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 : مؤلفمقدمه 

ا توجه به افزايش تقاضاي تحصيل در دوره دكتراي تخصصي و طي چند سال اخير ب

. البته اين گرفته استشتاب ظرفيت پذيرش دانشجو افزايش از طرفي پاسخ به نياز كشور 

افزايش تعداد دانشجو موافقان و مخالفاني دارد كه جاي بحث آن در اين نوشته نيست. از 

ورود اساتيد جوان بيشتر شده و در غالب ها نيز با دانشگاه علميهيئتطرفي تعداد اعضاي 

بگيرند.  بر عهدهرا  يت راهنمايي دانشجويان دكترسبايموارد همين استادان جوان مي

براي مديريت و هدايت  چه در داخل و چه خارج كشور، در دوره تحصيل متأسفانه

استاد  عنوانبهگونه آموزشي به دانشجويان كه در آينده شغلي خود دانشجوي دكتري هيچ

تجارب خام و  بر اساساي موارد و در پاره شوددار اين مهم باشند داده نميمجبورند عهده

نيست  بخشضايترشود. البته هميشه نتيجه ها انجام ميگونه راهنمايياين شخصي، سليقه

و  قبولقابل معمولاً دو بوده و نتيجه هم  و بارها شاهد سردرگمي استاد يا دانشجو و گاه هر

  نيست.  آميزموفقيت

كنون در كشور هيچ كتابي نيز در اين زمينه نگاشته نشده يا بر پايه بررسي نگارنده تا

در  ١٣٩١. نخستين كارگاه كشوري در اين خصوص نيز در سال نرسيده استبه نشر 

كنندگان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد و پاسخ مناسبي از طرف شركت

استاد  زاهدي اصلام مرحوم دكتر صالح كارگاه دوست و همكار ديرينه دريافت شد. در اين

دانم به روان مدرس حضور داشتند كه در اينجا لازم مي عنوانبهفيزيولوژي هم در كنار ما 

هاي فتوحش درود فرستاده از خداوند والا برايش طلب آمرزش كنم. تجربه آن كارگاهپر

شد يت به نيازي كه براي اين موضوع احساس ميساله با عناآموزشي و مطالعات چند
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اي براي نگارش كتاب حاضر شد. بديهي است اين كتاب خالي از خطا نيست ولي بهانه

اساتيد، دانشجويان و  مورداستفادهاولين تجربه در اين موضوع اميدوارم  عنوانبه

ات اصلاحي خود را به پژوهان كشور قرار گيرد. از اساتيد ارجمند تقاضا دارم نقطه نظردانش

هاي بعدي از نظرات ارزشمند اين عزيزان منعكس كنند تا اگر عمري بود در ويرايش مؤلف

  استفاده كنم.

اما  شده استنوشتهصص در حوزه علوم پزشكي نفر متخ گرچه اين كتاب توسط يك

اشته و بسياري از موضوعات و مندرجات آن براي كليه اساتيد و دانشجويان دكتري كاربرد د

در اين تلاش، موضوع آموزش و  آمدهدستبههاي است. اميدوارم با آموخته تعميمقابل

و  مسئولان موردعنايتياددهي شيوه هدايت و مديريت دانشجوي دكتري در كشور 

هاي محترم آموزشي وزارت بهداشت، وزارت معاونت خصوصبهريزان آموزشي كشور برنامه

قرار دولتي غير هايدانشگاهعلمي و  مؤسساتطور ساير مينعلوم، تحقيقات و فناوري ه

  .يردگ

كمك كردند كه لازم  مؤلفدر نگارش اين كتاب دوستان و همكاران ارزشمندي به 

ها دكتر معصومه آباد و سويل حكيمي و سهيلا دانم از ايشان سپاسگزاري كنم. خانممي

الله محرابي و افشين زرقي ياور و طور آقايان دكتر احمدرضا يزدانبخش، يدخداكريم همين

  اند. در نگارش، اصلاح و انتشار اين كتاب بوده جانباينمشوق 

  

  دكتر حميد سوري
  استاد اپيدميولوژي

دانشگاه علوم  - هامركز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت
  تهران -پزشكي شهيد بهشتي
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  تحصيلات تكميلي دوره ودانشج: ١ فصل

  مقدمه

 فـرديهـر  يبـرا يتخصصـ يدكترا ويژهتحصيلات تكميلي و بهدر دوره  يقبول خبرن ديشن

. كنـدياو بـاز مـ يو زندگ يشغل ،يعلم ندهيآ يرا بر رو يديجد چهياست و در بخشمسرت

داشـته  يمتفـاوت يممكن است معنا ليمرحله از تحص نيبه اورود  مختلف دانشجويان يبرا

 نينـو يامرحلهورود به  يو بعض داننديمپيش آن را تداوم برنامه آموزش دوره  ي. برخباشد

حجـم  بـا ،دلهـره ايـ استرس باگاه  ليبه تحص آغاز اول روز. پندارنديم ليو متفاوت از تحص

 ديـجد نيقـوانقواعد و  افتيدر براي را ظرفيتي ينبنابرا ،خواهد بود همراه انبوهي از سؤالات

طبق تعريف دوره دكتري تخصصي يا پي اچ دي بالاترين مقطع تحصـيلي  .خواهد كردايجاد 

 هـايفعاليتاز  ،اي هماهنـگو مجموعـه انجامـدميآموزش عالي است كه به اعطاي مدرك 

با احاطه يافتن به آثـار  هدف از اين دوره، تربيت افرادي است كه  .زشي استپژوهشي و آمو

و دسـتيابي بـه پـژوهش پيشـرفته  هـايروشعلمي در يك زمينه خاص و آشـنا شـدن بـا 

هـاي علمـي و تحقيقـي، در جديدترين مباني آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوري در زمينه

بـوده و بـه  مـؤثررفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانـش، در رشـته تخصصـي خـود، 

  ر جهان دانش دست يابند.د هاييتازه

  

 شانيكار برنامه و زمان ،يليتحص مرحله نيا به ورود ازپيش  دانشجويان از ياريسب

 و شديم ميتنظ زمانهم سانسي. در دوره لشديم ميتنظ نيوالد اي يليتوسط مشاوران تحص

 تصوربه همآن يليتكم لاتيتحص يكوتاه بود. دانشجو تكليفي يا درس هر اتمام مهلتهم 
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 و است خودش به عهده فيوظا تمام .شوديمواجه م چندساله زمانيك باناگهان  ،وقتتمام

  در برابرش وجود دارد. ياناشناخته مشكلات

  

 همـراه حجـم انبـوهي از سـؤالات با ،دلهره ااسترس ي باگاه  ليبه تحص آغاز اول روز

خواهـد ايجـاد  ديـدج نيقـوانقواعـد و  افـتيدر براي را ظرفيتي بنابراين ،خواهد بود

  .كرد

  

به  آن راو  پيداكرده يشان وقتروزمره فيوظا يلالابهمجبورند از  وقتپاره دانشجويان

 از تمهيداتي است لازم صورت دو هر درخود اختصاص دهند.  يدانشگاه فيو تكال فيوظا

 استفاده بهينه از زمان را در فرصت تا دانشجويان شود انديشيده راهنما اناستاد طرف

  .داشته باشندشرايط جديد 

 توانديم ديجد دانشجويان ليروز اول آغاز به تحص زيمربوط ن يگروه آموزش يبرا

بر  تأكيدانتظارات و  ارائه، واردتازه دانشجويانروشن كردن ذهن  يمغتنم برا يفرصت

ده روز آما نيا يلازم است خود را برا زين گروه لذا ؛قلمداد شود يليو تحص يمقررات آموزش

خلاصه از حقوق و  يادفترچهو آماده كردن  دوساعته يكي ياجلسه يبرا يزيربرنامهكند. 

 و ستادانا ،گروهم يمستقتعامل  يبرا يشتريدوره فرصت ب نيدانشجو در ا فيتكال

دانشجو  رشيبه پذ اقدام خود يكه دانشگاه و گروه آموزش زي. گاه نكنديم جاديا دانشجويان

 تيسا ياستفاده بر رو يبرا اي و گردد ارسال دانشجو يمقررات برا نيممكن است ا كنديم

 .گيرد قرار يا دانشگاه دانشكده
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 يفرصـت توانـديمـ ديـجد دانشـجويان ليروز اول آغاز به تحصـ يگروه آموزش يبرا

بـر  تأكيـدانتظـارات و  ارائـه، واردتـازه دانشـجويانروشن كـردن ذهـن  يمغتنم برا

 نيـا يلازم است خـود را بـرا زين گروه لذا ؛قلمداد شود يليو تحص يمقررات آموزش

  روز آماده كند.

  

خوشامد  دالوروديجد دانشجويانگروه به  ريمعمولاً مد روز اول تحصيل جلسه در

روه گ. دشونيآشنا م گروه استادان سايردفتر گروه و  مسئول، يكديگربا  دانشجويان، ديگويم

با  جلسه، نيا. كنديم ييادآور راط مربو مقررات يبرخ، ندانشجويااز  خودانتظارات  انيب با

كه  ينكات كل انيو در آن به ب كنديدانشجو با استاد راهنما فرق م يجلسه اختصاص

 امربوط به دانشكده ي هايفيلمتهيه  .شوديپرداخته م ،است دانشجويانهمه  مورداستفاده

، و تكاليف دانشجوبه وظايف بوط هاي مرها و دفترچهتلدانشگاه همچنين جزوات و پمف

نيز  هاآنو نمايش يا در اختيار گذاردن امكانات و تسهيلات موجود و در اختيار دانشگاه 

در افزايش شناخت دانشجو نسبت به محيطي كه قرار است چند سالي در آنجا كار  تواندمي

  كند نيز مفيد باشد.

 اريبس توانديم ليروز اول تحص يزيرمهبرنادر  زيدانشگاه ن ايتور دور دانشكده  يبرگزار

 در دانشجويان است لازم بنابراين .دارد وجودمشكل  نيچنددر شروع كار  اما ؛باشد مؤثر

  .داشته باشند روپيش در روزهاي از كلي بينش آغاز

  :در ابتداي دوره تخصصي دكتراي دانشجويان به هاييتوصيه

هاي مختلف دوره به دنباللف است كه ها برگرفته از تجربيات شخصي مؤاين توصيه

تواند شامل نكات ديگري و مي شده استحاصل  دوره دكترا دانشجويانپرسش و پاسخ بين 
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هاي خاصي را نيز در آموزشي متفاوت جنبه هايگروهنيز براي اضافه شدن باشد و گاه در 

  .بربگيرد

  د:به دانشجويان خود موارد زير را با توضيح و تبيين گوشزد كني

 نيازهاي  پيگيري مسئولشخصاً هستيد و  خود مديريت تحت شما دوره اين در

  .هستيد خودآموزشي و پژوهشي 

 داشته باشيد مشخصي اهدافكه بايد براي آن  ديكنيدوراني را تجربه م شما .

  .نماييد طراحي منظمي برنامه اهدافدر راستاي رسيدن به اين 

 عميق و دقيق شكلي به علمي موضوع يا مفهوم هر به است لازم دوره اين در 

 .بنگريد

 دهيد ياد ديگران و يكديگر به و بگيريد ياد ديگران و يكديگر از مداوم طوربه. 

 و كارهاي علمي آنان را  هايهگروه را مرور كنيد و مقال استادان هايتجربه

 بخوانيد.

 ا است. اساسي در آينده شغلي و علمي شم عطف نقطه نامهپايانموضوع  انتخاب

 .دهيد قرار خاص موردتوجه را آنبنابراين 

 بنويسيد و به  شدهبنديزماندوره دكتراي تخصصي خود برنامه عملياتي  براي

 .بدانيدمقيد  خود را اجراي آن

 دهيد ويژه اهميت آن به و نكنيد فراموش خود آموزشي برنامه در را فيلد در كار. 
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 هاي گروه و برقراري ارتباط رنامه، التزام به اجراي بآموزشي مقررات رعايت

مناسب توأم با سلوك و احترام متقابل با اعضاي گروه و ديگر دانشجويان فضاي 

 .كنديم تربالندهآموزش را 

 به آن نيازمند  يابيدست كه است ايگنجينه مثابهبهدر محيط دانشگاهي  علم

گروه  داناستارا با  خوداست. تعامل  ناپذيرخستگيكاوش مستمر و تلاش 

 افزايش دهيد.

 تا از فرصت خود بيشترين بهره را ببريد. نكنيد فراموش را زمان مديريت 

 نكنيد اولويت اول كاري شما در اين دوره درس خواندن است.  فراموش

 هانياجازه ندهيد امور خانوادگي، شغلي، اوقات فراغت و مانند ا الامكانيحت

م است مراقب سلامت جسم و روان خود هرچند لازخللي در اين مهم وارد كند. 

اجتماعي و معنوي خود  - هاي ورزشيباشيد و زماني مناسب را براي فعاليت

 اختصاص دهيد.

 تان را مشخص كنيد و سپس به موردعلاقهخود ابتدا عرصه  نامهپايانانجام  براي

 ييهادر دنياي امروز پيدا كردن ندانسته داشته باشيدموضوع برسيد. توجه 

و فرضيات ناآزموده بسيار  نشدهحل مسائلند سؤالات پاسخ داده نشده، مان

 .است بشر هايدانستهبه  يابيدشوارتر از دست

 گروه مشاركت فعال داشته  برنامهفوقهاي و فعاليت آموزشي هايبرنامه در

تر شايستهاصلاحي خود را براي مديريت  يهاشنهاديپباشيد. همچنين نظرات و 

 نيد.گروه مطرح ك
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 اصول و جامعه يارزش يهنجارها و ديكن نيتمر يااخلاق حرفه تيرعا يبرا 

  .دينه ارج را يعلم اخلاق

  

اغلب با اين  دانشجويانناپذيري پيچيده است. اجتناب طوربهروند اخذ مدرك دكتري 

مسير مشخصي را تا پايان كار و  توانميتصور كه تنها با مشخص كردن موضوع تحقيق، 

عدم قطعيت،  كهدرحاليكنند. نتايج مطلوب طي كرد، پژوهش خود را آغاز مي رسيدن به

هاي يك پژوهش موفق شرطجزء لاينفك فرآيند دكتري است و توان تحمل ابهام از پيش

گردد كه تجربه دوره دكتري داراي بخش مي تأكيدشود. بر اين نكته نيز قلمداد مي

  .شده استناخته شناختي مهمي در كنار بخش عقلاني شروان

  تجربه دوره دكتري يشناختهاي روانجنبه

 آنچهاز  ياطلبانهجاهاشتياق اوليه دانشجو خود را به شكل برآوردهاي بسيار  اشتياق:

زمان، دانشجو  باگذشت. دهدميدر طول سال اول انجام دهند، بروز  توانندمي دانشجويان

براي  ويژه مسئله يكيكنواختي تمركز بر زماني و  هايمحدوديتناشي از  هاياسترسدچار 

  .شودمييك دوره خاص 

كه براي گرفتن  يابدمي درگير شدن با موضوع تحقيق، دانشجو در بعد از مدتي انزوا:

 بنديزماندانشجو از برنامه  چنانچهكلي، طوربهنبايد انجام دهد.  كارهاييچهمدرك دكتري 

بايد براي پيشگيري از آنكه دچار  دانشجويان. كندميخود عقب بيفتد، احساس نااميدي 

كنيم  تأكيدلازم است كه  .خود بپردازند هايكلاسيهمانزوا گردند به تبادل فكري با ساير 

كه اگرچه انزواي ذهني يكي از اجزاي لازم و مطلوب يك تحقيق موفق است اما نيازي 
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دانشجو خود را در معرض  و باشدنيست كه اين جزء با انزواي اجتماعي يا عاطفي همراه 

  .آسيب رواني قرار دهد

بايد براي پيشگيري از آنكه دچار انزوا گردند به تبـادل فكـري بـا سـاير  دانشجويان

  خود بپردازند. هايكلاسيهم

  

