود

که به طور مستقیم به پایان نامه ارتباط نداشته ...در این قسمت مطالب، جداول، شکل ها و یا : استفاده از ضمائم

  .باشد بلکه ارائه آنها جهت تکمیل اطالعات خوانندگان ضروري به نظر می رسد درج گردد

ر منابع عالوه بر اعتبار بخشیدن به تحقیق نشانگر رعایت اخالقی تحقیق ذک: (References)فهرست منابع !

هم چنین در . در کارهاي تحقیقی بهتر است کمتر از کتابهاي مرجع به عنوان منبع استفاده شود. نیز می باشد

  .صورت استناد به مقاله ها و یا کتابهاي فارسی از عنوان انگلیسی آنها در رفرانس نویسی استفاده شود

.استفاده شود) سال - نام(براي تنظیم فهرست منابع از الگوهاي زیر 

  :مثال. استفاده از مقاله هاي انگلیسی) الف

Wiemer KE . ,Huffman DI., Masxon WS.,Eager S.,Muhlberger B., Fiore I.
And Cuerro M 1993.Embryonic morphology and rate of implantation of human
Embryos following culture on bovin oviductal epithelial cells.Hum.
Report . 8:97-101



  :استفاده از پایان نامه) ب

  .نام خانوادگی و نام، عنوان، مقطع، رشته، دانشکده، دانشگاه و سال انتشار

در جمعیت روستایی اثر بخشی غربالگري دیابت نوع دو توسط پزشک خانواده  -هزینه. 1387کلیددار ایمان، : مثال

بهداشت، دانشکده  درمانی -مدیریت خدمات بهداشتیرشته  کارشناسی ارشددوره . 1386شهرستان قزوین در سال 

  اه علوم پزشکی قزویندانشگ

  ، اسم کتاب، محل چاپ، نام ناشر، صفحات1372نام نویسنده، سال چاپ : استفاده از کتاب) ج

معاونت آموزشی وزارت . تهران. موزش بالینی براي دستیاران پزشکیراهنماي آ. 1386آصف زاده سعید، : مثال

  .121-129بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 

کتاب در انتهاي / نوشتن نام نویسنده و تاریخ چاپ مقاله. خواهد بود) سال-نام(تنظیم فهرست منابع به صورت !

 Wiemer et al)حروف الفباي انگلیسی  هر مطلبی که مورد استفاده قرار گرفته و سپس تنظیم آنها بر مبناي

  )1386آصف زاده (و  (1993

  .فقط منابعی که در متن از آنها استفاده شده است در فهرست منابع آورده شود: توجه

  :(Abstract)چکیده انگلیسی با عنوان !

ت بایستی از ترجمه سلیس و روان چکیده فارسی است و بایستی با چکیده فارسی مطابقت داشته باشد در هر صور

  .در انتهاي چکیده می بایست کلمات کلیدي نیز درج گردد. کلمه بیشتر نبوده و ساختاري نوشته شود  300

ترجمه صفحه ي عنوان فارسی با همان ترتیبی که قبالً توضیح داده شده در این : صفحه ي عنوان به انگلیسی!

  .قسمت از پایان نامه اضافه شود

تصویر فرم گزارش جلسه ي دفاع از رساله که به تأیید هیئت : توسط هیئت داورانصفحه ي تصویب پایان نامه !

  .داوران رسیده و نمره و امتیاز دانشجو در آن ملحوظ شده باشد

   نحوه تایپ -8

  .باید در یک روي کاغذ و توسط چاپگري با بهترین کیفیت صورت گیردرساله / نامه  تایپ پایان

از بکار بردن کادر و تزئینات به دور . د از یک جنس و ترجیحاً کاغذ تحریر هفتاد گرمی باشدبای رساله/ نامه صفحات پایان

  .تایپ شده خودداري شود متن

تایپ  12با فونت  Times New Romanو انگلیسی  14با فونت  bبه باال ،قلم فارسی لوتوس  3Word 200با برنامه

تمامی متن ها فقط بر روي یک روي ) ز فونت درشت تر استفاده نمودالبته براي عناوین و فهرست می توان ا.(شده باشد

حاشیه از باال . سانتی متر باشد 1فاصله ي سطرها در تمامی متن فارسی باید : فاصله سطرها و حاشیه ها.کاغذ تایپ شود

  .سانتی متر باشد 3سانتی متر و از پایین و سمت چپ  4و سمت راست صفحه 

 3فاصله شروع خطوط تا لبه باالیی و پایینی . صفحات باید یکسان رعایت شود محدوده خطوط تمام: تذکر

این محدودیتها در . اي برش صحافی نیز کافی باشداسکن، بر، تا عالوه بر مناسب بودن براي چهارچوب  متراست سانتی

شایان ذکر است توضیح جداول   .ها، عکسها، فهرستها، اشکال و غیره نیز باید رعایت شود ، نقشه دیاگرامها، جداولمورد

