
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 مدیریت تحصیالت تکمیلی   

ت ( کارشناسای ارشاد   ت Ph.Dفاو  تصصا ت تصصا  ت    )به منظورهماهنگ نمودن ساختار نگارش پایان نامه مقااع  تحصایالت تکمیلای    

 92/3/29تکمیلای دانشاگاه ماور     دانشجویان ملزم به مراعات موارد ذکر شده در این دستور العمل که در شاورا  تحصایالت   دستیاران و 

 .باشندیمصوب گردیده است ت م

 الگو  تایپ و صفحه بند  جلد پایان نامه

باشاد و نوشاته هاا  رو  جلاد باا طارو  عالیای و باه ترتیا  ذیال در             کاالینگور جلد پایان نامه باید از جان     : جلد پایان نامه  -1

 (نامه می باشد  برا  صفحه عنوان پایان صرفا قلمها  قید شده).گردد

 ( m 33 ×  m92درابعاد  ) مطابق نمونه پیوست :  آرم دانشگاه -الف -1

 ( 11ت سایز  Titrقلم ) دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه : عبارت  -ب -1

 ( 11 یزت سا yagutقلم )  نام دانشکده مربوعه: عبارت  -پ-1

 ( 11 زت سای yagutلم ق) نام گروه مربوعه : عبارت  -ت-1

 ( 11 زت سای yagutقلم ( ) ........................... گرایش ) ..................... رشته......................... پایان نامه جهت دریافت درجه : عبارت  - ث-1

 ( 11ت سایز  Titrقلم ) عنوان پایان نامه  -  -1

 ( 11 زت سای yagutقلم ) ت  "استاد راهنما  "ت عبار: استاد یا اساتید راهنما  -چ-1

 ( 11ت سایز  Titrقلم )  "استاد راهنما "نام          

 .قید شودفقط نام و نام خانوادگی و عنوان دکتر یا مرتبه علمی *

 (  11ت سایز  Titrقلم ) با  "نام استاد مشاور "ت (  11 زت سای yagutقلم )  "استاد مشاور  "عبارت : استاد یا اساتید مشاور  -ح-1

 ( 11ت سایز  Titrقلم )   "نام ارائه دهنده  "ت (  11 زت سای yagutقلم )   "ارائه دهنده  "عبارت : ارائه دهنده  - -1

 .نویسنده ذکر شودو عنوان دکتر برا  فقط نام و نام خانوادگی 

  ( 11 زت سای yagutقلم ) تاریخ پایان نامه با قید ماه و سال  -د-1

 (  11 زت سای yagutقلم ) شماره پایان نامه  -ذ-1

 ( 11سایز  Newromanقلم .) مطابق مفاد رو  جلد و به انگلیسی تنظیم شود: پشت جلد پایان نامه *

 (ضصامت پایان نامه ) عطف )-9

 :موارد مندر  در عطف جلد پایان نامه به ترتی  ذیل می باشد 

                                                                         (  19 زت سای yagutقلم ) کاراکتر در  شود  29ازه طداکثر به اند: عنوان پایان نامه  -الف -9

                                                                               (  19 زت سای yagutقلم ) نام و نام خانوادگی ارائه دهنده در  شود : نام ارائه دهنده  -ب-9

 بسمه تعالی

راهنمای نگارش پایان 
 نامه 



 (  19 زت سای yagutقلم ) سال تحصیلی که دفاع پایان نامه درآن صورت گرفته در  شود : سال تحصیلی  -پ -9

 رنگ جلد پایان نامه -3

  -عوسای   Ph.Dدساتیاران مقطا     –ساورمه ا   : دساتیاران مقطا  تصصصای     –مشکی : برا  مقط  فو  تصصصی رنگ جلد پایان نامه 

 .ودانشجویان مقط  کارشناسی ارشد سبز می باشد

 صفحات داخلی پایان نامه 

 الگو  تایپ و صفحه بند  -1

تایپ شود و کلیه صفحات کامال ساده و بادون کاادر    Wordو با برنامه  A4متن صفحات داخلی پایان نامه باید بررو  کاغذ سفید  -الف-1

 وطاشیه باشد

 .  برا  تایپ متن استفاده شود 11ایز س B.Nazaninاز قلم  -ب-1

 برا  تایپ انگلیسی استفاده شود 19سایز  Time New Romanقلم از       

 .باشد cm 1فاصله سطرها . در نظر گرفته شود cm 9سمت چپ ت پایین و باال  صفحه ها  و طاشیه  cm 3 ستطاشیه سمت را       