از  هاآنو استقلال تدريجي  دانشجويان نفسبهاعتمادافزايش علاقه به كار: با افزايش 

لاقه ذاتي عاز  گرفتهنشئتكه  شوندمير درگير كار خود بيشت هاآناساتيد راهنمايشان، 

 آنگاه ،است. وقتي ياد گرفتيد كه چگونه نتايج پژوهش خود را تفسير كنيد كار به هاآن

رفتن نزد استاد راهنما در جهت گرفتن  جايبهكه با بروز مشكلات،  خواهيد شدمتوجه 

 داد، رخ برايتان اتفاقي چنين كهوقتي. ديكن منر وپنجهدستخود با آن  توانيدمي يي،راهنما

 توجه و زمان مستلزم روپيش مسائل و ايدشده خود كار جذب شدتبه كه فهميد خواهيد

كار تحقيقاتي  بچنان دانشجو جذپاياني كار، آن هايماهگاه در  .است شما طرف از بيشتري

به  نامهپايانو  شودميم ك اشنامهپايانوي به هر كاري جز  طبيعيكه گرايش  شودميخود 

استاد راهنما باعث رشد  رنگكم. گاه حضور گرددميتبديل  اشزندگيبخش  ترينمهم

  .گرددمياستقلال فردي دانشجو 

شدن وابستگي و درگيري دانشجو با بيشتر  انتقال وابستگي از استاد راهنما به كار:

قات دانشجو با استاد راهنما فرآيندي ملا درواقع. شودميخارجي كمتر  تائيدبه كار، نياز به 

 مرورزمانبهو  بنابراين فرآيندي تدريجي است است مادر شيرنوزاد از  گرفتن شيرمانند 

بازخورد سريع است و از  به دنبالدانشجو در ابتداي راه،  معمولاً. شودمي ترمستقلدانشجو 

و احساس  نفسبهعتماداايش افزرشد استقلال با كاهش وابستگي و پرسيدن هراس دارد. 
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استاد راهنما، پيشرفت كار دانشجو را از روي خروجي كار وي . امنيت دانشجو همراه است

خودش به روي  عمدتاًكه دانشجو  دهندميبعضي از اساتيد راهنما ترجيح . كندميارزيابي 

است  مجبور كه زمانييعني ، در آيندهاو تمرين بهتري براي كار را و اين  كندپروژه خود كار 

با نقش راهنماي اطلاعات  توانمياين موضوع را  .دانندمي آيد فائقبر مشكلات  تنهاييبه

 هاييگيشه معمولاًشهري در برخورد با گردشگران مقايسه كرد. در شهرهاي توريستي 

كردن  پيداكه افراد را در  شدهديدهتدارك  هاشهرداري(مانند از من بپرسيد) توسط 

از راهنمايي كنندگان دست گردشگران  كدامهيچ. بديهي است كنندميهنمايي را هاآدرس

را تا رسيدن به مقصد  هاآن هاييكليدواژه ارائهبلكه با  رسانندنميرا نگرفته و به مقصد 

به مقصد  هاراهنمايياز طريق اين  كنندهسؤال. يعني خود فرد كنندمينهايي راهنمايي 

  .رسدمي

و احسـاس امنيـت دانشـجو  نفسبـهاعتمادكاهش وابستگي و افزايش رشد استقلال با 

  همراه است.

از دوره تحقيق خود احساس  در نيمي تقريباًآموختگان دانش ملامت و خستگي:

ور خود چرخيدن توسط بسياري از د كنند. سندرمسردرگمي، ملامت و خستگي مي

عنوان بخشي از تجربه دوران ز آن بها دانشجويانو گروهي از اساتيد و  شدهتجربه دانشجويان

 زمانمدتبراي  چيزيكو تكرار مداوم تمركز روي  يكنواختي اند.تحقيق خود ياد كرده

دور خود چرخيدن و متمركز شدن روي  ظاهراًعادي است.  كاملاً امري  طولاني اغلب نسبتاً 

حقيق و نحوه شدن ت منظمبراي مدتي طولاني، بخش لاينفكي از آموختن نحوه  موضوعيك 

  است. نامهپايان كار و مديريت اداره
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جديدي درباره نحوه دنبال كردن نتايج آنچه  هايايدهبا پيشرفت كار،  سرخوردگي:

جديد  هايدريچهدنبال كردن برخي از اين  .كندميانجام شده، مدام به ذهن خطور  قبلاً

تمام كنيد، بايد  موقع سرخود را كه برنامه تحقيق  خواهيدمياگر  ماا ؛بسيار اغواكننده است

يد. كن كار جانبي پرهيز كنيد و از هرگونه، تمركز روي موضوعي كه در دست داريد

ناتواني در دنبال كردن  .كننده است نااميد ياتر شدن موضوع اصلي به طرز فزايندهملموس

 نامهپاياندر طول انجام  دانشجوياناصلي نارضايتي و سرخوردگي بسياري از  منشأ ،نتايج

به يك كار مكانيكي  آنچهمعمول در برابر  هاياكنشومواظب باشيد كه اين احساسات  است.

در چنين مواقعي به سراغ مباحث  دارد.نشما را از ادامه كار باز  ،شده استو تكراري تبديل 

ا را كشف نماييد. تنه شودميكه از تلاشتان منشعب  هاييايدهاز  ايمجموعهديگر برويد و 

با درك نياز به دقيق بودن و قادر به محدود نمودن خود در يك مسير مشخص است كه 

  به مقصد برسيد. توانيدمي

هدف  برحسبدكتري فكر كردن  دانشجويانبراي بسياري از  كاري كه بايد تمام شود:

مهم بايد اين  دانشجويانيا كار ناتمامي كه بايد تمام شود، از اهميت بالايي برخوردار است. 

لازم  پشتكار بيشتراند، كه براي تمام كردن كاري كه شروع كرده داشته باشندرا به خاطر 

  است نه استعداد.

، يك دوره اضطراب و انتظار تا اعلام نتايج براي دفاع نامهپايان ارائهبعد از  :منديرضايت

 نامهپايانبا گر ديدانشجو د. در اين دوره ا تحمل كناين دوره ردانشجو وجود دارد كه بايد 

او  هايشانهبار سنگيني از روي  .كندميسروكار ندارد و نوعي شكاف در زندگي خود حس 
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 تا حدودي پايان نيافته تماماًبه اين مهم كه هنوز كار  توجهاما با  ؛شده استبرداشته 

  .كندميي بكاحساس رضايتمندي و س

  

ه بـراي تمـام كـردن كـاري كـه كـ داشته باشـندبايد اين مهم را به خاطر  دانشجويان

  لازم است تا استعداد. پشتكار يشترباند، شروع كرده

 

دكتري اين است  دانشجويانيك اضطراب مداوم براي بسياري از  انجام كار تكراري:

اي در خصوص همين موضوع منتشر كرده باشد. اگرچه ممكن است كه فرد ديگري مقاله

محقق  كهنيابه نتايج مشابهي دست يابند. دانستن  ديگران از روش مشابهي استفاده كرده و

باشد. اين فرد  كنندهمأيوسخيلي  تواندمي داده استكار شما را انجام  ترپيشديگري 

باشد. رسيدن محققان ممكن است كيلومترها از شما دور بوده و به زبان ديگري كار كرده 

وقتي تحقيقات مشابهي نيست. امري تصادفي و نادر  زمانيكمختلف به نتايج مشابه در 

عبث و بيهوده  شانيفرساطاقتكه كار  كنندميفكر  دانشجويان، بسياري از شوندميمنتشر 

اتفاق مردد  بعدازاينكار دانشجويشان  تيبه موقعبوده است. حتي اساتيد راهنما نيز نسبت 

در جريان كار  اگر ايد.. نيازي به نگران شدن نيست، شما وقت خود را تلف نكردهشوندمي

اما نتايج متفاوت  شده استشما شبيه يك كار منتشر  تحقيقمتوجه شديد  نامهپايانروي 

كه  فكر كنيد طورايناتفاق را يك فرصت تلقي كرده و  اين توانيدمي ،نشويد مأيوس، هستند

ك به پيشرفت و بهبود تحقيق هر دوي شما كم تواندميآن كار و گفتگو با او  مؤلفتماس با 

  كند.
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اي را در بدترين چيزي كه ممكن است اتفاق بيفتد، اين نيست كه يك نفر ديگر مقاله

حيطه كاري شما و شبيه كارتان منتشر كند، بلكه اين است كه فردي اين كار را انجام 

  دهد و شما از آن اطلاعي نداشته باشيد.

  

نيز با هم سازگار  و نتايج هر دو تحقيق شده باشداگر كار شما شبيه يك كار منتشر 

را پشتيباني كنيد و به كار جديد  هايافتههستند، آنگاه اين فرصت را خواهيد داشت تا آن 

اعتبار بيشتري بدهيد. ممكن است بخواهيد اين كار را از طريق انتشار سريع تحقيق خود 

كار شما  كنند و چه آن را رد كنند، تائيدشما كار منتشر شده را  هاييافتهانجام دهيد. چه 

. بدترين خواهد بود، مفيد دهدميدر آينده در زمينه تحقيقاتي رخ  آنچهكماكان براي 

را در حيطه كاري  ايمقاله، اين نيست كه يك نفر ديگر چيزي كه ممكن است اتفاق بيفتد

منتشر كند، بلكه اين است كه فردي اين كار را انجام دهد و شما از آن  و شبيه كارتان شما

آموخته اهميت دارد، اين است كه يك دانش عنوانبهنداشته باشيد. آنچه براي شما اطلاعي 

  باشيد. آگاههاي آن رشته خود و آخرين يافته يبه دستاوردهانسبت 

  تجربه دوره دكتري عملي هايجنبه

مداوم و اغلب در قالب  طوربهدريافت مدرك دكتري  فرآيند شناختيروانهاي جنبه

ر سراسر دوره تحقيق وجود دارند. اكنون بايد به سراغ كارهاي مفهومي و هاي مكرر دچرخه

عملي  هايجنبهبه معرفي  وارفهرستدر ابتدا عملي لازم براي كسب مدرك دكتري برويم. 

  سخن خواهيم گفت. هاآنو در ادامه به تفضيل پيرامون  پردازيممي نامهپايان
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بايد در يك مدت محدود انجام  ي شماي دوره دكتراكارها ازآنجاكه مديريت زمان:

نمودار زير يك  بسيار مهمي دارد. تأثير موفقيتو مديريت زمان در  بنديزمانشوند، لذا 

مختلف اندكي متفاوت  هايرشتهاست كه البته در  نامهپايانمدل پيشنهادي براي قالب 

انجام استاد راهنما كه بايد در كنار  دهدميرا نشان  ريزيبرنامهاست. اين نمودار نوعي 

  عدم قطعيت از چپ به راست است. هايحوزه. هدف اين نمودار كاهش رديپذ

  

كارهاي دوره دكتراي شـما بايـد در يـك مـدت محـدود انجـام شـوند، لـذا  ازآنجاكه

  تأثير بسيار مهمي دارد. بندي و مديريت زمان در موفقيتزمان
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  اي از يك برنامه زمان محور: نمونه١ كادر

 عدم داقلح
  تيقطع

          
 عدم حداكثر
  تيقطع

  

  نگارش      
 مراحل

  نامهپايان
  

  يينها نگارش
 آوريجمع

 زيآنال و
  هاداده

 پروپوزال
  نامهپايان

 مطالعه
  يمقدمات

 نيعناو
  ياحتمال

 آن به كه ياحوزه
  منديمعلاقه

١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦-٧  ٦-٧  ٨  ٩  
 زمان

 برحسب
  نيمسال

 و يهمكار
  كمك

  نياديبن و يانهيزم يهاهينظر  يكانون و يمركز يهاهيرنظ  ياداده هينظر
 فرمت

  نامهپايان

 

اي نيست. ممكن است گرايانهواقعبديهي است كه حركت در يك سير مستقيم، انتظار 

برنامه متوقف شود يا نياز شود مراحل قبلي بازبيني گردد. ممكن است يك مرحله دور زده 

، شودميدر پايان نوشته  آنچهبدنه اصلي  اگرچه. ديگر جايگزين گردد ايمرحلهشود و 

بنويسد زيرا  به شكل مستمر بخواند وبايد در تمام مراحل تحقيق  ، اما دانشجومشخص است

در چند بخش از نمودار كار كنيد.  واحددرآننوشتن جزء لاينفك تحقيق است. ممكن است 

 توانيدميمودار آن است كه نظير اين ن بنديزمانعمل بر طبق يك برنامه  ،دليل عمده

  فعاليت خود را در يك چارچوب قرار دهيد.

دانشجو بايد در تمام مراحل تحقيق به شكل مسـتمر بخوانـد و بنويسـد زيـرا نوشـتن 

  جزء لاينفك تحقيق است.
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به دو حالت اطلاق  شودمياسترس ياد  عنوانبهآنچه از آن  مهار استرس: عملي نحوه

يا فشار مثبت است كه نبود آن باعث  كنندهتسهيلن اضطراب . اولين حالت آگرددمي

موفقيت چنداني كسب نگردد. اين نوع استرس براي فعال كردن آدرنالين و كمك  شودمي

يا فشار  كنندهتضعيفبه دانشجو براي انجام كارها لازم است. حالت ديگر استرس اضطراب 

اين حالت استرس  هاينشانهاست. كه منظور رايج از استرس هم از اين نوع  منفي است

از خشكي دهان، عرق كردن، ضربان قلب، حملات ناشي از ترس، اختلالات خواب و  اندعبارت

 هايحساسيتنگراني مداوم در مورد مشكلات است. استرس همچنين ممكن است موجب 

باعث  مسائلپوستي در نقاط مختلف بدن، سردرد و احساس خستگي عمومي گردد. اين 

داشته پيشرفتي در كار خود  تواندنميكه فرد تصور كند تسلطي بر امور ندارد و  شودمي

  .باشد

تعريف اهداف  و هاآنبندي داشتن فهرستي از كارهايي كه بايد انجام گيرد، اولويت

. البته بعضي از عوامل ايجادكننده كندميبه كاهش سردرگمي و استرس كمك  مدتكوتاه

 در خصوصو شما مجبوريد صبر كنيد تا فرد ديگري كاري  نيستاسترس تحت كنترل شما 

  اشخاص مربوطه يادآوري نماييد. انجام دهد. فهرست اين امور را تهيه و به هاآن

تعريف اهـداف  و هاآن بندياولويتداشتن فهرستي از كارهايي كه بايد انجام گيرد، 

  كند.كمك مي هنامپايانبه كاهش سردرگمي و استرس در انجام  مدتكوتاه

  

تعريف  مدتكوتاهاگر براي خود اهداف  :مدتكوتاهو  بلندمدتاهداف  بازتعريف

. وجود ساختار خواهيد داشتمانند استاد راهنما  بيرونيمنابع  تائيدكنيد، نياز كمتري به 

ا ر هاآن توانيدميكه  گرددميدر كار، منجر به بروز اطلاعاتي درباره پيشرفت كار  گامبهگام
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تنها كيفيت كار است كه بايد توسط استاد راهنما مورد  صورت نيا تفسير كنيد. در راحتيبه

به انجام دهيد  شدهينيبشيپموفق نشديد كار خود را در زمان  چنانچهواقع شود.  ارزيابي

يابند كه پيشرفتشان ميتدريج دردكتري به دانشجويان معمولاً علت آن باشيد.  دنبال

در ممكن است  آنچهبه ارزيابي مجدد  تدريجبهاين واقعيت  .تز حد انتظارشان اسا ترآهسته

مدت . وقتي چنين اتفاقي در سايه تعيين اهداف كوتاهشودميبيايد، منجر  به دست واقعيت

قرار است  دانيدميتعديل كرد. وقتي  توانميمرتبط را نيز  بلندمدترخ داد، اهداف 

انجام دهيد، ديگر تعيين اهداف دورتر چندان دشوار نيست. با  را در آينده نزديك يكارچه

شوند چه نشوند، به اين  ترنزديكمدت مدت، چه اهداف بلندحركت در مسير اهداف كوتاه

  به چه دست يابيد. خواهيدميكه بينديشيد 

دوران انجام تحقيق دكتري اغلب  هاي پشتيباني همكاران:و گروه ياريخود

. اگر دانشجو بتواند برنامه خود را طوري شودمين تنهايي و انزوا تجربه زماصورت يكبه

هم منجر  هاملاقاتبا افرادي در شرايط مشابه خود ملاقات كند، اين  مرتباًتنظيم نمايد كه 

شايد اين امكان . گرددميهم كمك به افراد ملاقات شونده  وبه كمك به خود دانشج

مجازي  هايشبكهاز طريق  توانيدميمهيا نباشد اما  چهره به چهره براي شما صورتبه

  علمي در حيطه تخصصي خود چنين محيطي را براي خود فراهم آوريد.

