داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻼم
داﻧﺷﮑده دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ

راھﻧﻣﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﻋﻣوﻣﯽ
١٣٩٧

ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﺿرﯾد ﮔذراﻧدن واﺣدھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﺣﺻول ﯾﮏ دﺳﺗﺎورد ﻣطﻠوب در ﭘﺎﯾﺎن دوره،
ﻣﺳﺗﻠزم آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل از ﻣراﺣل اﯾن ﻓراﯾﻧد اﺳت.
• ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٧واﺣد از واﺣد ھﺎی دوره ﻋﻣوﻣﯽ دﻧداﻧﭘزﺷﻛﯽ اﺳت ﻛﮫ طﯽ آن داﻧﺷﺟو ﻣوظف اﺳت در ﯾك زﻣﯾﻧﮫ ﻣرﺑوط
ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود ﺗﺣت ﻧظر اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﭘردازد.
• واﺣد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ۴ﻗﺳﻣت ﻣﺟزای ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ،١ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ،٢ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٣ھر ﻛدام ﺑﮫ ﻣﯾزان ﯾك واﺣد و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
 ۴ﺑﮫ ﻣﯾزان  ۵واﺣد ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد.
• ﺗﻌداد واﺣدھﺎ و ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ در آﺧرﯾن ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﺛﺑت ﻣﻲ ﺷود و داﻧﺷﺟو از رﻋﺎﯾت ﺣداﻛﺛر واﺣدھﺎي ﻣﺟﺎز
در ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎف اﺳت
• ﻗﺑل از اﺧذ واﺣدھﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ھر ﺗرم واﺣدھﺎی ﭘﯾش ﻧﯾﺎز"واﺣد روش ﺗﺣﻘﯾق  ١و  "٢و
واﺣدھﺎی ﭘﯾش ﻧﯾﺎز زﺑﺎن ﺗﺧﺻﺻﯽ را ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷﻧد.
• ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ ﺑرﺧﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد ﻛﺎرھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ را زودﺗر ﺷروع ﻧﻣﺎﯾﻧد ،در ﺻورﺗﯾﻛﮫ
ﻛﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ واﺣدھﺎی ﭘﯾش ﻧﯾﺎز را در ﻛﺎرﮔﺎه ھﺎی ﻣﺻوب داﻧﺷﮕﺎه ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷﻧد ،در ﺻورت ﺗﺻوﯾب در
ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻛﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را زودﺗر آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﻧد.
• ﻛﻠﯾﮫ ﺣﻘوق ﻣﻛﺗﺳب از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه اﺳت.

ﻣراﺣل ﺛﺑت و ﺗﮑﻣﯾل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
 .١اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ
• رﺗﺑﮫ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺣداﻗل اﺳﺗﺎدﯾﺎری اﺳت .در ﺧﺻوص ﻣﺣﻘﻘﺎن و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و ﺻﺎﺣﺑﻧظران داﺷﺗن ﻣدرک دﻛﺗرای
ﺗﺧﺻﺻﯽ اﻟزاﻣﯽ اﺳت.
• ھر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺣداﻗل ﯾك اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ و ﺣداﻛﺛر  ٢اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ھر ﺻورت اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎی
اول ﻣﺳﺋول اﺟرای ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
• اﺳﺎﺗﯾد در ھر ورودی ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﯾك ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ و در ﮐل ورودی ھﺎ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎد
راھﻧﻣﺎی اول و ﺣداﻛﺛر دو ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎی دوم ﺑﺎﺷﻧد.

• ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘﯾﮕﯾری از ﻣﻌﺎوﻧت ﺟﮭت ﺑررﺳﻲ ﺳﮭﻣﯾﮫ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود.
•

در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﯾك ﻧﻔر از اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎد
ﻣﺷﺎور ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود.

 .٢اﻧﺗﺧﺎب ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ھداﯾت اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ
• ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺗﻛراری ﺑﺎﺷد و ﺗﮑراری ﻧﺑودن آن ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
• ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﻓﻘط در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑﺎ ذﻛر ﻋﻠت ﻣوﺟﮫ ﺗوﺳط داﻧﺷﺟو و ﺑﮫ ﺷرط ﻣواﻓﻘت
ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ ﻓﻘط ﯾك ﺑﺎر ﻣﻣﻛن ﺧواھد ﺑود.
• در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت ﻣوﺿوع ﺟدﯾد ،ﻣﻼک زﻣﺎن دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
ﺧواھد ﺑود.
• اﻧﺗﺧﺎب ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﮔروھﻲ از داﻧﺷﺟوﯾﺎن )ﺣداﻛﺛر ٣ﻧﻔر( ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ و ﺗﺻوﯾب ﺷورای
ﭘژوھﺷﻲ داﻧﺷﻛده ﺑﮫ ﺷرط ﻣوارد ذﯾل ﻣﺟﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷد:
اﻟف( ﺣﺟم و اھﻣﯾت ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎ ﺗﻌداد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻧﺎﺳب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ب( ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدي ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﻛﮫ ھرﯾك از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ذﯾرﺑط ﺑﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم ﺑﺧش ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ از ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﮫ را ﻋﮭده دار ﺷوﻧد.
 .٣اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺗﺎد ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژي ﺗوﺳط اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ از ﺑﯾن ﻣﺷﺎوران ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮑده
• درﺻورﺗﯾﻛﮫ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺑﺧواھد ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺧش اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد ،ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﻣرﻛز ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘش
ﻧظﺎرت را ﺑﮫ ﻋﮭده ﺧواھد داﺷت.
 .۴ﻣﺷﺎوره در ﻣورد ﻣوﺿوع اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
 .۵ﺗﻛﻣﯾل ﻓرم ﺛﺑت ﻋﻧوان )ﻣوﺟود در ﺳﺎﯾت( ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻛﻣﯾل اﻣﺿﺎھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز )ﻓرم ﺿﻣﯾﻣﮫ ١و(٢
 .۶ﻣوﺿوﻋﺎت در ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
•

ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﺛﺑت ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن دﻓﺎع ﺣداﻗل ﯾﮑﺳﺎل اﺳت.

