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  سمه تعاليب

  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  

   كارشناسي ارشدنامه  دستورالعمل نحوه تدوين پايان

  

  مقدمه

هاي تحصيالت تكميلي اغلب براي نخستين بار و به صـورت رسـمي    از آنجا كه دانشجويان دوره    

ي آشنايي با چگونگي نگارش و تدوين ورزند، برا زير نظر استادان خود به پژوهش علمي مبادرت مي

هـاي فـردي،    هـا و پرهيـز از اعمـال سـليقه     رساله و براي ايجاد هماهنگي بيشتر بين گـروه / نامه پايان

  .اجراي اين دستورالعمل براي كليه دانشجويان الزامي است. نامة حاضر تنظيم شده است شيوه

  

  محتوي پايان نامه

  :يل شده استذيل تشكهاي  بخش ازنامه  هر پايان

  :مشخصات جلد صحافي مطابق نمونة پيوست  به شرح زير – 1

  سط چين، وعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيآرم دانشگاه ، سطر اول -   

  وسط چين ،)14فونت ( .....دانشكده  ،سطر دوم -

  وسط چين ،)12فونت (نام گروه آموزشي  ،سطر سوم -

  خالي ،سطر چهارم -

  وسط چين ،)16فونت (نامه كارشناسي ارشد  انپنجم، پاي سطر  -

  خالي، سطر ششم و هفتم - 

واژه شامل حروف ربـط و   20عنوان حداكثر حاوي  ،وسط چين، )20فونت ( عنوان  ،سطر هشتم - 

 .اضافه باشد

  دو سطر فاصله  - 

  وسط چين،  )14فونت (نام و نام خانوادگي دانشجو   -
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  وسط چين ، )14فونت ( سطر ماقبل آخر شامل ماه و سال - 

  هاي زير باشد قلميكي از  توانددر پايان نامه ميمورد استفاده  قلم: توجه

  ميترا يازر، نازنين، لوتوس  -

 هاي فانتزي مجاز نيست بديهي است استفاده از فونت -

  

  )مطابق شكل پيوست(عطف جلد  - 2

  خالصه عنوان پايان نامه با بزرگترين فونت ممكن  -

  )14فونت (خانوادگي  نام و نام  -

  )14فونت (سال   -

  

cm3  
  

   خالصه عنوان پايان نامه

  نام و نام خانوادگي

  

cm3  
  

 
 )آستر بدرقه(برگة سفيد  -3

  ).قلم و شكل نگارش آن اختياري است( اهللا صفحة بسم. 4

  صفحه عنوان داخل جلد - 5

  :مشخصات صفحه عنوان مطابق نمونه پيوست به شرح زير است

  وسط چين ،علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهرآرم دانشگاه  ،اول سطر -

 خالي ،سطر دوم و سوم -
  وسط چين ،)16فونت (»  پايان نامه كارشناسي ارشد«سطر چهارم  -

  وسط چين ، )20فونت (عنوان  -

  سه سطر فاصله -

  وسط چين ،)14فونت (نام و نام خانوادگي  -

  دو سطر فاصله -

  وسط چين ، )14فونت ( راهنما )ادانستا(استاد  -

  نام استاد راهنما - 

  ، وسط چين)14فونت (مشاور ) اداناست(استاد  -
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  نام استاد مشاور - 

  وسط چين ، ماه و سال، )14فونت (سطر ماقبل آخر  -

  

  صفحة تصويب نامه -6

  :صفحة تصويب نامه مطابق شكل پيوست داراي مشخصات زير است

  )معمولي 14فونت (رت زير  متن مصوبه به صو - 

     در تاريخ » نام دانشجو نوشته شود«توسط » عنوان پايان نامه نوشته شود«نامه با عنوان  اين پايان

  .در حضور هيات داوران با موفقيت دفاع شد    و درجه ارزشيابي          با نمره   

  نمره و درجه ارزشيابي      تاريخ دفاع

  :هيات داوران

  امضاء  سمت در هيات  مرتبه علمي  خانوادگي نام و نام  رديف

    استاد راهنما  استاد  دكتر  1

2          

3          
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  پيراپزشكيدانشكده 

  نامه كارشناسي ارشد پايان

  

  

   رشته پزشكيبررسي نحوه تدوين پايان نامه دانشجويان 

  علوم پزشكي بوشهردانشگاه  پزشكيدر دانشكده 
  

  

  شهره سيدحسيني
  

  

  

  استاد راهنما 

  عبدالرسول خسرويدكتر 

  

  استاد مشاور

  رضا بصيريان جهرميدكتر 

  

  

  1391مهر 
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  صفحه تعهد نامه -7

  :به امضاء دانشجو مي رسدشده، صفحة تعهد نامه به صورت زير تهيه 

  

  تعهد نامه

  

  :عنوان پايان نامه

  

         رشته     ارشد  ي كارشناسيدانشجو              اينجانب 

تحـت راهنمـايي    علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهردانشگاه              دانشكده  

  :شوم متعهد مي      

 ه، مسـئوليت دل مطالعات علمي و عملي اينجانـب بـو  صحاارائه شده در اين پايان نامه  نتايج -