  

  يتخصص يدكترا دوره يبرا يشنهاديپ برنامه

 ٥/٤يا  نيمسال ٩طبق مقررات آموزشي حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري 

  سال است.
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 هر براي كه آموزشي نامهآيين به مراجعه با انشجوياند و استادان مقاطع، ساير مانند

 اين در. يابندمي آگاهي پيشنهادي منابع و دروس فهرست به نسبت ،شده استتدوين رشته

. شده استنيز پرداخته  يهشپژو قوانين به آموزشي مقررات و قوانين بر علاوه هانامهآيين

 مطالعه به مربوطه، گروه مدير به مراجعه اب حتماً  كه شودويژه به دانشجويان توصيه ميبه

  .بپردازند هاي مرتبطنامهآيين

 يهامهارت از ياگسترده فيط با يدكتر يدانشجو تيترب :يدكتر دوره يكل برنامه

. است مربوط علوم در يخصوص مشاغل و يدانشگاه مشاغل ،يعال آموزش سطح در يياجرا

خود  هب مربوط عرصه در ياحرفه متخصصي به ليتبد ديبا يدكتر يدانشجو كهنيا بر علاوه

 يهاپروژه يطراح در شركت يبرا لازم تيصلاح و تجربه ديبا موفق يدكتر يدانشجو گردد،

 كسب زين را يعموم و ياجتماع يهاو مهارت هاارتباط ،يشناسروش هايسؤال ،يقاتيتحق

اد رسيدن در رشته تخصصي به اجته نوعيبهرسيدن به مرحله قضاوت و ارزشيابي يا  .دينما

  تحصيلي بايد هدف نهايي آموزش دانشجوي دكتراي تخصصي باشد.

 صورتبهمقاله  ارائه تر،نييدر مقاطع پا سيتدر ديبا يدكتر دانشجويان نيهمچن

و كنفرانس در  يردانشگاهيو غ يمجامع دانشگاه به مربوط هاهمايشپوستر در  يا سخنراني

 نيمهم در ا يهابرنامه از گريد يكي. ددوره تجربه كنن نير ارا د يو مل الملليبينسطح 

 يپژوهش طيمح لهيوسنيبدتا  ماهه است ٦ يبه گذراندن فرصت مطالعات هيدوره توص

نامه دكتراي تخصصي خوشبختانه چنين مقرراتي در آيينرا تجربه كنند.  الملليبين

  .شده استديدههاي كشور دانشگاه
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به اجتهاد رسيدن در رشته  نوعيبهت و ارزشيابي يا رسيدن به مرحله قضاو

  تخصصي تحصيلي بايد هدف نهايي آموزش دانشجوي دكتراي تخصصي باشد.

  

  يدكتر دوره برنامه عناصر

 و گروهپژوهش  نيب يكپارچگيبه  يابيدست ،يدكتر يدانشجو رشيپذ از هدف

. است رند،يدرگ گروه يعضااو يا  شدهطرحم يترگسترده شبكه در كه يپژوهش يهاپروژه

 باشند كار به مشغول دانشكده اي گروه در زينيا كارشناساني  هانيتكنسكه  شوديم شنهاديپ

 نيب يهمبستگ. رنديگ قرار يدكتر دانشجويان ارياخت در هايياهرم عنوانبه ازين وقت در تا

 شدهينيبشيپ طرفهدو نديفرآ كي عنوانبه گروه روزانه يعلم يزندگ و يدكتر دوره برنامه

  .است

دانشجو  كهايناز  نانيو اطم يدكتر نامهپايان ييراهنما، راهنما استاد استاد راهنما:

 را دكتري درجهكسب  يبرا موردنيازبا ملزومات  منطبق يپژوهش دوره هايآموزش نديفرآ

د. استاد كر اريهم اخت دوم راهنماي استاد توانمي نياز صورت در. ددار بر عهده ،گذرانده

 استادانتخاب نمود.  دانشكده نبيرو ايداخل دانشكده  دياسات از توانمي رادوم  يراهنما

 تيمسئول. كندمي يابيدانشجو را ارز يپژوهشسال برنامه  تا سه متوسط دو طوربهراهنما 

 تجديدنظر ازيو در صورت ن ژهيمطالعه و يك رويمشترك استاد راهنما و دانشجو كار بر 

، دانشجو با توجه به علاقه خود و تخصص استادان گروه، استاد هاگروهبيشتر  رداست. 

سال خوب را  سه براي اينكه دانشجو دو شودمي. پيشنهاد كندميراهنماي خود را انتخاب 

 .داشته باشد توجه راهنماروحيه و عادت اخلاقي استاد  بهسپري كند 



 

 pg. ٤٣ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

ت اروحيه و عاد بهبايد پري كند س خوبيبهرا دوره دكتري كه دانشجو براي اين

 .داشته باشد توجه راهنمااخلاقي استاد 

  

 يدكتر دانشجويان يارشد برا دانشجويان ينارهايدر سم شركت شركت در سمينار:

 دو يا قالب حداقل درخود را  نامهپايانكار  ديبا يدكتر يعلاوه، هر دانشجوبهاست.  يالزام

 به يگريدباشد،  يطرح پژوهش اتيجزئ رامونيپ ديبا رنايسم نياولدهد.  ارائه ناريسمسه 

اختصاص  هايتئور يتكامل ريس يا يتجرب هاييلتحل ،ينقشه پژوهش ،ياصل يزهايطرح آنال

برگزار  ،و قبل از دفاع پاياني دهيرس انيبه پا نامهپايانكه كار  يزمانهم سوم ينارسم. ابدي

 يدانشجو ند،ينما شركت نارهايسم نيا در نداموظفو استادان مشاور  راهنماگردد. استاد 

 دانشكده از نبيرو اگرچه هستند نظرصاحب مربوطه لديف در كه يافراد از توانديم نظرمورد

  .نمايندشركت در بحث دعوت  يبرا باشند،

 همانيم عنوانبهاز گروه بيرون از سخنرانان  نارها،يسم برنامه در شوديم شنهاديپ

 فعال مشاركت نارهايسم برنامه در يدكتر دانشجويان كه روديار مگردد، انتظ استفاده

ويژه در زماني كه قرابت موضوعي يا علمي اساتيد را به گونهنياو تعامل با  داشته باشند

 موردپژوهشكه در عرصه  يكسانباافزايش دهند. آشنايي  كننداحساس مي هاآنبيشتري با 

تواند المللي ميدر حوزه داخلي چه بين ان چهد به ايشكنند و شناساندن خودانشجو كار مي

 باشد. مؤثربالندگي بيشتر كار او بسيار  ودر ارتقاء دانش دانشج

 

 سـپري را كشـور از خـارج يمطالعـات ماههشش فرصت دانشجويان كه شوديم تأكيد

بـه  تنهانـهكـه  خواهد بودهمراه  ايارزنده تجربه. گذراندن اين دوره با كسب ندينما
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خواهـد  مـؤثردانشجو يا استاد بلكه در زندگي روزمره وي نيز  عنوانبهزندگي علمي 

  .بود

 

دكتري سه كاركرد  دانشجويانتدريس  با گذراندن دوره دكتري: زمانهمتدريس 

 به دستخواستند . اولاً اساتيد پركار دانشگاه، كمكي را كه ميخواهد داشتسودمند 

ليسانس به مدرسين مشتاق و جديدترين اطلاعات دست  دانشجويانآورند. ثانياً، مي

كنند كه به رشد و دكتري مهارت تدريس كسب مي دانشجويانتر يابند. از همه مهممي

براي مشاغل دانشگاهي پس از اخذ درجه دكتري نياز دارند. بنابراين از تدريس  هاآنتوسعه 

هاي آموزشي امكان تدريس دانشجو در دوره دكتراي خود استقبال كنيد. معمولاً برخي گروه

  كنند.يا پس از امتحان جامع فراهم مي به بعدرا در نيمسال سوم تحصيل 

 گريد اي سيتدر تجربه كسب ،يدكتر دوره از ريناپذكيتفك بخش كي عنوانبه

 آموزش با توانديم تجربه نيابا شنوندگان است.  يكلام ميمستقارتباط  يبرقرار يهاصورت

گردد. از  حاصل نيز يدكتر يدانشجو نامهپايان با مرتبط موضوع در ارشد ياندانشجو به

 اي يسخنران صورتبه يدكتر يدانشجو كار جينتا ارائه به توانيآن م هايشكل گريد

 .داشت اشاره يآموزش يهادوره يبرگزار

 

و شناساندن  كنندميدانشجو كار  موردپژوهشكه در عرصه  يباكسانآشنايي 

 ودر ارتقاء دانش دانشج تواندمي الملليبيندر حوزه داخلي چه  ان چهه ايشخود ب

  باشد. مؤثربالندگي بيشتر كار او بسيار 

 

  يدكتر يدانشجو يهاتيمسئول
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به تحصيل بپردازد و مسئوليت نظارت و  وقتتمام طوربهدانشجوي دوره دكتري بايد 

 هادانشگاه در معمولاًمربوط است.  گروه آموزشي به عهدهدانشجو  وقتتمامكنترل حضور 

كار -ساعت تعدادي يدكتر دانشجوياندر داخل كشور) به  يعلوم پزشك هايدانشگاه(

 مشخص توسط گروه آموزشي مربوطه معمولاً  يكار پرداخت -ساعت. شودميپرداخت 

 اي و داشته باشد سيتدر هفته در ساعت ٤ نيمسال طول در دانشجو رودمي انتظار. شودمي

 يهمكارارشد  يكارشناس اي يكارشناس دانشجويان يپژوهش يهابرنامه در آن معادل كهاين

 ريسا ،يو يقاتيبه مشاركت در پژوهش مرتبط با حوزه تحق ديبا ماندهيباق هايساعت. دينما

 ها،يسخنران نارها،يسم دهيسازمان ر،يتحر ،يپژوهش يهاطرح در يهمكار مانند هاحوزه

 يدكتر دانشجويان گروه، ريمد توافق با .ابدي اختصاص آموزشي هايرگاهكا اي هادوره

 .باشند دالوروديجد دانشجويان يبرا يانيراهنما توانندمي

  .فروتن باشيد آموزيدميامام صادق (ع): در پيشگاه كسي كه از او دانش 

  

  امتحان جامع

  :شودميدوره دكتري به دو مرحله آموزشي و پژوهشي تقسيم 

ورودي آغاز و به امتحان جامع  امتحان درپذيرفته شدن دانشجو  زمان ازآموزشي  مرحله

تحصيلي است. حداقل نمره  نيمسال ٥تا  ٢ ،طول مدت مجاز مرحله آموزشي .شودميختم 

 ١٤نمره دانشجو در يك درس كمتر از  كهدرصورتي .تاس ٢٠از  ١٤قبولي در هر درس 

كمتر  ١٥كل دانشجو در دوره دكتري نبايد از  عدلم حالدرهرتكرار كند.  آن رابايد  ،باشد

  .باشد
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 خواهنـدمي نامـهپايانبا برگزاري امتحان جامع استاد راهنمـا و سـاير اعضـاي كميتـه 

و زمينـه علمـي كـافي در رشـته  مطمئن شوند كه دانشجوي دكترا از دانش، معلومات

قادر به فعاليت علمي  يك شخصيت علمي مستقل عنوانبهبرخوردار بوده و  نظرمورد

  .خواهد بودو تحقيقاتي 

  

تحصيلي پس از قبولي  نيمسالحداكثر تا يك ( مرحله پژوهشي پس از مرحله آموزشي

  .پذيردميو دفاع از آن پايان  نامهپايانآغاز و با تدوين  )در امتحان جامع

وزشي به نقطه عطفي براي گذار از مرحله آم درواقعامتحان جامع دوره دكتراي تخصصي 

بسته به ميزان دروس  ،كندمي نامثبتدانشجويي كه براي دوره دكتري  دوره پژوهشي است.

واحد درسي را با نظر استاد راهنما مطابق برنامه  ٣٠تا  ١٢موظف است بين  ،رشته موردنياز

امتحان جامع دوره  با موفقيت بگذراند. ،ريزي در مدت مجاز دورهمصوب شوراي عالي برنامه

اي العادهفوقاز اهميت  معتبر دنيا هايدانشگاهبيشتر  ) درcandidacy examرا (دكت

از  ترمهميعني حتي بخش در دوره تحصيلات دكترا  ترينمهمبرخوردار است و حتي شايد 

ميزان دانش دانشجو در  سنجشدليل اصلي اين كار  رسدمي به نظر .باشد نامهپاياندفاع از 

جامع راجع به رشته خود كسب كرده  كافي اطلاعات حد دراو اگر و  باشدزمينه تحصيلي 

دانشجو موفق به گذراندن اين  كه زمانيتا را كسب كند. اجازه ورود به بخش تحقيقات بود 

با برگزاري امتحان  درواقع شدن براي دكترا نيست. اواجد شرايط كانديد نشده استامتحان 

مطمئن شوند كه دانشجوي  خواهندمي نامهپايانجامع استاد راهنما و ساير اعضاي كميته 

 عنوانبهبرخوردار بوده و  نظرموردو زمينه علمي كافي در رشته  دكترا از دانش، معلومات

  .خواهد بوديك شخصيت علمي مستقل قادر به فعاليت علمي و تحقيقاتي 
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نايي علمي دانشجو، توا هايقابليتهدف از برگزاري آزمون جامع كسب اطمينان از 

 هايقابليتبرخورد اصولي با مسائل و داشتن روحيه علمي و برخورداري از قوه ابتكار و 

  پژوهشي است.