 .٧ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﻣوﺿوع ﻧﻣره واﺣد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ١داﻧﺷﺟو ﺗوﺳط اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺑﮫ واﺣد آﻣوزش داﻧﺷﮑده ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 .٨داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧود را در زﻣﺎن ﻣﻘرر ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧرﺳﺎﻧﻧد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺛﺑت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،واﺣد درﺳﻲ ﺟدﯾد
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ اراﺋﮫ ﻧﺧواھد ﺷد
 .٩ﺗﻛﻣﯾل ﭘروﭘوزال )ﻓرم ﺿﻣﯾﻣﮫ (٣
•

در اﺑﺗدا و در ﺟرﯾﺎن ﻧوﺷﺗن ﭘروﭘوزال ،ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺎوره اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﺳﺗﮫ ﺷود .ﻣﺑﻠﻎ ﻗرارداد ﺑﮫ ﻋﮭده داﻧﺷﺟو
)ﯾﺎ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ طﺑق ﺗواﻓق ( ﺧواھد ﺑود.

 .١٠اراﺋﮫ ﭘروﭘوزال ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﺿﺎی اﺳﺎﺗﯾد راھﻧﻣﺎ و اﻣﺿﺎی اﺳﺗﺎد ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﮑده
 .١١ﭘروﭘوزال در ﺟﻠﺳﮫ دﻓﺎع از ﭘروﭘوزال ﺑﺎ ﺣﺿور اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ،ﻣدﯾر ﮔروه ،دو داور و ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده از ﺷورای
ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و اﺷﮑﺎﻻت آن ﺑﮫ داﻧﺷﺟو اﻧﻌﮑﺎس داده
ﻣﯽ ﺷود) .ﻓرم ﺿﻣﯾﻣﮫ (۴
 .١٢ﭘس از رﻓﻊ إﺻﻼﺣﺎت  ،ﭘروﭘوزال در ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ از ﻟﺣﺎظ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
•

اﻋﺗﺑﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺗﺎ ﺳﻘف  ٧٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن ﺧواھد ﺑود.

•

اﻋﺗﺑﺎر ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﻓﻘط ﺟﮭت ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎي اﻧﺟﺎم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑوده و ﻧﺑﺎﯾدﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣق اﻟزﺣﻣﮫ
اﺳﺗﺎد ﯾﺎ داﻧﺷﺟو در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.

 .١٣ﭘس از ﺗﺎﯾﯾد ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘروﭘوزال در ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ ،ﭘروﭘوزال در ﺳﺎﯾت ﭘژوھﺷﯾﺎر وارد ﻣﯽ ﺷود.
•

در ﺻورﺗﯾﻛﮫ ﭘس از ﺛﺑت ﭘروﭘوزال ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺗﺣﻘﯾق ،اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ھر ﻗﺳﻣت از ﭘروﭘوزال
ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،اﺣﺳﺎس ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻣراﺗب ﮐﺗﺑﺎ ً ﺟﮭت طرح در ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ اﻋﻼم ﮔردد.

•

درﺻورﺗﯾﻛﮫ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾص دھد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻗﺎﻟب طرح ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺻورت ﭘس از
ﺗﺻوﯾب ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﻛده ،و در ﺻورﺗﯾﻛﮫ ﻣﺟری ﺑﺧواھد طرح را در ﻗﺎﻟب ﻣراﻛز
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯾﯽ اﺟرا ﻧﻣﺎﯾد ﻣﯾﺗواﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﻣراﻛز ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.

•

در ﺻورﺗﯾﻛﮫ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ) ﻣﺟری ( ﺑﺧواھد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد در ﻗﺎﻟب طرح ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﺑﮫ ﯾﻛﺑﺎره در ﺟﻠﺳﮫ
ﺷورای ﭘژوھﺷﯽ داﻧﺷﻛده ﻣطرح ﮔردد.

•

درﺻورﺗﯾﻛﮫ طرﺣﯽ در ھر ﯾك از ﻣراﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﺻوب و آﻏﺎز ﺷده ﺑﺎﺷد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻗﺎﻟب ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺟددا ﻣطرح
ﮔردد.

•

درﺻورﺗﯾﻛﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت طرح اراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد ،اﺟرای ﺗﻌﮭدات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺟری طرح ) اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ (اﺳت .
در اﯾن ﺧﺻوص ﻗﺑل از ﺷروع ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮔردد ﺗﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻛﺎر ﻣﺷﻛﻠﯽ رخ ﻧدھد.

