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راهنمایی پایان نامه

مقدمه

پژوه��ش در دوران دانش���جویی، اصلی تری��ن نم�ود خ��ود را در 
واح�د پایان نامه ن�مایان س��اخته و دانش��جویان ب��ا انتخاب این 
واح��د، قدرت ابتكار، اعتماد به نفس و پش��تكار خ��ود را با روح 
جس��تجوگر خوی��ش دره��م آمیخت��ه و حاص��ل آن را در قال��ب 
پایان نام��ه ارائ�����ه می دهن��د. بنابرای��ن می ت��وان ادع��ا كرد كه 
پایان نام��ه نخس��تین گام نظا م من��د در بع��د پژوه��ش اس��ت كه 
دانشجویان با آن آشنا می ش��وند. پایان نامه یک مدرک رسمی 
اس��ت که توضیح اجزای مختلف یک پ��روژه تحقیقاتی از جمله 
بیان مسأله، تئوری، روش شناس��ی، نتایج، بحث، نتیجه گیری 
و منابع، در آن به دانش��جو محول ش��ده اس��ت. این اثر در واقع 
عص��اره و چکی��ده فعالیت های آموزش��ی و پژوهش��ی دانش��جو 
محسوب می شود. پایان نامه تاییدی بر تالش های یک دانشجو 
و نش��انگر فعالیت ه��ای منس��جم او ب��ه حس��اب می آی��د ک��ه با 

راهنمایی استادان راهنما و مشاور آن را به پایان می رساند.

شکل كلی پایان نامه

پایان نامه بای��د در یک فرم ادبی رضایت بخش مطابق با رش��ته 
مربوطه نوشته شود و رویکردی علمی نسبت به موضوع داشته 
و دان��ش کاملی از آن ارائه دهد. س��اختار پایان نامه باید از تمام 

یا برخی از بخش های زیر تشکیل شود: 
طرح روی جلد؛  � 

بسم ا... الرحمن الرحیم؛  � 
تصویر صورتجلسه دفاع؛  � 

اهدا )اختیاری: باید مختصر باشد(؛  � 
تقدیر و تش��کر )اختی��اری: در بخش تقدیر و تش��كر كه نباید  � 
بیش از یك صفحه باشد دانشجو از استادان و همکارانی كه 

در این تحقیق  او را حمایت كرده اند، قدردانی می كند(؛ 
چكیده )مطال��ب پایان نامه را به طور خالصه بیان می كند و  � 

باید حدود یک صفحه باشد(؛ 
فهرس��ت مندرج��ات )ش��امل فهرس��تی از تم��ام بخش های  � 

پایان نامه می شود(؛ 
فهرس��ت ج��داول )اختی��اری: كه ح��اوی فهرس��تی از تمام  � 
عناوین جداول به ترتیب عددی با شماره صفحه می باشد(؛ 
فهرست نمودارها )اختیاری: حاوی فهرستی از تمام عناوین  � 

نمودارها به ترتیب عددی با شماره صفحه می باشد(؛ 
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فهرست عالئم و اختصارات )اختیاری: كه بر اساس حروف  � 
الفبا مرتب شده است(؛ 

متن اصلی پایان نامه )شامل فصول پایان نامه(؛  � 
فهرست منابع؛  � 

پیوست ها؛  � 
واژه نام��ه )اختیاری: كه ش��امل واژه های فن��ی و خارجی به  � 
هم��راه ترجمه یا تعریف آن ها و بر اس��اس حروف الفبا مرتب 

شده  است(؛ 
چکیده انگلیسی. �

حجم پایان نامه

اگرچه هیچ مقررات یکس��انی حاکم بر حجم پایان نامه ها وجود 
ندارد اما برخی دانشگاه ها دستورالعمل های زیر را برای حجم 

پایان نامه منتشر کرده اند:

هنر، علوم انسانی و کشاورزی: 50 � هزار كلمه »كارشناسی 
ارشد« و 100 هزار كلمه »دكترا«

دامپزش��کی، فنی و مهندس��ی و علوم پای��ه: 40 � هزار كلمه 
»كارشناسی ارشد« و 80 هزار كلمه »دكترا«

محدودیت های کلمه ای فوق به غیر از پاورقی ها، کتاب شناسی 
و ضمائم می باشد.