  .گیرد در باال و توضیح اشکال و عکسها در زیر آنها قرار می

 هاي نامه خودداري کرد و آنها را از طریق کپی المقدور باید از استفاده از صفحات بزرگ در پایان حتی:  صفحات بزرگ

نامه  با دقت آن صفحه را به داخل پایان ، باید ناپذیر بودن ولی در صورت اجتناب. مخصوص کوچک و استاندارد نمود

  .اي تا نمود که لبه آن از دیگر صفحات بیرون نزند گونه به



  ، نمودارها و تصاویر تهیه جداول -9

به  تصویر باید بدون نیاز به مراجعه /نمودار/ هر جدول. ، مرتب و مستقل باشند ، نمودارها و تصاویر باید خوانا، دقیق جداول

در بسیاري . ، تحلیل و ارزیابی باشد هاي موجود در آن قابل تجزیه طالعات مورد نظر را ارائه دهد و یافتهمتن بتواند ا

توان آنها را نیز  اگر مطالب تکراري در جدول وجود دارد می. توان در متن گنجاند ، محتواي جدولهاي کوچک را می ازمواقع

، ترتیب و  در اندازهاختصار گیرد، رعایت  وقت بیشتري می از آنجا که نوشتن جدول. بطورخالصه در متن ذکر کرد

  .جدول باید از نکات اصلی مورد نظر در طراحی نتایج باشد سازماندهی

جدولها   پاورقی و عالیم اختصاري ممکن است در بعضی.  هاي یافته است ، ستونها و یا ردیف ، عنوان هر جدول داراي شماره

جدول باید  عنوان. شود الً بطور مسلسل در وسط یا گوشه راست باالي جدول نوشته میشماره جدول اصو. ضروري باشند

، نیاز به ارائه تصاویر  بسیاري از مطالعات امروزي. بهتر است مطالب در متن گنجانده شوند. مختصر، مفید و کامل باشد

اگر . معرض دید خواننده قرار دهد استفاده از عکس زمانی مؤثر است که عکس به خوبی مطلب مورد نظر رادر. دارند

  .نباشد توان از طریق جدول یا نمودار ارائه داد، شاید نیاز به ارائه تصویر مطلب مورد نظر را می

   گذاري مارهش - 10

   گذاري صفحات شماره

  .شوند گذاري نمی هیچکدام از صفحات قبل از فهرستها شماره

» با حروف رومن«در متن انگلیسی این صفحات . شوند گذاري می شماره.) ..، و ، ب الف(با حروف ابجد » فهرستها«صفحات 

  .شوند گذاري می شماره

ادامه ) صفحه چکیده انگلیسی(شود و تا آخرین صفحه  آغاز می)  مقدمه(»  مدخل«گذاري با اعداد از اولین صفحه  شماره

کلیه صفحات متن اصلی .پایین صفحه درج شودباید در وسط و چسبیده به قسمت فوقانی حاشیه  شماره صفحات. یابد می

  .گذاري شوند نامه باید شماره پایان

   گذاري موضوعات شماره

صفحه اول هر فصل باید از خط . شود تقسیم می»  بخش«نامه به چند فصل و هر فصل به چند  موضوعات اصلی پایان

  .شروع شود پنجم

  .شود اند، مشخص می از یکدیگر جدا شده هلهر یک از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط فاص

داراي  در صورتی که هر بخش.  عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است

 مدیریت بیمارستانبه عنوان مثال اگر . گیرد زیر بخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ عدد فوق قرار می

  .نوشته خواهد شد مدیریت بیمارستان 2ـ4ـ3:  چهارم فصل سوم باشد، بصورتزیر بخش از بخش  دومین

   گذاري اشکال و جداول شماره

به عنوان مثال هفتمین شکل در فصل دوم به . کند گذاري اشکال و جداول نیز از همان قانون باال تبعیت می شماره

  . گذاري جداول و اشکال مستقل از یکدیگر است هدقت شود شمار. شود نوشته می...) نمودار تغییرات  7ـ2شکل ( صورت

   گذاري ضمائم شماره

ترتیب متن  گذاري ضمائم به همان و شماره)  ضمیمه الف یا ضمیمه ب. (شوند با حروف ابجد نامگذاري می  نامه ضمائم پایان



گذاري خواهد شد،  شماره وطهاشکال و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به ضمیمه مرب. باشد می  نامه اصلی پایان

  )2جدول الف ـ : (شود به عنوان مثال دومین جدول در ضمیمه الف بصورت زیر نوشته می

  گذاري روابط و فرمولها شماره

بیانگر عدد سمت راست. شود شوند مشخص می هر رابطه که در متن باشد با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می

نوشته )10ـ7(مثالً دهمین رابطه در فصل هفتم به صورت .  ت چپ شماره رابطه مورد نظر استشماره فصل و عدد سم

  )2الف ـ (مانند . شود گذاري می ، شماره روابطی که در ضمایم آمده است با توجه به حروف ابجد آن ضمیمه. شود می