 .١۴ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٢ﺗوﺳط اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ داده ﺷده و ﺑﮫ واﺣد آﻣوزش داﻧﺷﮑده ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 .١۵درﯾﺎﻓت ﻣﺻوﺑﮫ ﻛﻣﯾﺗﮫ اﺧﻼق در ﭘژوھﺷﯾﺎر ) ﺑر أﺳﺎس ﻓﻠوﭼﺎرت روﻧد ﺑررﺳﻲ اﺧﻼق داﻧﺷﮕﺎه(
•

ﻋﻼوه ﺑر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣوﺿوع آﻧﮭﺎ طرح ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺳﺎﯾر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧﯾز ﺿرورت دارد ﻣورد ﺑررﺳﯽ
اﺧﻼق در ﭘژوھش ﻗرار ﮔﯾرﻧد و اﯾن ﻣوﺿوع ﻗﺑل از ﺷروع ﺑﮫ اﺟراي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ و داﻧﺷﺟو ﺑﮫ اطﻼع
ﻛﻣﯾﺗﮫ اﺧﻼق در ﭘژوھش داﻧﺷﮕﺎه رﺳﯾده و ﻓراﯾﻧد ھﺎی داوری را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

 .١۶اﺟرای ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
 .١٧اﻧﺟﺎم آﻧﺎﻟﯾزھﺎی آﻣﺎری ﺑر داده ھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ
 .١٨ﺗﻛﻣﯾل ﻓرم ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر و اﻣﺿﺎي آن ﺗوﺳط اﺳﺎﺗﯾد راھﻧﻣﺎ ) ﺗﺎ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺻل
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد(.
 .١٩ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ٣ﺗوﺳط اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ داده ﺷده و ﺑﮫ واﺣد آﻣوزش داﻧﺷﮑده ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
 .٢٠ﺗﻛﻣﯾل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎی اﺳﺎﺗﯾد راھﻧﻣﺎ ،ﻣﺷﺎور ،ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی در ﯾك ﻧﺳﺧﮫ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
• داﻧﺷﺟو ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑدون ﻧظر و رﺿﺎﯾت اﺳﺗﺎد ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﻓرد ﺛﺎﻟﺛﻲ ﺑﺳﭘﺎرد و ﻧﺎﻣﻲ را در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﺞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ اﺿﺎﻓﮫ
ﻧﻣﺎﯾد.

 .٢١ﺗﺣوﯾل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﺞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ) در ﺻورت داﺷﺗن( ﺑﮫ
ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ و ﭘس از ﺗﺻوﯾب ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎی آن

• در ﺻورت ﻣﻐﺎﯾرت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﭘروﭘوزال ﺗﺻوﯾب ﺷده ،اﻣﻛﺎن دﻓﺎع وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت ﻣﮕر اﯾﻧﻛﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺷورا
ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده ﺑﺎﺷد.
• ﻣواردی ﮐﮫ ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﭘژوھﺷﯽ ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮔردد:
ﭼﻛﯾده ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮭﻣراه ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯾدی
طﺑق ﻓرﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﭘروﭘوزال ﻣﯾﺑﺎﺷد
اﻣﺿﺎ اﺳﺎﺗﯾدراھﻧﻣﺎ و ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
ﻧﺣوه ﻧﮕﺎرش ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻓرم ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﻣﺷﺎور اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژی
ﮔزارش ﺑررﺳﯽ ﺳرﻗت ادﺑﯽ
ﮐﻧﺗرل اﻋﻼم وﺻول ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﺞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﺳﻘف ﻧﻣره ﻧﮭﺎﯾﯽ
•

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت و ﺿرورت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣوارد اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻓرﯾب ﻛﺎري و ﺳرﻗت ادﺑﻲ در اﻧﺗﺷﺎرات ،اﺳﺎﺗﯾد راھﻧﻣﺎ و
ﻣﺷﺎور از ﻧﺑود ﻣوارد ﻣذﻛور در اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ داﻧﺷﺟو اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ھر زﻣﺎن ﻛﮫ ﻣﺷﺧص
ﺷود ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﯾﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺗوﺳط داﻧﺷﺟو دارای ﻣوارد ﻓوق اﺳت داﻧﺷﺟو ﻧﻣﯾﺗواﻧد دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾد و ﺟﮭت ﺑرﺧورد
ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣرﺑوطﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﺷود.

•

ﻧﻣره داﻧﺷﺟو ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ از  ٢٠ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﮔردﯾد ﻛﮫ داﻧﺷﺟو ﺣداﻗل ﯾك ﻣﻘﺎﻟﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻛرده ﯾﺎ ﭘذﯾرش ﭼﺎپ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ اراﯾﮫ ﭘذﯾرش ﯾﺎ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻓﺎرﺳﻲ ،ﻧﻣره وي از  ١٩ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﻲ
ﮔردد ،در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﺳﻘف ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ از  ١٨ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺧواھد ﺷد .

• در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ داﻧﺷﺟو در طول ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﯾك ﻣﻘﺎﻟﮫ  ISIﯾﺎ  Medlineﺧﺎرج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﺑﺎ آدرس داﻧﺷﮕﺎه
ﭼﺎپ ﻛرده ﺑﺎﺷد ﯾك ﻧﻣره ﺗﺷوﯾﻘﻲ ﺑﮫ ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ وي اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد ﺷد.
• ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣرور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾك ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﻲ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎﺑل ﭘذﯾرش اﺳت ﻛﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺗﺞ از آن در ﯾك ﻣﺟﻠﮫ
ﻛﮫ در  PubMedﯾﺎ  Scopusاﯾﻧدﻛس ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﻗﺑل از دﻓﺎع ﭼﺎپ ﯾﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود.
 .٢٢اراﺋﮫ ﻓرم ﻛﺎﻣل ﺷده ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ
 .٢۵ﮔرﻓﺗن وﻗت دﻓﺎع و ﺑرﮔﮫ ﺛﺑت ھﯾﺎت داوران از ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ
•

زﻣﺎن دﻓﺎع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻌد از ﺗﺄﯾﯾد اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ١٠-١۴،روز ﺑﻌد از آﻣﺎده ﺷدن ﻛﺎﻣل ﺗﻣﺎﻣﻲ ﻧﺳﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
)ﺑدون ﺻﺣﺎﻓﻲ ( وﺗﮭﯾﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮕردد.