فرایند تدوین پایان نامه

انتخاب موضوع: � برخی دانش��جویان با توجه به یک سوال 
پژوهشی مشخص، پروژه تحقیقاتی خود را شروع می كنند، 
برخی دیگر با چندین ایده، اما بدون سوال تحقیقاتی خاص 
به این نقطه می رس��ند. تحت فش��ار قرار گرفتن برای شروع 
س��ریع، می تواند موجب اضطراب و حتی ترس و وحشت در 

دانشجو شود.

طرح سوال تحقیق: � هنگامی که موضوع تحقیق مشخص 
شد، الزم اس��ت فرایند پاالیش موضوع و تبدیل آن به سوال 
تحقیق آغاز  گردد. س��وال تحقیق بای��د موضوعی را که قرار 
است بررسی شود توضیح دهد، استدالل فرد و یا پایان نامه 
)آنچ��ه را ک��ه می خواهد اثبات، رد و یا کش��ف کن��د( را بیان 
کن��د و محدودیت ه��ای تحقیق )آنچه که نمی تواند بررس��ی 

کند( را یادآور شود. 

پروپ��وزال، توصیف دقیق ت��ر و جامع تر  نوش��تن پروپوزال:  �
از پروژه ای اس��ت که قرار اس��ت انجام ش��ود. پروپوزال باید 
مبتنی بر اندیش��ه و تفکری باشد که در تعریف سوال تحقیق 

به آن پرداخته شده است.

زمان بن��دی انجام تحقی��ق: � پایان نامه یک پروژه گس��ترده 
اس��ت ک��ه نیازمن��د مدیریت زم��ان و انج��ام وظای��ف متعدد 
می باش��د. محاس��به این که تا زم��ان ارائ��ه پایان نامه تکمیل 
شده چند هفته فرصت باقی است و ترسیم نموداری که این 

هفته ها را نشان دهد بسیار مفید خواهد بود.

انتخ��اب اس��تاد راهنما: � اگ��ر چ��ه پایان نامه فرصت��ی برای 
دانشجوست که یک کار مستقل انجام دهد، اما همواره یک   عضو  
هیات  علمی   به   عنوان استاد  راهنما  برای  وی  در  نظر گرفته 
می شود. استاد راهنما در مورد شکل دهی ایده ها و چگونگی 
انج��ام تحقیقات ب��رای پایان نامه به دانش��جو كم��ك می  كند. 

جمع آوری داده ها: � برای بسیاری از پروژه های تحقیقاتی، 
هن��گام  در  اس��ت.  بخ��ش  مهم تری��ن  داده ه��ا  جم��ع آوری 

جمع آوری داده ها توجه به نکات زیر ضروری است: 

	 داده ها به طور صحیح و دقیق ثبت شوند؛
	 داده های جمع آوری شده تجزیه و تحلیل و مقایسه شوند؛

	 خروجی ه��ای مناس��ب ب��رای پایان نامه در نظر گرفته ش��ود 
)مانند جدول و نمودار(.

نوش��تن گزارش نهای��ی: � تهیه گ��زارش نهای��ی، مهم ترین 
مرحله پژوهش به شمار می آید. در واقع پژوهش زمانی كامل 
است كه نتایج آن در اختیار جامعه علمی گذاشته شود. اگر 
نتایج یك پژوهش علمی در اختیار س��ایر پژوهش��گران قرار 
نگیرد، هر اندازه كه پژوهش مهم باش��د، كمكی به پیشرفت 

علم نمی كند. 
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دفاع از پایان نامه: � آخرین مرحله از فرایند تدوین پایان نامه، 
دفاع از آن می باشد. در روز دفاع، از دانشجو انتظار می رود 
در بیس��ت دقیق��ه کلیات پای��ان  نامه خ��ود را توضیح دهد و 
س��پس هیأت داوران س��واالت مورد نظر خود را از دانش��جو 

خواهند پرسید.