برا  تیترها از قلمها  فو  الذکر با سایز بزرگتر . از پایین صفحه در  گردد cm2/1ه شماره صفحات در پایین و وسط صفحه و به فاصل

 . استفاده شود

 (. شوند  BOLDقسمتها  مهم ) 

مناب  یک صفحه سفید بدون طاشیه که شماره و نام فصل و عنوان منااب  باا انادازه   درشات     و قبل از فصل قبل از شروع هر فصل -پ-1

ت عنوان ت تقادیر و تشاکر ت تقادیم و صورتجلساه     ... صفحات بسم ا. این صفحات نباید شماره داشته باشد. ت قرار گیرد وخوانا درآن در  شده

شروع شماره صفحات از ابتادا  فصال و پایاان آن انتهاا      . اره صفحه داشته باشندمدفاعیه ت چکیده فارسی و چکیده انگلیسی نیز نباید ش

 . بصش مراج  باشد 

 داخلی پایان نامهمفاد صفحات -9

 .الرطمن الرطیم در  گردد... در صفحه اول عبارت بسم ا -الف-9

 : در انتها  ایان صافحات عباارت    . صفحه  فارسی و انگلیسی تهیه شود 9مطابق الگو  جلد پایان نامه در : صفحه عنوان پایان نامه  -ب-9

 .قید شود "وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه محفوظ است طق استفاده از مفاد این پایان نامه برا  دانشگاه علوم پزشکی "

 .هر یک در یک صفحه و به صورت ساده نوشته شودت صفحات اهدا  پایان نامه و تقدیر و تشکر  -پ-9

 .انتصاب فونت این صفحات به عهده دانشجو است*

 :چکیده اصلی  -ت-9

چکیده ت خالصه ا  از مطال  پایان ناماه اسات کاه    . کان در یک صفحه باشدکلمه و طتی االم 929 – 399پایان نامه باید طداکثر   چکیده

در چکیده مشاص   . ها  کلید  را عنوان می نماید نتایج ت نتیجه گیر  نهایی و واژهت محتوا  کلی پایان نامه مشتمل بر هد  ت روش کار 

 .چکیده آورده شود در زیرواژه کلید   3-19اید بین لذا ب. کردن چند واژه کلید  برا  بیان محتوا  کلی پایان نامه ضرور  است 

 .تحقیق ت توصیف تکنیکها ت بحث و ذکر مناب  اشاره شودت زمینه درچکیده نباید به تاریصچه 

 .شامل فهرست فصول ت مناب  و مأخذت پیوستها ت چکیده انگلیسی ت و صفحه عنوان به انگلیسی می باشد: فهرست مطال   -ث-9

 .قید شماره فصل و شماره صفحه مشص  شود با :فهرست فصول



نحوه ) مناب  مورد استفاده به ترتی  استفاده در متن شماره گذار  شوند و در بصش مناب  نیز به همان ترتی  آورده شوند  :فهرست مناب  

 (دانشگاه باشد شورا  پژوهشی معرفی مناب  عبق فرمت مصوب

توضیح  جداول در باال  . انه و به ترتی  استفاده در متن شماره گذار  شوند گه صورت جداهر یک ب :نمودارها و شکلها ت فهرست جداول 

 . در  گردددر زیرآنها جدول و توضیح نمودارها و شکلها 

 متن اصلی پایان نامه -3

 .محتوا  متن اصلی پایان نامه باید براساس متن مصوب پروپوزالها  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد

در موارد  که برا  یک واژه کلمه معادل فارسی وجود نداشاته باشاد و   . رش پایان نامه طتی االمکان از واژه ها  فارسی استفاده شوددرنگا

ت واژه انگلیسی معادل اصطالح علمی بکار برده شده را باید برا  اولین بار  که در  دیا استفاده از کلمه فارسی مفهوم متن اصلی را تغییر ده

 .فاده می شود به صورت زیر نوی  در  نمود قلم مورد استفاده برا  زیرنوی  نباید با قلم متن اصلی یکسان باشدمتن است

بدیهی اسات کاه   . عبارت مورد نظر با در  شماره   کوچک در باال و سمت راست عبارت مشص  شده و در زیرنوی  توضیح آن قید گردد

 .ر ت فقط کلمه اختصار  انگلیسی بکار خواهد رفتدر موارد استفاده   بعد  از عبارت مورد نظ

 .اصل فرم صورتجلسه و تأیید هیأت داوران پ  از تکمیل امضاء در انتها  پایان نامه در  شود

 سایرموارد-

ماه و تأییاد   استاد راهنما مبنی بر بالمان  باودن صاحافی پایاان نا   قبل از صحافی پایان نامه ت یک نسصه از پرینت اصلی ت به انضمام نامه -1