. اين امتحان با صلاحديد گروه گرددميچهارم امتحان جامع برگزار  نيمسالدر  معمولاً

در مدت دو روز  معمولاً. در امتحان كتبي گيردميدر دو مرحله كتبي و مصاحبه انجام 

 پاسخ ،شده است گذرانده درسي عنوان ٥ تا ٣كه مشتمل بر  سؤالاتينشجويان به دا

 طرف از كه كلي سؤالات پاسخگوي بايد معمولاً دانشجويان نيز مصاحبه در. دهندمي

 در. باشند شوندميو طرح  اندشده دعوت گروهبيرون  كه از استاد دو يا يك و گروه استادان

مورد ارزيابي قرار  نيز دانشجو پاسخگويي نحوه دانشجو، علمي توان بر علاوه بخش اين

  .گيردمي

هاي علمي دانشجو، هدف از برگزاري آزمون جامع كسب اطمينان از قابليت

توانايي برخورد اصولي با مسائل و داشتن روحيه علمي و برخورداري از قوه ابتكار و 

  هاي پژوهشي است.قابليت

  

ديگر براي آماده شدن  باريك معمولاًدر اين امتحان  هر دانشجويي در صورت عدم قبولي

بار دوم نيز قبول نشود از دانشگاه اخراج  چنانچهو  خواهد داشتو شركت در امتحان فرصت 

اهميت دارد و به  دانشجوياناست كه اين امتحان تا اين حد براي  علتاينبه. بيشتر شودمي

از مردود شدن و اخراج پيشگيري  كنندميسعي  فرساطاقتهمين علت آنان با مطالعه 

 كنند.
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 امتحان اول مرحله .گيردمي انجام مرحله دو در جامع امتحانكه گفته شد  گونههمان

و  ٧٠كتبي و شفاهي به ترتيب  هايآزمونارزش  .تاسشفاهي  امتحان دوم مرحله و كتبي

كمتر  ١٥نبايد از  است و ميانگين كل نمرات دانشجو در آزمون جامع نهاييدرصد نمره  ٣٠

  .دباش

 كتبي امتحان در قبولي از پس استاد سه از متشكل ايكميته توسط شفاهي امتحان

 كميته تشخيص به ديگر استاد دو و راهنما استاد شامل كميته اين تركيب .شودمي برگزار

 دو فاصله به حداكثر امتحان اين .شودمي مجوز تعيين درخواست طي فرم تكميلي تحصيلات

 جامع امتحان كه يمسالين در مرحله دو هر .شودمي كتبي انجام امتحان از پس فتهه

 آموزش به نيمسال هر در شدهتعيين مهلت در آن و نتيجه گيردمي انجام شدهنامثبت

 .شودمي ارسال دانشگاه

 PhDبعد از گذراندن امتحان جامع به دانشجوي دكترا بيشتر كانديداي دكترا (

candidateپي اچ دي شده و  نامزدبعد از گذراندن موفق اين امتحان دانشجو  گويند.) مي

  .كندميخود آماده  نامهپايانخود را براي آغاز رسمي 

علوم پايه پزشكي و  هايرشته يدكتراي تخصص هايدورهامتحان جامع  نامهآيين

  .آمده استبهداشت در قسمت پيوست اين كتاب 
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  شي دوره دكتري: ورود به مرحله پژوه٢فصل 
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  : ورود به مرحله پژوهشي دوره دكتري٢فصل 
  

  نامهپايان موضوع انتخاب يبرا ييهاهيتوص

پاسخ به  افتنيدشوارتر از  اريبس نيسؤال ناب و آتش كيكردن  دايامروز پ يايدن در

در  ديتوانيرا م رسديكه به ذهنتان م ايكلمهمثال شما هر  يسؤالات معمول است. برا

آن  يجواب برا شتريب ديو هزاران و شا ديجستجو كن ينترنتيجستجوگر معمول ا يهاموتور

  ممكن نيست. قيطر نياز ا يسؤال ناب علم افتني يول ديابيب

-مي موضوع انتخاب به نوبت يافت، را خود نظرمورد تحقيقاتي حوزه دانشجو ازآنكهپس

 بخش روي را خود توجه و محدود را نظرمورد حوزه بايد دانشجو موضوع انتخاب براي. رسد

، نامهپاياننگارنده يك اصل مهم در انتخاب موضوع  به نظر. كند متمركز حوزه آن از ايويژه

 دانشجو موردعلاقهعلاقه خود دانشجو به آن حوزه تحقيق و يا آن عنوان است. موضوعي كه 

داختن كامل و براي كار نباشد ممكن است به سرانجام مطلوبي نرسد و دانشجو براي پر

 تونتر ميقدق جستجوي به بايد دانشجو مرحله اين دراساسي به آن دچار چالش بشود. 

 حوزه اين در مهم مشكل يا سؤال يك يافتن به دنبال و بپردازد خود تخصصي منابع و علمي

  .كند ارائه آن براي حليراه و پرداخته مسئله موشكافي به خود نامهپايان در بتواند تا باشد

 و دانشجويان ساير يا همكاران با تعامل ،هانظريه اي،حرفه تجارب متون، بررسي بر علاوه

 البته. رساند كمك دانشجو به راستا اين در تواندمي تحقيقاتي هاييتاولو بررسي همچنين

 استاد با نظرتبادل و بحث تنها و است كنندهتعيين بسيار ميان اين در نيز راهنما استاد نقش

 نجات اطلاعات انبوه در شدن ورغوطه از را دانشجو توانديم منظم هايجلسه قالب در ماراهن
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 استاد نظر كه است بديهي. گردد مشخص نامهپايان موضوع هايافته دهيسازمان با و دهد

  .خواهد بود مفيد و سازنده نيز مشاور

 انبـوه در شـدن ورهغوط از را دانشجو توانديم منظم هايجلسه قالب در راهنما استاد

 .گردد مشخص نامهپايان موضوع هايافته دهيسازمان با و دهد نجات اطلاعات

 پژوهش كي از يبخش درواقع و داشته پژوهش كي در يمهم گاهيجا نامهپايان عنوان

ن عنوا پروژه، شرفتيپ با همواره است عنوانبه وابسته كاملاً  پروژه يطراح ازآنجاكه. است

 اغلب. باشد موردمطالعه در ياصل اطلاعات يحاو ديبا وانعند. ريگ قرار يموردبازنگر ديبا

 به و باشد پژوهش ياصل موضوع كنندهانيب ديبا عنوان. است كلمه ١٢ شامل حداقل و كوتاه

  .داشته باشد اشاره مطالعه انجام محل امكان، در صورت و پژوهش در كنندهشركت افراد

ود كه عنوان در حداقل ممكن تعداد كلمات، مرتبط با شيمبه لحاظ نوشتاري توصيه 

توصيفي بودن شامل چه؟ كجا؟ و در چه زماني؟ باشد. بايد  در صورتو  نامهپايانمحتواي 

هاي يك عنوان يژگيوآيد ممكن است همه يمكه اولين عنواني كه به ذهنتان  ياد داشتبه 

ي مقتضي فهرستي از عناوين هارصتفشود در يمبنابراين پيشنهاد  ،نداشته باشدخوب را 

 ين عنوان برگزيده شود.ترمهممشابه تهيه و با مشورت استاد راهنما 

كـه توجـه  معيارهـايي وجـود دارنـد يتخصص يدكتر نامهپايان موضوع انتخاب يبرا

 حيآزمـودن دانشـجو در انتخـاب صـح يبـرا يخـوب يراهنمـا تواندمي هاآنكامل به 

  .باشد نامهپايانموضوع 
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كه توجه  شوديم شنهاديپ اريمع هفت يتخصص يدكتر نامهپايان موضوع انتخاب يبرا

موضوع  حيآزمودن دانشجو در انتخاب صح يبرا يخوب يراهنما تواندمي هاآنكامل به 

  است. نامهپايانبه موضوع  منديعلاقه ،هيپا اريفراموش كرد مع دي. البته نباباشد نامهپايان

  :نماييد توجه نامهپايان موضوع انتخاب هتدر ج اريمع هفت نيشجو به ايك دان عنوانبه

  ١ ايرشته ارتباط .١

شما  يليبه رشته تحص دياانتخاب كرده خود نامهپايان يرا كه برا يچقدر موضوع كهاين

همكاران خود  و استادانپاسخ مناسب و مثبت لازم است با  افتني يمرتبط است. برا

عرصه كار  نيدر ا ايشما آ يهاياهم رشته دينيو بب ديجستجو كن . موضوع راديمشورت كن

  ر؟يخ اياند كرده

 ٢شما در لازم مهارت جاديا .٢

واحد  توجهيقابلشما است و تعداد  ياز دوره آموزش يقسمت مهم نامهپايان هرحالبه

 قتوآن يها براها و سالكه لازم است ماه. ضمن آناست افتهياختصاصبه آن  زين يدرس

 ن،يشيپ يهاييبر توانا علاوه نامهپايان نيبا انجام ا دياز خود بپرس. ديكن نهيو هز ديبگذار

  .خواهد شددر شما ايجاد  ييهاچه مهارت

 ؟خواهيد شد آشنا قيتحق يشناسروش باگرفت؟  ديخواه اديرا  يديجد كيتكن ايمثلاً آ

 يديروش يا ابزار جد ديبا د؟يذرانرا بگ يديجد يآموزش يهادوره منظور نيا يبرا است لازم

 ديخواه كسب نامهپايان نيا انجام با كه را ييهاو مهارت هاييفهرست توانا د؟يكن يرا طراح

  .نماييد هيته كرد،
                                                           

1Relevancy 
2New Skills 
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را  ييهـاچـه مهارت ن،يشـيپ يهاييبر توانا علاوه نامهپايان نيانجام ا دياز خود بپرس

  .خواهد كرددر شما ايجاد 

  

 ٣ديدهيام مكه انج يكار وزن .٣

كار  كيدر حد و اندازه  ديانجام ده خود نامهپاياندر قالب  ديخواهيكه م يكار ايآ

سنجش پاسخ  يبرا يمناسب ينتوان ترازو يراحتبه ديشا ر؟يخ ايهست  يتخصص يدكترا

و پيش  يهادوره در مشابه يهانامهپايانكار با  سهي، مقافن استاداناما نظر  افتيسؤال  نيا

 يبيانگر برآورد تواندمي بخش، نيا در شدهانيب يارهايمع ريسا به مبسوط يهاپاسخ داشتن

 حد در كار نيا كه ابهام نيا رفع يبرا يكاف يهاباشد. استدلال نامهپاياناز وزن كار  يمنطق

  .ديباش داشته نيست، يتخصص يدكترا نامهپايان يك

 ٤ست؟يچ شما نامهپايان يبروندادها اي برونداد .٤

اين  در خصوص. خواهد دادشما، وزن و نتيجه كار شما را نشان  نامهپايان روندادهايب

  .ديمهم، با استادان راهنما و مشاور خود مشورت كن

در  يچاپ مقالات علم روديشما انتظار م نامهپايانحاضر از  در حالكه  برونداديحداقل 

 ينوآور اياختراع  كي نامهپايان نيا بروندادادعا كنيد  ديهم بتوان ديشا مجلات معتبر است.

 كي ارائهبهبود وضع موجود،  يراهكار مناسب برا كي ارائه د،يمحصول جد كي ديتول د،يجد

  است. هانيثروت و مانند ا ديدر جامعه، تول يمشكل جد كيحل  يبرا يبرنامه مل

                                                           
3Weight 
4Outputs/Outcomes/Impact 
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در  يعلمـچاپ مقالـات  روديانتظار م نامهپايانحاضر از  در حالكه  برونداديحداقل 

  مجلات معتبر است.

  

 ٥بودن ريپذانجام .٥

. است موجود يهاتيدسترس شما و محدود درتابع امكانات  نامهپايان يريپذانجام

تطبيق با  ،يابودجه زماني، محدوديت باوجود را نامهپايان كه باشيد داشته به خاطر همواره

زماني و مالي،  هايمحدوديت باوجود بنابراين ؛ديده انجام بايد يزاتيتجه اي واخلاقي موازين 

نمايد، داراي  جاديرا ا موردنياز يهاكه وزن لازم را تبيين كند، مهارت يانتخاب موضوع

  .ستين ياسادهباشد، كار  يخوب بروندادهاي

 بـه نسـبت اديـز وسـواس با است لازم راه مسير در احتمالي مشكلات از اجتناب يبرا

  .ديشينديتان بنامهپايان پذيريانجام

 كننديدكترا و فوق دكترا كار م دانشجويانبا  شترياستادان علوم تجربي كه ب يبرا

 مشكل، اين حل. آيدمي به وجود يقاتيطرح تحق يمال نيدر رابطه با تأم يو مشكلات مسائل

عدم  ليكه به دل يانيدانشجو اريدارد. چه بس قيو دق حيصح يزيربه تعمق و برنامه ازين

خود محروم  لياند و از اتمام تحصمواجه شده يليتحص ينكته با مشكلات جد نيتوجه به ا

 نسبت اديز وسواس با است لازم راه مسير در احتمالي مشكلات از اجتناب يبرا لذا ؛اندشده

 كي هي. تهديبا خبرگان و استادان فن مشورت كن ،ديشيندبي تاننامهپايان يريپذانجام به

 در كه، دهدمي، تصويري از آينده را در اختيار شما قرار شدهبنديانزممدون و  يبرنامه كار

  .شوديكتاب به آن پرداخته م صفحات بعدي

                                                           
5Feasibility 
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 ٦بودن  ديو جد ينوآور .٦

ارشد  يكارشناس نامهپايان با يتخصص يدكترا نامهپايان ياساس يهااز تفاوت يكي

 يمقطع موضوع نيا يدانشجو روديبودن موضوع است. انتظار م ديو جد ينوآور نيهم

دكترا،  نامهپاياندهد.  ارائه، داشته باشدخود  يعرصه علم ينو برا ياميكه حرف و پ ديجد

. قاعدتًا ديو توجه كن تأكيد اريبر آن بس ني، بنابراخواهد بود تانيشما در عرصه علم نيدكتر

علم  يايبه دن ،اياندازه ذرهبه حداقل ايو  داشته باشد يديجد اميپ ديشما با نامهپايان

به چالش بكشاند و  تيرا به جد نيشيپ اتيمفروضات و فرض يهم بتواند برخ دي. شاديفزايب

شما  نامهپاياندر  يديچه نكته جد ديآن كه بدان يعلم باز كند. برا يايبه دن يديپنجره جد

ا هو با دانسته ديدقت بخوانبهمرتبط و معتبر را  يمنابع و متون علم ديوجود دارد با

 ي. در جلسات علمديآشنا شو د،يكنيكه در آن كار م يعرصه علم يهاندانسته نيهمچن

و  ديبشناسان كننديكار م يقاتيتحقخود را به افرادي كه در آن خط  د،يمرتبط شركت كن

  .ديبكن دهيو مبادله افكار، نظرات و ا ديرا بشناس هاآن

 داشتن يك چارچوب نظري .٧

 الساعهخلقكه خلق يك سؤال، مسئله يا فرضيه پژوهش  شودداده به دانشجو بايد توجه 

بنابراين بايد او را در اين راه كمك  نيست و نياز به يك چارچوب نظري و مفهومي دارد؛

كرد. در دنياي امروز با در اختيار بودن اينترنت و منابع متعدد الكترونيك دانستن پاسخ 

نمايد يافتن شواري نيست. آنچه دشوار ميسؤالات (چه علمي يا ديگر سؤالات) كار زياد د

ها بايد . براي رسيدن به اينداشته باشدسؤالي يا پيش فرضي علمي است كه قابليت تحقيق 

                                                           
6Novelty 
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هاي مربوط به آن موضوع يا مسئله را عميق و دقيق دريافت و سپس با تعمق از ابتدا دانسته

  ها رسيد.ها به ندانستهدانسته

  

حل مسئله  به دنبالمتوسط  هايانسان، خلق مسئله هستند به دنبالبزرگ  هايانسان

  .مسئله ندارند اصلاًكوچك  هايانسان، هستند

  

براي كمك به دانشجو بايد مطمئن شد كه پروژه قابل مديريت با سؤالات تحقيقي 

و مواردي كه در  استاي قابل انجام بينانهپذير است، در زمان و محيط واقعمناسب و انجام

  دهد.فته شد را پوشش ميبالا گ

  :شده است اشاره هانامهپايان انواع از تيفهرس به زير رد

  يدكتر يهانامهانيپا انواع
 در علم ديجد عرصه كي كردن باز  
 واحد چارچوب كي ارائه  
 بلندمدت سؤالاتابهامات مربوط به  كردن برطرف  
 حوزه كيو شناخت كامل  يبررس  
 يعلم نمتو در مختلف يتضادها به پرداختن  
 بالا ييكارا با ستميس كي ديتول  
 پرداختن هاتئوري اعتباربخشي به يتجرب طوربه  
 يتجرب هايداده ديتول  
 بهتر هايالگوريتم استخراج  
 ديجد هايروش يطراح  
 ديجد ابزار كي يطراح  
 موجود جينتا برخلاف يجينتا ديتول 
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كه دانشجو قرار است كار  اينامهپايان، نوع نظرمورد سؤالاست كه پس از يافتن  بديهي

