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شیوه نامه  ی انتخاب و دفاع از 

 پایان نامه های 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 کارشناسی ارشد

 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 ییدانشکده پرستاری و ماما
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LOG BOOK 

 

  دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشی/ پایان نامههای  دفترچه ثبت مهارت

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:

 تائید مدیر گروه:

 مقدمه:

 دانشجوی گرامی

پایهان نامهه دانشه وی    پژوهشی/ پایان نامهه  بتهف اعال هف ههای پژوهشهی و       Log Bookهدف از تدوین 

که با بتف به موقع اعال ف های مختلف خود در طی تحص الت تکم لی در طول دوره تحص ل وی می باشد 

مربوطه به شما کمک می کند بدینوس له اعال ف راهنما و مشاور و تائ د آن توسط اسات د  تحص لاین دوره 

 بهر یه و تحل ل و بهازنگری نمائ هد و در نیایهف    خود را به طور مستند بررسی  ت زنامه  پایان/ پژوهشیهای 

. همچنه ن   دریااهف مهی کن هد    را نامه پایان از دااع م وز اسف آن بررسی و بوک الگ این اطالعات اساس

/ پژوهشهی مستندات این کتابچه راهنمای ارزنده ای برای اسات د مربوطه جیف پایش پ شراف میارت ههای  

 .خواهد بود بردن به نقائص کار و راع آن مورد ن از دانش و و پی  نامه پایان

 قوانین

  خود را در قالب الگ بهوک از   اعال ف های پژوهشی و پایان نامههر دانش و باید اطالعات مربوط به

 ابتدای دوره .جمع آوری نموده و خود شخصا تکم ل نمایند.

 اسات د راهنمایی د هر دانش و موظف اسف کل ه اطالعات بتف شده در الگ بوک را به تفک ک به تا 

 برساند. خود ی نامه و مشاور پایان

  گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخ ص دهد الگ بوک را جیف بررسی و یا نسخه برداری

در اخت ار داشته باشد و صالح ف تای د صحف مندرجات الگ بهوک دانشه ویان در اخت هار سلسهله مراتهب      

  آموزشی گروه مربوطه می باشد.
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 ایان هر ترم تحص لی الگ بوک مربوطه توسط استاد راهنمای دانش و و مدیر گهروه یها معهاون    در پ

آموزشی گروه مورد بررسی قرار می گ رد و نت  ه ارزش ابی الگ بوک همه ی دانش ویان در جلسه شهورای  

بهه وی   آموزشی گروه مورد بحث قرار می گ رد و نت  ه آن از طریه  اسهتاد راهنمهای پایهان نامهه دانشه و      

 بازخورد داده می شود.

  مندرجات الگ بوک برای اهداای غ ر از اهداف پ ش ب نی شده در سراصل دروس ارائه شده توسط

 وزارت بیداشف قابل استناد نمی باشد.

 فعالیت های پژوهشی که دانشجو بایستی در این دوره تحصیلی  انجام دهد:

 حداقل دو دفاع شرکت کرده باشد()  نامه پ ش دااع پایان یا دااع جلسات در شرکف 

 مقاله نویسی   و غ ره مند  نظام مرور اموزشی/ پژوهشی )مانند های کارگاه در شرکف گزارشend 

not )...... پ شراته و روش های نوین تحق   و 

 پوستر تحهف نظهارت    یا مقاله رشته با یا بدون ارایه با مرتتط همایش های کنفرانس ها و شرکف در

 مااستاد راهن

 نامه یا اعال ف های پژوهشی دیگر دانش و تحف نظارت استاد  پایان از مستخرج علمی مقاالت چاپ

 علمی م الت راهنما در

 مشاور و راهنما اسات د با آموزشی مشاوره جلسات گزارشات 

 موجود در الگ بوک در پایان هرتهرم بعهد از تصهویب پایهان      نامه پایان پ شراف گزارش تکم ل ارم

                 رسال ارم به مدیر گروهنامه و ا

 گردد صادر دااع م وز تا کند کسب از این الک بوک را امت از 5 اسف حداقل دانش و موظف . 

 و ذکر نام . اسف الزامی نامه پایان از منتج مقاالت همه در مشاور و راهنما اسات د همه نام ذکر :تذکر

 . اسف الزامی شی مصوب دوران تحص لی دانش وییاستاد راهنما در مقاله منتج از اعال ف پژوه
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 گروه های نامه پایان دفاع و دفاع پیش جلسات در شرکت گزارش مورد  2حداقل  

 نام نامه پایان عنوان نوع جلسه تاریخ ردیف

 دانشجوی

 مربوطه

 امضای و تایید

 راهنما استاد

 (اول)

1      

2      

3      

4      

5      

 امت از برای دااع پایان نامه دارد. 1ریک ازموارد تذکر: بتف ه

  پژوهشی/  اموزشی های کارگاه در شرکت گزارشمورد  2حداقل 

 تاریخ ردیف

 برگزاری

مدت زمان  برگزار کننده کارگاه عنوان کارگاه

کارگاه 

 )ساعت(

 امضای و تایید

راهنما  استاد

 (اول)

1      

2      

3      

4      

 .دارد نامه پایان دااع برای امت از 1 ازموارد یکهر بتف: تذکر

 شود. ضم مه شرکف در کارگاه گواهی
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 پوستر یا مقاله ارایه بدون یا با رشته با مرتبط های همایش و ها کنفرانس در شرکتمورد  1حداقل 

 راهنما استاد نظارت تحت

 

 تاریخ ردیف

 برگزاری

 محل کنفرانس نام مقاله عنوان

 کنفرانس

 امضای و تایید وه شرکت نح

راهنما  استاد

 (اول)

1       

2       

3       

 .دارد نامه پایان دااع برای امت از 1 ازموارد هریک بتف: تذکر

بابل  دانشکده پرسهتاری و مامهایی    پزشکی علوم دانشگاه وابستگی ذکر با رشته با مرتتط کنفرانس های در پوستر یا مقاله ارائه

 .نماید بتف جدول این در

 در دانشجو دیگر پژوهشی های فعالیت یا نامه پایان از مستخرج علمی مقاالت چاپگزارش 

 علمی مجالت

 تاریخ ردیف

چاپ یا 

پذیرش 

 مقاله

 در مقاله آدرس و مجله نام مقاله عنوان

 آن

 نام

 نویسندگان

 مقاله

 امضای و تایید

 (اول)راهنما  استاد

1  

 

    

2  

 

    

3      

4      

 .دارد نامه پایان دااع برای امت از 1 از موارد هریک بتف: تذکر

 از منتج مقاله در راهنما استاد نام ذکر و. اسف الزامی نامه پایان از منتج مقاالت همه در مشاور و راهنما اسات د همه ی نام ذکر

 .اسف الزامی دانش ویی تحص لی دوران مصوب پژوهشی اعال ف
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ژورنال کالب  ،برگزاری کنفرانس ها، کارگاه هاشامل شرکت فعال در  پژوهشی فعالیت های سایر

 ........ وها و بینار ها 

 
 ردیف

 

 تاریخ

 

 نوع فعالیت

 

 موضوع

 

