معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

« پرسشنامه پايان نامه تحقیقاتی »
ًام ٍ ًام خاًَادگي :

ػٌَاى پاياى ًاهِ تِ فاسػي :

ػٌَاى پاياى ًاهِ تِ اًگليؼي :

تاسيخ پيـٌْاد :

ؿواسُ پاياى ًاهِ :
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ايي فشم هي تايؼتي تَػظ داًـجَي هتقاضي ٍ تا كوك اػتاد ساٌّوا ٍ هـاٍس پش ؿذُ ٍ تِ كويتِ تصَية ػٌَاى پاياى ًاهِ جْت
اسجاع ٍ تصَية تحَيل گشدد.

 قسمت اول  :اطالعات مربوط به دانشجو ،استاد راهنما و استاد مشاور 

1-1ـ اعالػات هشتَط تِ داًـجَ
ضمارٌ داوطجًيي:
ديرٌ :
تلفه :

وام ي وام خاوًادگي :
رضتٍ تحصيلي :
آدرض :

1-2ـ اعالػات هشتَط تِ اػتاد ساٌّوا
ضغل ي سمت فؼلي :
تخصص جىثي :
تخصص اصلي :

وام ي وام خاوًادگي :
آخريه مذرك تحصيلي :

پاياى ًاهِ ّاي دس دػت ساٌّوايي :
-1
-2
-3
-4
-5

1-3ـ اعالػات هشتَط تِ اػتاد هـاٍس :
وام ي وام خاوًادگي :
وًع مطايرٌ  :تخصصي 

درجٍ ػلمي :
آماري 
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اهضاء ٍ تاييذ اػتاد هـاٍس

اهضاء ٍ تاييذ اػتاد ساٌّوا
تاسيخ :


تاسيخ :

هقذهِ ٍ هؼشفي عشح (تياى هؼالِ) :
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هشٍسي تش هغالؼات اًجام ؿذُ :
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 قسمت دوم  -اهداف و فرضيات 
الف) ّذف كلي عشح :

ب) اّذاف ٍيظُ عشح :

ج) ّذف كاستشدي :

ّـ) فشضيات يا ػؤاالت پظٍّؾ :

ٍ) تؼشيف ٍاطُ ّا :
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 قسمت سوم – روش اجراي طرح 
1ـ ًَع هغالؼِ :

 )1تًصيفي تحليلي :
 )2مذاخلٍ اي :
 )3ميفي ي ويمٍ تجرتي :

گريَي 
مقطؼي 
 clinical trail


مًردي – ضاَذي 
 experimental

2ـ جوؼيت هَسد هغالؼِ ،ؿشايظ ٍسٍد ٍ خشٍج تِ هغالؼِ (جذاٍل هتغيشّاي ٍاتؼتِ ٍ هؼتقل كاهل ؿَد):

3ـ هحيظ ٍ صهاى پظٍّؾ :

4ـ تؼييي حجن ًوًَِ ٍ سٍؽ ًوًَِ گيشي :
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5ـ جضئيات هشاحل اًجام كاس ٍ جوغ آٍسي اعالػات (دس صَست اػتفادُ اص پشػـٌاهِ ،لغفاً پيَػت
ًواييذ).

6ـ سٍؽ تجضيِ ٍ تحليل دادُ ّا :
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جذٍل هتغيشّا :
هـخصات

هؼتقل

ٍاتؼتِ
تِ

ػتِ
پيَع

گغ

اي
اػوي

سديف

كيفي

ػلوي

ستثِ

هتغيش



كوي

تؼشيف

هقياع

جذٍل صهاًي هشاحل اجشاء پاياى ًاهِ ): (CANTT CHART
ؿشح فؼاليت

عَل

صهاى اجشا

هذت

هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ هاُ
1

2

9

3

4

5

6

7

8

9

12 11 10
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 قسمت چهارم – اطالعات مربوط به هسينه ها 
 )4-1آيا تشاي ايي عشح اص ػاصهاًْاي ديگش ًيض دسخَاػت اػتثاس ؿذُ اػت؟ تلي 

خيش 

ّ )4-2ضيٌِ پشػٌلي تا ركش هـخصات كاهل ٍ هيضاى اؿتغال ّش يك ٍ حق الضحوِ آًْا
ًَع فؼاليت

تؼذاد افشاد

كل ػاػات كاس

حق الضحوِ دس

تشاي عشح

ػاػات

جوغ

جوغ

ّ )4-3ضيٌِ آصهايـات ٍ خذهات تخصصي :
هَضَع آصهايؾ يا خذهات

هشكض ػشٍيغ

تؼذاد كل

ّضيٌِ تشاي ّش

تخصصي

دٌّذُ

دفؼات

دفؼِ

جوغ (سيال)

جوغ ّضيٌِ ّاي آصهايـات ٍ خذهات تخصصي

 )4-4فْشػت ٍػايل ٍ هَاسدي كِ تايذ اص اػتثاس ايي عشح اص داخل يا خاسج كـَس خشيذاسي ؿَد
ًام دػتگاُ ٍ يا هَاد