 را خود اختصاصي مسير ذكرشده هاينامهپايان. هر يك از انواع خواهد شدكند، مشخص 

  .پيمود خواهد

رياضي و علوم . روش برنديم به كارروش خاصي را براي تحقيق  هركدامعلوم 

 شناسيزيستعلوم پزشكي و استنتاج و قياس است. در فيزيك، شيمي و  شناسيستاره

و  نگريدروناز تفكر در خود و  شناسيرواناساس كار بر مشاهده و آزمايش است. در 

مراجع و آمار و  از مطالعه منابع يپزشكعلوم  هايرشتهيا برخي از  در علوم اجتماعي

  .شوديمگيري استفاده نمونه
  

  يدكتر نامهپايان قيتحق مراحل

  بنديزمان جدول ارائه و زمان مديريت - ١

  .كند تيريمد را خود ديبا خود دانشجو كه است ايدوره يتخصص يدكترا دوره

 بدون جامع، امتحان از پس نامهپايان انجام نيا يبرا زمان سال ٣- ٢ افتني اختصاص

 نيا طول در ينيع و مناسب زنيمحك اي شود گرفته يامتحان تناوببه فرد از كهاين

 نيا يبرا را يكار يبندزمان برنامه كي ياجرا و نيتدو ضرورت ،داشته باشد وجود مدت

كه طبق مقررات حداكثر مدت مجاز تحصيل  شوديم. يادآور كنديم انينما شتريب كار

 از بعد بلافاصله يكار برنامه نيا شوديم شنهاديپ. سال است ٥/٤در دوره دكتري 

 برنامه شوديم هيتوص. شود نوشته نامهپايان يرو كامل تمركز ازپيش  و جامع امتحان

  .باشد هفتگي صورتبه يكار

  .كند تيريمد را يشتنخو ديبا خود دانشجو كه است يادوره يتخصص يدكترا دوره
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 و دفاع تا موضوع انتخاب از يكار يهابرنامه هيكل است لازم نامهپايان يزمان برنامه در 

 از مهركدا يبرا. شوند فهرست قيتحق جينتا از يمندبهره اي مقالات نگارش يحت

 و موانع ها،فرصت امكانات، شود، گرفته نظر در يزمان انيپا و شروع موردنياز يهاتيفعال

 ياحتمال مشكلات يبرا ييكارهاراه و شوند ينيبشيپ و مشخص ياحتمال يهاتيمحدود

 نانهيبواقع يشكل به موجود يهاتيمحدود و امكانات با متناسب دانشجو. شود مشخص

 نيا است بهتر. بداند بنديپا آن قيدق ياجرا به را خود و سديبنو را يكار برنامه نيا

 از لازم بازخورد و رديبگ قرار زين مشاور استادان و راهنما استاد ارياخت در يكار برنامه

 و يارشته هم بالاتر سال دانشجويان اتيتجرب از استفاده. شود گرفته اصلاح يبرا شانيا

 كمك برنامه نيا تربينانهاقعو ترمناسب نيتدو در واندتيم هم هاآن نظرات نقطه گرفتن

  .شود يزيربرنامه هفته ١٠٠ حدود يبرا توانديم يكار برنامه. باشد كننده

 Microsoft managementاي open project مانند ايرايانه هايبرنامه از استفاده

  .كند كمك كار ياجرا به توانديم

  .است نامهپايان انجام در يكار برنامه كي يبرا يشنهاديپ يانمونه تواندمي ريز كادر
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  نامهپاياننمونه پيشنهادي براي يك برنامه كاري در  - ٢كادر 
هفته
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١                              

٢                              

٣                              

...                              

١٠٠                              

  

  تحقيق حوزه انتخاب - ٢

و  هاهمايش، شركت در هاكتاب ،هامقالهاست كه جستجو در منابع مختلف نظير  بديهي

گام در تعيين حوزه  تريناساسياولين و  هانامهپايانو بررسي ساير  هاكنفرانس

را  خود موردعلاقه حوزه دانشجو مختلف منابع مطالعه با تنهااست.  نظرموردتحقيقاتي 

دانشجو را تحقيقاتي  حوزه منديعلاقه ،استاد يكبه كار كردن با  تمايل. گاه نيز يابدمي

و مشكلات مهم  مسائل به ،نظرمورد حوزه دردانشجو بايد  پسس .دهدمي قرارتأثير  تحت

 چنينمه. دگردحاصل مي منابع تردقيقمطالعه  وبپردازد. اين مهم نيز تنها با جستج
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 از نظرمورد حوزه در پژوهشيكردن موارد  يادداشت و دفترچه يكداشتن  همراه

 تواندميخود را  يتجرب يهاو مشاهده هاايدههمه  دانشجو وسيله اين به. است ملزومات

 تلاش و هامقاله نيا سندگانينو با گفتگو ،هاكنفرانس برتر يهامقاله مطالعه .كند ثبت

 بهمقاله  كيكردن منابع  دنبالنيز  و هامقاله نيا شدن دهيبرگز راز افتني جهت در

 استاد ديباش نداشته انتظار. خواهد كردك كم مناسب يقيتحق حوزه افتني در دانشجو

 دانشجو است لازم مدت اين طول در كند، كنترل را شما مقالات همه مشاور و راهنما

 به رسيدن تا خود هاييافته پيرامون و داشته باشد خود استادان با مرتبي هايملاقات

  .نمايد نظرتبادل و بحث نهايي نتيجه

  

 راز افتنيـ جهـت در تلاش وها مقاله نيا سندگانينو با وگفتگ ،برتري هامقاله مطالعه

 افتنيـ در دانشـجو بـهمقالـه  كيكردن منابع  دنبالنيز  و هامقاله نيا شدن دهيبرگز

  .خواهد كردكمك  مناسبي قيتحق حوزه

  

از شروع تحصيل و پذيرفته پيش در بسياري از كشورها دانشجوي دكتري تخصصي بايد 

زه تحقيق خود و حتي گاه موضوع خود را انتخاب كرده و در حو ،شدن در يك دانشگاه

خود ارائه دهد. اخذ پذيرش از يك  نظرموردبه گروه آموزشي  ،خلاصه يهيك پيشنهاد

  .گيردميپس از بررسي اين پيشنهاديه صورت  معمولاًگروه آموزشي 

  راهنما استاد انتخاب - 3

بوده  مؤسساتدر يكي از  علميئتهياستاد راهنما در دوره دكتراي تخصصي بايد عضو 

و حداقل داراي مرتبه استادياري يا استاديار پژوهشي و سه سال سابقه تدريس يا 
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 دكتري براي راهنمايي هادانشگاهدر برخي در دوره كارشناسي ارشد باشد. پژوهش 

ت توانائي علمي استاد راهنما و امكانا هرحالبهاما  ؛داشتن مرتبه دانشياري الزامي است

دانشجو بايد مورد تائيد گروه آموزشي پذيرنده  نامهپايانبراي هدايت  موردنيازپژوهشي 

 حوزه انتخاب از جدا تواننمي را راهنما استاد انتخاب كه است بديهي قرار گيرد.

راهنمايي  تواندمي زمانهماستاد راهنما  ،هاي موجودنامهطبق آيين. دانست تحقيقاتي

اخير به دليل افزايش  هايسالولي در  دار شودرا عهده دكتري مهناپايانحداكثر دو 

و گاه  شودميهاي آموزشي كمتر به اين موضوع توجه تعداد دانشجوي دكترا در گروه

اساتيد مجبورند بيش از اين تعداد دانشجو را راهنمايي كنند. در اين صورت حضور يك 

 محدوديتا حدودي باعث تعديل اين ت تواندمياستاد راهنماي ديگر در كنار دانشجو 

  شود.

 با را مسير همه و انتخاب را خود راهنماي استاد ابتدا همان از دانشجويان از بعضي

 حوزه جستجوي دركه  مسيري در ديگر بعضي. كنندمي طي ايشان هايراهنمايي

 را دخو راهنماي استاد دارند، اساتيد با هايينظرتبادل و هستند خود نظرمورد تحقيقي

  .كنندمي انتخاب

 ،بايد از بين استاد داخل دانشگاه انتخاب شود و در صورت ضرورت ترجيحاً استاد راهنما 

مطابق  توانمياستاد راهنما را  ،با تصويب شوراي تحصيلات تكميلي گروه يا دانشكده

 علميهيئتنحوه استفاده از خدمات آموزشي و پژوهشي از بين اعضاي  دستورالعمل

  و مراكز تحقيقاتي رسمي انتخاب كرد. هاپژوهشگاهيا  ،هاانشگاهدساير 

 طي بايد كه مسيري كيفيت در هم و شده انجام كار سطح در هم راهنما استاد انتخاب

 به است لازم استاد تخصصي حوزه بر علاوه دانشجو، بنابراين. است تأثيرگذار گردد،
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 باريكوله با را دوره اين تا كند جهتو نيزعلايق مشترك  طورهمين استاد و خود روحيه

بديهي است كه استاد راهنما بايد در زمينه موضوع  .نمايد سپري شيرين هايخاطره از

  متخصص باشد. ،با توجه به سابقه تحصيل و سوابق تدريس و تحقيق نامهپايان

  

 نيـزعلـايق مشـترك  و روحيـه بـه اسـت لازم استاد تخصصي حوزه بر علاوه دانشجو،

  .نمايد سپري شيرين هايخاطره از باريكوله با را دوره اين تا كند توجه

 

  مشاور انتخاب - 4

يك يا دو نفر از  ،به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

استاد مشاور تعيين  عنوانبهو محققان برجسته  نظرانصاحبيا از  علميهيئتاعضاي 

بايد داراي مدرك دكتري با حداقل مرتبه استادياري يا استاديار  استادان مشاورد. شويم

براي  د.در دوره كارشناسي ارشد باشنپژوهش سال تدريس يا  ٣پژوهشي با سابقه 

 تخصصي نيستند داشتن مدرك دكتري علميهيئتو محققاني كه عضو  نظرانصاحب

  ت.الزامي اس

 .مشورت نمايد پشيمان نگردد و كسى كه هر كه خير جويد سرگردان نشودعلي (ع): 

  

هاي كليه مسئوليت؛ لذا نامه را دارداستاد مشاور نقش مشاوره تخصصي در يك پايان

 استاد وظايف از. خواهد بودنيز مشاور  به عهدهنامه هاي تخصصي پايانمربوط به قسمت

 :داشت اشاره زير موارد به توانمي مشاور

  نامهامور تخصصي مربوط به پايانشجو در دان راهنمايي و هدايت      -١
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  از جلسه دفاع از عنوانپيش نظرات در امور تخصصي  ارائه و پروپوزال مطالعه      -٢

  نياز بر اساس دانشجو مشاوره براي مشخصي ساعات اختصاص      -٣

برگزار  دانشجو مشكلات حل جهت راهنما استاد از طرف كه هايجلسه در شركت   -٤

  رات تخصصي خود در رابطه با موضوعنظ ارائهو  گردديم

از دفاع از پيش نظرات در امور تخصصي  ارائه و نامهپايان فصول كليه مطالعه      -٥

  نامهپايان

  نامهپايان از و دفاع دفاع يشپ نامه،پايان عنوان از دفاع در جلسه شركت      -٦

  نامهپايان ارزشيابي در مشاركت      -٧

  مشاور آماري – ٣- ١

البته الزامي است. يا اپيدميولوژي ها نياز به حضور يك مشاور آماري عضي از رشتهبدر 

نداشته نياز به دانش آماري نوع كمي است  آن هايداده كه ازاي نامهپايانشايد كمتر 

تواند كار تحليل را انجام دانشجو خود از دانش لازم برخوردار باشد مي چنانچه، باشد

هايي نامهپاياندر چنين  معمولاً حضور يك مشاور الزامي است.  صورتينادر غير ،دهد

مشاور ها است. روي تحليل داده ،زنه سنگين كارو شدهيآورجمعحجم انبوهي از داده 

هم در مرحله تنظيم پروپوزال در بخش طراحي مطالعه، تعيين يا اپيدميولوژي آماري 

آوري د. همچنين پس از جمعكنگيري به دانشجو كمك ميحجم نمونه و روش نمونه

گاه لازم است استاد كند. ها و تفسير نتايج به وي كمك ميها در چگونگي آناليز دادهداده

ها را انجام نمايد. مشاور وقتي صرف آموزش به دانشجو نمايد و دانشجو خود آناليز داده

 نمايد.ها ميها دشوار بوده و استاد مشاور خود وقت صرف تحليل دادهگاه آناليز داده

خود دانشجو، سپس استاد  بر عهدهدر درجه اول  نامهپايانمسئوليت اصلي  هرحالبه
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كه از نامش پيداست نقش مشاوره دادن  گونههمانراهنماي اصلي است و استاد مشاور 

  دارد.

 مرحله نيا در. گردديم نفسبهاعتماد و تجربه دانش، ارتقا موجب نامهپايان انجام نديفرآ

 اخذ يجستجو در. شوديم پرداخته مربوطه حوزه در مهم مشكلات و مسائل ييشناسا هب

 و اريهوش. دينگذر قيتحق و تفكر بدون يسؤال اي دهيا چيه از. ديباش يپژوهش يهافرصت

  .دينمان غافل ديجد يهايفنّاور از و بوده كوشا

  

  پروپوزال نگارش - 5

 روپوزالت. پاس صفحه ١٠ حدود و بوده ياتقيتحق پروژه از يكل ينما كي طرح پروپوزال

 و ينظر كرديرو پروژه، تمركز نقطه كنندهفيتوص ،يپژوهش سؤال كنندهفيتعر ديبا

 رايز است كار مرحله ينترمهم مرحله، اين. باشد ،كرده است ينيبشيپ محقق كه يروش

 لازم ،نامهپايان در مهم جينتا كسب يبرا. خواهد شد عنوان پروپوزال در ياصل ميمفاه

 نيشتريب دانشجو پروپوزال طرح مرحله در. بود مهم سؤالات به پاسخگويي به دنبال است

 سازمشكل نامهپايان يبعد مراحل در توانديم ف،يضع پروپوزال. دارد را مشاور به ازين

  .باشد

 كي از شدهانتخاب موضوع كه است آن يدكتر پروپوزال رشيپذ يبرا شرطپيش كي

 ينوآور و توسعه از توجهيقابل بخش روديم انتظار. باشد برخوردار بالا استاندارد

  .گردد مطرح يدكتر يهاپروپوزال در و جوان پژوهشگران توسط گروه، يپژوهش
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 كنندهتوصيف ،يپژوهشسؤال  كنندهفيتعر ديبا نامهپايانيشنهاديه يا پروپوزال پ

  .باشد ،كرده است ينيبشيپ محقق كه يروش و ينظر كرديرو پروژه، تمركز نقطه

  

 زمان با همراه را برنامه مختلف عناصر كه دارد ازين يبندزمان جدول به پروپوزال

 از يبيتقر يبرآورد است لازم يدكتر يدانشجو. دينما ارائه شدهبينيپيش موردنياز

 هاينامانند  و زاتيتجه ،يدانيكار م ،هاكنفرانس سفر، نهيهز مانند موردنياز يهانهيهز

 دانشگاه ازبيرون  يمال منابع كه شوديم خواسته دانشجو از ازين صورت در. داشته باشد

 يقاتيتحق يهاطرح بيتصو قيطر از معمولاً  يمال يهاكمك يبرا قاضاد. تينما فراهم زين

. باشد مرتبط يدكتر يدانشجو يقاتيتحق حوزه با ديبا هاطرح نيا. گردديم سريم

 قرار يابيارز مورد نامهپايان شدن كامل و تيفيك ارتقا يراستا در هاطرح نيا نيهمچن

 .گرفت خواهد

 يواقع قرارداد كي پروپوزال كه كرد فراموش دينبا. است لازم پروپوزال در يريپذانعطاف 

 كه يليتكم لاتيتحص تهيكم ياعضا است بهتر. ستين يقطع فرآيند يك پژوهش و

 از بتوان كه بساچه و باشند متفاوتي يهاتخصص از دهستن دارعهده را پروپوزال يداور

 داوران انتخاب در يچندان تيحساس لبتهت. اگرف كمك كار ادامه در هاآن يهاتخصص

  .كرد نخواهند فايا شما كارفرآيند انجام  در مهمي نقش هاآن رايز ،ديباش نداشته

 ديباش داشته به خاطر و ديكن بازگو را يديترد هر پروپوزال، يبازنگر و مرور مرحله در

 يبرا يخاص فرمت دانشگاه هر معمولاً . است ياصل اهداف دارندهنگه تنها پروپوزال كه

  .شده است آورده پروپوزال خام فرم كتاب يوستپ در دارد پروپوزال
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  :داشته باشد ادي به نويسي پروپوزال مرحله در ديبا دانشجو كه ياهيپا ينكات