 و تایید ارزیابی

 امضای

 راهنما استاد

 عالی خوب متوسط ضعیف

1         

2         

3         

4         

 .دارد نامه پایان دااع برای امت از 1 از موارد هریک بتف: تذکر

 

 مشاور و راهنما اساتید با آموزشی مشاوره جلسات گزارشات

 امضای و تایید استاد نام جلسه نتایج جلسه موضوع تاریخ ردیف

 (اول)راهنما  استاد

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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19      

21      

21      

22      

23      

یها دریااهف    برگهزار  خود مشاور یا راهنما اسات د با که را مکتوبی یا تلفنی ایم لی  های همه ی جلسات اعم از حضوری  مشاوره

 .ائ دنم جدول اوق وارد در را می نمای د

 

 

 نامه پایان پیشرفت گزارش فرم
 .......................تاریخ:            

پس از بتف پایان نامه  دانش و موظف اسف گزارش پ شراف کار پایان نامه خود را طت  برنامه زمانی اعالم شده در قالب این  -

 ارائه دهد. درج در الگ بوک همراه با یک ارم جدا به استاد راهنما ارم

 ارائه گزارش در پرونده دانش و بایگانی می شود . -

  دانشجو مشخصات -1

 

ل ورود شههههماره دانشهههه ویی ...................................... سهههها  خههههانوادگی .................................................. نههههام و نههههام

شههههههههماره بتههههههههف پایههههههههان  رشههههههههته   .........................................................                .....................................................

 نامه............................................تارخ بتف پایان نامه...............................................

  

  )اول( استاد راهنما مشخصات -2
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   ......................................................  نوادگیخا نام و نام

 

  

  نامه پایان پیشرفت گزارش -3

 

 ............................................................................................................................................................................................... :عنوان پایان نامه

......................................................................................................................................................................................................................................

.................................. 

 

 خالصه ای از فعالیت های انجام شده:

 

 

 

 

 

 

 

 مشکالت حین انجام کار و ارائه پیشنهادات:
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  )اول(ارزیابی استاد راهنما  -4

 

 معیار های ارزش

 عالی

(11) 

 خوب

(8) 

 متوسط

(5) 

 ضعیف

(2) 

     اجرای پایان نامه مطاب  جدول زمانی پ ش ب نی شده

     اسات د راهنما و مشاور عمل به توص ه ها و پ شنیادات

     حضور مستمر دانش و جیف ان ام تحق قات

     امتیاز نهایی

 

 

    )اول(نظرات تکمیلی استاد راهنما  -5
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                  تاریخ و  امضاء    نام و نام خانوادگی استاد راهنما )اول(:                                                                       

              

 تاریخ و امضاء                                  نام و نام خانوادگی مدیر گروه :                                              

 

 کسب امتیازات پژوهشی دانشجو در دوران تحصیل  جداول

   امتیاز فعالیت نوع ردیف

 

 کننده تایید

   نامه و پ ش دااع پایان دااع جلسات در شرکف 1

 اموزشی/ پژوهشهی )ماننهد   های کارگاه در شرکف گزارش 2

پ شراته و  end notمقاله نویسی   و غ ره مند  نظام مرور

 روش های نوین تحق   و ......

  

 یا با رشته با مرتتط های همایش و ها کنفرانس در شرکف 3

 راهنما استاد نظارت تحف سترپو یا مقاله ارایه بدون

  

 های اعال ف یا نامه پایان از مستخرج علمی مقاالت چاپ 4

 در راهنما استاد نظارت تحف دانش و دیگر پژوهشی

 علمی م الت

  

   پژوهشی های اعال ف سایر 5

   جمع امتیاز 
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ییمراحل تصویب پروپوزال درمقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشکده پرستاری و ماما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 پایان نامه

 طرح های تحقیقاتی

 خیر بلی

آموزشی گروه  گروه آموزشی 

 شورای پژوهشی دانشکده 

 تصمیم گیری

 کمیته اخالق

 مرکز تحقیقات مرتبط

یا واحد توسعه و تحقیقات  

 بالینی

 شورای پژوهشی دانشکده

 شورای پژوهشی پژوهشکده  یا دانشگاه

 کمیته اخالق

داوری توسط 

 دانشکده

عدم وجود 

 مرکز یا واحد

 شورای تحصیالت تکمیلی

 پژوهشی پژوهشکده یا 
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 ارشد کارشناسی مقاطع های نامه پایان از دفاع و بررسی نحوه نامه آیین

 :نامه پایان تصویب مراحل: 1 ماده

 سهوم  ل ن مسها  شهروع  از قتهل  تها  و اول ن مسهال  گذرانهدن  از بعد بایسف می ارشد کارشناسی دانش وی -

 لیتحص 

 .برساند دانشکده گروه شورای تصویب به را خود نامه پایان پروپوزال

 :اسف ذیل ترت ب به نامه پایان تصویب مراحل

 با معاونف پژوهشی دانشکده گروه مدیر هماهنگی با دانش و توسط راهنما استاد انتخاب( 1

 حهداقل  شامل مستندات با همراه شده  امضا و مکتوب بصورت راهنما استاد توسط نامه پایان عنوان ارایه ( 2

  تصویب جیف آموزشی گروه مدیر به نامه پایان موضوع با مرتتط چک ده 3

 پایهان  پروپهوزال  تکم لو  ها نامه پایان امور  مامایی و پرستاری دانشکده سایف از پروپوزال خام ارم اخذ (3

 اطالعهات  مهدیریف  سهامانه  در بتهف  ا وارسال به استاد راهنمه  و راهنما استاد همکاری با دانش و توسط نامه

 راهنما استاد توسط آگاهانه رضایف ارم پرسشنامه  ارم و ارسال همراه با تحق قاتی

 گروه کارشناس توسط سایف در داور بتف و گروه مدیر توسطپروپوزال  داور استاد نفر سه تا دو انتخاب - 4

 ههفت دو حداکثر ظرف سایف طری  از داوری روند ان ام - 6

 بتف از بعد هفته یک حداکثر ااصله در داور استاد و راهنما استاد حضور با و گروه شورای جلسه در طرح -7

 سایف در داوری جواب

 (.اسف ضروری مواا  آراء اکثریف کسب) گروه در نامه پایان پروپوزال تصویب -8

 نامه پایان تصویب تای د اه با نامههمر دانشکده پژوهشی شورای به گروه مصوب نامه پایان پروپوزال ارجاع -9

 مدیر گروه توسط

 در نامهه  پایهان  پروپوزال تصویبدااع پروپوزال توسط دانش و با حضور اسات د راهنما و  و کل ات بررسی-11

 هفته دو طی حداکثر دانشکده پژوهشی شورای
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پژوهشهکده یها    وهشهی پژ شهورای پژوهشی از طری  سایف بهه   شورای نامه پایان تصویب تای دیه ارسال -11