  .گيرم ه ميمندرج را به طور كامل بر عهدصحت و اصالت مطالب 

 .استناد شده است نظرهاي محققان ديگر به مرجع مورد  استفاده از نتايج پژوهش خصوص در -

هيچ نوع مـدرك يـا   به منظور اخذ يگري داينجانب يا فرد را نامه  پاياناين مطالب مندرج در  -

 .تاكنون به هيچ مرجعي تسليم نكرده استامتيازي 

تعلـق   وم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهرعلكليه حقوق معنوي اين اثر به دانشگاه  -

علـوم پزشـكي  و خـدمات بهداشـتي     نام دانشگاه از پايان نامه، ذيل مقاالت مستخرج   .دارد

 .به چاپ خواهد رسيد)  Bushehr University of Medical Sciences( درماني بوشهر

انـد در   امه تاثير گذار بودهحقوق معنوي تمام افرادي كه در به دست آمدن نتايج اصلي پايان ن -

 .شدخواهد مقاالت مستخرج از رساله رعايت 

نامه، كليه ضوابط و  هاي آنها براي انجام پايان استفاده از موجودات زنده يا بافت خصوصدر  -

 .رعايت شده استمربوطه اصول اخالقي 

  

  تاريخ 

  نام و امضاء دانشجو
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  مالكيت نتايج و حق نشر

مقاالت مسـتخرج، برنامـه هـاي رايانـه اي، نـرم      اعم از (ن آاين اثر و محصوالت كليه حقوق معنوي  •

علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني     به دانشگاه ) و مانند آن افزارها و تجهيزات ساخته شده

  .دانشگاه قابل واگذاري به شخص ثالث نيستاز اجازه كتبي اخذ و  بدون تعلق دارد  بوشهر

  .نامه بدون ذكر مرجع مجاز نيست پايان ايننتايج  استفاده از اطالعات و •
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  صفحة چكيده فارسي -8

  راست چين ،)16فونت (»  چكيده«كلمة  -

و با مشخصات زير تهيـه مـي    )14فونت (در حداكثر يك صفحه و بر اساس ساختار زير چكيده  - 

  :شود

  هدف

  شناسيروش

  هايافته

  گيريبحث و نتيجه

  )نامه معتبره از يك اصطالحبا استفاد( واژگان كليدي

  واحد 5/1فاصله خطوط  -       

  سانتي متر 5/2 )حاشيه چپ(ها در باال، پايين و لبه بيروني حاشيه -       

  سانتي متر 3 )حاشيه راست( حاشيه مربوط به لبة عطف -       

  :واژه ها با يك سطر فاصله از متن با مشخصات زير آورده مي شوند كليد - 

  :به صورت توپر» ها كليدواژه«كلمه  -      

  ها به صورت الفبايي چيدمان واژه - 

 واژه 7ها حداكثر  تعداد واژه - 

 باشندمتفاوت هاي عنوان  واژهبا ها ترجيحا  واژه - 

  

  صفحة سپاسگزاري -9

همان در صورت درج، حداكثر يك صفحه با اما نامه اختياري است  درج اين صفحه در پايان

  .اشيه صفحه چكيده باشدمشخصات ح

  

  فهرست مطالب - 10

  .فهرست مطالب همراه با شماره عنوان و زير عنوانها به صورت  زير نوشته شوند

  

  زيربخشزير زيربخش               بخش    فصل

  3      -      2  -     4         -       2  

  زير بخش چهارم و زير زير بخش دوميعني فصل سوم، بخش دوم، 
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  حداكثر چهار سطح يا زير بخشه تا شمار -

 نقطه چين كم رنگ پر شود باحد فاصل بين شماره فهرست و شماره صفحه  -

 باشد) بولد(عنوان اصلي فصل ها به صورت توپر  -

  

  )اجباري(فهرست اشكال  - 11

  :باشد ذيلو شامل موارد شروع فهرست اشكال از صفحة جديد  -

  شماره شكل، عنوان، صفحه 
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  )اجباري(فهرست جداول  - 12

  :باشد ذيلشروع فهرست جداول  از صفحه جديد و شامل موارد 

  صفحه ،عنوان ،شماره جدول

  

  )اجباري(فهرست عالئم و اختصارات  -13

  از فهرست جداول آورده شود بالفاصله در صفحه پس -

  )اول يوناني بعد التين( داشته باشديدمان الفبايي چ -

  .دنر سه ستون مجزا آورده شودل فارسي معاد ومعادل كامل انگليسي  ،عالمت - 

  :توجه

  ) عددي(اين قسمت پايان نامه به صورت الفبايي و پس از آن به صورت رقمي  -

  . شماره گذاري شود

 .صورت گيرد) عددي(شماره گذاري به صورت رقمي ) شروع اولين فصل(از اين نقطه  -

  