 يازن و آموزشي يادار يهر نوع بروكراس يااخلاق  يتهه كمشما به اجاز يقتحق آيا .١

 يط يدرا با يكه چه مراحل يدو بدان يدآشنا شو ينبا قوان يددارد؟ اگر جواب مثبت است با

با استاد راهنما در  يدبا حالدرعينشوند.  يمراحل ط ينتا ا يدمنتظر بمان يد. سپس بايدكن

 .كنيد صحبت دهيد انجام توانيديم يادار يدر عرصه بروكراس يكارچه كهاين ينهزم

 ياكه آ يددانشجوست؟ بپرس يقتحقمربوط به  مسائلمستقيم  مسئول يكس چه .٢

دانشكده  يااز گروه  يفرد، فرد ينا يا؟ آاست رندهيگميتصم او موردتحقيق در خاصي شخص

 ؟محل تحصيل اوست

 ؟اندت نگاشته شدهدرس هاآن يادقت كند. آ هانگارينامهدر مورد  يدبا دانشجو .٣

از عدم  بايستيدانشكده؟ دانشجو م يقاز طر يااز منزل ارسال شوند  يدبا يادار يهانامه

داده  يحنامه چقدر در مورد پروژه توض يندر نامه مطمئن باشد. در اول يياملا يهاوجود غلط

 ؟شده است

 را او كه ندك فكر دقت با بايد روديم مستقيم تحقيق مسئول يداردانشجو به د اگر .٤

 دست از يا آوردن به دست در دهد نشان چگونه را خود كهاين ؟خواهد كرد خطاب چه

 .دارد اثر كليدي فردحمايت  دادن

 .ندهد قول فردي هيچ به، به وعده خود عمل كند توانديمكه اگر مطمئن نيست  .٥

است نه  يندفرا يك نامهپايانبه افراد درگير در  يكه دسترس داشته باشدخاطر  به .٦

 اتفاق. يك

 .داشته باشد كپي اسناد تمام از و كرده بردارييادداشت روزانه .٧
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و استاد  يديبرود شرح گفتگو با افراد كل شياداز  كهايناز پيش از هر جلسه و  بعد .٨

 كند. يادداشتراهنما را 

 .كند مطالعه را درسي مرتبط يهاكتاب .٩

با استاد راهنما  يددقت بوده و با زمنديان يندفرا ين. ااست برزمان ينديفرا تحقيق. ١٠

  .انجام پذيرد يسازمستندگو شود و حتماً وگفتدر مورد آن  ليتفصبه

 ازآنجاكه. كننديم يربه افراد گ يكار در تله مصاحبه و دسترستازه يناز محقق بسياري. ١١

برسانند  ياناسال دوره دكترا را به پ ٤تا  ٣ض در عر خواهنديم دانشجوياناز  هادانشگاه

  .ماندينم يانجام دهد باق يطولان جلسات متعدد ودانشجو  كهاين يبرا ياديزمان ز

 يخود را شروع كرد، به مذاكره با دانشكده پزشك يدوره دكترا حامدكه  ي: زمانمثال

سال اجازه را  يكبود. بالاخره بعد از  يمارستانيب يهادرخواستش مشاهده بخشپرداخت و 

و استاد  حامدو  رسيدينم به نظر ياديسال زمان ز يكگذشت  ،. در آن زماننمود يافتدر

سال وقت  يكدانشجو  دهدياجازه نم ياستاد يچه روزها يناما ا؛ آسوده بودند يشراهنما

  تلف كند.

سرعتشان  هاآنخلأ بوده و  يك نامهپايان يمرحله بعد از طراح دانشجوياناز  ياريبس يبرا

متون كار كرده و  يبر رو دانشجويان اندليمااستادان راهنما  كهيدرحال. دهنديرا از دست م

 يادانشجو ممكن است به ساخت  يعلم راحلمرا شروع كنند. در يا راهنما  يلوتمطالعه پا

 يقتشو ،ما يشنهاديپ يتجربه است. قدم بعد يازمندكند كه ن يداپ ياجاستفاده از ابزار احت

  .است نامهپايان شناسيروش از ييهاقسمت نوشتن بهدانشجو شروع 

  پژوهش در اخلاق تياهم - 6
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 مثال يبرا. نكنند دركخوبي به را ياخلاق مسائل تياهم دانشجويان است ممكن 

 خود هايداده از محافظت در ديبا چقدر كه ندانند است ممكن پزشكي علوم دانشجويان

پيش  يمعل مشكلات حل يبرا اقيغيراخل يهاراه ستندين مجبور دانشجويان. محتاط باشند

معمولًا ) است اختلاف محل كه يمسائل در ويژهبه( قاتيتحق ناخواسته يامدهايپ. بگيرند

 مسائل نيا به تجربهيب دانشجويان است ممكن. است محتاطانه تفكر يبرا يمناسب فرصت

 به ديبا اراهنم استادان. خواهد شد كارشان اعتبار رفتن نيب از آن پيامد كه نكنند فكر

 كار با مرتبط يرسم يهادستورالعمل با كاملاً كه دهند خاطر نانياطم دانشجويان

 حفظ رينظ يقانون موردنياز موارد ،ياحرفه الزامات ،)واناتيحكار با  ويژهبه( يشگاهيآزما

 در دانشجويان تجربه. دارند ييآشنا يمحل يا يمل سطح در يقانون مشابه موارد و اطلاعات

 قاتيتحق معمولاً  و ستين ليسانسيا فوق سانسيل دوره يهاپروژه از يشمعمولاً ب ينه،زم اين

 يهادستورالعمل يرو بر شدهيبندطبقه و عيسر مرور كي ديبا. اندنداده انجام مستقل

  .دهند انجام هادستورالعمل نيا يعمل يامدهايپ و ياخلاق

  

مايه سربلندى است و از اخلاق َپست  به مكارم اخلاق پايبند باشيد كه): امام علي (ع

  .برديمشريف را پَست و بزرگوارى را از بين  يهاانساندورى كنيد كه آن 

  

 هم را ياسيسملاحظات  بحث ستيبايم اخلاق بحث موازاتبه هانامهپايان از يبرخ در

 دتوانيكه م است يسؤال يا و مهم موضوع كي قيتحق سؤال كه يزمان. داد قرار نظرمد

 يعموم يامدهايپ مورد در ديبا دانشجو ،گردد هاوجدلبحث از ياريبس شدن ورشعله موجب

  :ديكن توجه ريز مثال به. كند فكر خوب قشيتحق يشخص و
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 انجام را ييهامصاحبهاعضاي دانشكده بهداشت  از نفر ٢٠ با دكترا نامهپايان عنوانبه پريسا

 موضوع يا نكته چيه و است قيتحق خارج يهاابيارز از يكي دوستش سارا. داده است

 كه شوديم متوجه دانشكدهش آموز مسئول اما؛ نديبينم هامصاحبه نيا در را يينابجا

 پيشنهاديهاو . است يشاك مورد نيا در و نمانده پنهان يكاف حد به دهندگانپاسخ يتهو

 دهد رييتغ ايگونهبه را نويسپيش تا گردانديبرمشوراي تحصيلات تكميلي  به را نامهپايان

  .شوديمدر كار دانشجو  ايچندهفتهاين اتفاق موجب وقفه  .بماند پنهاند افرا تيهو كه

اما ممكن است ؛ گذراننديمدر ايران بسياري از دانشجويان دكترا واحد اخلاق در پژوهش را 

در  تواننديمو ضروري نباشد. استاد و دانشج نامهپايانگيري كدهاي اخلاقي در كار كاربه

استفاده از  نامهپايانبا هم گفتگو كنند. اگر در  نامهپايانو ملاحظات اخلاقي  مسائلمورد 

اخلاقي  مسائلمطرح است بايد در  هادادهحيوان و گياه ضروري است يا مسئله حفاظت از 

شر منت هاييافته ازجمله نامهپاياندر خصوص محصولات حاصل از . دقت ويژه به عمل آيد

استادان راهنما و دانشجو به  ه،با نام دانشگا بايستيم نامهپايانشده كليه مقالات مربوط به 

  انتشار برسد.

از انتخاب موضوع تا گزارش پژوهش اخلاقي لازم است در تمامي مراحل  مسائلبديهي است 

، انساني هاييآزمودننتايج رعايت شود. از اصول اساسي اخلاق در پژوهش احترام به 

و رعايت عدالت و اصول محرمانه ماندن اطلاعات شخصي  هاآنبراي پژوهش سودمندي 

بايد هميشه شامل ذكر ملاحظات  نامهپايانپيشنهاديه  هرحالبهاست.  موردمطالعهافراد 

و رعايت  قرارگرفته موردتوجهاخلاقي باشد و مشخص كند كه موازين لازم و اين اصول 

باليني تعيين شود و در  يهاپژوهشدر پژوهش ن طبابت و . لازم است مرز بيخواهد شد

  گرفته شود. هاآنيا ولي قانوني  هايآزمودناز  يكتبصورت نياز رضايت آگاهانه 
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  .امشدهمن براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث  كهراستيبهحضرت محمد (ص): 

  

انساني  هاييآزمودنروي پژوهش و بايد براي  شدهتصويبكدهاي اخلاقي كه در ايران 

  .آمده استرعايت شوند در پيوست كتاب 

اساسي و گاه  اينكتهنامه نيز اخلاقي در چاپ مقالات برگرفته از پايان مسائلرعايت 

در بسياري مراكز علمي كار نگارش مقالات برگرفته از  طورمعمولبهاست.  برانگيزچالش

 ومشاركت فعال دانشج معمولاً باين دوره است و از فرآيند ا ناپذيرجداييبخشي  نامهپايان

استاد راهنماي  ،در اين حالت دانشجو نفر اول عموماً. گيرديمتيم راهنما و مشاور صورت 

و با نظر  مشاركتشانفراخور ميزان  نامهپاياندر  ريدرگساير افراد  واول نويسنده پاسخگ

كسي است كه يا پاسخگو نويسنده مسئول  .گيرنديمنفرات بعدي قرار  عنوانبهاستاد راهنما 

 رودانتظار ميكند. مجدد مقاله رسيدگي مي ينسخه يها يا تقاضاهاي ارائهبه پرسش

 در غير ايفا كند نگارش مقالهاول، نقش بيشتري را در  يبراي كسب اعتبار نويسنده دانشجو

در افراد مشاركت به  دادن اعتبار متناسب .نخواهد بودمستحق چنين جايگاهي  اين صورت

. اين مسئله است جديشود بسيار كارش شناخته مي واسطهبهبه فردي كه  ،دانش يتوسعه

. ندادن اعتبار مهم است و تكرارپذيري نتايجبسط علم ، علمگردش در جريان ين چنهم

آور باشد. اگر محققين به اين باور برسند كه متناسب ممكن است براي جريان دانش زيان

، اين مسئله ممكن گيرديمقرار  مورداستفادهاست نظرات آنان بدون تقدير و تشكر  ممكن

  اطلاعات با ديگران شود. در ميان نگذاشتناعتمادي و است منجر به بي

  تخلف و سرقت علمي
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سرقت علمي اختصاص دادن  .كليدي است ايهكتسرقت علمي ندر مبحث تخلف علمي، 

ون دادن اعتبار متناسب است. سرقت علمي دد ديگر به خود، بايده، فرآيند، نتايج يا لغات فر

باعث تكذيب كار و حقوق تحقيقي  ايغيرمنصفانه صورتبه چراكهجدي است  ياشتباه

ي شدن و كار ديگرمدعي د. همچنين سرقت علمي نوعي دزدي و فريب است. شوميديگري 

با اين فرد خاطي ل ديگران ندارد. فرقي با دزديدن اموا درواقعخود آوردن  حساببهكار او را 

دهد. اين زحمات فرد ديگري را به خود نسبت مي ياي ايده و ثمرهناجوانمردانه صورتبهكار 

است كه سرقت علمي، تخلف از اصول مسلم احترام به ديگران  بحثقابلمسئله همچنين 

مثل راهي  ،استفادهسوء يك وسيله مورد عنوانبهديگران به خود، فرد را  يايدهب است. انتسا

فردي كه داراي ارزش واقعي  عنوانبهنمايد نه ، تلقي ميبرخي مقاصدبه ناحق براي رسيدن 

با عدم اعلام سرقت  شده استبراي كارش باشد. واضح است فردي كه قرباني سرقت علمي 

هاي ادهكه در آزمايشگاهشان داساتيد راهنمايي  مثالعنوانبهزند. علمي، به خودش ضرر مي

اسم  ،كنند و سپس در مقالهشده توسط دانشجويان را مجددًا بررسي مي وتحليلتجزيه

كار انجام  اگر تكراردهند. حتي نمايند، كار دانشجو را به خود نسبت ميدانشجو را ذكر نمي

و  موردتقديربايد  ،توسط دانشجو هاآن وتحليلتجزيهها و آوري دادهضروري باشد، جمعشده 

  .ر قرار گيردتشك

ارجاع به منبع بدون م غيرمستقي تفسير يارائه :از اندعبارتساير انواع سرقت علمي 

و حتي خلاصه  مرجع) ديگران به خود بدون ذكر نشدهچاپ، انتساب كلمات شفاهي (اصلي

شود. حتي انواع ناميده مي» عرجفراموشي م« يع كه گاهرجكردن كار ديگران بدون ذكر م

  .از سرقت علمي نيز وجود دارد تريزيركانه
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مشاركت فعال و مستلزم  نامهپاياندر مقالات برگرفته از  نويسنده بودن

  .پذيري استمسئوليت

  

 صورتبهاين كار كه  افتديماتفاق  ترين نوع سرقت علمي زمانيزااخلاقي مشكل ازنظر

 وجودبااينشود. ام ميديگران انج يراهي جهت ارتقاء افراد ولي به هزينه عنوانبهعمدي 

مقادير زيادي پژوهش گيرد. در فرآيند تصادفي انجام مي صورتبههاي علمي برخي از سرقت

گيرند، بنابراين قرار مي يموردبازنگرو غيره)  شدهچاپها، تجربيات از اطلاعات (مقالات، بحث

نياورد.  به خاطر را هاآنها منبع است كه شخص هنگام نوشتن اطلاعات يا ايده دركقابل

خودش  يهاي سرقت شده واقعاً ايدهحتي در برخي موارد فرد ممكن است فكر كند، ايده

فرم  عنوانبههستند. وقوع سرقت علمي تصادفي هنوز يك مشكل اخلاقي است، اگرچه اغلب 

گيرد). ، اصلاح انجام ميمشخص شد خطا وقتيشود (جدي از سرقت علمي تلقي نمي

  هاي تحقيقاتي ضعيف هستند.فعاليت يدهندهنشان هاآن خلاصه صورتبه

پذيري نويسندگان آشنايي با منابع مرتبط است به اين منظور كه بخشي از مسئوليت 

مناسب انجام شود. ناتواني تشخيص منابع اصلي اطلاعات،  يدر يك زمينه هاآنفعاليت 

  ت.اسسزاوار سرزنش  كهت ي اسرا موجب شده و غفلت تزلزل علمي

  

 ايايده عنوانبه خود شده منتشر نامناسب اطلاعات ارائه عنوانبه علمي خود سرقتي

  .شده است تعريف خود قبلي شده منتشر مقاله از قسمتي استفاده يا و اصلي و جديد

  

شود و ناميده مي» سرقتيخود«نوع ديگري از سرقت علمي وجود دارد كه گاهي 

قبلي خود فرد  شدهچاپتكرار كار  سرقتيخود .كندميرا ايجاد  فرديمنحصربهمشكلات 
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برخي  ،بيايد. به علت فشارهاي موجود براي چاپ مقاله به نظركه جديد  يبه صورتاست 