 هفتهیک  طی حداکثر دانشگاه

 دو هفته حداکثر طی دانشگاه پژوهشی شورای نیایی تصویب -12

 هفته دو طی حداکثر دانشگاه اخالق کم ته در نیایی تای د و بررسی -13

 پژوهش در  اخالق کم ته تصویب از بعد پژوهشی کار به شروع م وز اعالم- 14

 :دانش و وظایف: 2 ماده

 راهنما استاد مواا  نظر کسب و انتخاب -1

 نامه پایان انتخاب به مربوط های ارم تکم ل -2

 1 ماده طت  نامه پایان پروپوزال تصویب روند پ گ ری -3

 دانشگاه اخالق کم ته تصویب از پس نامه پایان موضوع خصوص در اجرایی اعال ف آغاز - 4

  در (مشهاوران ) مشهاور  و راهنمها ( اسهات د ) اسهتاد  نظارت اب نامه پایان موضوع خصوص در مداوم اعال ف - 5

اقهف اسهتاد   امو یسهتی با  پایان نامهه زمان کار با دیگر در مدت  اخذ طرح تحق قاتیبه  دانش و تمایلصورت 

 ا کسب نماید.رراهنمای اول تحص لی 

و  راهنمها  اسهتاد  بهه  کهار  پ شهراف  ای دوره ههای  گهزارش  ارائهتکم ل الگ بوک پژوهشی/ پایان نامه و  -6

  مدیرگروه 

 (مشاوران) مشاور و راهنما( اسات د) استاد نظارت تحف نامه پایان نگارش -7

 نامه پایان از اعدا مراحل ان ام و پ گ ری -8

 مصوب های دستورالعمل طت  مربوطه های واحد به م لد نامه پایان نیایی نسخ تحویل -9

 :مشاور استاد و راهنما استاد وظایف و شرایط: 3 ماده

 :راهنما استاد(  1-3

 خهاب انت استادیاری مرتته حداقل با دانشکده هر علمی ه ات اعضای م ان از بایستی اصلی استادراهنمای -1

 .شود
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 موااقهف  و دانشه و  کتتهی  درخواسهف  باسهتناد  ارشد کارشناسی مقطع در راهنما( اسات د) استاد انتخاب -2

 .بود واهدخ) در صورت داشتن سیم ه برای راهنمایی طت  مقررات(   مربوطه گروه آموزشی و استاد

 تصهویب  بها  مربوطهه  ههای  نامه آی ن طت  راهنما استاد بعنوان سابقه  با مرب ان انتخاب خاص شرایط در 3-

 .اسف بالمانع شگاهدان تکم لی تحص الت شورای

 خاص شرایط در ها گروه یا ها دانشکده سایر علمی ه ات اعضای ب ن از مشترک راهنمای استاد انتخاب - 4

 .باشد می ممکن دانشکده  تکم لی تحص الت شورای و آموزشی گروه تای د با

 بها  کهاای  تهوج یی  دالیل ذکر با و موردی بصورت دیگر های دانشگاه از مشترک راهنمای استاد انتخاب - 5

 .باشد می پذیر امکان دانشکده  تکم لی تحص الت شورای و آموزشی گروه تای د

 راهنما استاد وظایف ( 2-3

 آن مطالب علمی صحف و نامه پایان اجرای مختلف مراحل اصلی سئول فم -1

 نامه پایان از دااع و تدوین اجرا  طراحی  مراحل درکل ه دانش و راهنمایی -2

 لزوم صورت در مشاور اسات د یا استاد پ شنیاد -3

 نامه پایان ان ام مختلف مراحل در الزم مکاتتات ان ام -4

 نامه پایان صح ح اجرای روند بر نظارت  -5

 کامل نامه پایان و نویس پ ش تای د و تصح ح مطالعه  -6

 آموزشی گروه به دااع جلسه داوران پ شنیاد -7

 نامه پایان از دااع جلسه در شرکف -8

 : مشاور استاد شرایط ( 3-3

 .گردد می تع  ن دانشکده  تکم لی تحص الت شورای تای د با و راهنما استاد پ شنیاد به مشاور استاد -1

 .باشد تحق قاتی مراکز و دانشگاهیا سایر یا دانشگاه علمی ه ات اعضای ب ن از تواند می مشاور استاد -2

 و محققه ن  به ن  از توانهد  می مشاور اداست دانشکده تکم لی تحص الت شورای تصویب به ویژه شرایط در-3

 .شود انتخاب ت ربه با نظران صاحب
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 مشاور استاد یک از ب ش انتخاب و باشد داشته مشاور استاد یک تواند می ارشد کارشناسی نامه پایان هر - 4

 .اسف پذیر امکان دانشکده  تکم لی تحص الت شورای تای د با و کاای توج یی ذکر دالیل با

 : مشاور استاد فوظای ( 4-3

 راهنما استاد و دانش و با همکاری -1

 .امکان درصورت نامه پایان از دااع جلسه در شرکف-2

 : نامه پایان اجرای: 4 ماده

 .باشد می م از دانشگاه اخالق کم ته توسط تصویب از پس اقط نامه  پایان اجرای شروع  -1

 مقررات و قوان ن رعایف با و راهنما استاد تشخ ص با آن یپژوهش اعتتار نامه  پایان پروپوزال تای د از پس -2

 .شود می هزینه دانشگاه جاری

 اسهتاد  نظر زیر را کار پ شراف گزارش بار یک ماه 6 هر تحق   پایان تا منظم بطور اسف موظف دانش و -3

  نماید. ارائه دانشکده  تکم لی تحص الت واحد به آموزشی گروه مدیر تای د از پس و تی ه راهنما

 حضور با را خود تحق   نتایج ماه  سه هر پایان در گروه  شورای تشخ ص درصورت اسف موظف دانش و - 4

 می ان ام گروه اعضای را شفاهی گزارش ارزیابی. نماید ارائه گروه در شفاهی صورت به اصلی  راهنمای استاد

 .نماید می ارائه هدانشکد تکم لی تحص الت واحد به گروه مدیر را آن نت  ه و دهند

 : نامه پایان نگارش:  5 ماده

 شهورای  مصهوبه  نگهارش  راهنمهای  نسخه آخرین اساس بر و اارسی زبان به باید کامل  نامه پایان نگارش .1

  باشد دانشگاه پژوهشی

 : نامه پایان از دفاع:  6 ماده

 ان هام  برای راهنما  اسات د/تاداس توسط نامه پایان علمی ک ف ف و صحف کتتی تای د از پس باید دانش و -1

  .نماید مراجعه دانشکده تکم لی تحص الت واحد به دااع اجرایی مراحل

 .باشد کد اخالقاخذ و  نامه پایان پروپوزال تصویب از پس ماه شش حداقل باید نامه پایان از دااع -2

 .شود ان ام دانش و آموزشی زم ا زمانی محدوده در حداکثر باید نامه پایان از دااع-3
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 واحد به را نامه پایان نیایی نسخه و مربوطه های ارم دااع  تاریخ از قتل روز پانزده حداقل باید دانش و - 4

 .دهد تحویل دانشکده تکم لی تحص الت

 اعضهای  بهه  را نامهه  پایان های نسخه کاری  روز ود ظرف حداکثر باید دانشکده تکم لی تحص الت واحد - 5

 .نماید ارسال داوران ه ات

 همهاهنگی  و اعالم دانشکده تکم لی تحص الت واحد به موضوع داوران  توسط نامه پایان تای د صورت در - 6

