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 دندانپزشکی رشته دکترای عمومی پایان نامهآیین نامه 

مربوط به رشته  نهیزم کیآن دانشجو موظف است در  یاست که ط یدندانپزشک یعموم یاز دوره دکتر ینامه بخش انی( پا 69 ماده

 بپردازد . قینظر استاد راهنما به تحق ریخود ز یلیتحص

،  یدندانپزشک یعموم یدوره دکتر یواحد درس 120پس از گذراندن  دیبا یدندانپزشک یعموم یره دکتردو انی( دانشجو 70 ماده

 نامه خود را به ثبت برسانند. انی( خود را انتخاب و موضوع پا1نامه ) انیسال واحد پا کیتا 

دانشکده  یپژوهش یشورا بیمربوطه و تصو یگروه آموزش دیدانشجو ، موافقت استاد راهنما و تائ شنهادی( استاد راهنما با پ 71 ماده

 گردد . یم نییمربوطه تع

 اتیه یتوان از اعضا یدانشکده م یپژوهش یشورا دیبا تائ ییاست . در موارد استثنا یاری: رتبه استاد راهنما حداقل استاد 1 تبصره

 به عنوان استاد راهنما استفاده نمود . زین یمرب یعلم

 کیاز  شیتواند ب یدانشجو م یبخش نیب قاتیدانشکده به منظور انجام تحق یپژوهش یشورا بیبا تصو: در موارد خاص و 2 تبصره

 استاد راهنما داشته باشد .

 یشورا دیمتخصصان و محققان برجسته پس از تائ ای یعلم اتیه ینفر از اعضا کیاستاد راهنما  شنهادی( در صورت لزوم به پ72 ماده

 شود . یم نییستاد مشاور تعدانشکده به عنوان ا یپژوهش

شوند از  یم تیکه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدا یدندانپزشک یعموم یدوره دکتر ینامه ها انی: سقف تعداد پا تبصره

بدست  4دانشکده مربوطه ضرب در عدد  یعلم اتیه یدر هر سال به تعداد کل اعضا یورود انیتعداد کل دانشجو میفرمول تقس

 یعد کم یعلم اتینامه هر عضو ه انیاست و با فرمول فوق سقف پا ادیز یعلم اتیاعضاء ه دکه تعدا یی. در دانشکده ها دیآ یم

 انینامه دانشجو انیپا 3دانشکده ، حداکثر  یپژوهش یشورا بیو با تصو یبر اساس مرتبه دانشگاه یعلم اتیخواهد شد . هر عضو ه

 . دینما ییتواند راهنما ین مرا به طور همزما کسانی یبا سال ورود

 استاد راهنما باشد . تیبه هدا یستینامه با انی( انتخاب موضوع پا 73 ماده

 ریسال اخ 5در  کسانی یمحتو یمتفاوت ول اینامه به عنوان مشابه  انیمعنا که پا نیباشد به ا یتکرار دینامه نبا انی( موضوع پا74 ماده

 .گرفته نشده باشد  ربطیدر دانشگاه ذ

 یدر کمتر از فاصله زمان قیبه تحق ازیکه ممکن است ن یدانشکده در موضوعات یپژوهش ی: در موارد خاص و با نظر شورا تبصره

 مشابه بالمانع است . ینامه با عنوان و محتوا انیفوق باشد ، اخذ پا

 . دینامه انتخاب نما انیموضوع را به عنوان پا کی دی( هر دانشجو با 75 ماده

 یپژوهش یشورا بیاستاد راهنما و تصو دینفر( پس ازتائ 3) حداکثر  انیاز دانشجو ینامه توسط گروه انی:  انتخاب موضوع پا تبصره

 باشد . یمجاز م لیموارد ذ تیدانشکده به شرط رعا

 تناسب داشته باشد . انیبا تعداد دانشجو قیموضوع تحق تی: حجم و اهم الف
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نامه را عهده  انیاز پا یبتوانند انجام بخش مستقل ربطیذ انیاز دانشجو کیباشد که هر  یگونه ابه  قیموضوع تحق یبند می: تقس ب

 دار شوند .

 شود : یط ریمراحل ز دینامه با انی( جهت ثبت موضوع پا76 ماده

 استاد راهنما تینامه با هدا انیانتخاب موضوع پا ی: بررس الف

 دانشکده یسط معاونت پژوهشنامه تو انینبودن موضوع پا یتکرار ی: بررسب

 مربوطه ینامه در گروه آموزش انیپا یشنهادیطرح پ بی: تصو ج

 دانشکده یپژوهش یدر شورا بیدانشکده جهت تصو ینامه از طرف گروه به معاونت پژوهش انیپا یشنهادی: ارائه طرح پ د

 نامه انیدانشکده به استاد راهنما جهت پا یپژوهش شورای مصوبه ابالغ – ه

 باشد . کسالیکمتر از  دینامه تا زمان دفاع آن نبا انی: فاصله زمان ثبت موضوع پا صرهتب