يك شخص توسط  ي. تكرار ايدهاشكالي ندارد كارممكن است استدلال كنند كه اين يك 

مختلف،  شدهچاپمقالات فرد در  هايايده نشرخودش لزوماً چيز بدي نيست چرا كه با 

قبلي  شدهچاپبخشد و چاپ مقاله توسط يك شخص بر پايه مقالات ها را ارتقا ميايده

 سرقتي خود هرحالبهاست.  قبولقابلها لازم و كاري. برخي دوبارهيستخودش غيرمعمول ن

شود. اين كار فضاي كم و پرهزينه مجلات را ي نويسنده ميعلمموجب افزايش كارنامه 

 برانگيزسؤالاخلاقي  ازنظرهايي را كه اغلب ساير فعاليت سرقتيخودكند. مورد اشغال ميبي

به پژوهش دهد مثل چاپ كردن افراطي مقالات يا تقسيم الشعاع قرار ميهستند، تحت

دهد كه نويسنده زماني رخ مي سرقتيخودمشكل عمده  .هايي با حداقل قابليت انتشاربخش

قبلي، كسب نمايد حتي اگر  شدهچاپرا براي استفاده از اطلاعات ناشر اصلي  تواند اجازهنمي

  كند. كارينويسنده كار خودش را دوباره

  

 نامهپايانو اصرار بر افزايش تعداد مقالات برگرفته از يك  مقالات فايدهبيچاپ 

را از  جامعه علمي تنهانه دوجود ندار در آن كار چنين پتانسيلي واقعاًدر زماني كه 

كند بلكه زمان با ارزش محقق مسئول كه تلاش تحقيقات با ارزش و اصيل دور مي

اين كار يك نوع گيرد. را مي كند تا حد ممكن در راستاي توسعه پيش برودمي

  .شودميمحسوب  سرقتيخود

  

براي كسب اعتباري كه شايسته آن است بلكه براي كمك به  فقطنه مرجع كامل ذكر

تزلزل اغلب منجر به  سرقتيخودضروري است.  ،شاندان در تحقيقات تجربيساير دانشمن
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احتمالًا تخلف از  سرقتيخودشود. همچنين ميپژوهش  مستنداتشده و باعث ابهام در  علم

  است. ٧حق نشرقوانين 

گيري در پذيري راهنمايي را براي تصميمتوجه به دو بحث انصاف و مسئوليت هرحالبه

نويسندگي، ترتيب نويسندگان در مقالات چند نويسنده و حق تناسب خصوص اختصاص م

  .كندهاي نويسنده مسئول فراهم ميساير جنبه

  

  پژوهانه دريافت و پروپوزال از دفاع - 7

. رسدمي پروپوزال از دفاع به نوبت راهنما، استاد توسط آن تائيد و پروپوزال تكميل از پس

. تكميلي تحصيلات در دفاع و گروه در دفاع: گردد ربرگزا دفاع جلسه دو است ممكن البته

 با اسلايدهايي قالب در گوييهگزاف بدون را خود روشن مطالب دانشجو است لازم ،هرحالبه

 يهاسؤال شدنمطرح به نوبت دانشجو، ارائه از پس. نمايد آماده مشخص زمانمدت رعايت

 را خود بايد دانشجو كه شوديم سيدهپر دفاع جلسه در دشواري سؤالات گاه. رسديم داوران

  :نمايد آماده هاآن به پاسخگويي براي

 رويكرد شما چيست؟ نوآوري شما كدام است؟ - 

 ؟كنيديمانجام كار چگونه ارزيابي  زمانمدتپيشرفت خود را در طول  - 

 معيارهاي كامل بودن كار و موفقيت شما چيست؟ - 

و  هايفناورسترسي به آخرين چگونه نتايج مورد انتظار شما با استفاده از د - 

 ؟خواهد كرددستاوردهاي علمي تغيير 

 است؟ پذيرانجام نامهپايانآيا اين  - 

                                                           
2. Copyright 
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وارد  توانددفاع و تصويب پيشنهاديه دانشجو مي در جلسهپس از پرسش و پاسخ  - 

 عملياتي شود. كار

  

از حضور در جلسه دفاع از پروپوزال تمامي پيش مهم اين است كه دانشجو 

حتمالي كه ممكن است از او پرسيده شود را در ذهن مرور كند و ا سؤالات

آماده كند تا در جلسه در  هاآنمستدل و مبتني بر مستندات براي  يهاپاسخ

  غافلگير نشود. شدهطرحم سؤالاتمقابل 

 

در ايران  .كند اقدام پژوهانه دريافت به نسبت تواندمي دانشجو پروپوزال، تصويب از پس

كه اعطاي پژوهانه براي دانشجويان دكتراي تخصصي به راه افتاده است.  چند سالي است

 هايسازمان هيبورس دانشجويان پژوهانه، اعطاي طرح اجراي نامهشيوه اساس بر البته

 پژوهانه افتيدر مشمول ،يدولت مؤسسات در وقتتمام شاغل اي و ليتحص به مأمور مختلف،

  .شده استژوهانه در پيوست كتاب آورده مقررات مربوط به دريافت پ .باشندينم

  نامهپايان تا پروپوزال از - 8

 از يآگاه. كنديم فكر كار يابتدا در دانشجو كي كه است آن از ترپيچيده يدكتر نامهپايان

 مرحله تا پروپوزال تصويب از بعد. است نامهپايان خود از ترمهم ،نامهپايان انجام سميمكان

 كار صرف كه زماني توانايي، ميزان به توجه با دانشجويان ،نامهپايان از دفاع و مقاله نگارش

 خواهند طي متفاوتي مسير ،اندكرده انتخاب كه اينامهپايان نوع و رشته ماهيت ،كننديم

 درگير گاه و نمايديم مروري مقاله نوشتن به شروع نخست گام درهمان دانشجو گاه. نمود

  .كنديم آزمايشگاه در روش يك اندازيراه و نصب يا و وردنيازم دستگاه ،يهمواد اول تهيه
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 هايروش استخراج و متون تردقيق اما مجدد مطالعه به است لازم دانشجويان از بعضي

 و آمادگي كسب جهت هاييدوره در شركت نويسي،برنامه ها،داده تحليل در جديد

 در شده تعريف اهداف به سيدنر به موفق پايان در تا بپردازند موردنياز هايتكنيك

 تجربه را بزرگ پژوهش كي كه است يبار نياول يدكتر دانشجويان اغلب. گردند پروپوزال

 به علت. است دانشجويان همه يبرا بزرگ يچالش يدكتر نامهپايان نيبنابرا كنند،يم

 تورالعملدس توانينم متفاوت، يكردهايرو و هانامهپايان موضوع استعدادها، بودن متفاوت

 در دانشجويان دوره اين طول در آنچه ماا؛ ددا ارائه مهم نياانجام  يبرا را و يكساني ساده

  :داشته باشند توجه آن به بايد نياز صورت در مختلف فيلدهاي

 نقشه اساس بر بايد همواره دانشجو. است كار در انسجام و ترتيب نظم، رعايت - 

 .بردارد گام راستا آن در و داشته هدافا به رسيدن براي مشيخط يك. كند حركت

 تكميل به شد روبرو مشكل با كار از بخشي در چنانچه نكند، متوقف را كار هرگز - 

 از پس و بپردازد پروژه روي كار به مستمر طوربه. بپردازد هابخش ساير در پروژه

 در پاداشي) دانشجو خود نقشه يا يبندزمان جدول اساس بره (مرحل هر گذراندن

  .بدهد خود به يا استراحت بيشتره كوتا تعطيلات البق

 داشته ينظر و يكاربرد يهاپژوهش در تجربه اگر. باشد گرايانهعمل مشاوره - 

 يبا ارزش بحث كه رسديم به نظر يمنطق. ميكن سهيمقا را جينتا ميتوانيم م،يباش

اين نكته  نفر كي قبلاً كاشيا« ميينگو انتها در تا ميباش داشته نظرصاحب افراد با

 .»بود گفته من بهرا 
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 منظمي ملاقات خود، راهنماي استاد با بايد حتماً  دانشجو دوره، اين طول در - 

 بحث به استاد با دادهرخ آنچه خصوص در و داده ارائه كار گزارش ،داشته باشد

  .بپردازد

 لاً معمو. است دانشجويان يبرا اتيضرور از نوشتن ،نامهپايان نيآغاز مراحل از - 

 استاد كمك به ازين بدون هاينامانند  و يقاتيتحق يهاتيسا ها،داده به دانشجويان

 در كه كند وادار را دانشجو راهنما، استاد است بهتر اما؛ دارند يدسترس راهنما

 يبرا كنديم يط كه را يمراحل و كند صحبت يبا و موارد نيا به يدسترس مورد

  .سديبنو او

 ديتول خود امر نيا و رديگيم قرار يبررس و نقد ،يداور مورد اغلب نامهپايان كار - 

 يهاطرح ريسا برخلاف ،نامهپايان يبرا يابيارز سميمكان. كنديم اضطراب

 يابيارز يبرا يمشخص استاندارد و قرارداد چيه. است فردبهمنحصر كاملاً  يقاتيتحق

 .ديدانيم را كار ارزش شماخود  فقط و ندارد وجود

كشور  از خارج مطالعاتي فرصت براي نيزا ر زماني بايد دانشجو دوره اين در - 

 .شده است داده شرح بعد كتاب يهاقسمت در كار روند كه دهد، اختصاص

 

  كار شرفتيپ گزارش - 9

 شرفتيپ نحوه از يگزارش راهنما استاد به نظر بنا و منظم طوربه بايستيدانشجو م

 گزارش تا چهار دو دفاع ازپيش  تا است موظف رادكت يدانشجو هر. كند ارائه شيكارها

 هم كار شرفتيپ گزارش كي ارائه هادانشگاه از يبعض در هرچند. كند ارائه كار شرفتيپ

، شده است ليتشك مستقل قسمت چند از معمولاً  دكترا نامهپايان ازآنجاكه. است يكاف
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 نوع برحسب. گردديم ارائه جودانش كار اول مرحله انيپا در معمولاً  اول كار شرفتيپ زارشگ

 هرچند. برساند انيپا به ماه ٩ تا ٦ نيب را مرحله نيا تواننديم دانشجويان نامهپايان

 از شيب ديشا شرفتشانيپ گزارش نياول ارائه كندترند، كار سرعت ازلحاظ كه يانيدانشجو

 ترعيسر ارائه به را دانشجو ستيبايم راهنما استاد. انجامديب طول به كار شروع از سال كي

  .كند قيتشو گزارش نيا

 ستيبايم دانشجو و داشته يخاص فرمت كار شرفتيپ گزارش كشورهاي دانشگاهبيشتر  در

 دانشكده آموزش به را گزارش فرمت آن يمبنا بر ،باريك ماه ٦ هر پروپوزال از دفاع از بعد

 و دانشكده يآموزش معاون ،هنمااستاد را ،گروه يرمد تائيد به ديبا گزارش نيا. دينما ارائه

 در. آمده است وستيپ در فرم نيا از يانمونه. باشد دهيرس دانشكده يليتكم لاتيتحص ريمد

 و راهنما استاد حضور با زين كار شرفتيپ گزارش هايجلسه راهنما استاد ديصلاحد صورت

 در ديبا شجودان. است دانشجو به عهده زين جلسه يهماهنگ كه گردديم برگزار نيمشاور

 آسان ياهنگهم ناامك عدم و استادان كار برنامه بودن فشرده به توجه با داشته باشد نظر

 ديبا و افتد قيتعو شتريب اي و هفته ٤ تا يحت كار شرفتيپ گزارش ارائه زمان است ممكن

  .گردد لحاظپيش  از دانشجو يبندزمان جدول در قيتعو نيا

  

  مقاله نگارش -10

 ابتداي همان از شايد بنابراين،. است نامهپايان از دفاع شرط مقاله، پذيرش ولاًمعم ازآنجاكه

 با ايمجله در را خود نامهپايان با مرتبط مقاله پذيرش دغدغه دانشجو دكتري دوره شروع

 مقاله كه است ايمجله ،نامهپايان كار هاييابارز از يكي. دارد گروه قبولقابل يرتأث يبضر

 دانسته، بهتر را شده انجام كار ودانشج بيروني، شاخص هر از قبل اما؛ ده استشچاپ آن در



 

 pg. ٧٩ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

 نظر در زمان در تا كند انتخاب خود كار حد در ايمجله دانشجو شوديم پيشنهاد بنابراين

  .نگردد توأم يرتأخ با فرآيند و نشود روبرو مشكل با مقاله پذيرش و نگارش براي شدهگرفته

 است ممكن داده، انجام خود تحقيقي حوزه پيرامون كاملي العاتيمط سير كه دانشجويي

 بيشتر اما؛ دهد ارائه راهنما استاد به مروري مقاله يك البق در را خود مطالعه نتيجه

 نگارش، از پس. كنندمي آغاز را مقاله نگارش نظرمورد نتيجه گرفتن از پس دانشجويان

 كه زماني ويژهبه. دهدمي قرار مشاور و راهنما استاد اختيار در را خود نويسپيش دانشجو

 مقاله مطالعه به دقتبه مشاور و راهنما استاد است لازم است اشتجربه اولين دانشجو

بين مجله و نويسنده  مقاله وآمدرفت در گاه. دهند انتقال دانشجو به را لازم نكات و پرداخته

  .كرد خواهد تغيير يكلبه مقاله

 مورد اين در دهد، اختصاص مجله داوران به نظر پاسخگويي جهت بايد نيز را زماني دانشجو

  .گردد مندبهره مشاور و راهنما استاد اتنظر از است لازم

در خصوص دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهش كه لازم است حداقل سه مقاله برگرفته از 

اهميت بالاتر و مشكلات  را در مجلات معتبر علمي به چاپ برسانند اين اتفاق از نامهپايان

  بيشتري برخوردار است.

پيشين كتاب بحث  يهاقسمتمربوط به نگارش و چاپ مقاله در اخلاقي  مسائلدر مورد 

  .شده است

 ياريبس يهابينش و فراز با كه است فرديمنحصربه نديفرا و يمهارت يكيتكن ،وشتنن 

و  بااحساس نامهپايان نگارش اما؛ است فرساطاقت و برزمان يكار ،نوشتن .است همراه

 دانشجويان از يبعض يبرا نامهپايان نوشتن علت همين به. است همراه نيز يخاص جانيه

 را نوشتن كه كند متقاعد را دانشجو ديبا راهنما استاد پروپوزال از دفاع از بعد. است دشوار
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 نيا راهنما استاد فياوظ از. دهد ادامه مستمر طوربه را كار نيا و كرده شروع زودتر چه هر

 كار آخر در دينبا و نبوده نامهپايان از جدا يبخش نوشتن كه اموزديب دانشجو به كه است

 نوشتن كه كرد فراموش نبايد اما است ترآسان نوشتن افراد از يبرخ يبرا گرچه. رديگ انجام

 ها،مجله ها،نامهنپايا ها،كتاب. دارد نياز ممارست و تمرين به بلكه ست،ين يذات استعداد كي

  .نيامده است به وجود ياتفاق و بوده يعلم كار حاصل همه هامقاله

 يدكتر يدانشجو يزندگ روزانه يحت و مهم ياجزا از يكي نوشتن كه بداند ديبا انشجود 

 بر علاوه. رود كنار آرامآرام نوشتن مورد در نامناسب يرفتار يالگوها و انتظارها ديبا. است

 استاد شوديم پيشنهاد سد،يبنو پيوسته كه كرد يادآوري ديبا همواره دانشجو به كهاين

 خود فيوظا از يبخش را نيا و اموزديب دانشجو به را نوشتن تا كند فراهم يطيمح راهنما

  .بداند

 ديبا دانشجو. ابدييم شيافزا دانشجو مهارت ن،يتمر با و است فن كي نوشتن

  .رديبگ ادي را نقادانه تفكر و شود مثبت تفكر به قيتشو

  

 يبرا نامهپايان نويسپيش هيته گاه. است متفاوت اريبس نوشتن مقوله به دانشجويان نگرش

 در. است دانشجو نوشتن فرم و ساختار به مربوط مسئله زين يگاه است، دشوار دانشجو

 وجود يراز ازمندند،ين نوشتن باب در ييراهنما به يليتكم لاتيتحص دانشجويان مواقع شتريب