 .شد خواهد ان ام دااع جلسه

 اصهالح   از پهس  تها  شهد  خواهد داده عودت راهنما استاد به نامه پایان داوران  توسط تای د عدم درصورت -7

 م دداً

 .داشف خواهد دااع اجازه دانش و داوران  توسط تای د  صورت در تنیا اسف بدییی. گ رد قرار سیبرر مورد

 برای را نامه پایان دانشکده تکم لی تحص الت معاون/مدیر نپذیرد  را داور نظر راهنما  استاد که درصورتی -8

 .بود خواهد گ ری تصم م مالک داور این نظر و ارستد می دیگری داور

 هماهنگی روابط با را دااع ی جلسه برگزاری اعالم ارم دااع  از قتل روز سه حداقل اسف موظف ش ودان -9

 .نماید پ وسف یا نصب شده  گراته نظر در های محل در دانشکده  عمومی

 داوران هیات اعضای ترکیب: 7 ماده

 :باشد می ذیل صورت به داوران ه ات اعضاء ترک ب -1

 جلسه( رئ س) یتکم ل تحص الت نماینده -

 (خاص موارد در راهنما اسات د یا)  راهنما استاد -

 (وجود صورت در) مشاور اسات د یا استاد -

 مهدیر  پ شهنیاد  بهه  دانشگاه خارج یا داخل محققان یا متخصصان یا علمی ه ات اعضای ب ن از داور نفر دو -

 ااراد از غ ر را دیگری داوران یا داور تواند می دانشکده تکم لی تحص الت مدیر تای د و گروه

 .نماید انتخاب گروه مدیر پ شنیادی



18 
 

 نماینهده  و داور نفهر  دو راهنما  استاد شامل داوران ه ات اعضای از نفر 4 حداقل حضور با دااع ی جلسه -3

 .کند می پ دا رسم ف تکم لی تحص الت

 ههای  اهرم  محرمانهه  طهور  به تکم لی تحص الت ی مایندهن حضور در داوران ه ات دااع  جلسه پایان در -4

 داوران ه هات  اعضهای  نمهرات  م هانگ ن  نامهه   پایان نیایی نمره. دهند می تحویل وی به و تکم ل را مربوطه

 .شود می اعالم تکم لی تحص الت نماینده توسط و بندی سطح ذیل شرح به درجه بر تاک د با که اسف

  عالی درجه با قتول  5/18- 21

  خوب بس ار درجه با قتول             

 خوب درجه با قتول             

  قتول قابل             

 مردود 14 از کمتر

سابم ف پ ش نویس آن در سایف  و نامه پایان از مستخرج مقاله ارائه تحق قاتی  نامه پایان از دااع شرط - 5

 18 نمهره  حهداکثر  از دانشه و  نمهره  صهورت  این در .اسف داوران ه ات توسط مقاله تای د و پژوهشی علمی

 .بود خواهد محاسته

 علمهی  معتتهر  م هالت  در دانش و توسط نامه پایان از مستخرج ای مقاله پذیرش اخذ یا چاپ درصورت - 5

 بهه  دانشکده تکم لی تحص الت مدیریف توسط نمره این. گ رد می تعل  وی به نمره زیر ترت ب به پژوهشی 

 .شد خواهد اضااه دااع  جلسه در دانش و شده کسب نمره م انگ ن

 نمره م له نوع ردیف

 نمره 2در اسکوپوس  پابمد و آی اس آی  نمایه -

 نمره75/1 پژوهشی علمی م الت سایردر  -

 نمره 5/1 معتتر پژوهشی علمی کنگره در سخنرانی -

 (5/1 حداکثر) جمع نمره  25/1 معتتر پژوهشی علمی کنگره در پوستر -
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 نامهه  پایان از مستخرج مقاله پذیرش تواند می دانش و دانشکده  توسط ازتحص ل اراغف اعالم از قتل تا - 6

 اخهذ  را مربوطهه  نمهره  صهورت  این در و برساند تکم لی تحص الت مدیر تای د به گروه  مدیر تای د از پس را

 .کرد خواهد

 .نماید می اعالم و اصالح بندی  سطح درجه بر  دتاک با را نامه پایان نیایی نمره تکم لی تحص الت مدیر -7

 : نامه پایان از دااع از پس ارآیند: 8 ماده

 از بعهد  کاری روز دو تا حداکثر را دااع به مربوط مدارک ی کل ه باید تکم لی تحص الت ی نماینده - 1 بند

 .دهد تحویل دانشکده تکم لی تحص الت مدیریف به دااع جلسه برگزاری

 از کهه  مهدتی  در توانهد  مهی  دانشه و  نگ هرد   قرار داوران ه ات قتول مورد نامه پایان که صورتی در - 2 بند

 کهه  زمهانی  در دیگر بار یک حداکثر و تکم ل را خود نامه پایان نکند  ت اوز وی تحص ل م از زمان حداکثر

 .کند دااع آن از   کنند می تع  ن داوران ه ات

 و مقهررات  رعایهف  بها  و دانشهگاه  آموزشهی  حوزه های نامه ش وه طت  زم ا زمان تمدید گونه هر:  1 تتصره

 .شود می ان ام دانشگاه جاری قوان ن

 را نامه پایان اصالحات ماه یک طی اسف موظف دانش و نامه  پایان در اصالحات به ن از صورت در:  2 تتصره

   دهد ان ام

 .شود می دبرخور وی با دانشگاه آموزشی مقررات مطاب  غ راینصورت در

 تکم لی تحص الت نماینده و داوران از یکی تای د به راهنما  استاد تای د از پس باید اصالحات کل ه: 3 تتصره

 .برسد

 :حساب تسویه و نامه پایان نیایی ی نسخه تحویل: 9 ماده

 ایهان پ از مسهتخرج  ی مقالهه  رسه د  ارائه و پژوهشی حساب تسویه نامه  پایان نیایی نسخه تحویل و نگارش

 .گ رد می صورت دانشگاه پژوهشی شورای مصوب نامه ش وه آخرین طت  نامه 

 :تکمیلی تحصیالت تحقیقاتی های نامه پایان توزیع نحوه:  11 ماده
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 مهی  ذیل بشرح تکم لی تحص الت تحق قاتی های نامه پایان توزیع اسات د  ظرا ف از بی نه استفاده بمنظور

 :باشد

 ه ات تعداد از کمتر( ورودی) دوره هر در تکم لی تحص الت شده پذیراته  ویاندانش که صورتی در -1 بند

 به را دانش و یک راهنمایی علمی ه ات عضو هر دانش و  مراجعه زمان ترت ب به باشند  آموزشی گروه علمی

 از بعهد   دوره در انهد   نگراتهه  بعیده را ای نامه پایان راهنمایی جاری دوره در که اسات دی و گ رد می عیده

 اسهف  اول راهنمای استاد بعنوان نامه پایان راهنمایی از منظور. هستند برخوردار نامه پایان راهنمایی اولویف

 منعهی  مشهاور   یها ( اسهتاد  هر نامه پایان سقف رعایف شرط به) دوم راهنمای استاد بعنوان مسئول ف قتول و

 .داشف نخواهد

 ه هات  تعهداد  از به ش ( ورودی) دوره هر تکم لی تحص الت هشد پذیراته دانش ویان که صورتی در -2 بند

