
 

  فصل دوازدهم
  پایان نامه

ومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در پایان نامه بخشی از دوره دکتري عم )73ماده 
  .یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود تحت نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد

واحـد درسـی    120دانشجویان دوره دکتري عمومی دندانپزشکی می بایست پس از گذرانـدن   )74ماده 
  .ه خود را انتخاب و به ثبت برساننددوره دکتري عمومی دندانپزشکی تا یکسال موضوع پایان نام

به دانشجویانی که موضوع پایان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضـوع   :تبصره
  .پایان نامه، واحد درسی جدید ارائه نخواهد شد

وطه و تصویب استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما و تایید گروه آموزشی مرب )75ماده 
  .شوراي پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد

در موارداستثنایی با تایید شوراي پژوهشی دانشـکده  . رتبه استاد راهنما حداقل استادیاري است :1تبصره 
  .می توان از اعضاي هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود

راي پژوهشی دانشکده و به منظور انجـام تحقیقـات بـین بخشـی     در موارد خاص و با تصویب شو :2تبصره
  .دانشجو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد

در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنمـا یـک نفـر از اعضـاي هیـات علمـی یـا متخصصـان و          )76ماده 
  .اور تعیین می شودبرجسته ، پس  از تایید شوراي پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مش نمحققا
سقف تعداد پایان نامه هاي دوره دکتري عمومی دندانپزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد  :تبصره

راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودي هر سال به تعداد اعضاء هیات علمی 
عدد کمی خواهد شد، هر عضو هیات علمی  زیاداست و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی

پایان نامـه دانشـجویان بـا     3بر اساس مرتبه دانشگاهی وي و با تصویب شوراي پژوهشی دانشکده، حداکثر 
  .سال ورودي یکسان را به طور هم زمان می تواند راهنمایی نماید

  .انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد )77ماده 
به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی . موضوع پایان نامه نباید تکراري باشد  )78اده م

  .سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد 5محتواي یکسان در 
در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشی دانشکده ، در موضوعاتی که ممکن است نیـاز بـه تحقیـق    : تبصره
  .در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد، اخذ پایان نامه با عنوان و محتواي مشابه بالمانع استمجدد 
  .هر دانشجو باید یک موضوع را بعنوان پایان نامه انتخاب نماید )79ماده 
پس از تایید استاد راهنما ) نفر 3حداکثر ( انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان  :تبصره

  .شوراي پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد و تصویب
  .حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد: الف



 

تقسیم بندي موضوع تحقیق به گونه اي باشد که هر یـک ازدانشـجویان ذیـربط بتواننـد انجـام بخـش       : ب
  .مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند

  جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل ذیل طی شود)80ماده 
  انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما: الف
  موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده بررسی تکراري نبودن:ب
  تصویب طرح پیشنهادي پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه: ج
طرف گروه به معاونت پژوهشـی دانشـکده جهـت تصـویب در شـوراي      ارائه طرح پیشنهادي پایان نامه از :د

  پژوهشی دانشکده
  ابالغ مصوبه شوراي پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه:ه

  .فاصله زمانی ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد :تبصره
  :ارد زیر باشدهر پایان نامه باید حاوي مو )81ماده 
  )اهمیت و زمینه کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیري(چکیده به زبان فارسی و انگلیسی :الف
  )دالیل اهمیت موضوع پژوهش، اطالعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش(مقدمه: ب
  بررسی متون: ج
ري، روش جمـع آوري  نوع پژوهش، محیط و مواد پـژوهش، حجـم نمونـه و روش نمونـه گیـ     ( روش کار: د

  ).اطالعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و  انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام کار
  )استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها و بیان نتایج(نتایج: ز
 بررسی نتایج حاصله، مقایسه نتایج با سایر مطالعات ، بررسی علـت تفـاوت نتـایج   (بحث و نتیجه گیري : و

  )پژوهش با سایر مطالعات، بررسی نقایص و محدودیت هاي پژوهش، نتیجه گیري نهایی و ارائه پیشنهادات 
   مراجع: ه

نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بالمانع می باشد ولی الزم است عالوه بر چکیـده بـه زبـان     )82ماده 
  .انگلیسی ، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد

ت داوران که مسئولیت تصمیم گیري نهایی در مورد پایان نامـه هـا را بـر عهـده دارنـد از      هیا) 83ماده 
  .اعضاي زیر تشکیل می شود

  استاد راهنما-1
  )در صورت وجود(استاد مشاور-2
  نماینده شوراي پژوهشی دانشکده-3
  نماینده گروه آموزشی مرتبط با پایان نامه -4
  و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه نن، متخصصایک عضو از اعضاي هیات علمی یا محققا-5
  



 

مرتبه علمی استاد راهنما و اعضاي هیات علمی باید حداقل استادیاري باشد، در شرایط خاص پس  :تبصره
در خصوص محققان و  متخصصـان و صـاحبنظران   . از تایید شوراي پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد

  .الزامی است داشتن مدرك دکتري تخصصی
  گذاري از صفر تـا بیسـت صـورت    ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره  )84ماده 

  .می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذیل متمایز می شوند
ó20تا  19پایان نامه هاي با نمره         عالی  
ó99/18تا  17پایان نامه هاي با نمره        بسیار خوب  
ó 99/16تا  14پایان نامه هاي با نمره        خوب  
ó 14پایان نامه هاي با نمره کمتر از     غیر قابل قبول  

پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که تحقیقاتی بوده و یا در یکی از مجـالت   :تبصره 
و یا اخذ پذیرش چـاپ را در ایـن مجـالت    علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده 

مه و تعیین ابدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان ن. ارائه نمایند
  .نمره نهایی صورت گیرد

کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصـیلی مـی باشـند و     )85ماده 
دانشجودر چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خـود دفـاع و نمـره قبـولی کسـب      چنانچه 

  .نماید، علی رغم اینکه واحدهاي درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد
ده و دانشجو از تعداد واحدها و نمره پایان نامه دانشجویان در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت ش )86ماده 

  .رعایت حداکثر و احدهاي مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است
زمان فارغ التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحدهاي درسی خـود را از جملـه پایـان     )87ماده 

  ).هر کدام که موخر باشد( نامه را گذرانده باشد
  .دانشگاه است کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به )88ماده 
یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست بـه حـوزه معاونـت تحقیقـات و فنـاوري وزارت       )89ماده 

  .متبوع جهت بهره برداري و اطالع رسانی به دیگر مراکز، ارسال گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  