  پيكربندي متن پايان نامه - 14

  :گردد تلف به شرح زير تشكيل ميهاي مخ نامه از بخش هر پايان

بررسي و  سواالت تحقيق ،اهميت موضوع و  اهداف عمده تحقيقبيان مسأله، ل مقدمه شام -1

به صورت سليس و روان به مرتبط ي هاو پژوهش ابع شامل مروري بر سوابق مطالعاتمن

 .ازدس تحقيقاهميت انجام  متوجهخواننده را  ،كارهاي انجام شده ضمن بياناي كه  گونه

همچنين در صورتي كه بر حسب موضوع نياز به مباني نظري تحقيق باشد، در اين بخش 

  .شودآورده مي

 )برحسب مورد(مواد و روش ها  -2

مختلف و توجيه و تفسير نتايجي كه احتماال به  هاي نتايج و بحث شامل نتايج انجام آزمايش -3

 .شود در آنها مشاهده ميهايي  تناقضظاهر 

 براي هاييو ارائه پيشنهادتحقيق كلي انجام نهايي و پيشنهادات شامل نتيجه گيري و  نتيجه -4

حل مسئله مورد بحث پايان نامه و احيانا رهنمودهايي در راستاي تحقيقات بيشتر در آن 

 .زمينه

  منابع -  6

  

  : توجه
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  صفحه باشد 100حداكثر تعداد صفحات متن اصلي در پايان نامه كارشناسي ارشد 

  

  فصل ها و متنمشخصات  - 15

در صفحات اول هر فصل و از تايپ شماره صفحه تمامي صفحات شمارش مي شوند ولي ) ب) الف

  ).يعني شماره صفحه در آنها ظاهر نخواهد شد( پرهيز گردد) خالي(كليه صفحات سفيد 

ضمنا شماره و . از باالي صفحه خواهد بودسطر ششم در صفحة اول هر فصل،  از شروع مطالب ) ج

  .ر فصل در اين صفحه ظاهر خواهد شدن هعنوا

  

  پيكر بندي صفحات پايان نامه - 

  حاشيه ها -

  سانتي متر فاصله 3عطف  سانتي متر و لبه 5/2هر كدام  هباال، پايين و لبة بيروني صفح - 

  .استفاده از كادر در صفحات مجاز نيست -

 .شماره صفحات در وسط و پايين صفحه بدون پرانتز ظاهر شود -

 .در تمام متن پايان نامه رعايت شودسانتي متر  5/1فاصله خطوط  -

  نوع و اندازه فونت -

  معمولي براي متن استفاده شود 14از فونتهاي زر، نازنين، لوتوس يا ميترا با اندازة  ييك -

  همراه با شماره عنوان) دبول(توپر  14عناوين داخل متن با فونت  -

  تي متر تورفتگي داشته باشداولين سطر هر پاراگراف يك سان -

  رعايت دستورالعمل هاي آيين نگارش زبان فارسي الزامي است -

 به صورت استفاده شود تا  Ctrl+Shift+2 از دستور شود، چند بخشي مثل مي براي تايپ كلمات -

  .ك واژة واحد در متن ظاهر شوندي

  

  ها و معادالت رياضي  فرمول - 16

  ندنوشته شو MS Word Equationرت يكنواخت با استفاده از در تمام پايان نامه به صو -

گذاري معادالت از راست به چپ و در ابتداي سطري كه معادله قرار داد به صورت شماره  شماره -

  5يعني فصل سوم معادلة شماره ) 5-3( عنوان مثال،به  ،فصل و شماره معادله

  

  واحدها - 17
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 []معادل آنها در سيستم هاي ديگر داخل  ، ذكرصورت لزوم در. باشندمتريك كليه واحدها در سيستم 

  .بالمانع است

  

  ها مشخصات عنوان شكل - 18

  واحد كوچكتر 2با فونت متن به اندازة  به صورت وسط چين ومحل قرار گيري در زير شكل  -

  : توپرو شماره شكل به صورت  "شكل"كلمه  -

  شماره شكل: شكل

  شماره شكل –شماره شكل شامل شماره فصل  - 

و ادامه متناصله بين متن زيرنويس شكل سطر ف يك -
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  مشخصات عنوان جداول - 19

  ها مشابه مشخصات عنوان و زير نويس شكلموارد بقيه  ؛محل قرارگيري در باالي جدول -

  

  :توجه

شرح اشكال و جداول بايد توصيفي گويا و كامل از محتويات آنها عالوه بر شرح موجود در  -

  .متن باشد

  .ضروري استدر زيرنويس شكل يا جدول در صورت وجود اختصارات و  عالئم شرح  -

  

  مشخصات جداول - 20

  دنتهيه شو  MS Word 2007جداول حتما در نرم افزار  -

  هاي مشابه يكسان باشد تعداد ارقام اعشاري كميت -

  ول از رسم خطوط عمودي اجتناب شوددر جد -

  ونها وسط چينستون اول راست چين و عناوين ست -

  

  نحوه ارجاع به منابع در داخل متن  - 21

استفاده  APAنامه استناددهي و شيوه End Noteبراي درج ارجاعات در متن، از نرم افزار 

  .شود

  )1385افتخاري، (استفاده از روش نام و سال در داخل پرانتز  -

  )1385افتخاري و اعتمادي، (براي دو نفر  -

  )1385افتخاري و همكاران، (فر همراه با واژه همكاران اسامي بيشتر از دو ن -

و تنها در بار اول در پانويس  اسامي التين اشخاص در متن به صورت فارسي نوشته شودكليه  -