 یهک  حهداقل  راهنمهایی  علمهی  ه هات  عضو هر دانش و  مراجعه زمان ترت ب به باشند  آموزشی گروه علمی

 می توزیع بعد  های دوره و جاری دوره در مراجعه ترت ب به دانش ویان سایر و گ رد می عیده به را دانش و

 .شوند

 نتایهد  اسهات د   به ن  تکم لی تحص الت های نامه پایان راهنمایی امت از اختالف حداکثر زمان هر در - 3 بند

 .باشد 4 از ب ش

 :باشد می ذیل جدول شرح به دانش ویی های نامه پایان هدایف امت از م زان -4 بند

 راهنما استاد بعنوان امت از نامه پایان نوع

 2 عمومی پزشکی دکترای

 2 دندانپزشکی دکترای

 3 داروسازی دکترای

 4 ارشد کارشناسی

 3 بال نی تخصص

 6 بال نی تخصص اوق



21 
 

(Ph.D) 12 تخصصی دکترای  

 راهنما اسات د ب ن مساوی نستف به امت از دوم  راهنمای استاد راهنمایی به ن از تصویب درصورت -1 تتصره

 .شود می توزیع

 :خاص موارد:  11 ماده

 بهه  مربوطهه  دانشهکده  طهرف  از موضوع اند  نشده ب نی پ ش نامه آئ ن این در که مواردی و خاص موارد در

 .باشد می اجرا قابل شورا این تصم م و ارجاع دانشگاه تکم لی تحص الت شورای

 پژوهشی شورای در ماده 11 در نامه آئ ن این................................ تاریخ به دانشگاه تکم لی تحص الت شورای  

 بهه  دانشگاه آموزشی شورای و تحص لی سال دوم ن مسال از و رس ده تصویب                  اریخت به دانشگاه

  تاریخ

 .اسف االجرا الزم و ابالغ
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 مراحل تصویب پروپوزال در مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشکده پرستاری و مامایی

 به عنوان پایان نامه و طرح تحقیقاتی

 ا توسط دانش وراهنم انتخاب استاد (1

اخذ ارم انتخاب پروپوزال پایان نامه و ارم خهام پروپهوزال از سهایف دانشهکده پرسهتاری و مامهایی                    (2

امور پایان نامه ها و ارم انتخاب پایان نامه و تی ه پروپوزال  ارم پرسشنامه  ارم رضایف آگاهانه با همکاری و 

 وپوزال توسط استاد راهنما به گروه مربوطهنظارت استاد راهنما و ارسال الکترون ک پر

داوری طرح توسط اعضای گروه مربوطه و تصویب آن در گهروه آموزشهی و ارسهال الکترون کهی بهه       (3

 شورای پژوهشی توسعه تحق قات بال نی ب مارستان ها یا مراکز تحق قاتی دانشگاه 

ها یا مراکز تحق قاتی دانشگاه و ارسال تصویب پروپوزال در مراکز توسعه تحق قات بال نی ب مارستان  (4

 الکترون کی به شورای پژوهشی دانشکده

 تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده  (6

 طرح پروپوزال در جلسه شورای پژوهشی مربوطه که در این جلسه سه حالف ممکن اسف رخ دهد:

 الف: تصویب پروپوزال 

 ب: درخواسف ان ام اصالحات 

 ج: رد طرح

صورت تصویب طرح  پروپوزال به شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشهی پژوهشهکده ارجهاع مهی      *در

 گردد.

*درصورت درخواسف اصالحات طرح به م ری عودت داده مهی شهود تها اصهالح و سهپس بررسهی گهردد و        

 درصورت تصویب به شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی پژوهشکده ارجاع می گردد.

 رد طرح به م ری محترم اطالع داده خواهدشد.*درصورت 

 اعالم م وز شروع به کار پژوهشی بعد از تصویب کم ته اخالق  در پژوهش (7   
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 راهنمای ساختار نگارش

 تحصیالت تکمیلی پایان نامه های دانشجویان مقاطع

 )کارشناسی ارشد (

 

 مقدمه:

آموزشی قصد تدوین و نگارش پایان نامه / رساله تحص لی  اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل

خود را دارید به شما توص ه می شود که مطالب این راهنما را به دقف مطالعه ارمای د. این راهنما بهه شه وه   

ای ساده نگاشته شده و می تواند شما را تا رس دن به یک پایان نامه کامل همراهی کند. پایان نامه به عنوان 

برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحص لی مربوطه می باشد  که شامل شناسایی   ز اعال ف های الزمبخشی ا

طرح مسئله علمی  ب ان ارض ه  روش تحق    مراحل تحق    بحث و نت  ه گ ری اسف  لذا بایستی به طور 

کل ظهاهری  نحهوه   منطقی و علمی نگاشته شود. یکی از دالیل تی ه این راهنما  ای اد هماهنگی از نظهر شه  

تایپ  صحاای و صفحه پردازی پایان نامه تحص لی دانش ویان دوره تکم لی اسف  به نحوی که شه وه ههای   

تدوین پایان نامه در رشته های مختلف دچار تشتف نشود و تا حد امکان استقالل علمی رشته ها ن ز حفه   

تنظ م کنند. پایان نامه ای که از استانداردهای گردد. الزم اسف دانش ویان پایان نامه خود را به زبان اارسی 

 تع  ن شده برخوردار نتاشد  مورد قتول دانشگاه قرار نخواهد گراف.
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 الف( ترتیب محتوای پایان نامه 

 صفحه روی جلد سمف راسف )اارسی( -1

 صفحه سف د )آستر بدرقه( -2

 صفحه بسم اهلل الرحمن الرح م -3

 پ وسف(صفحه عنوان اارسی )طت  ارم  -4

 صفحه تقدیر و تشکر -5

 خالصه اارسی -6

 ایرسف مطالب -7

 ایرسف نمودارها -8

 ایرسف جداول -9

  5و  4  3  2  1اصل های  -11

 منابع -11

 ضمائم )که باید شامل برگه پذیرش مقاله مربوط به پایان نامه ن ز باشد( -12

 خالصه انگل سی -13

 ب( محتوای فصول

 فصل اول: مقدمه

 مسئله و مقدمه ب ان 1-1

 اهداف پژوهش 2-1

 ارض ات یا سواالت پژوهش 3-1

 فصل دوم: بررسی متون

 درصد کل ح م پایان نامه 31اصل اول و دوم حداکثر 

 فصل سوم: مواد و روش ها
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 نوع پژوهش 1-3
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جات روی جلد باید به صورت زرکوب تایپ شود. رنگ روی جلد بهرای پایهان نامهه    مندر( جلد پایان نامه: 1

های کارشناسی ارشد حتما آبی ت ره )سورمه ای( و برای رساله ی دکترای تخصصی قرمز رنگ و ترج حها از  

 نوع ساده انتخاب شود. مشخصات عنوان پایان نامه به عالوه نامه استاد )اسات د( مشاور باید روی جلهد حهک  

شود. در قسمف عطف  عنوان پایان نامه  نویسنده  سال و شماره بتف پایان نامهه زرکهوب شهود. در قسهمف     

اجتناب گردد. در صورتی که محل اجرای پایان نامهه   سرکار خانم –جناب آقای روی جلد از عناوین مثل 

ام و آرم مرکز تحق قهاتی  یکی از مراکز تحق قاتی یا حمایف کننده مالی باشد در صفحه عنوان )داخل جلد( ن

 ذکر گردد.