•

زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ زﻣﺎن دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧواھد ﺑود ﻟذا اﻟزم اﺳت ﻛﻠﯾﮫ ﻧﻣرات داﻧﺷﺟو ﻗﺑل از ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ
دﻓﺎع اﻋﻼم ﺷده ﺑﺎﺷد.

 .٢۶ﺗﻌﯾﯾن داور ﻣﻧﺗﺧب اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ،ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ و رﯾﯾس داﻧﺷﮑده
 .٢٧اراﺋﮫ ﺑرﮔﮫ ھﯾﺎت داوران ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﻲ ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﺗرﺗﯾب ھﯾﺎت داوران و رﯾﯾس ھﯾﺎت داوران
 .٢٨ﮔرﻓﺗن ﻓرﻣﮭﺎی ﻧﻣره دﻓﺎع ،ﻓرم اﺷﻛﺎﻻت و ﯾك ﻧﺳﺧﮫ ﺳوﮔﻧد ﻧﺎﻣﮫ از ﻣﻌﺎوﻧت آﻣوزﺷﯽ )ﻓرم ھﺎی ﺿﻣﯾﻣﮫ  ۵و ( ۶
 .٢٩ﺑرﮔزاري ﺟﻠﺳﮫ دﻓﺎع داﻧﺷﺟو
•

اراﺋﮫ دﻓﺎﻋﯾﮫ در ﻣدت زﻣﺎن ٢٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﮔردد و ﺑﻌد از اراﺋﮫ ،داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎي داوران و داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﺣﺎﺿر ﭘﺎﺳﺦ ﺧواھد داد.

 .٣٠ﻧﻣره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  ۴ﭘس از دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺗوﺳط ھﯾﺋت داوران اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔردد.
•

ارزﺷﯾﺎﺑﻲ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط داوران در ﻣﻘﯾﺎس ﻧﻣره ﮔذاري از ﺻﻔر ﺗﺎ ﺑﯾﺳت ﺻورت ﻣﻲ ﮔﯾرد و ﺑﺎ ﺗوﺟـﮫ ﺑـﮫ
ﻧﻣـرات ﻣرﺑوطـﮫ ﺑـﮫ ﭼﮭـﺎر درﺟـﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﻲ ﮔردد.
ﻋﺎﻟﯽ ) ، (١٩-٢٠ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب ) ، (١٧ – ١٨/٩٩ﺧوب ) ،(١۶-١۴/٩٩ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول )ﮐﻣﺗر از (١۴

•

ﺟدول ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ

اﻣﺗﯾﺎز ﮐﺳب ﺷده

ﺷرح

ﺣد اﮐﺛر اﻣﺗﯾﺎز

۶

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗدوﯾن و ﻧﮕﺎرش ﻋﻠﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣل ﺧ ﻼ ﺻﮫ ،ﻣﻘدﻣﮫ و ﻣﻌرﻓﯽ ،روش ﮐﺎر و وﺳﺎﺋل  ،ﺑﺣث ﻧﺗﺎﯾﺞ،
رﻓراﻧس ھﺎ و ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﻧﺳﺟم آﻧﮭﺎ در ﻣﺗن

٢

ﮐﯾﻔﯾت و ﻣﯾزان ارﺗﺑﺎط ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ﺗﺧﺻﺻﯽ

۴

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋرﺿﮫ ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺳﻠط ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب و ﻧﺣوه ﺑﯾﺎن و ادای ﺗوﺿﯾﺣﺎت اﻟزم

٣

ﺧﻼﻗﯾت و ﺑﮫ روز ﺑودن ﭘروژه

٣

ﻣﯾزان ﺣﺻول ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده در ھدف اﻧﺗﺧﺎب ﺷده از ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ

١٨

ﺟﻣﻊ اﻣﺗﯾﺎز

• ﻛﻠﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣوظف ﺑﮫ دﻓﺎع از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧود در آﺧرﯾن ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻧد و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ داﻧﺷﺟو در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺳﻧوات ﻣﺟﺎز ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ﻧﺗواﻧد از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺧود دﻓﺎع و ﻧﻣره ﻗﺑوﻟﻲ ﻛﺳب ﻧﻣﺎﯾد ،ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﻛﮫ ﻛﻠﯾﮫ
واﺣدھﺎي درﺳﻲ دوره آﻣوزﺷﻲ ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷد ،ﺑر ﺣﺳب ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣوارد ﺧﺎص ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﺧواھد ﺷد.
 .٣٠اراﺋﮫ ﻓرﻣﮭﺎی ﺗﻛﻣﯾل ﺷده دﻓﺎع ﺑﮫ آﻣوزش ﺗوﺳط رﯾﯾس ھﯾﺎت داوران و ﮔرﻓﺗن ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
 .٣١رﻓﻊ اﺷﻛﺎﻻت اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ داﻧﺷﺟو در روز دﻓﺎع ﺗوﺳط داﻧﺷﺟو و ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎي رﻓﻊ اﺷﻛﺎﻻت وﺗﻛﻣﯾل ﻓرم ﺗﺣوﯾل
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت داروان
• داﻧﺷـﺟو ﻣوظـف اﺳـت طـﯽ ﻣدت ﺣداﻛﺛر  ١٠روز ﺗﺣت ﻧظر رﯾﯾس داوران ،ﻣوارد ذﻛر ﺷده را اﺻﻼح ﻧﻣوده و
ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد داوران و ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺻﺣﺎﻓﯽ ﻧﺳﺦ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.