نقش استاد راهنما در فرایند تدوین پایان نامه

راهنمای��ی اج��رای پژوه��ش و پ��روژه احتم��ااًل پیچیده تری��ن و 
ظریف ترین ش��كل آموزش اس��ت كه اس��تادان در آن مشاركت 
می ورزن��د. اس��تاد راهنما فق��ط كاف��ی نیس��ت ك��ه پژوهش��گر 
مجربی باش��د )گر چه این امر اهمیت دارد( بلکه باید بتواند در 
دریای پژوهش ش��ناور شود و دانش ها، شیوه ها و روش هایی را 
تحلیل نماید كه پژوهش را اثربخش می سازد. به طور خالصه، 
برای اینكه استاد راهنما، راهنمای خوبی برای اجرای پژوهش 
باش��د باید خود پژوهش��گری توانا بوده و در راهنمایی دانشجو 

مؤثر باشد.
نخس��تین ش��رط راهنمایی اثربخش عبارت است از: مشاركت 
فعال در اج��رای پژوهش و توانایی تحلیل مس��ائل و مراجعه به 
تجربه پژوهشی خود. بدون این اصل، درك مشكالت و مسائل 
دانش��جو یا درك نیازهای متفاوت در مراحل مختلف پایان نامه 
دش��وار خواهد بود. اس��تاد راهنما باید خود واجد مهارت های 
الزم پژوهشی )همچون انتخاب و اصالح روش های تحقیقاتی، 
اجرای میدانی یا آزمایش��گاهی كار، تحلیل و تفس��یر اطالعات 
و ارائه نتایج به ش��كل عملی( باش��د؛ این ها هم��ان توانایی ها و 
مهارت هایی اس��ت كه دانشجو به كسب آن ها نیاز دارد. برخی 

مهارت های مهم آموزشی استاد راهنما به قرار زیر هستند:

ساختارمندكردن راهنمایی: � 

	 پرسش كردن مثاًل درباره پیشرفت، مسائل، نتایج    و  تفسیرها؛
	 گوش دادن به طوری که ش��نونده موثری باشد و به دانشجو 

کمک کند تا منظور خودش را بهتر بیان کند؛ 
	 پاس��خ دادن به طوری که در تصمیم گیری به دانشجو کمک 

کند؛
	 توضیح دادن شامل شرح و ارائه موضوع.

ارائ��ه بازخ��ورد: � در فرایند ارائ��ه بازخورد، مس��ائلی مانند 
جمع بن��دی، ارزیابی، مش��اوره، انگیزش و تس��هیل در فهم 
مطالب به چش��م می خ��ورد. دانش��جویان حداق��ل به چهار 

دلیل به بازخورد استادان راهنما نیاز دارند:

برای تعیین معیار دقت و صحت عملكرد؛ 1 .
برای كمك به بهبود روش های تحقیق؛ 2 .

برای ایجاد احساس موفقیت؛ 3 .
برای عمیق كردن درك. 4 .

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه: � سرپرستی )استاد راهنما( 
مهم ترین روش برای ایجاد یك قرارداد یادگیری میان دانشجویان  
و استادان راهنما، ایجاد اهداف پژوهشی روشن برای یك نیم سال، 
می باش��د.  سرپرس��تان  و  دانش��جویان  نقش ه��ای  شفاف س��ازی 
مهم تری��ن عاملی كه فرایند راهنمای��ی را تحت تاثیر قرار می دهد، 
تجربه علمی و مهارت های بالفعل دانش��جو و استاد راهنما است. 
در سرپرس��تی یک پژوهش مواردی وجود دارد که بسیار پیچیده و 
بااهمیت است و استاد راهنما با رعایت این موارد می تواند تحقیق 
دانش��جو را سرپرس��تی )نظ��ارت( نمای��د. ای��ن م��وارد عبارتند از:

	 ایجاد یک ارتباط حرفه ای؛
	 ترغیب دانشجویان به پژوهش؛

	 کمک به دانشجویان در انتخاب موضوع تحقیق؛
	 کمک به دانشجویان در تهیه یک طرح اولیه پژوهش؛