  .آورده شود

  

  پيوست ها -22

  :در صورت نياز به پيوست رعايت نكات زير ضروري است

  )3پيوست (مانند  ،ست و شماره مربوطهها در داخل متن به صورت پيو نحوه ارجاع به پيوست -
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  ماننـد كـدهاي   ،گردد كه به وضوح بيشتر موضوع مورد بحث كمك كند پيوست شامل مواردي مي  -

هاي مورد استفاده، چگونگي اسـتخراج معـادالت و    نويسي، جداول آماري و هواشناسي، داده برنامه   

  يفي و غيره  ط          هاي  داده

، با فونت و اندازه عناوين فصول اين ))ها پيوست((ها با عنوان  در آغاز پيوست يك صفحة جداگانه -

  .نمايدها جدا  اير بخشس بخش را از



 
14 

 
  

  

  منابع - 23

  :هاي زير استفاده از روش الفبايي بر مبناي مولفين و سال انتشار با توجه به مثال

  مقاله

بررسي مشخصه هاي فيزيولوژيكي . 1379. و گلداني، م. ، شرف، ح.، زند، الف، كامكار، ب.كافي، م

  .32تا  18): 1( 14، فيزيولوژيمجله علوم  .بدن
Board, J.E., Kang, M. S., and Harville, B.G. 1994. Path analysis of the field formation 
process. Journal of Crop Science, 12: 91-112. 
 

  تابك

  .تشارات دانشگاه فردوسي مشهد، مشهدچاپ اول ان. اكولوژي بذر. 1375. خسروي، م
Pomeranz, Y. 1987. Modern Cereal Science and Technology. 2nd ed. Wiky. New York. 

  

  هاي علمي نامه و گزارش پايان

پايان . نمونه سازي جبهه رطوبتي خاك از منبع تغذيه خطي در آبياري قطره اي. 1384. ميرزايي، ف

  .تهران نامه دوره دكتري، دانشگاه
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24 - Abstract  

در حداكثر يك صفحه   Time new Romanنتشامل برگردان روان و گويايي از چكيده فارسي با فو

  .ساختاريافته باشدبه صورت 

  

  صفحه عنوان انگليسي  – 25

  مشابه صفحه عنوان فارسي به صورت نمونه مندرج در صفحه بعد

  

اين مورد پس از دفاع و تاييد انجام اصالحات توسط نماينده (رنگ جلد پايان نامه  – 26

  ) :تحصيالت تكميلي بررسي مي شود

     

  اي  هاي كارشناسي ارشد رنگ سورمه نامه براي كليه پايان -   
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  نامهپايان مشاور و نحوه انتخاب استاد راهنما

  

  دهدمي استاد راهنما انجام  يا چند هر دانشجو پايان نامه خود را زير نظر يك -

ـ     - ه تحصـيالت تكميلـي گـروه    استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو، موافقت اسـتاد و تاييـد كميت

 شود مربوطه انتخاب مي

اسـتاديار بـه    بـا درجـه علمـي    ومربوطـه  هيات علمي گـروه  و الزاما عض ي اولاستاد راهنما -

 ستباال

ييد كميته تحصيالت تكميلـي بـه عنـوان اسـتاد راهنمـا      أتواند از مربيان گروه با ت دانشجو مي -

 استفاده نمايد

استاد راهنماي  امر توسط كميته تحصيالت تكميلي گروه،دانشجو مي تواند با تاييد ضرورت  -

 نمايد اختيارمشترك  خارج از گروه 

 دانشجو مي تواند حداكثر دو نفر استاد مشاور انتخاب نمايد -

  دانشـگاه علـوم پزشـكي بوشـهر     نامه بايد حتما دو نفر از اعضاي هيات علمي در كميته پايان -

 حضور داشته باشند

  

 و تصويب پيشنهاده رشداراهنما توسط دانشجوي كارشناسي مراحل تعيين استاد 

  پژوهش

  

كه ظرفيت خـالي   اي دريافت ليست اسامي اعضاي هيات علميبراي  مراجعه به مدير گروه  -

 براي پذيرش دانشجو دارند

درخواسـت قبـول   و  مرتبط با موضوع انتخـابي دانشـجو  مراجعه حضوري به استاد راهنماي  -

 دانشجواز سوي راهنمايي 

 از طريق فرم تهيه شده مربوطه و اعالم كتبي به مدير گروه عضو هيأت علمي تاييد و قبول -

 اخذ تاييديه از كميته تحصيالت تكميلي گروه مبني بر انتخاب استاد راهنما -

به زير نظر استاد راهنما را دانشجو از اين پس  پژوهش كليه فعاليتهاي مربوط به تهيه پيشنهاده -

 انجام مي رساند

 مشاور و راهنماي مشترك به درخواست استاد راهنما صورت مي گيرد تاداناستاد يا استعيين  -
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پس از پايـان نيمسـال اول و قبـل از شـروع     موضوع پايان نامه خود را دانشجو موظف است     -

  با نظر استاد راهنما انتخاب كندنيمسال سوم تحصيلي 

طـرح و تصـويب در كميتـه     بـراي  هاده خـود را پيشـن ، پس از تاييـد اسـتاد راهنمـا    دانشجو     -