پایان نامه با پروپوزال تصوی  شده ت از عریق گروه آموزشی مربوعاه باه واطاد     مطابقت مشصصاتو نیز  مطال  علمی مندر  در پایان نامه 

 .پژوهشی دانشکده جهت کنترل نهایی ارائه گردد

آخارین اصاالطیه پایاان ناماه      Wordو PDFطاو  یک فایل با فرمات   CDعدد  3نسصه صحافی گردیده به همراه  2پایان نامه باید در -9

تمامی فصول ت جداول ت نمودارها ت مناب  و پیوستها در زماان تساویه طسااب باه     شامل خالصه فارسی و انگلیسی ت صفحه عنوان ت فهرست 

 .مراج  ذیل تحویل گردد

 استادراهنمات یک نسصه پایان نامه-

 استاد مشاور یک نسصه پایان نامه-

 CDه ت یک نسصه پایان نامه به عالوه یک عدد کتابصانه دانشکد-

 CDتحصیالت تکمیلی دانشکده ت یک نسصه پایان نامه به عالوه یک عدد -

 CDکتابصانه مرکز  دانشگاه ت یک نسصه پایان نامه به عالوه یک عدد -

فحه مرباو  باه نماره دانشاجو صاورت      بدیهی است که صحافی و تحویل پایان نامه به مراج  مربوعه باید پ  از دفاع و تکمیل امضاء صا *

 .گیرد

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 ( 1فرم شماره )

 گزارش دفاع از پایان نامه                                  کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 در   : رشته دانشجو   /  دستیار    آقا  / جلسه رسیدگی به پایان نامه خانم 

 :که در موضوع                  :مقط  

 تهیه شده است ت در تاریخ                          تشکیل و پ  از بررسی وارزیابی و با درجه             به راهنمایی استاد محترم 

 .و با نمره                    تصوی  گردید

 غیر قابل قبول 11ت کمتر از   11 – 12/12: ت قابل قبول   2/12 -22/16: ت  خوب  11 – 12/11: ت   بسیار خوب   2/11 -99: عالی 

 امضاء گروه آموزشی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی هیأت داوران

- 1 اساتید راهنما-1

9 -

   

- 1 اساتید مشاور-9

9 -

3 -

   

- 1 داوران-3

9 -

3 -

   

     مدیر گروه-1

 

   نماینده تحصیالت تکمیلی

   دانشکده  معاونت آموزشی

   ریاست دانشکده 

 

 

 .ضمیمه می باشد(  9فرم شماره ) فرم ها  ارزیابی پایان نامه 



 

 یبسمه تعال

 (9فرم شماره )

   فرم ارزیابی ارائه و دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی              کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 :تاریخ جلسه دفاع       :خانوادگی دانشجو نام و نام

 :عنوان پایان نامه 

 امتیاز کس  شده طداکثر امتیاز اجزا مورد ارزشیابی ردیف

خالصه ت مقدمه ت معرفی روش کار ت :چگونگی تدوین ونگارش علمی پایان نامه شامل  1

 وسایل ت نتایج ت بحث تمناب  وارتبا  با موضوع

92  

  12 یان نامه ت تسلط در ارائه مطل  و نحوه بیان و ن تیجه گیر  کلیچگونگی ارائه پا 9

  2/19 ارزش واهمیت موضوع پایان نامه و کارآمد  نتایج 3

  19 توانایی دانشجو در پاسخ به سواالت 1

  6 کافی بودن ومرتبط بودن مناب  و به روز بودن آنها 2

  16 پایان نامهمیزان طصول به نتایج پیش بینی شده در اهدا   6

 (از نظر عول تحصیل ) دفاع به موق  دانشجو  1

 نمره کم خواهد شد  2/9به ازا  هر ماه تأخیردر صورت صالطدید *

6  

 

1 

 ارائه پذیرش مقاله از پایان نامه از مجالت معتبر

 یا

 **و*چاپ مقاله 

1 

 

2/1 

 

  199 جم  امتیاز

 

و نویسنده مقاله ا  از موضوع پایان نامه در مجالت معتبر علمی پژوهشی خار  و یا گاروه  کس  درجه عالی به شرعی می باشد که دانشج*

از فصل هفتم آیاین ناماه    92ماده  9تبصره )  .ایندک  شده داخلی براساس تقسیم بند  معاونت تحقیقات و فناور  وزارت متبوع باشد 1

 (کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 .نمره تشویقی اضافه خواهد شد 19ا گروه یک ایندک  شده داخلی ی ISIبه ازا  چاپ هر مقاله   ** 