ؿشكت ػاصًذُ

كـَس

يا فشٍؿٌذُ
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هصشفي يا

تؼذاد يا

غيش هصشفي

هقذاس الصم

قيوت كل

جوغ كل
ّ )4-5ضيٌِ هؼافشت دس صَست لضٍم :
هقصذ

دفؼات هؼافشت دس هذت

ًَع ٍػيلِ ًقليِ

تؼذاد افشاد

ّضيٌِ تِ سيال

اجشاي عشح ٍ هٌظَس آى

ّ )4-6ضيٌِ ّاي ديگش:

الف) َسيىٍ تنثير وطريات ،متة ي پرسطىامٍ َا .............................................. :ريال
ب) ساير َسيىٍ َا .............................................. :ريال
جمغ َسيىٍ َاي ديگر .............................................. :ريال

 )4-7جوغ ّضيٌِ ّاي عشح :
الف) جوغ ّضيٌِ ّاي پشػٌل

سيال

ب) جوغ ّضيٌِ ّاي آصهايـات ٍ خذهات تخصصي

سيال

ج) جوغ ّضيٌِ ّاي ٍػايل ٍ هَاد

سيال
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ت) جوغ ّضيٌِ ّاي ديگش
ث) جوغ كل

سيال
سيال
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 )4-8هالحظات اخالقي ،هـكالت اجشايي دس اًجام عشح ٍ سٍؽ حل هـكالت



هٌاتغ ٍ هأخز :
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 چكيده اي از طرح تحقيقاتي 
ػٌَاى عشح :
ًام داًـجَ :
1ـ ضشٍست اجشاي عشح سا تِ صَست خالصِ ؿشح دّيذ .

2ـ اّذاف كلي ٍ اختصاصي :

3ـ ػَاالت پظٍّـي يا فشضيات :

4ـ سٍؽ اجشا تِ صَست خالصِ :

5ـ ؿيَُ ّاي تجضيِ ٍ تحليل يافتِ ّا :

6ـ ّضيٌِ :

7ـ تاسيخ تحَيل پيـٌْاد عشح تحقيقاتي :
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 نكات مهم در مورد مراحل اجرايي تصويب پايان نامه دانشجويان 

الف) صهاى اًتخاب پاياى ًاهِ :
داوطجًيان ديرٌ دمتري ػمًمي پسضني مي تايست از ضريع ديرٌ مارآمًزي تا قثل از ضرمت در امتحان جامغ پيص ماريرزي
مًضًع پايان وامٍ خًد را اوتخاب ي تٍ ثثت ترساوىذ .در غير ايه صًرت ،تا زمان ثثت مًضًع پايان وامٍ مجاز تٍ ضرمت در
امتحان جامغ پيص ماريرزي (اوتروي) ومي تاضذ.

ب) هشاحل ثثت هَضَع پاياى ًاهِ :
 1ـ ارائٍ مؼرفي وامٍ از آمًزش داوطنذٌ پسضني تٍ امًر پصيَطي مثىي تر ياجذ الطرايط تًدن اوتخاب پايان وامٍ
2ـ ارائٍ پريپًزال تايپ ضذٌ تٍ امًر پصيَطي
 3ـ تررسي تنراري وثًدن مًضًع پايان وامٍ تًسط امًر پصيَطي
 4ـ تررسي ياجذ ضرايط تًدن استاد راَىماي مرتًطٍ از وظر تؼذاد پايان وامٍ ي  ...مطاتق مادٌ  4ي  5اييه وامٍ پايان وامٍ َا
5ـ ارجاع تٍ مميتٍ مارضىاسان جُت تررسي متذيلًشي
 6ـ ارجاع تٍ يل وفر َيات ػلمي تٍ ػىًان داير ػلمي
7ـ ارائٍ وظر داير متذيلًشي در مميتٍ مارضىاسان ي جمغ تىذي وظر مميتٍ
 8ـ اطالع تٍ داوطجً جُت رفغ وًاقص ،اضناالت ي تاييذ اصطالحات تًسط داير متذيلًشي
 9ـ دفاع از مًضًع تًسط داوطجً در مميتٍ مارضىاسان تا حضًر استاد راَىما ي داري ػلمي
10ـ اػالم وظر وُايي تٍ مذير پصيَطي جُت طرح در ضًراي پصيَطي
 11ـ اتالؽ راي ضًراي پصيَطي درتارٌ تصًية مًضًع پايان وامٍ تٍ داوطنذٌ ،استاد راَىما ي داوطجً جُت ضريع مار

ج) فاصلِ صهاى ثثت هَضَع پاياى ًاهِ تا صهاى دفاع ًثايذ كوتش اص يك ػال تاؿذ

 راَىماي مارگاَُاي ريش تحقيق ،وگارش پايان وامٍ ،مقالٍ ي ضرايط دفاع از پايان وامٍ در متاتچٍ مرتًطٍ خًاَذ آمذ.
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