  دهدتحويل مي  ، به گروه آموزشي مربوطه روهگ                تحصيالت تكميلي 

در از شروع نيمسال سوم، آموزش دانشكده  پيش دانشجو  پيشنهادهدر صورت عدم تصويب    -

صـويب  تمهلـت  آخـرين   ،پايـان نيمسـال سـوم   . دادبه گروه مربوطه  تذكر خواهد اين خصوص 

  .است يشنهادهپ
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  مراحل برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه

شي زراهنما و استادان مشاور پيش از تسليم به گروه آمو) استادان(پايان نامه دانشجو را استاد  •

  .قرار مي دهنديت تاييد امطالعه، تصحيح و در نه مورد

راهنمـا و   ادانمقـدماتي توسـط اسـت   پس از تاييد دانشجو را فرم مربوط به دفاع از پايان نامه  •

از دفتر گروه يا اداره آموزش دانشكده اخذ و از طريق آن رسما تقاضاي تعيين جلسـه  مشاور 

  .مطرح مي نمايددفاع از پايان نامه را 

طي نامه اي رسـمي بـه   را استاد راهنما مشاور  تادانفرم امضاء شده توسط استاد راهنما و اس •

بـه  استاد راهنمـا در ايـن نامـه    دو نفر از اعضاي هيات علمي را  .مي نمايدمدير گروه ارسال 

  .مي كند معرفي عنوان استاد مدعو به مدير گروه 

  .استمدعو از گروه آموزشي مربوطه  تادانحداقل يك نفر از اس •

  .دكرانتخاب  علوم پزشكي بوشهرخارج دانشگاه را مي توان از استاد مدعو دوم  •

  .استجوز از مديريت دانشكده اخذ م مستلزماستان  انتخاب استاد مدعو خارج از •

بـه مـديريت تحصـيالت تكميلـي      تهيه شدهفرم در قالب مدير گروه مدعو را  تاداناسامي اس •

 .اعالم مي كنددانشكده 

مديريت تحصيالت تكميلي يك نفر را به عنوان نماينده تحصيالت تكميلي در جلسـه دفـاع    •

  .مي كند تعيين

را وق و تاييد كارشناس تحصيالت تكميلـي، دعوتنامـه هـاي مربوطـه     پس از انجام مراحل ف •

  .نمايدتحصيالت تكميلي صادر مي  مديريت

 آموزشيعهده گروه ه مسئوليت ارسال دعوتنامه و پايان نامه اساتيد مدعو خارج از دانشكده ب •

  و دانشجوي ذينفع است

اد مدعو و نماينده تحصـيالت  راهنما و مشاور متشكل از دو است تادانجلسه دفاع عالوه بر اس •

  .تكميلي خواهد بود

شوراي تحصيالت تكميلي گروههاي آموزشـي  را نمايندگان تحصيالت تكميلي در هر گروه  •

  .دكننصيالت تكميلي دانشكده معرفي مي مديريت تحبه بر اساس معيارهاي زير 

  جديت در اجراي قوانين و مقررات آموزشي -

  يتسلط بر اصول نگارش متون علم -

  Microsoft Officeمهارت در  -

  :1تبصره 



 
21 

 
  

مـي شـوند و انتخـاب     انتخابنمايندگان تحصيالت تكميلي در هر گروه به مدت يك سال تحصيلي 

  .مجدد ايشان بالمانع است

  :2تبصره

هـا در آن گـروه و    نمايندگان تحصيالت تكميلي انتخاب شده در هر گروه حداكثر بـه تعـداد گـرايش   

  .بودحداقل دو نفر خواهد 
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  :3تبصره 

از بـين نماينـدگان   تحصيالت تكميلي دانشكده مديريت را نماينده تحصيالت تكميلي در جلسه دفاع 

  .نمايدتعيين مي معرفي شده،  

  

  وظايف نماينده تحصيالت تكميلي

  

  تطبيق پايان نامه با دستورالعمل تدوين پايان نامه ) الف

  راهنما و مشاور تادانارتباط با اس) ب

  يد پايان نامهتاي) ج

  تعيين تاريخ دفاع با هماهنگي هيات داوران با حداقل دو هفته فاصله زماني) د

  نظارت كامل بر حسن روند اجراي جلسه دفاع از پايان نامه) ه

  اخذ نمرات از هيات داوران مطابق دستورالعمل هاي موجود و معدل گيري ) و

رل شده اوران كه قبال توسط استاد راهنما كنتنظارت بر اصالحات نهايي درخواستي توسط هيات د) ز

  است

  با پيشنهاده مصوب) راهنما و مشاور(تطبيق موضوع پايان نامه، اعضاي كميته پايان نامه ) ح

  

ارزيابي دانشجو در جلسه دفاع فقط به صورت قبول يا عدم قبول پايان نامه صـورت خواهـد    :تبصره

اطمينان از اعمال اصالحات نهـايي در پايـان نامـه     نماينده تحصيالت تكميلي پس از حصول .گرفت

اطـالع بـه    بـراي رونوشت آن را  ،اقدام به اعالم نمره نهايي به صورت مكتوب به استاد راهنما نموده