 باشد : ریموارد ز یحاو دینامه با انی( هر پا 77 ماده

 (یریگ جهیو نت جیکار ، مواد و روش ، نتا نهیو زم تی) اهم یسیو انگل یبه زبان فارس دهی: چک الف

 پژوهش و اهداف پژوهش نهیدر زم یش ، اطالعات کلموضوع پژوه تیاهم لی: مقدمه )دال ب

 متون ی:  بررس ج

 ی، روش جمع آور یریو مواد پژوهش ، حجم نمونه و روش نمونه گ طیو مواد پژوهش ، مح طی: روش کار ) نوع پژوهش ، مح د

 و مراحل انجام کار( یآمار یداده ها و انواع آزمون ها لیو تحل هیاطالعات ، روش تجز

 ( جینتا انی، جداول ، نمودارها و ب یآمار ی) استفاده از آزمون ها جی: نتاز

مطالعات  ریپژوهش با سا جیعلت تفاوت نتا یمطالعات ، بررس ریبا سا جینتا سهیحاصله ، مقا جینتا یبررس 0 یریگ جهی: بحث و نت و

 ( شنهاداتیو ارائه پ یینها یریگ جهیپژوهش ، نت یها تیو محدود صینقا ی، بررس

 : مراجع ه

 یبه زبان فارس دهی، چک یسیبه زبان انگل دهیالزم است عالوه بر چک یباشد ول یبالمانع م یسینامه به زبان انگل انی( نگارش پا78 ماده

 داشته باشد . زین

 شود : یم لیتشک ریز ینامه ها  را بر عهده دارند از اعضا انیدر مورد پا یینها یریگ میتصم تیداوران که مسئول اتی( ه 79 ماده

 استادان راهنما ای استاد– 1

 (وجود صورت در)  مشاور استاد– 2

 دانشکده یمعاون پژوهش ندهنمای– 3
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 نامه انیدانشکده از گروه مرتبط با پا یمعاون آموزش ندهنمای– 4

 مربوطه یمحققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزش ای یعلم اتیه یعضو از اعضا کی– 5

 یپژوهش یشورا دیخاص پس از تائ طیباشد ، در شرا یاریحداقل استاد دیبا یعلم اتیه یاستاد راهنما و اعضا ی: مرتبه علم رهتبص

 است . یالزام یتخصص یباشد . در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرک دکتر یتواند مرب یدانشکده م

و با توجه به نمرات  ردیگ یصورت م ستیاز صفر تا ب ینمره گذار اسیداوران در مق تاینامه ها توسط ه انیپا یابی( ارزش 80 ماده

 شوند . یم زیمتما لیمربوط به چهار درجه بشرح ذ

 20تا  19با نمره  ینامه ها انیپا                                          یعال 

 99/18تا  17با نمره  یانامه ه انیخوب                                 پا اریبس  

 99/16تا  14با نمره  ینامه ها انیخوب                                         پا 

 14با نمره کمتر از  ینامه ها انیقابل قبول                              پا ریغ 

خارج از کشور به صورت  ایمعتبر داخل  یت علماز مجال یکیکه در  ندیرا کسب نما یتوانند درجه عال یم یینامه ها انی:  پا تبصره

 دیچاپ مقاله با رشیاخذ پذ ایاست که ارائه مقاله و  یهی. بد ندیمجالت ارائه نما نیچاپ را در ا رشیاخذ پذ ایمقاله چاپ شده و 

 . ردیصورت گ یینمره نها نیینامه و تع انیقبل از دفاع از پا

باشند و چنانچه دانشجو در چهار چوب  یم یلیتحص مسالین نینامه خود در آخر انیاز پاموظف به دفاع  انیدانشجو هی( کل81 ماده

 یدوره آموزش یدرس یواحدها هیکل نکهیرغم ا ی، عل دیکسب نما ینامه خود دفاع و نمره قبول انینتواند از پا یلیسنوات مجاز تحص

 باشد ، اخراج خواهد شد . ندهگذرا تیمربوطه را با موفق

مجاز در  یحداکثر واحدها تیشود ودانشجو از رعا یثبت م یلیتحص مسالین نینامه در آخر انیتعداد واحدها و نمره پا( 82 ماده

 معاف است . یلیتحص مسالین نیآخر

نامه را گذرانده باشد ) هرکدام  انیخود از جمله پا یدرس یواحدها یست که تمام یدانشجو ، زمان یلی( زمان فارغ التحص83 ماده

 وخر باشد(که م

 نامه متعلق به دانشگاه است . انیحقوق مکتسب از پا هی( کل84 ماده

و  یوزارت متبوع جهت بهره بردار یو فناور قاتیبه حوزه معاونت تحق ستیبا ینامه م انینسخه از خالصه هر پا کی(  85 ماده

 مراکز ارسال گردد . گریبه د یاطالع رسان

 