اﺻول ﺗﻧظﯾم و ﺗدوﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ دارای ﺑﺧﺷﮭﺎی زﯾر اﺳت:
 (١ﺑﺧش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ

 (٢ﺑﺧش اﺻﻠﯽ  (٣ﭘﯾوﺳﺗﮭﺎ

 (۴ﭼﻛﯾده ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﻲ

ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﻟزام اﺳت ﻋﻼوه ﺑر ﭼﮑﯾده ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭼﮑﯾده ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺧش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ:
ﺑﺧش ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣل ﻗﺳﻣﺗﮭﺎي زﯾر اﺳت:
ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان  -اوﻟﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺻﻔﺣﮫ ﻋﻧوان ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺎم داﻧﺷﮕﺎه ،ﻧﺎم داﻧﺷﻛده ،ﻣﻘطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ ،ﻋﻧوان
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺎم اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ،اﺳﺎﺗﯾد ﻣﺷﺎور ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اطﻼﻋﺎت ﻓوق
ﺑﺎﯾد روي ﺟﻠد ﺑﺎ ﺣروف درﺷت و زرﻛوب ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود.
ﺻﻔﺣﺎت ﺗﻘدﯾر ،ﺗﺷﮑر ،ﻗدرداﻧﯽ وﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
ﭼﮑﯾده  -ﭼﻛﯾده آﺋﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣﺎی ﺗﺣﻘﯾق اﺳت ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در  ١۵٠ﺗﺎ  ٢۵٠ﻛﻠﻣﮫ ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﺷود و ﺑر ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺎﻟﮫ ،ھدف از
ﺗﺣﻘﯾق ،روش اﻧﺟﺎم ﻛﺎر ،ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﻛﺎرﺑرد ﻣوﺿوع ﺗﺎﻛﯾد دارد .در اﻧﺗﮭﺎي ﭼﻛﯾده ﺑﺎﯾد واژه ھﺎي ﻛﻠﯾدی ) ﺣداﻗل  ٣ﻣورد (
ذﻛر ﺷود  .ﻓوﻧت آن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻣﺗن اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .ﺿﻣﻧﺎ اﻓﻌﺎل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﺗر اﺳت در زﻣﺎن ﮔذﺷﺗﮫ و ﺳوم ﺷﺧص
ﺑﺎﺷد .درﻧﮕﺎرش ﭼﻛﯾده ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻛﺎت زﯾر رﻋﺎﯾت ﮔردد:

ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ :ﻋﻠت اﻧﺗﺧﺎب ﻣوﺿوع ،ھدف :ھدف از ﺗﺣﻘﯾق ،ﻣواد و روﺷﮭﺎ :ﻧوع ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺷرط ورود اﻓراد ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﺣل
اﻧﺟﺎم

ﺗﺣﻘﯾق ،ﻧوع اﻧﺟﺎم ﻛﺎر و ﻧوع آزﻣون ﺑﮫ ﻛﺎر رﻓﺗﮫ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ :اراﺋﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ ،ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ،ﻛﻠﯾد واژه
ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب  -در ﺗدوﯾن ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب ،داﻧﺷﺟو ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻧﻛﺎﺗﯽ ﭼﻧد در ﻣورد ﻓراﮔﯾری ﺑﺧﺷﮭﺎی اﺻﻠﻲ
وﻓرﻋﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺧواﻧﻧده ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫ طور ﺳرﯾﻊ دﺳت ﯾﺎﺑد.
ﻓﮭرﺳت ﺟداول و ﺷﻛﻠﮭﺎ  -در ﺻورﺗﯾﻛﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ دارای ﺟدول ﯾﺎ ﺷﻛل ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺻورت ﻣﺣﻘق ﻣوظف اﺳت ﯾك
ﻓﮭرﺳت ﺑراي ﺟداول و ﯾك ﻓﮭرﺳت ﺑراي ﺗﺻﺎوﯾر در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧظور دارد ،ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻛﮫ در اﯾن ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﻧﺟﺎﻧده
ﺷود ﺷﺎﻣل :اﻟف -ﺷﻣﺎره ﺟدول ﯾﺎ ﺷﻛل ب -ﻋﻧوان ﺟدول ﺑﺎ ﺷﻛل ج -ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮭﺎی از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻛﮫ ﺟدول ﯾﺎ ﺷﻛل
در آن ﻗرار دارد

ﺑﺧش اﺻﻠﯽ:
ﻓﺻل اول  :ﻣﻘدﻣﮫ
اﯾن ﻓﺻل ﺷﺎﻣل ﻣﻘدﻣﮫ و ﻛﻠﯾﺎت ) ﺑﺎ ذﻛر رﻓرﻧس ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
در ﻣﻘدﻣﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﺗوﺻﯾف ﻣﺧﺗﺻری از ﻣوﺿوع ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ و اھﻣﯾت ﻣﺷﻛل و
راه ﺣل ھﺎی ﻣوﺟود واﺷﻛﺎﻻت آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد  .ھﻣﭼﻧﯾن ھدف از اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺣﻘﯾق و اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ ﭼﮫ ﭘرﺳش
ﯾﺎ ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ﺷود ،ﻧﯾزدر ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود .ﺳﭘس ﮔذری ﺑرﻛﻠﯾﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﻣورد ﭘژوھش آورده
ﻣﯽ ﺷود.
•

ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﺣل ﺑﯾﺎن اطﻼﻋﺎت ﮔﺳﺗرده و ﻏﯾر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻧﯾﺳت.