  .مدير گروه ارسال خواهد نمود معاونت آموزشي و
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  چك ليست دستورالعمل كه بايد توسط نماينده تحصيالت تكميلي پر شود 

  

  ات جلد صحافي پايان نامهمشخص -  1

  محل آرم دانشگاه  ����

  فونت سطرها ����

  فاصله سطرها ����

  نام دانشجو ����

  

  مشخصات عطف پايان نامه  -2

  نام و نام خانوادگي ����

  عنوان ����

  سال ����

  

  صفحه عنوان داخل جلد -3

  محل آرم دانشگاه ����

  فونت سطرها ����

  فاصله سطرها ����

  نام اساتيد راهنما و مشاور ����

  

  نامه صفحه تصويب -4

  نام دانشجو ����

  تاريخ دفاع ����

  درجه ارزشيابي ����

  نام و امضاء هيات داوران ����

  

  صفحه اظهار نامه -5

  تاريخ و نام و نام خانوادگي دانشجو ����

  امضاء دانشجو ����

  

  صفحه چكيده -6
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  عنوان ����

  نوع فونت  ����

  حاشيه ها ����

  كليد واژه ها ����

  )در صورت وجود(صفحه سپاسگزاري  -7

  حاشيه ����

  طرهاتعداد س ����

  

  فهرست مطالب -8

  شماره گذاري فصل ها و بخشها ����

  عناوين و شماره صفحه ����

  

  شكل هاجهت  -9

  شماره گذاري ����

  عنوان و شماره صفحه ����

  

  فهرست جداول -10

  شماره گذاري ����

  عنوان و شماره صفحه ����

  

  فهرست عالئم و اختصارات -11

  چيدمان عالئم ����

  

  پيكربندي متن پايان نامه -12

  مقدمه ����

  بررسي منابع ����

  مواد و روشها ����

  نتايج و بحث ����

  نتيجه گيري و پيشنهادات ����
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  ه هاو صفح ها مشخصات فصل -13

  شروع هر فصل ����

  صفحه اول هر فصل ����

  شماره گذاري صفحات ����

  حاشيه ها و سرصفحه ����

  فاصله خطوط ����

  نوع فونت  ����

 (ctrl + shift + space)نحوة تايپ كلمات مركب  ����

  التين و معادل آنها در پاورقينحوه تايپ اسامي  ����

  

  فرمولها و معادالت   -14

  نگارش يكنواختي محل معادالت ����

  شماره گذاري معادالت ����

  

  واحدها -15

 SIسيستم  ����

  

  مشخصات شكلها -16

  عنوان شكل ����

  شماره شكل ����

  خوانايي شكل ����

  

  مشخصات جداول -17

  عنوان جدول ����

  شماره ����

  مشخصات خطوط ����

  

  منابع در داخل متننحوه ارجاع به  -18

  استفاده از روش نام و سال ����
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  پيوست ها -19

  پيوست اسامي التين و معادل فارسي آنها ����

  شماره گذاري پيوست ها ����

  ارجاع به پيوست ها در داخل متن ����

  

  ليست منابع -20

  يكنواختي تايپ منابع بر مبناي مولفين و سال انتشار ����

  

  (Abstract)چكيده انگليسي  -21

  فونت و اندازهنوع  ����

  يك صفحه و در قالب يك پاراگراف ����

  

  صفحه عنوان انگليسي -22

  موجود است ����
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  دانشكده پيراپزشكي

  

  فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

  

  سركار خانم/ استاد راهنماي محترم جناب آقاي 

بر اساس دستورالعمل تدوين پايان نامه هـاي   هتراما ضمن ارسال يك نسخه از پايان نامه تنظيم شداح

  : تحت عنوانپيراپزشكي تحصيالت تكميلي دانشكده 

  

  .فرماييد خواهشمند است با برگزاري جلسه دفاع اينجانب موافقت

  :شماره دانشجويي            :نام و نام خانوادگي 

  :اءامض              :رشته تحصيلي

 ------------------------------------------------------------------  

  :نظراستاد راهنما

يالت تكميلـي  صـ هـاي تح  نظر به تدوين پايان نامه مزبور بر اساس دسـتورالعمل تـدوين پايـان نامـه    

بـه عنـوان   ضمنا افراد ذيل  .دارم موافقت خود را با برگزاري جلسه دفاع نامبرده اعالم مي،  دانشكده

 .شوند مدعو پيشنهاد ميتادان اس/استاد

  :امضاء        :تاريخ          :و نام خانوادگي نام

  تلفن تماس  آدرس  مرتبه علمي  نام و نام خانوادگي
1-         

2-   

3-   

4-  

      

 ------------------------------------------------------------------  

  :مشاور) ان(نظر استاد
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   .اتب فوق با برگزاري جلسه دفاع ايشان موافقت دارمضمن تاييد مر 