  رساله/ نحوه زرکوبی پایان نامه  -11

  .رساله مجوز صحافی و زرکوبی صادر می شود/ ی مربوط به پایان نامه پس از پایان یافتن فعالیت هاي پژوهش

رساله انجام می شود و فقط نام استاد / روي جلد پایان نامه ” رساله عینا/ زرکوبی صفحه عنوان فارسی پایان نامه  óالف 

.مشاور در زرکوبی روي جلد حذف می گردد
/ فرانسه و ایتالیایی زرکوبی صفحه عنوان التین روي جلد پایان نامه  در مورد دانشجویان رشته هاي زبان انگلیسی ، óب 

.رساله الزامی است

  .جلد پایان نامه باید خصوصیات زیر را داشته باشد: مشخصات جلد پایان نامه

  .میلی متر ضخامت داشته باشد 3تا  2بایستی از جنس مقواي سخت، با روکش گالینگور بوده و حدود !

براي دانشجویان دکتري حرفه اي سبز، کارشناسی ارشد سورمه اي و براي دکتري تخصصی رنگ پایان نامه !

.مشکی باشد

.قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از کاغذ متن باشد!

.نوشته هاي روي جلد بایستی زرکوب باشد!

.می باشد) صفحه 100هر نسخه حداکثر ( نسخه  6براي دانشجویان : نحوه تکثیر پایان نامه -12

:نحوه نگارش مقاله -13

  .نماید تهیه کند هایی که با نظر استاد راهنما انتخاب می بایست مقاله را تحت چهارچوب و روال مجله دانشجو می

  .اي با مشخصات زیر تهیه نماید در موارد استثنایی در صورت عدم امکان تحقق بند فوق دانشجو موظف است مقاله

 متر از چهار طرف و فاصله سطور در ماشین سانتی 5/2با حاشیه  )4A(متر  سانتی 28 .5/21 الف ـ مقاله باید روي کاغذ

  .گذاري و تهیه شود تایپ و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره) متر با کامپیوتر میلی 11( 

، ) زامی استبه عنوان نشانی ال علوم پزشکی قزوینذکر دانشگاه (ب ـ در صفحه اول اسامی محققین و نشانی محل تحقیق 

، تشکر و  ، بحث ، مواد و روش کار، نتایج درصفحه دوم چکیده مقاله و کلمات کلیدي و در صفحه سوم به بعد مقدمه

فهرست منابع . گذاري شده و مطابق شماره در متن باشد منابع باید شماره. و منابع نوشته شود)  درصورت لزوم(قدردانی 

، عنوان مجله یا کتاب و  ، عنوان کامل مقاله)در پرانتز(، سال نشر  نویسندگان امل نامتواند به ترتیب ش می  در آخر مقاله

  .باشد شماره جلد و صفحات

  .گذاري شوند و داراي زیرنویس باشند ج ـ اصل عکسها، نمودارها باید همراه مقاله در محل مناسب در مقاله عالمت

  .گلیسی آن نیز زیر عنوان فارسی نوشته شودد ـ عنوان مقاله باید کوتاه و رسا باشد و ترجمه ان

کلمه تجاوز نکند و براي اوزان  150االمکان از  هاي تحقیق باشد و حتی ـ چکیده مقاله باید شامل مطالب مهم یافته  ه

روفارقام و اعداد مربوط به اوزان و مقادیر در صورتیکه در آغاز جمله بیاید با ح. ومقادیر از سیستم متریک استفاده شود

  .ارقام یک رقمی در هر حال با حروف نوشته شود. نوشته شود 



  .هاي استاندارد نباید از کلمات اختصاري استفاده کرد و ـ در عنوان مقاله و چکیده به استثناي مقیاس

  .ز ـ اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته و یا زیر آنها خط کشیده شود

 متر از بقیه ان باالي جدول با دو خط نزدیک به هم فاصله تقریبی یک میلیح ـ جداول باید داراي عنوان باشند و عنو

ابعاد جداول باید طوري . اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد. قسمتهاي جدول جدا گردد

  .جا بگیرد)  طولی یا عرضی(شود که در یک صفحه مجله  تنظیم

شود و بعد از  ن فارسی چاپ شده است عنوان به زبان انگلیسی ترجمه و در پرانتز قرار داده میاي به زبا ط ـ وقتی مقاله

  .شود ، زبان اصلی آن مانند فارسی در پرانتز قید می شماره صفحاتقید

  .ي ـ مقاالت باید داراي خالصه یا متن کامل به زبان انگلیسی باشد

  . الزامی است ،در مورد مقاله ارائه شده ل مکاتباتبه عنوان مسؤو ك ـ تأییدیه کتبی استاد راهنما

  .التحصیلی خواهد گردید ل ـ عدم رعایت نکات فوق در تدوین و تحویل مقاالت باعث تأخیر در فارغ

م ـ مقاله در مجالت علمی ـ پژوهشی داخل کشور باید به نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ شود و در مجالت 

  Qazvien Medical Science:صورت زیرنگارش شودخارجی نام دانشگاه به 

  