 :امضاء ستاد ارزیابی کننده     :نام و نام خانوادگی استاد ارزیابی کننده 

 

  .اصالطاتی که باید در پایان نامه انجام شود



 : .................اره شم                                     بسمه تعالی        

 : ....................تاریخ        کارشناسی ارشد/ فرم ثبت پایان نامه   دوره دستیار                                                   

 : ....................پیوست                                                          کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

 صیالت تکمیلیمدیریت تح

  مشصصات دانشجو-1

 :............................................مقط  :..................................................... رشته تحصیلی :............................................................. نام و نام خانوادگی 

 ..................................................................................................................:....................................پایان نامه  ثبتسال تحصیلی ........... : ..............سال ورود 

 

  مشصصات پایان نامه -9

 .......................................................................................................................................................................................................:..................................عنوان 

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

 امضاء................................ ............................................................ :اساتید راهنمایا استاد 

 :اساتید مشاور 

 امضاء...................... ....................................................................................................................-1

 امضاء............ .............................................................................................................................-9

 ءامضا......................................................... ...............................................................................-3

 ....................................................................................................................................................... : هکدتاریخ تصوی  در شورا  تحصیالت تکمیلی دانش

 امضاء................... ..............................: ....................................مسئول تحصیالت تکمیلی گروه 

 امضاء..... : .....................................................................................................................مدیر گروه 

 .فرم پیشنهاد عرح تحقیقاتی و صورت جلسه شورا  گروه باید پیوست این برگ گردد -1: توجه 

 .دراین فرم باید کلیه موازین مربو  به تدوین عرح ها  پژوهشی رعایت شود -9         

 .این فرم باید توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده مربوعه تکمیل شود-3         

 :مسئول تحصیالت تکمیلی دانشکده :                    زش تحصیالت تکمیلی دانشکده کارشناس آمو

 :معاون آموزشی دانشکده:                                             مدیر پژوهشی دانشکده 

 

 ...............................: .......پایان نامه شماره ثبت دفتر : ............. تاریخ ثبت : ....................... شماره ثبت دفتر آموزش 

 

 



 : ........................شماره                         بسمه تعالی       

 : ....................تاریخ                 صورتجلسه شورا  گروه                                                   

 : ..................پیوست                                                              کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

 مدیریت تحصیالت تکمیلی   

 تحصیالت تکمیلی دانشکده / مدیریت محترم پژوهشی 

..................... ....................................رشته ......................................... دستیار مقط  /شجو  دان....................................  آقا /  خانمموضوع پایان نامه 

شورا  گروه ........................... در جلسه مور  ................. ............................................................................................................................تحت عنوان

   قرار نگرفت   مطرح و مورد تصوی  اعضاء طاضر به شرح زیر قرار گرفت  ................................. 

 امضاء توضیحات نام و نام خانوادگی ردیف

1 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

9 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

3 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

1 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

2 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

6 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

1 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

1 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

2 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

19 ...................................................................... ...................................................................... ............................................ 

 

 تاریخ :                          امضاء : ...................................................................... نام و نام خانوادگی مدیر گروه 

 .این صورتجلسه در شش نسصه تنظیم شود    -                                                    یک نسصه بایگانی گروه  :تشرونو -

       یک نسصه استاد راهنما  -

 یک نسصه دانشجو   - -

 



 : ...................شماره                            بسمه تعالی           

 : ....................تاریخ                                                            

 : ..................پیوست                            کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

 مدیریت تحصیالت تکمیلی 

 مدیر محترم گروه

 سالم علیکم

دستیار / دانشجو............... ....................آقا  / با اطترام ت بدینوسیله ضمن ارسال یک نسصه پایان نامه اصالح شده خانم        

 ............................................................................ت با عنوان ............ .................................رشته

مشصصات پایان نامه نامبرده با پروپوزال  بوده و همچنینبه استحضار می رساند مطال  علمی مندر  در پایان نامه مذکور مورد تأیید 

 .لذا صحافی پایان نامه مذکور بالمان  می باشد. مصوب مطابقت دارد

 

 راهنمانام و نام خانوادگی استاد یا اساتید 

 امضاء

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

  مسئول محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 

 سالم علیکم

توساط اساتاد ت اسااتید راهنماا     ......................... آقاا   /با اطترام ت با توجه باه تأییاد مطالا  علمای و مشصصاات پایاان ناماه خاانم                  

 .گردد اقدام الزم ارسال می ت به پیوست یک نسصه پایان نامه جهت استحضار و........................... 