  :امضاء        :تاريخ        :خانوادگي نامو نام

1 –   
2 -   

  :شماره                                                                    

  :تاريخ

            :مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشكده

  براي        خانم / مه آقاي ا سالم به پيوست يك نسخه از پايان ناب

  .هر گونه اقدام الزم ارسال مي گردد

  :امضاء                 :نام مدير گروه

 ------------------------------------------------------------------  

  :نظركارشناس تحصيالت تكميلي

   ����تعداد سنوات تحصيلي       مشكلي از نظر ثبت نمرات ندارد ����

  به پيشنهاده پيوست مي گرددضمنا يك نسخه از مصو

 -------------------------------------------------------------  

  سركار خانم/ جناب آقاي 

  خانم / ضمن ارسال يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي  ،احتراما

خواهشمند . جنابعالي به عنوان نماينده تحصيالت تكميلي در فرآيند دفاع نامبرده منصوب مي شويد

  .اعالم نظر فرماييد       است حداكثر تا تاريخ

  مدير تحصيالت تكميلي دانشكده 

 ---------------------------------------------------------------  

  : نظر نماينده تحصيالت تكميلي

  �خير   �؟   بليشنهاده مصوب استيآيا موضوع پايان نامه در حيطه موضوع پ

  �خير   �بلي          ن نامه منطبق با پيشنهاده مصوب است؟آيا كميته پايا

  .بالمانع است       ساعت        پايان نامه مطابق دستورالعمل تهيه شده و دفاع در تاريخ  �

   .ه مي شودداعمال اصالحات عودت دابراي و  شدهپايان نامه مطابق دستورالعمل تهيه ن �

  :امضاء        :تاريخ        :م خانوداگياون نام

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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   :نظر مسئول هماهنگي مكان برگزاري جلسه دفاع

  :امضاء        :تاريخ        :و نام خانوادگي نام

-----------------------------------------------------------------------  

  

  تحصيالت تكميلي مديريتامه هاي رسمي براي اعضاي هيات داوران جلسه دفاع توسط صدور دعوتن
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  كارشناسي ارشد چگونگي برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه

  عهده دانشجو است ران نامه صرفا بمسئوليت دفاع از پاي -

 استتوسط دانشجو ت عمومي ربرگزاري جلسه به صو -

 صيالت تكميلي گروه استماينده تحعهده ن راداره جلسه دفاع ب -

نماينده تحصيالت تكميلي در اختيار را ) مخصوص اعضاي هيات داوران(فرم ارزيابي جلسه دفاع  -

 دهداعضاء هيات داوران قرار مي 

  معرفي خود به صورت مختصر

  :شده به شرح زيرارائه شرح حال علمي دانشجو كه قبال توسط خود دانشجو تهيه 

  دانشگاه و  رشته دانشگاهي سال ورود به دانشگاه،  نام

  زمان فارغ التحصيلي

  سال ورود به دوره كارشناسي ارشد

  انتشارات علمي حاصل  از اين پايان نامه

  عنوان پايان نامه

  راهنما و مشاور تادانمعرفي اس

  مدعو تادانمعرفي اس

و  هر يك از اعضاي هيات داوران موظف هستند تا پايان جلسه دفاع نسبت به تكميل  - 

  حويل فرم به صورت محرمانه به نماينده تحصيالت تكميلي اقدام نمايندت

  )هدقيق  30 حداكثر( اعالم مدت زمان ارائه توسط دانشجو  -  

       5تادان مدعو و دقيقه اس 15دقيقه شامل  20مدت زمان پرسش و پاسخ حداكثر -

  دقيقه حضار

مي دارد كه در شكل جديد برگزاري جلسه دفـاع،   اعالم شروع اين مرحله  قبل ازنماينده تحصيالت تكميلي 

مـدعو انتظـار    تاداندفاع از دانشجو را ندارند و متقابال از اسبه منظور راهنما و مشاور حق اظهار نظر  تاداناس

  .علمي دانشجو را مورد ارزيابي قرار دهند تحقيقمي رود با سواالت خويش نتايج 

  مرحله پرسش و پاسخ نجاما -

  ي خاتمه جلسه عمومي دفاع در قالب كلمات تشكرآميز و قدردانياعالم رسم -

نمره نهايي به صورت ميانگين حسابي توسط نماينده تحصيالت تكميلي محاسبه و در فـرم مربوطـه     -

 .به امضاء نماينده تحصيالت تكميلي مي رسد مي شود و سپسثبت 
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العمل توسط نماينده تحصـيالت تكميلـي    دستور بر طبقنمره مربوط به مقاله مستخرج از پايان نامه  -

  .اعمال مي شود

 .اعمال مي نمايدنماينده تحصيالت تكميلي را نمره تاخير در تصحيحات پايان نامه كسر   - 
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  دانشكده پيراپزشكي

  نامه كارشناسي ارشد پايان
  ه كارشناسي ارشدفرم صورتجلسه دفاع از پايان نام

  مخصوص نماينده تحصيالت تكميلي

  :نام و نام خانوادگي دانشجو

  :رشته و گرايش تحصيلي

  :عنوان پايان نامه

  :تاريخ شروع به تحصيل

  :تاريخ دفاع

  :تعداد واحدهاي جبراني

  

  مالحظات  نمره اخذ شده  سمت در هيات داوران  نام ونام خانوادگي داور  رديف

1          

2          

3          

4          

5          

      معدل كل نمره اخذ شده در جلسه دفاع

      نمره اخذ شده از مقاله مستخرج از پايان نامه

      نمره كل دانشجو قابل ثبت توسط استاد راهنما دركارنامه

  تاريخ  امضاء  نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تكميلي 

  