	 حمایت از پیشرفت اولیه دانشجویان؛
	 مساعدت در حل مشکالت علمی دانشجویان؛

	 مساعدت در حل مشکالت شخصی و عمومی دانشجویان؛
	 کمک به دانشجویان در تکمیل نمودن تحقیق؛

	 راهنمایی برای آماده کردن و ارائه پایان نامه؛
	 کمک به آماده شدن دانشجویان برای جلسه دفاع.
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دانشگاه فردوسی مشهد
دکترمحمدجواد رزمی

صاحب امتیاز
زیرنظر

 http://vpb.um.ac.ir درسایت معاونت طرح وبرنامه دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی کلیه شماره های نشریه »سامان آموزشی«
دردسترس  عالقه مندان می باشد.

سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت طرح و برنامه4
8802310 ـ0511

نشانی
تلفن

مریم نوری بایگی
جعفرچهارمحالی

با همكاری
ویراستارادبی

مراجع

ابعاد پشتیبانی اثربخش استاد راهنما

ب��رای ی��ک راهنمای��ی مؤث��ر اس��تاد بای��د بتواند با 
دانش��جو رابطه ای مؤثر برقرار نماید. گام نخس��ت 
در برق��راری رابطه مؤثر این اس��ت ک��ه دو طرف از 
وظایف و حقوق خویش آگاه باش��ند. وظیفه استاد 
راهنما پش��تیبانی از دانشجو است. این پشتیبانی 

می تواند سه جنبه را دربرگیرد:

پش��تیبانی فک��ری: � ای��ن پش��تیبانی در واق��ع 
هم��ان کنت��رل کیفی��ت اس��ت. وظیفه اس��تاد 
راهنما اس��ت که اطمینان حاصل کند دانشجو 
در مس��یر درس��تی حرکت می کند و پژوهش��ی 
که در دس��ت اجرا دارد با کیفیت مطلوب پیش 
رفته و به س��رانجام می رسد. استاد راهنما باید 

این اطمینان را به دانشجو نیز منتقل کند.

پ��ش��ت�ی�ب��ان�ی اح��س�اسی    و  روح�ی:  � انجام 
پایان نامه به ویژه در مقطع دکترا )رس��اله( فراز 
و فرود بس��یار دارد. دانش��جو ممکن است بارها 
ناامید و س��رخورده ش��ده و حتی تا مرز انصراف 
پیش برود. تحریک، انگیزه دادن و دلگرم کردن 
دانش��جو، وظیفه اس��تاد راهنماست. همچنین 
وظیف��ه اس��تاد راهنما ایج��اد فضایی اس��ت که 
دانش��جو احس��اس کن��د می توان��د ب��ه راحت��ی 
پرسشگری کرده و مسائل و دغدغه های پژوهشی 
خ��ود را مط��رح کند. اگر دانش��جو ب��ا نگرانی از 
واکن��ش اس��تاد راهنم��ا، به جای ط��رح نواقص 
کار خوی��ش، آن ه��ا را از اس��تادش پنه��ان کند، 
این نش��ان دهنده ناموفق بودن استاد در ایجاد 
چنین فضای روحی و احساس��ی سالمی است.

http://journalism.uoregon.edu/graduate/project-and-thesis-information-for-all-masters-programs
www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/writing-resources/planning-dissertation
www.sheffield.ac.uk/ris/pgr/code/preparation
http://www.squ.edu.om/tabid/8213/language/en-US/Default.aspx
http://library.uvic.ca/dig/uvicdspace/policies.html

دهقانی، غالمعلی؛"رضایت مندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تبریز ازسرپرستی پایان نامه"، مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی، زمستان 1388.

پش��تیبانی اب��زاری: � گاه دانش��جو برای انج��ام پژوهش نیازمن��د ابزار و 
منابع��ی اس��ت که تهیه و تدارک آن ها به عهده دانش��گاه اس��ت و اس��تاد 
راهنما موظف است که اطمینان حاصل کند تا آنجا که در توان دانشگاه 

است این امکانات در اختیار دانشجو قرار می گیرد.