 ×7/29کل ه قسمف های پایان نامه باید روی کاغذ سف د مرغوب تایپ گردد. ابعهاد کاغهذ    ( کاغذ و تایپ:2

21 

( می باشد. تمامی متن ها روی کاغذ تک رو تایپ شده و نوع قلم مورد اسهتفاده در تمهامی مهتن    4)کاغذ آ  

باشهد. اسهتفاده شهود. نهوع قلهم بهرای        14و با اندازه  ازن ن  ب م ترا()اقط یکی از اونف های ب نیکنواخف 

(. برای نوشتن تمامی متن های انگل سی از اونهف  )مثال اونف ب ت ترعناوین می تواند متفاوت انتخاب شود 

 استفاده شود.  12با اندازه  رومنتایمز ن و 

بدون اسهتفاده از کهادر تایهپ شهوند.     تمامی صفحات به صورت ساده و ( فاصله گذاری و حاشیه بندی: 3

سانتی متر اسهف.   5/1الزامی اسف. ااصله سطرها در تمام متن پایان نامه برابر   ه دراستفاده از سرصفحه یا 

 .می باشد )س نگل(سانتی متر   1اما ااصله سطرها در چک ده )اارسی و انگل سی( برابر 

سانتی متر می باشهد.   5/2ه سمف چپ و پای ن برابر سانتی متر و حاش  3حاش ه سمف راسف و باال مساوی 

این حاش ه ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایف شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول 

 )بصهورت  3آ کاغهذ  ها بزرگتر از اضای داخل حاش ه ها باشد  با کوچهک کهردن آن هها و یها بها اسهتفاده از       

 گردد. تاخورده( حاش ه رعایف

ه چکدام از صفحات قتل از ایرسف مطالب شماره گذاری نمی شوند. صفحات  ( شماره گذاری صفحات:4

 با حروف اب د )الف  ب و ...( و یا اعداد رومی شماره گذاری می گردند. "ایرسف ها"
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بهرگ پایهان   شماره گذاری با اعداد از اول ن صفحه )ب ان مسئله( آغاز می شود و تا آخرین صفحه )تا آخرین 

سانتی  5/1نامه( ادامه می یابد. شماره صفحه در پای ن و وسط قرار می گ رد. ااصله شماره صفحه در حدود 

 متر از لته پای ن اسف.

شماره گذاری اصل ها  بخش ها و زیهر بخهش هها بهه عهدد شهماره       ( شماره گذاری فصل ها، بخش ها: 5

 پ و شماره بخش بعد از آن آورده می شود مانند؛ گذاری می شوند  به طوری که شماره اصل در سمف چ

 اسف. 3از اصل  2از بخش  4ب ان کننده زیربخش  3-2-4

 اسف. 3از اصل  2از بخش  4از بخش  1ب ان کننده زیربخش  1-4-2-3

ارمول ها در هر اصل به طور جداگانه و بهه ترت تهی کهه در    ( شماره گذاری روابط ریاضی و فرمول ها: 6

  در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند  به طوری که شماره اصل در سمف راسهف و  متن می آیند

 شماره ارمول بعد از آن آورده می شود. ارمول سمف چپ و شماره آن در سمف راسف صفحه قرار می گ رد.

ز بکهار  صفحه بسم اهلل الرحمن الرح م به شکل ساده و مشخصی صفحه آرایی گردد و ا ( صفحه بسم اهلل:7

 بردن هرگونه کادر و تزئ نات مختلف خودداری شود.

در صفحه تقدیر و تشکر از اارادی که در ان ام رس دن پایان نامه به نحو موبری ( صفحه تقدیر و تشکر: 8

همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود. چنانچه پایان نامه در قالب طرح پژوهشی و با دریااف کمک مهالی  

اه های خاص ان ام شده باشد  ذکر نام مراکز تصویب کننده و تام ن کننده بودجهه طهرح و   از مراکز و دستگ

 شماره و تاریخ تصویب طرح الزامی اسف.

هر پایان نامه با چک ده آغاز می گردد. خالصه اارسی بخشهی از پایهان نامهه اسهف کهه       ( خالصه فارسی:9

می گریزاند. خالصه اارسی در یک صفحه شامل خالصه خواننده را به مطالعه آن عالقمند می کند و یا از آن 

ای از سابقه و هدف  روش پژوهش  یااته ها و نت  ه گ ری تنظ م می شود. خالصه اارسی بایهد مختصهر و   

مف د باشد و از کلی گویی در ارائه نتایج خودداری گردد. نتایج ب شترین ح هم خالصهه اارسهی را بهه خهود      

جدا از پایان نامه باید به تنیایی مستقل و گویا باشد. در خالصه اارسهی از  اختصاص می دهد.خالصه اارسی 

ذکر منابع  اشاره به جداول و نمودارها باید اجتناب شود. نداشتن غلط های امالیی یا دستور زبهانی و رعایهف   
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ه به دقف و تسلسل روند نگارش خالصه اارسی از نکات میم دیگری اسف که باید در نظر گراته شود. خالص

باید بها یکهدیگر مطابقهف داشهته باشهند.      صورت اارسی و انگل سی تی ه می شود. خالصه اارسی و انگل سی 

  تایمز ن و رومنبا قلم    (Abstract)کلمه باشد. خالصه انگل سی  311حداکثر تعداد کلمات خالصه اارسی 

 نوشته شود. 12و اندازه 

 مورد می باشد. 5ود. تعداد کلمات کل دی نکته: کلمات کل دی در انتیای خالصه آورده ش

در صفحه واژه نامه باید معادل اارسی واژه های انگل سهی موجهود در مهتن کهه از مقهاالت و       ( واژه نامه:11

متون انگل سی ترجمه و معادل سازی گردیده اند  نوشته شوند. معموال واژه هایی مورد نظر مهی باشهند کهه    

ژه نامه دو ستون دارد که ستون سمف چهپ واژه انگل سهی و سهتون سهمف     قتال مصطلح نتوده اند. صفحه وا

راسف  مقابل هر واژه معادل اارسی آن نوشته می شود. واژه ها به ترت ب حروف الفتای اارسهی مرتهب مهی    

 شوند.

 ( فصل اول: مقدمه11

ه بها روش  در ابتدای این اصل شرح کلی مساله  اهم ف موضوع  روش و متدولوژی ههای مرسهوم در مقایسه   

 حاضر  اشاره کلی به جنته های جدید پایان نامه/ رساله  اهداف و ارض ات ب ان می شود.

درصد ح م متن اصلی پایان  31درصد و یا ب شتر از  21تتصره: م موع ح م اصل اول و دوم نتاید کمتر از 

 نامه باشد.