  :روش محاسبه نمره پايان نامه

  A= راهنما ) ان(متوسط نمره استاد 

  B= مشاور ) ان(متوسط نمره استاد 

  C= متوسط نمره اساتيد مدعو 

در صورت وجود استاد مشاور 
3

2 BA +× )( D =       
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  D=Aدر صورت عدم وجود استاد مشاور  

)4/0  ×C) + (6/0 ×D (  =E  =نمره جلسه دفاع 

  )نمره نهايي پايان نامه E = (F  )×  95/0( +نمره اخذ شده از مقاالت  

20≤F 
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  دانشكده پيراپزشكي

  نامه كارشناسي ارشد پايان

  

  فرم ارزيابي جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

  مخصوص اعضاي هيات داوران

  

  

  

  :نام دانشجو

  :عنوان پايان نامه

  :لسه دفاعتاريخ ج

  پايان نامه نياز به اصالحات دارد ����

  

  حداكثر  معيارهاي ارزش

  نمره

  نمره

  كسب شده

  مالحظات

      4  انسجام در تنظيم و تدوين مطالب و حسن نگارش  كيفيت نگارش پايان نامه

  

  كيفيت علمي پايان نامه

      3  بررسي سابقه پژوهش

      4  ارزش علمي و يا كاربردي

      3  وثر از منابع و نتايج علمياستفاده بهينه و م

      3  كيفيت بحث و پيشنهادات

رعايـت زمـان، تفهـيمم    (تسلط بر موضوع و نحـوه ارائـه     كيفيت ارايه

  )موضوع و پاسخگويي به سواالت

3      

      20  نمره پايان نامه
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  :نام و نام خانوادگي داور

  : امضاء      
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  يات داورانفرآيند انجام اصالحات مورد درخواست ه
  

 بـه منظـور  نماينده تحصيالت تكميلي در پايان جلسه دفاع را نظرات اصالحي هيات داوران  •

مهلت مقرر اصالحات را  دانشجو موظف است در. اعالم مي كنداعمال اصالحات به دانشجو 

  .انجام دهد

در صورت عدم انجام به موقع كه روز است  30حداكثر مهت انجام تصحيحات خواسته شده  •

  .نمره از نمره نهايي كسر خواهد شد 25/0اصالحات به ازاء هر هفته تاخير 

 تاييـد  و نيـز  حي هيـات داوران  ت اصالاپس از اعمال نظر نشجودانسخه نهايي پايان نامه را  •

  .ل خواهد داديي تحويله تحصيالت تكمداستاد راهنما به نماين

نماينده تحصيالت تكميلي به ن نامه را نمره نهايي پاياپس از دريافت پايان نامه اصالح شده،  •

درج در پرونـده   بـراي يك نسخه از ايـن نامـه   . صورت كتبي به استاد راهنما اطالع مي دهد

  .تحصيالت تكميلي ارسال مي گردد مديريتدانشجو به 

مـي  دانشكده استاد راهنما پس از اعالم كتبي نمره نهايي اقدام به ثبت نمره در سايت آموزش  •

  .نمايد

توسط نماينـده تحصـيالت   ه مستندات مربوط به برگزاري جلسه دفاع و انجام اصالحات كلي •

  .تحصيالت تكميلي ارسال مي گردد تا در پرونده دانشجو درج گردد مديريت به تكميلي 

پس از ثبت نمر ه نهايي توسط استاد راهنما، عدم مغايرت نمره ثبت شده توسط استاد راهنما  •

  .تاييد مي كندمديريت تحصيالت تكميلي جو را با مندرجات پرونده دانش
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شناسي ارشدرنامه كا نحوه امتياز دهي به مقاله مستخرج از پايان  

  

  .امتيازدهي توسط نماينده تحصيالت تكميلي و بر اساس دستورالعمل زير صورت مي گيرد

  

  وضعيت مقاله براي مجله  رديف
علمي پژوهشي 

  )نمره(

  ترويجي

  )نمره(

  25/0  25/0  قاله آماده ارسال به مجله و تاييد استاد راهنمام      1   

  5/0  5/0  اعالم وصول مقاله توسط دبيرخانه مجله      2   

  ISI(  00/1  75/0غير (اعالم پذيرش مقاله توسط مجله  يا چاپ         3   

  -  ISI(  25/1(اعالم پذيرش مقاله توسط مجله  يا چاپ         4  

  

  .فقط يك بار قابل محاسبه است 2يا  1هاي  از هر تعداد مقاله، رديفصرف نظر     -

  .قابل جمع است 4يا  3هاي  امتياز رديف -

  

  

  دهي به مقاالت كنفرانس زنحوه امتيا

  

  نمره 25/0        پذيرش مقاله در كنفرانس داخلي و  خارجي •

  نمره  5/0      ارائه مقاله با گواهي ارائه در كنفرانس داخلي و خارجي •

  

  .فقط امتياز مقاالت ارائه شده با گواهي ارائه در كنفرانس قابل جمع است: هتوج