•

ﻣطﺎﻟب ﻣوﺟود در ﺳﺎﯾﺗﮭﺎي ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻧﺗرﻧﺗﻲ ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

•

ﻣﻲ ﺗوان از ﻣطﺎﻟب ﻣوﺟود درﻛﺗﺎب ھﺎی ﻣرﺟﻊ ﺟﮭت ﺗﻛﻣﯾل ﻛﻠﯾﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.

•

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻼﺋم اﺧﺗﺻﺎری ،در اوﻟﯾن ﻣورد ﻣواﺟﮭﮫ ﻋﺑﺎرت ﺑﮫ ﺻورت ﻛﺎﻣل زﯾر ﻧوﯾس ﮔردد .

ﻓﺻل دوم  :ﻣروری ﺑر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ
در اﯾن ﻓﺻل ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود .ﺗوﺻﯾﮫ ﺑر اﯾن
اﺳت ﻛﮫ در اﯾن ﻓﺻل ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺗﺑر و ﺑﮫ روز اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
در ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺳﺎل ﺗﺣﻘﯾق ،ھدف ،روش ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری آن اﺷﺎره ﺷده ،ﺿﻣﻧﺎ ً ﺑﮭﺗر اﺳت
ھر ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﻧﻘد ﻛرد.
•

در اﯾن ﻓﺻل ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﻛﺗب ﻣرﺟﻊ وﺟود ﻧدارد.

•

ﺗﻌداد ﻣﻘﺎﻻت ﻣرور ﺷده ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧظر اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ دارد.

•

ﻗﺎﺑل ذﻛر اﺳت ﺗرﺗﯾب ﻣﻘﺎﻻت از ﻗدﯾم ﺑﮫ ﺟدﯾد ﺑوده و اﻟزام اﺳت از ﻣﻘﺎاﻟت  full textاﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

•

ﻋﻧﺎوﯾن ﺟداول در ﺑﺎﻻی ﺟدول و ﻋﻧﺎوﯾن ﻧﻣودار و ﻋﻛس ھﺎ در ﭘﺎﺋﯾن آﻧﮭﺎ آورده ﻣﯽ ﺷود.

•

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺟدول ﯾﺎ ﺷﻛﻠﻲ از ﻣﻧﺑﻌﻲ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت ﺣﺗﻣﺎ رﻓرﻧس آن ذﻛر ﺷود.

ﻓﺻل ﺳوم :اھداف و ﻓرﺿﯾﺎت و ﺗﻌرﯾف ﻣﺗﻐﯾرھﺎ
اﯾن ﻓﺻل ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد
اﻟف -اھداف اﺻﻠﻲ
ب -اھداف اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ
ج -اھداف ﻛﺎرﺑردی
د -ﻓرﺿﯾﺎت و ﺳواﻻت
ھـ -ﺟدول ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و واﺑﺳﺗﮫ

ﻓﺻل ﭼﮭﺎرم  :ﻣواد و روش ھﺎ
اﯾن ﻓﺻل ﺷﺎﻣل ﺑﺧﺷﮭﺎي زﯾر اﺳت
اﻟف -ﻧوع ﻣطﺎﻟﻌﮫ و روش اﻧﺟﺎم آن
ب -ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ج -ﺣﺟم ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺷﯾوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آن و روش ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری
د -روش ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎ .در ﺻورﺗﯾﻛﮫ از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾك ﻧﻣوﻧﮫ ازآن در ﺑﺧش ﭘﯾوﺳت ﺣﺗﻣﺎ ً ﺿﻣﯾﻣﮫ
ﮔردد.
ھـ -ﻣﺷﻛﻼﺗﻲ ﻛﮫ در ﺣﯾن اﻧﺟﺎم ﻛﺎر ﻣﺣﻘق ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﺳت و ﭼﮕوﻧﮕﻲ ﺣل آﻧﮭﺎ و روش ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آﻣﺎري و
ﻧوع ﺑﺳﺗﮫ آﻣﺎري اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ) ﻧرم اﻓزار(
•

در ﺻورت اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻘدﻣﺎت ) (Pilot Studyﺷرح ﻣﺧﺗﺻری از آن ﺿروری اﺳت.

•

ذﻛر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻛﺎﻣﭘﯾوﺗری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی آ ﻣﺎری ﺿروری اﺳت.

•

در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ورود و ﺣذف ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﺑﯾﺎن ﮔردد.

•

ذﻛر ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻛﻠﯾﮫ ﻣواد ﻣﺻرﻓﻲ و وﺳﺎﯾل ﺑﻛﺎر رﻓﺗﮫ در اﺟرای ﻣراﺣل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

•

ﻣﺳﺎﺋل اﺧﻼﻗﯽ رﻋﺎﯾت ﺷده در ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﺣﯾواﻧﯽ ذﻛر ﮔردد

ﻓﺻل ﭘﻧﺟم :ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﺣﻘق ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺗﺣﻘﯾق و ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣوﻧﮭﺎی آﻣﺎری را ذﻛر ﻣﯾﻛﻧد وﻟﯽ اطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺑﺎﯾد در اﯾن ﺑﺧش
ﺗﻔﺳﯾر ﮔردﻧد .ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣون آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر و ﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾري ﺑﯾﺎن ﮔردد .اﮔر ﺷﺎﺧﺻﮭﺎ ﻋدد ھﺳﺗﻧد،
ﺑﮫ دﻗت ﺷرح داده ﺷوﻧد .از ﺗﻛرار ﻣواد و روش ھﺎي اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در اﯾن ﺑﺧش ﺑﭘرھﯾزﻧد .در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ ﺿﻣن ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﺗﻌدادي از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ ﺣذف ﺷده اﺳت ذﻛر ﻋﻠت آن ﺿروري اﺳت.