 ( فصل دوم: بررسی متون12

ی شود به طوری که مشخص باشد که پژوهشگر متون را بر اساس مروری بر متون ابتدا با مقدمه ای شروع م

شاخص هایی مانند بازه ی زمانی تحق   ها) از سال .... تا سال... جست و ان هام شهد(  محتهوا  متهدولوژی و     

کل د واژه ها گزارش نموده اسف. پژوهشگر باید در معرای هر گزارش دقف کاای بهه جامع هف و تمهام ابعهاد     

با نقد متون  ب ان کند که برای چه می خواهد پژوهش حاضر را ان ام دههد. نهوع پهژوهش     پژوهش داشته و

 مطالعه ضروری اسف. 6تع  ن کننده تعداد مروری بر متون گذشته می باشد. ذکر حداقل 

 ( فصل سوم: مواد و روش ها13
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نمونه برداری  ابزار جمع به نوع مطالعه  کل ه روش های مورد استفاده در تحق    روش های انتخاب نمونه و 

آوری داده ها  مواد  وسایل و تکن ک ها و آزمایش های مورد استفاده و همچن ن دقف علمی و اعتتار داده ها 

 اشاره می شود. همچن ن در این اصل روش های آماری ت زیه و تحل ل و توص ف نتایج آورده می شود.

 ( فصل چهارم: نتایج14

تحق   به صورت جدول و نمودار به طور مشخص و مرتب بر اساس روش اجرای در این اصل نتایج حاصل از 

تحق   ارائه می گردد. بایستی دقف شود که در جداول و نمودارها نکته متیمی وجود نداشته باشد. زیرنویس 

و عنوان حتما ق د شود. بدین صورت که عنوان جدول در باال و زیرنویس آن در پای ن ذکر شهود و در مهورد   

صاویر و نمودارها عنوان در پای ن آورده شود. بایستی سعی شود اقط مطالتی به شکل جدول و نمودار ارائه ت

نمود که به ایم ب شتر آن کمک نموده و در راستا و متناسب با اهداف پایان نامه باشد و از ارائه یهک نت  هه   

 به دو صورت نمودار و جدول خودداری گردد.

 ( جداول و نمودارها: 15

جداول  نمودارها و تصاویر باید خوانا  مرتب و مستقل باشند. هر جدول  نمودار و تصویر باید بهدون ن هاز بهه    

مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد و یااته های موجود در آن قابل ت زیه  تحل ل و ارزیابی 

توان در متن گن اند. اگر مطالهب تکهراری در   باشد. در بس اری از مواقع  محتوای جدول های کوچک را می 

جدول وجود دارد  می توان آن ها را به صورت خالصه در متن ذکر کرد. از آن ایی که نوشتن جهدول وقهف   

ب شتری می گ رد  رعایف اختصار در اندازه  ترت ب و سازمان دهی جدول باید از نکات اصهلی مهورد نظهر در    

تق ما از خروجی نرم اازارها کپی شود  بلکه الزم اسف با ارمهف اارسهی   طراحی نتایج باشد. جدول نتاید مس

 طراحی و تکم ل شود.   وورداازار در نرم 

هر جدول دارای شماره و عنوان اسف. پاورقی و عالیم اختصاری ممکن اسف در بعضهی جهدول هها ضهروری     

دول در وسهط بهاالی جهدول    باشند. شماره جدول اصوال به صورت مسلسل و با ذکر شماره اصل و شماره ج

نوشته می شود. عنوان جدول باید مختصر  مف د و کامل باشد. بس اری از مطالعات امروزی  بهه خصهوص بها    

م کروسکوپ الکترون کی  ن از به ارائه تصاویر دارند. استفاده از عکس زمانی موبر اسف که عکهس بهه خهوبی    
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اگر مطلب مورد نظر را مهی تهوان از طریه  جهدول یها      مطلب مورد نظر را در معرض دید خواننده قرار دهد. 

نمودار ارائه داد  شاید ن از به ارائه تصویر نتاشد. همه نمودارها  تصاویر و طرح ههای شهمات ک تحهف عنهوان     

شکل ارائه می گردند. شماره شکل به صورت مسلسل و با ذکر شماره اصل و شماره شهکل در وسهط پهای ن    

 ر محتویات  جدول ها و شکل ها در متن خودداری شود.شکل نوشته می شود. از تکرا

 محتویات جداول  اشکال و نمودارها به زبان اصلی پایان نامه )اارسی( باشد. 

 ( فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری16

این اصل شامل تفس ر یااته ها و مقایسه آن با نتایج سایر مطالعات  نت  ه گ ری نیایی  کاربرد یااتهه هها و   

 درصد ح م متن اصلی پایان نامه باشد. 11ات می باشد. حداقل ح م این اصل بایستی معادل پ شنیاد

در قسمف تفس ر  بایستی با استفاده از سایر منابع )کتب  نشریات و...( یااته ههای تحق ه  مهورد بررسهی و     

تی استفاده شهود. از  تحل ل قرار گ رد. از منابع جدید و در صورت موجود بودن  از منابع متنوع و متعدد بایس

کلی گویی و استفاده از مطالتی که در راستای اهداف تحق   دانشه و نتاشهد  بایسهتی خهودداری شهود. در      

 ت زیه و تحل ل مذکور به دو نکته زیر توجه گردد:

الف( اگر مغایرتی )یا همسویی( ب ن یااته های بررسی با یااته ههای پژوهنهدگان قتلهی وجهود دارد  ضهمن      

 تاوردها با دالیل علمی و منطقی علف آن توض ح داده شود.تفس ر دس

ب( توض حات و تفس رها باید به وضوح و با استدالل علمی مشخص نماید که این یااته ها چه نکات متیم و  

تاریکی را روشن ساخته اند و یا راهگشای کدام مس رهای تحق قاتی برای بررسی های ب شتر موضوع گردیده 

 اند.

 ی نهایی:نتیجه گیر

بطور دق   متتنی بر یااته های پژوهش ان ام شده  نت  ه گ ری یا پ ام نیهایی تحق ه  در راسهتای اههداف     

 مطالعه نوشته شود. ح م این قسمف نتاید ب شتر از یک صفحه باشد.

 کاربرد یافته ها:

 شود. در این بخش کاربرد یااته ها بر اساس نتایج بدسف آمده از تحق   بطور وضوح ب ان می
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 پیشنهادات:

بر اساس محدودیف های پژوهش )در صورت وجود( و سپس با توجه به نتایج بدسف آمده توصه ه ههایی در   

جیف حل مشکالت باقی مانده آورده می شود و راه حل هایی پ شنیاد می گردد. ممکهن اسهف پ شهنیادات    

  ام شده  باشد.برای ان ام تحق   در آینده و مسائل بی جواب در رابطه با تحق   ان

محق  در این پ شنیادها با ارائه عناوین یا موضوعات تحق قی  محققان دیگر را یاری می دهد. از ذکر توص ه 

 های غ رعلمی یا پ شنیاداتی که خارج از چارچوب یااته های پژوهش باشد  خودداری شود.

 ( نحوه ارجاع منابع در متن:17

مورد استفاده قرار می گ رند  اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک الزم اسف در متن به کل ه منابعی که  

 منتع  مطلتی نقل شود  بالااصله پس از خاتمه جمله پرانتزی باز می شود و مرجع ذکر می شود.