 مدیر گروه         

 امضاء              

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ........................شماره                                  بسمه تعالی     

 ................: ....تاریخ          جلسه دفاع از پایان نامهدعوت                                                    

 : ..................پیوست                                                    کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 

 ................................................. جناب آقا /  سرکار خانم

 

 سالم علیکم

ت مقطا   ................................ دانشاجو  دساتیار رشاته    ................................. آقاا   / سال یک نسصه از پایان نامه خانم با اطترام ت ضمن ار       

دعاوت مای گاردد در سااعت      جنابعاالی / نوسیله از سارکار عاالی  بدی .................................................................................ت با عنوان.............................

جهت شرکت در جلساه دفااع طضاور    .................................................. در محل ........................... به عنوان ............... مور  ....................... روز ........... 

 .بهم رسانید 

 

 

 

 معاون آموزشی دانشکده                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ..................شماره                                           تعالی     بسمه 

 : ....................تاریخ                   کارشناسی ارشد/ دستیار  فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه              

 : ..................پیوست                                           دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                  

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 مدیر محترم گروه 

 سالم علیکم

باا  ................................ رشاته  ............................. دانشجو  مقط  ..............................  آقا /  خانمساند پایان نامه با اطترام ت به استحضار می ر     

خواهشامند  . آمااده و قابال دفااع مای باشاد       ............................................................................................................................................................موضوع 

 .میگردد اعالمضمنا اسامی داوران پیشنهاد  به شرح زیر  .است جهت تشکیل جلسه دفاعیه اقدام مقتضی مبذول فرمایید

 (داور خار  از دانشگاه ............... )دانشکده ............... .گروه آموزشی ............................. نام و نام خانوادگی -1

 ( گروهداور خار  از ............... )دانشکده ................ گروه آموزشی ............................. نام و نام خانوادگی  -9

 ( گروهداور ............... )دانشکده .............. ..گروه آموزشی ............................. نام و نام خانوادگی  -3

 نفرداور به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورا  تحصیالت تکمیلی دانشکده از محققات داخل و خار  از دانشگاه3

 : امضاء استاد راهنما        

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

 لی دانشکده یمسئول محترم تحصیالت تکم

 سالم علیکم

باااااا ................. رشاااااته ................. دانشاااااجو  مقطااااا .........................  آقاااااا /  خاااااانمباااااا اطتااااارام ت پایاااااان ناماااااه        

قابال عارح در جلساه هیاأت     .........................  جنااب آقاا   / به راهنمایی سرکار خانم......................................... .............................................موضوع

............ مااور  ............... خواهشاامند اساات دسااتور فرماییااد جهاات تشااکیل جلسااه دفاااع از پایااان نامااه در روز . محتاارم داوران ماای باشااد

 .ضمنا هیأت داوران به شرح ذیل می باشند .آید اقدامات الزم به عمل.......... .....ساعت

 .می باشد...................................................................................................  جناب آقا / راهنما  پایان نامه سرکارخانماساتید  یا استاد-1

 .می باشد............................................................ .......................................... جناب آقا / پایان نامه سرکارخانم ید مشاوریا اساتاستاد -9

 :داوران پیشنهاد  

 .می باشد......................... .................................................................................... جناب آقا / داورداخلی  سرکارخانم( الف

 .می باشد...................................................................................................  جناب آقا / سرکارخانم داور خار  از گروه (ب 

 .می باشد................................................................................................ جناب آقا  / داور خار  از دانشگاه سرکارخانم ( 

 

 :نام وامضاء مدیر گروه                                                                   

 



 جدول مشصصات مقاله استصرا  شده از پایان نامه 

 :................................مقط  :................................ رشته تحصیلی :.................................... م و نام خانوادگی نا

ف
ردی

 

 عنوان مجله اسامی نویسندگان عنوان مقاله نحوه ارائه نوع مقاله

دارا   انگلیسی فارسی

 پذیرش

چاپ 

 شده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م ....................................
قاله اول
     

    

مقاله دوم
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مقاله سوم 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الزم به ذکر است یک نسصه از مقاله چاپ شده یا نامه پذیرش به همراه دستنوی  آن ضمیمه گردد

 99نمره نهایی پایان نامه از 

  12/11نمره هیأت داوران از 

ه از ما نمره مقاالت طاصله از پایان نا

2/1 

 

  نمره نهایی

 

  ( :در صورت وجود) امضاء استاد راهنما  دوم                            :تاد راهنما امضاء اس

 :امضاء داور داخلی             :مشاور  یا اساتیدامضاء استاد 

 :مهر وامضاء نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده             :امضاء داور خارجی

 

 .(ت تکمیلی دانشکده توزی  ت تکمیل و جم  آور  گرددفرم مذکور صرفا باید توسط نماینده تحصیال)

 

 

 