ﻣطﺎﻟب ﻣطرح ﺷده در ﻓﺻل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﯾن ﺷرح اﺳت:
 .١ﺗدوﯾن و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدي ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ
 .٢رﺳم ﺟداول و ﻧﻣودارھﺎ ،ﺗﻌداد ﺟداول ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ اھداف ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﺷد و از رﺳم ﺟداول اﺿﺎﻓﻲ ﺧودداري ﺷود.
 .٣ﻣﺷﺧص ﻛردن ﺳطﺢ ﻣﻌﻧﻲ دار ﺑودن ﯾﺎﻓﺗﮭﮭﺎ و ﭼﮕوﻧﮕﻲ ارﺗﺑﺎط ﻣﺗﻐﯾرھﺎ ﻋﺎﻟوه ﺑر اﯾن از ﺗﻛرار ﻣطﺎﻟب ﺑﮫ ﺻورت
ﺟدول و ﻧﻣودار ﺑﮫ ﺷﻛل ﺗوأم ﺑﺎﯾد ﺧودداري ﺷده و ھر ﯾك از آﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔﯾرد.

ﻓﺻل ﺷﺷم :ﺑﺣث
ﯾﻛﻲ از ﻗﺳﻣﺗﮭﺎي ﻣﮭم ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺣث آن ﻣﯾﺑﺎﺷد .در اﯾن ﺑﺧش ﻣﺣﻘق ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳواﺑق ﻋﻠﻣﻲ ﻣوﺿوع ،ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل
از ﺗﺣﻘﯾق را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣﺎﯾد .در ھر ﺣﺎل اﯾن ﻓﺻل از ﻧظر ﺣﺟم ﻣطﺎﻟب ﺑﺎ ﻓﺻل ھﺎي ﺑررﺳﻲ ﻣﺗون و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻧطﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣطﺎﻟب زﯾر ﺑﺎﯾد ذﻛر ﮔردد.
اﻟف -اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺗﮭﮭﺎي ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺑﻠﯽ در ﺟﮭت رد ﯾﺎ ﻗﺑول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺑﻠﯽ
ب -ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺑﻠﻲ در ﺟﮭت رد ﯾﺎ ﻗﺑول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺑﻠﻲ ج -ﺗﺄﻛﯾد ﺑر ﺟﻧﺑﮭﮭﺎي ﺗﺎزه و ﺑرﺟﺳﺗﮫ
ﺗﺣﻘﯾق

ﻓﺻل ھﻔﺗم :ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﯾﺗﺟﮫ ﮔﯾري ﻧﮭﺎﯾﻲ از ﺗﺣﻘﯾق ،ﻣﺗدﻟوژي آن و ﯾﺎﻓﺗﮭﮭﺎي آﻣﺎري ﺑﯾﺎن ﻣﯾﺷود .ﺳﭘس ﻣﺣﻘق ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻل از ﺗﺣﻘﯾق ﺧود ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﻲ ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن اراﺋﮫ ﻣﯾدھد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات :در اﯾن ﺑﺧش از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﻲ ﺟواب در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻧﺟﺎم ﺷده اﺷﺎره و راه ﺣﻠﮭﺎي ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدي
داﻧﺷﺟو و اﺳﺗﺎد راھﻧﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﺷﻧﺎﯾﻲ و ﺗﺳﻠطﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﭘﯾدا ﻛرده اﻧد اراﺋﮫ ﻣﻲ ﺷود و در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻲ ﺗوان
ﮔﻔت در اﯾن ﺑﺧش زﻣﯾﻧﮫ ھﺎي ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻲ ﺟدﯾد ﭘﯾش روي ﻣﺣﻘﻘﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود.

ﻓﺻل ھﺷﺗم :ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ
•

در ﻛﺎرھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﻛﻣﺗر از ﻛﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣرﺟﻊ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

•

ﺗﻧظﯾم ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﺻورت وﻧﻛوور  Vancouverﻣﯽ ﺑﺎﺷد

•

روش ﺷﻣﺎره ﮔذاری ،ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ورود ﻣﻧﺑﻊ ﺑﮫ داﺧل ﻣﺗن ﺧواھد ﺑود) ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﺗن ،اوﻟﯾن
رﻓرﻧس در ﺑﺧش ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  (.ﺷﻣﺎره ﻣﻧﺑﻊ در اﻧﺗﮭﺎي ﺟﻣﻠﮫ ﯾﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑﻌد از ﻧﻘطﮫ ،وﯾرﮔول ﯾﺎ ﻧﻘطﮫ
وﯾرﮔول و ...آورده ﺷود.

•

ﻓﻘط ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﻛﮫ در ﻣﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺷده اﺳت در ﻓﮭرﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ آورده ﺷود.

•

ﻛﻠﯾﮫ ﻓﺻل ھﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭼﻛﯾده و ﻣواد و روش ھﺎ ﺑﺎﯾد در اﻧﺗﮭﺎي ﭘﺎراﮔراف ﻣرﺗﺑط داراي رﻓرﻧس ﺑﺎﺷد.