ستک ونکوور: مراجع به ترت تی که در متن می آیند  شماره گذاری می شوند. در این روش مراجع به ترت ب 

ف منابع و ماخذ ذکر خواهد شد. الزم به ذکر اسف ه باید برای استناد در متن و منتع نویسی ایرسشماره در 

 شود. استفاده اندنوتاز نرم اازار 

اگر تمام یک وب سایف به عنوان منتع اشاره شود )و نه قسمتی از آن سایف(  به وب سایف مربوطه در متن 

ر ایرسف منابع نهدارد. توصه ه مهی شهود کمتهر از وب      داخل کروشه اشاره می شود و ن ازی به قرارگ ری د

سایف به عنوان منتع استفاده شود. در صورت استفاده زیاد  بیتر اسف آدرس وب سایف ها در پاورقی نوشته 

 شود.
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 موارد و مدارک الزم جهت انجام دفاعیه و بعد آن

  اصالف پایان نامه  چک ل سهف و تائ دیهه   دانش ویان محترم ارم های خام پ ش دااع  گزارش پ شراف کار

دانشهکده   –ارزیابی ساختاری  راهنمای نگارش پایان نامه و سوگندنامه در سایف دانشگاه علوم پزشکی بابهل  

 . امور پایان نامه ها موجود می باشد، پژوهشی ، دانشکده پرستاری و مامایی -ها 

داور مرتتط به  2   مشاور  مدیر گروه واسات د راهنما این جلسه متشکل ازارائه صورت لسه پ ش دااع که  (1

( با میر و امضاء )به صورت تایپی ت م تحق   پ شنیادهمراه با نامه دانشکده  معاون یا مدیر پژوهشیانتخاب 

 متنی بر ان ام جلسه پ ش دااع در گروه و م وز برای ان ام جلسه دااع ه 

لسه پ ش دااع( جیف تکم ل پایان نامه و ان هام داهاع ضهروری     * امضاء اسات د راهنما و مشاور )در صورت 

 اسف

مقاله و تعیدی از استاد راهنما متنی بر چاپ مقاله از زمان دااع بهه مهدت    Draftبا  Submissionارائه (2

 PubMedیها   ISI Scopus, )پرستاری و مامهایی(  یکسال )درصورت داشتن پذیرش مقاله علمی پژوهشی

 گذاشتن آن در قسمف ضمائم پایان نامه جیف صحاای ضروری می باشد(  ()تحص الت تکم لی

 تائ دیه واحد آموزش متنی بر اتمام واحدهای درسی( 3

( تای دیه از پژوهشکده جیف دااع ن ازمند ارسال پ ش مقالهه  تای دیهه اسهتاد راهنمها در خصهوص اتمهام       4

 نگارش مقاله و متن کامل پایان نامه می باشد.

 ماه یکتار از زمان تصویب تا دااع  6گزارش هر  2ارش پ شراف کار )(ارائه گز5
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روز جیهف ارزیهابی    5تها   3ارائه ارم تائ دیه داورارزیاب ساختاری به همراه چک ل سف به واحد پژوهشی )(6

  ساختاری(

  وردانش و با اسات د راهنمها  مشها   هماهنگی شفاهی تع  ن ه ات داوران توسط واحد پژوهشی دانشکده ( 7

% از اسات د اعم 51نماینده پژوهشی و داوران و اطالع به واحد پژوهشی جیف صدور دعوتنامه )حضور حداقل 

 از اسات د راهنما و مشاور و داور در جلسه دااع الزامی می باشد(

امضاء )ارم ارائه دعوتنامه به همراه یک نسخه پایان نامه به داوران توسط دانش و و گراتن امضاء از اسات د (8

 یک هفته قتل از دااع(.) ( جیف حضور در جلسه و ارائه آن به واحد پژوهشی دانشکدهدعوتنامه

با ارائه کارت دانش ویی به آن  )در صورت امکان(گراتن لتاس اارغ التحص لی از واحد پژوهشی دانشکده ( 9

 واحد و پوش دن آن در زمان ادای سوگند

 دق قه (. 25 -21دانش و ر )مدت زمان ارائه توسط ( برگزاری جلسه دااع راس ساعف مقر11

داهاع برگهزار   جلسهه    دق قهه  15ه ات داوران به مدت  داور(  4داور از  3حداقل حضور  )*در صورت تاخ ر 

 نمی گردد. 

 نظرات و پ شنیادات داوران و پاسخگویی و دااع دانش و( 11

 ت دخروج دانش و از جلسه به منظور ارائه نمره توسط اسا (12

 ور و داوران توسط نماینده پژوهشیارائه ارم نمره و صورت لسه دااع به اسات د راهنما  مشا (13

 ( ورود دانش و به جلسه و پوش دن لتاس اارغ التحص لی جیف ادای سوگند14 

و  ()توسهط دانشه و   سهوگند  و ادای توسط نماینهده پژوهشهی  حضار محاسته نمره و اعالم آن در ب ن  (15  

  ه جلسه اختتام

  موارد الزم پس از انجام دفاع پایان نامه :

 تائ دیه استاد راهنما و یا داور منتخب جلسه دااع متنی بر اعمال اصالحات در پایان نامه (1

بهه واحهد    PowerPointو  Word  PDFشامل: مقاله و کهل پایهان نامهه بها ارمهف       CDحلقه  1ارائه  (2

 حلقه به آموزش کل 1حلقه به کتابخانه مرکزی و  2پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی  

مقاله چهاپ شهده( و نمهره داهاع جیهف       Draftیا  Acceptقراردادن ارم تعید اصالف پایان نامه ) برگه  (3

)قراردادن سوگند نامه برای دانش ویان پرستاری و مامایی در انتیهای پایهان نامهه الزامهی      صحاای پایان نامه

 اسف(
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مشاور و مدیر گروه هنگام ارائه پایان نامهه بهه    ز واحد پژوهشی جیف امضاء اسات د راهنما دریااف رس د ا(4

 ویل رس د به واحد پژوهشی دانشکدهآنیا و تح

اهرم اصهل    1)ارائهه  ش دانشکده و یک نسخه به آموزش کل ارائه یک نسخه ارم نمره دااع به واحد آموز (5

 اصل نمره دااع منضم به سوگند نامه به آموزش کل( ارم  1  مره دااع به واحد پژوهشی دانشکدهن

و رس د تحویهل پایهان    CDمیر و امضاء ارم تسویه حساب توسط واحد پژوهشی دانشکده پس از تحویل  (6

 مشاور و مدیر گروه نامه ها به اسات د راهنما 

 *ترت ب قرار دادن ضمائم : )قتل از چک ده انگل سی(

 برگه پذیرش مقاله ) درصورت وجود( -

 ارم اصالف پایان نامه -

 صورت لسه دااع با میر و امضای معاونف پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی -

 سوگندنامه  -

 جلد 5                         قل()حدا تعداد جلدهای پایان نامه

 جلد 1                                              ژوهشی دانشکدهپحوزه 

 جلد 1                                       کتابخانه مرکزی 

 جلد 1       استاد راهنما 

 جلد 1       استاد مشاور 

 دجل 1                              دانش و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