•

در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از روش ﺧﺎص ﻛﮫ ﺗوﺳط ﻣﺣﻘق دﯾﮕري ﻣﻌرﻓﻲ ﺷده اﺳت ،ذﻛر رﻓرﻧس در ﺑﺧش ﻣواد و روش
ھﺎ ﻧﯾز ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﺣوه ﻧﮕﺎرش ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺑرای ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ :اﺑﺗدا ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده )ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن( ،ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻧﺎم ﻣﺟﻠﮫ ،ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر ،ﺷﻣﺎره ﺳ﷼ ،ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮫ
ﺑرای ﮐﺗب ﻣرﺟﻊ :ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده )ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن( ،ﻧﺎم ﻛﺗﺎب ،ﻧوﺑت ﭼﺎپ ،ﺻﻔﺣﮫ ﻣورد ﻧظر ،ﻣﺣل ﭼﺎپ ،ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر و ﻧﺎﺷر
ﺑرای ﻣراﺟﻊ ﻓﺎرﺳﯽ :ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﻲ ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﻧﺎم ﻣﺟﻠﮫ ﯾﺎ ﻛﺗﺎب ،ﺷﻣﺎره ﺟﻠد ،ﻧوﺑت ﭼﺎپ ،ﻧﺎﺷر،
ﺷﻣﺎره ﺻﻔﺣﮫ ،ﻣﺣل اﻧﺗﺷﺎر ،ﺳﺎل اﻧﺗﺷﺎر

ﭘﯾوﺳت ھﺎ:
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣطﺎﻟب ،ﺟداول ،ﺷﻛل ھﺎ و ﯾﺎ  ...ﻛﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ارﺗﺑﺎط ﻧدارد ﺑﻠﻛﮫ اراﺋﮫ آﻧﮭﺎ ،ﺟﮭت
ﺗﻛﻣﯾل اطﺎﻟﻌﺎت ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﺿروري ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻲ رﺳد ،درج ﻣﻲ ﮔردد.

ﭼﮑﯾده اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ:
ﺗرﺟﻣﮫ ﺳﻠﯾس و روان ﭼﻛﯾده ﻓﺎرﺳﻲ اﺳت و ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ﺑﺎ ﭼﻛﯾده ي ﻓﺎرﺳﻲ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ھر ﺻورت ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ
از ١۵٠ﺗﺎ ٣٠٠ﻛﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑوده و ﺳﺎﺧﺗﺎري ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود).ﻋﻧوان ،زﻣﯾﻧﮫ ،ھدف ،ﻣواد و روﺷﮭﺎ ،ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾري (.
در اﻧﺗﮭﺎي ﭼﻛﯾده ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻛﻠﻣﺎت ﻛﻠﯾدي ﻧﯾز درج ﮔردد.

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐﻠﯽ ھر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ:
•

ﺟﻠد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد از ﻧوع ﮔﺎﻟﯾﻧﮕور ﺑﺎﺷد.

· روي ﺟﻠد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب :آرم داﻧﺷﮕﺎه ،ﻋﻧوان" داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﻛﻲ وﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﯾﻼم" "،داﻧﺷﻛده دﻧداﻧﭘزﺷﻛﻲ"  "،ﺟﮭت
درﯾﺎﻓت درﺟﮫ دﻛﺗرا" ،ﻣوﺿوع ،ﻧﺎم اﺳﺗﺎد)اﺳﺎﺗﯾد راھﻧﻣﺎ( ،اﺳﺗﺎد)اﺳﺎﺗﯾد (ﻣﺷﺎور ،ﺷﻣﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ در ﺳﻣت ﭼپ ﭘﺎﯾﯾن ﺟﻠد ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﮫ ،ﻋﺑﺎرت" ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ "ﻧﯾز در ﺳﻣت راﺳت ﭘﺎﯾﯾن ﺟﻠد ،ﺷﻣﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻧوان آن درﻗﺳﻣت ﺷﯾرازه ﺟﻠد ﺛﺑت ﮔردد.

•

ﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد ﻓوق ﺑﮫ ﺻورت زرﻛوب ﺧواھﻧد ﺑود.

•

در ﻗﺳﻣت ﭘﺷت ﺟﻠد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﻓوق ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﻲ زرﻛوب ﺷود.

•

ﺗﻌداد ﺳطور در ھر ﺻﻔﺣﮫ ﺑﯾن ١٨-٢٢ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

•

ﻓوﻧت اﻧﮕﻠﯾﺳﻲ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ  Times New Romanو ﺑﺎ اﻧدازه ١۴و ﻓوﻧت ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ B-Mitra ، Nazanin، Zar

و ﺑﮫ اﻧدازه ١۵ﯾﺎ ١۶ﺑﺎﺷد.
•

ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳطرھﺎ در ﺗﻣﺎﻣﻲ ﻣﺗن ﻓﺎرﺳﻲ١ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر و ﺣﺎﺷﯾﮫ از ﺑﺎﻻ و ﺳﻣت راﺳت ﺻﻔﺣﮫ ۴ﺳﺎﻧﺗﻲ ﻣﺗر و از ﭘﺎﯾﯾن و ﺳﻣت
ﭼپ ٣ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
در ﻣﺗن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﻛﻠﻣﺎت ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود و درﺻورت ﻧﯾﺎز ،ﻛﻠﻣﮫ اﻟﺗﯾن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در داﺧل ﭘراﻧﺗز ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷود.