 در بازخورد و نقد انيدانشگاه يتمام يبرا. است يالزام نامهپايان متن در يمنطق ارتباط

 گذرانده دروس بر يمبتن دانش از يبيترك نامهپايان نگارش. است ديمف يشانهانوشته مورد

 از حاصل جينتاو  شده انجام كار دانش، نيهمچن و مربوطه لديف در يعلم يهانوشته شده،

  .است نامهپايان نوشتن در مهم مسائل از هم يعلم ينوشتار يالگو وجود. است دانشجو كار
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 زين متبحر سندگانينو يبرا يحت نوشتن است، نييپا جينتا نانياطم بيضر كه شرايطي در

 يحالت نيچن در. است دشوار دانشجويان يبرا پروپوزال نوشتن علت نيهم به است، دشوار

. ديكن ييگوكم كه ديندار ليتما شما حالدرعين و كرد صحبت جينتا يرو اديز توانينم

 به دنبال يقيعم بحث و چالش خود توانديم د،يستين مطمئن كه يجينتا رامونيپ نوشتن

  .ديبخش ارتقا را جينتا ابتدا ديبا صورت ينا در كه داشته باشد

 رايز است كنندهتهخس نامهپايان نوشتن كه گردد اشاره هم نكته اين به است لازم البته

 وجود بخش نيا در يديجد افتهي و پژوهش گريد و ميبپرداز جينتا ارائه به تنها ميمجبور

 مسائل و مشكل ساختن آشكار به رايز است ديمف اريبس نامهپايان نوشتن مقابل، در. ندارد

  .آورديم فراهم را يديجد يهانشيب و كنديم كمك موجود

 يبرا. دهند تشكيل خود بين در هاييگروه نوشتن، مهارت ارتقا جهت تواننديم دانشجويان

 يهاكلاس شوديم شنهاديپ. داشته باشد وجود دوطرفه اعتماد ديبا ييهاگروه نيچن ليتشك

 گروه عضو هر. گردد ليتشك يليتكم لاتيتحص دانشجويان از چندنفره يهاگروهر د يهفتگ

 به يبعد جلسه از قبل روز كي آن را و سديبنو اشيفعل كار درباره پاراگراف دو اي كي

 اختيار در گروه هر هاينوشته و شود گرفته يكپ هانوشته تمام از. دهد ليتحو حاضران

 كنندهناراحت هم و همدلانه هم يبررس نيا. گيرد قرار انتقاد و داوري جهت ديگر گروه

 ميتقس تساويبه را كار كه شوند متعهد ديبا يهايجلسه نيچن در كنندگانشركت. است

 و شود ميتقس افراد نيب هانوشته كه است بهتر گاه. كنند حفظ را هم احترام و كرده

  .شودمي متمركز كار كي يرو تنها فرد هر ترتيباينبه

  

  ه:مقال از نگارشپيش به دانشجو دكتري  هيتوص چند
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 بنويسيد.چند مقاله يك يا ، نامهپاياننهايي از نگارش پيش  -

 شود، نوشته جيمشخص باشد، ابتدا نتا خوبيبه نامهپايانت كه نحوه نگارش اس لازم -

ر انتها د. دگرد آغاز، شدهمشخص هاآن تيوضع يباًتقركه  ييهافصل نوشتنسپس 

 ريپذتكرار نديفرآ نيكه ا كردفراموش  دي. البته نباشود نوشته و خلاصه مقدمه

 است.

 چه درباره كه ديدانيم قاًيدق شما رايز د،يسيبنو قيدق است مقدور كه آنجا تا -

  .داشت خواهد بر شما دوش از را يسيبازنو تعدد كار در دقت. ديكنيم صحبت

. مهم است هاينكته براي نوشتن يپرتحواسز مكاني براي تمركز و رهايي اكتابخانه  

كتابخانه و حضور در يك سالن مطالعه يا  شودينممحيط خانه براي اين كار توصيه  معمولاً 

  .شوديمبيشتر موجب تمركز 

 طوربه را كار اين و كنداز همان ابتدا آغاز  را نوشتن يددانشجو با :ار در نوشتناستمر

 تحويلاستاد راهنما  بهو گزارش كار خود را مكتوب  تكاليف چنين،همادامه دهد.  مستمر

مرار در نوشتن، ، نقشه و استشدهطرحدو موضوع م اهميت. ممكن است دانشجو به بدهد

 به را مهم موارد اين اهميت زير هاينكتهبهتر است استاد راهنما در قالب . آگاه نباشد

  :گردد متذكر دانشجو

 .شوديم كار آساني باعث نوشتن -

 .شوديم تبديل عادت يك به بنويسيد هرروز اگر -

 شود. يادر يجمع گردد وانگه قطرهقطره -

 يفتكل ينبا بدتر روعدر زمان ش كند، ودداريخ نوشتن ازدانشجو  يزمان طولان اگر -

 .خواهد شدعمرش مواجه 
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. شوديم ديده راحتيبه كوچك يهابخش قالب در و نويسپيش در موجود اشتباه -

 ٢٠٠كلمه در روز شنبه،  ١٠٠ نوشتنخواهند بود،  نامهپايانسازنده  هابخش همين

 تشكيل را نامهپاياناز  يميم عظحج انتها در هاآن يرهذخ ،غيره و يكشنبهكلمه در روز 

 .داد خواهد

 ياممكن است گم  هايشنوشته كه كندنمي باور گاهيچه دانشجو :و امنيت ايمني

 را خصوص اينراهنما بايد به دانشجو تذكر لازم در  استادبرود.  يناز ب ياو  ودش يدهدزد

و گرفتن  دارينگهدر  كه گردد متذكر را نكته اين دانشجو به بايد راهنما استاد. بدهد

 هر يا فلش بشكند، ديسي حساس باشد. ممكن است هايشاز نوشته نسخه ينچند

 اشعه خاطر به تاپلپ اطلاعات دارد امكان. شود گمخراب يا  است ممكن جانبي حافظه

از  يكپ يك وجود بنابراين؛ برود بين از موارد ساير يا و فرودگاه در موجود ايكس

 دارينگه ايمن و جداگانه هاييمكان در بايد مخصوصاً هايكپ ينت. ااس ياطلاعات الزام

 ديسي يد. باشوند دارينگه دانشكده و منزلدر  يدبا يچاپ هاينسخه مثال براي. شوند

نداشته  وجود شدن دزديده امكان كه شوند دارينگه درجايي جانبي هايحافظه يرسا يا

شنيدن  برد خواهد پي ،بند ينا يتاهم به جودانشكه  هاييراه بهترين از يكي. باشد

  داستان موارد صورت گرفته ديگران است.

است  غيراخلاقيكار  ين. ااست دانشجويانمشكلات بزرگ از  يكياطلاعات  ه شدنيددزد

 و ماجرا بودن انگيزغم ،قتي به انرژي و زمان صرف شده براي اين اطلاعات فكر كنيمو

 و آمدهپيش موردي كه صورتي در. گرددمي مشخص يقربان دانشجوي براي آن اهميت

 ايمني رعايت عدم علت به صرفاً كه قرباني دانشجوي اشك از پر چشمان شاهد استاد
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اندرز  براي راداستان  توانديم ،بوده است دادهازدست را خود منابع و اطلاعات همه

  .كند بيان شياندانشجوگرفتن 

 كرده آگاه زودهنگام و منظم نوشتن به نياز درباره را دانشجويان راهنما استاد كه زماني

استاد  آنگاهكنند،  يهته يبانخود پشت هاينوشتهدست از حتماً  كه كند متقاعد را هاآن و

  .كرده است ييدانشجو را راهنما باتجربهبك استاد  عنوانبهراهنما 

 نياز نوشتن رايب بيشتري هايكمك به دانشجويان از بعضي ،ذكرشده گام سه بر علاوه

  :كند كمك دانشجويان به تواندمي زير قوانين. دارند

 .نبوده است ايحرفها ابتد از كسچيه. دهيد زمان خود به -

 .داشته باشيد تعصب كار موقعبه انجام به نسبت. كنيد تعريف زمان خود براي -

 .دارند وجود مختلفي سودمند هايمدل. دهيد شكل بنويسيد خواهيديم آنچه به -

 و heading، Table of contentمانند  Word هاييكتكناز  استفاده -

Break  القا خواننده بهرا  يسندهنو ها مهارتجملهو ساختار  نامهپاياندر نگارش 

 .كندمي

 كارد كه خوانندگان متوجه شون شود نوشته بايد ايگونهبه شناسيروش بخش -

قسمت  نشده، داده توضيح ياتجزئكه تمام  زماني ا. تگرفته استانجام  چگونه

 .نخواهد يافت يانپا شناسيروش

 ازمناسب هر رشته بايد استفاده كرد.  هايكلمه و هااز جمله نامهپايان نگارش در -

 .گردد يز، پرهشوديماستفاده  يزيونتلو هايبرنامهكه در  ايكليشه هايجمله نوشتن

 .دهيد قرار مشخصي قسمت در را آن و كرده مشخص را خود نتايج ترينمهم -
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 پيوست قسمت در را هاآن بايد. گيرندنمي جاي اصلي قسمت در تكنيكي موارد -

 .دهيد قرار

 شما را به زحمت اندازد. نامهپايان يآمار هايقسمت كه باشيد داشته انتظار -

 راه. دارد تعلق منابع قسمت از بعد ،نامهپايان انتهايي بخش به خام هايداده -

به  وخطاآزمون هاهفته از بعد نامهپايان اصلي قسمت در هاآن كردن خلاصه صحيح

 .آيديم دست

منظور جداول به زحمت افتاده و  يافتن يخواننده برا يدباشند. نبا ياگو يدبا جداول -

 جدول را جستجو كند. يرامونپ

 .نكنيد ذكرمنابع  عنوانبه ،يدانكرده مطالعهرا كه  مقالاتي -

 يك خلق كار اين از هدف. باشد زيبا و ساده بايدته از متون مطالب برگرف ترجمه -

 .است روان اثر

 بلند را آن همكاران از يكي است بهتر. كنيد كنترل مجدداً  را شدهپيتا نسخه -

 .كند كنترل را آن ديكته و نگارش و خوانده

  

  مؤثرنگارش  دربارهنكاتي 

براي نوشتن و  افتهيمانسازداشتن يك ساختار  يكينگارش دو نكته بسيار مهم در 

  منطقي در ارائه مطالب و موضوعات است. علاوه بر اين: تأخرديگري وجود يك تقدم و 

 »خواهم چه چيزي بگويم؟مي«از خود بپرسيد  •

 طول جملات كوتاه و متنوع باشد. •

 از پاراگراف اصولي و منطقي استفاده كنيد. •
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 را در نظر داشته باشيد. مهناپايانهاي يكسان در طول اژهواستفاده از كلمات  •

 نظر داشته باشيد.سادگي بجاي پيچيدگي را مد •

 .كنديمهاي مصطلح و كوتاه به درك مطلب بيشتر كمك استفاده از واژه •

 پرهيز از كلمات غير لازم يك ضرورت است. •

 را هميشه در نظر داشته باشيد. توسط خودتان و ديگر همكاران نامهپايانمرور  •

 الفبايي ارائه شود. صورتبه نامهپاياندر ابتداي  توانديمتصاري توضيح كلمات اخ •

 است. بااهميتبسيار  مؤثرنگارش  در گذاريفاصلهگذاري و رعايت اصول نقطه •

صفحات،  (فونت، اندازه حروف، حاشيه نامهپايان يهابخشو رواني همه  يخوانهم •

 .) را از ياد نبريدهايناو مانند  پانويسشماره صفحات، 

 احتياط كنيد. هاواژهمطالب را بزرگنمايي نكنيد و در به كار گرفتن  •

و ذهنيت  هاواژهنكنيد و سعي كنيد درك صحيحي از  داوريپيشدر ارائه مطالب  •

 باشيد.ع موضوروشني نسبت به 

كلمات و جملات براي بيان مطلب خود  حداقلاقتصاد كلمات را رعايت كنيد (از  •

 .استفاده كنيد)

را  مورداستفادهدليل بياوريد و در موارد لازم منبع  نويسيديمالبي كه براي مط •

 درج كنيد.

داري كرده و مورد اتهام سرقت علمي مراقب باشيد در انتقال مطالب ديگران امانت •

 .قرار نگيريدو ادبي 

سبك نگارش بايد روشن، منطقي و متوالي باشد و شيوه نگارش يكنواختي در  •

 .شده باشدت رعاي نامهپايانطول 
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  نامهپايان از دفاع -12

علوم پايه پزشـكي و بهداشـت و  هايرشتهو يا دستيار    (Ph.D)دانشجوي دوره دكتراي 

كـه حـداقل يـك مقالـه از كـار  اسـتخـود  نامـهپايانز داروسازي هنگامي مجاز به دفاع ا

هشـي بـه چـاپ پژو-اول يا دوم در يك مجله معتبر علمي مؤلف عنوانبهتحقيقاتي خود را 

كـه گفتـه شـد طبـق  طورهمـان رسانده و يـا گـواهي پـذيرش آن را اخـذ نمـوده باشـد.

بـراي دانشـجويان دكتـراي  نامهپايانموجود حداقل تعداد مقالات برگرفته از  هاينامهآيين

  .استتخصصي پژوهش سه مقاله 

 استاد تائيد با نيز نامهپايان نگارش بخش و گرفته را مقاله پذيرش دانشجو كه ازآنپس

 دانشجو يه پس از اعلام آمادگك افتديم ياندفاع به جر يندبالاخره فرآ ،پذيرد پايان راهنما

يلي يا معاون تكم يلاتتحص يرمد به يزگروه ن يرمد ،گروه يرمد تائيد و به استاد راهنما

 يا شدن داور مشخص و تكميلي تحصيلات تائيد از پس. نمايديمم دانشكده اعلا آموزشي

 استاد شنهاديپ معمولًا با نامهپايان داوران اي داور انتخاب. شوديم تعيين دفاع تاريخ داوران

طبق مقررات . گيرديم صورت دانشكده يآموزش معاون دعوت و گروه يرمد تائيد راهنما،

بايد حداقل داراي درجه دانشياري باشد و دو نفر از  ،داورانهيئتآموزشي يك نفر از اعضاي 

  ديگر انتخاب شوند. مؤسساتو  هادانشگاهبايد از  داورانهيئتضاي اع

 علميهيئـتمشـاور و چهـار عضـو  ،متشكل است از اسـاتيد راهنمـا نامهپايان داورانهيئت 

حـداقل اسـتادياري و سـه دانشياري يا استادي و يـا تحقيقاتي با درجه  مؤسساتدانشگاه يا 

به پيشنهاد استاد راهنمـا  صيلات تكميلي اين افراددر دوره تحپژوهش سال سابقه تدريس يا 

  د.شونيمدانشكده تعيين توسط شوراي تحصيلات تكميلي و گروه آموزشي 
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. گيرديم صورت مربوط يآموزش گروه درون در نديفرآ نيا يتمام هادانشگاه يبرخ در

 داور. است يدرون داور كي و يرونيب داور كي حداقل شامل نامهپايان دفاع جلسه داوران

، شده انجام نامهپايان كار كه ايحيطه در يعلم كار سابقه و يتخصص موضوع تناسببه

 سؤالات به كامل طوربه بايد خود، كار ارائه از پس دانشجو دفاع جلسه در. شوديم نتخابا

 قرائت به دانشجو نيز داوران كميته توسط قبولي نمره اعلام از پس. گويد پاسخ داوران

  ).رسيد پايان به آري است، نشدنيفراموش و شيرين بسيار لحظه اين( پردازدمي امهسوگندن

  نامهپايانظايف داور ونقش 

نبايد يك جلسه فرماليته تلقي شود كه  وجههيچبهامتحان نهايي دوره دكتراي تخصصي 

ت قبولي بدون اصلاحات، قبولي با اصلاحا توانديممعلوم است. نتيجه پيش نتيجه آن از 

  ، قبولي با اصلاحات عمده (با يا بدون برگزاري امتحان مجدد) و حتي مردودي باشد.يجزئ

  

عدالت و تقوا، دانش و آگاهى نسبت به احكام و علوم امام علي (ع): در قضاوت و داوري 

كه پس از  ايگونهبه نگريواقع جوييحقمرتبط با قضاوت، نيرومندى و استوارى شخصيت، 

و پايدارى در برابر فريب مال و جاه و  نيازيبير آن اصرار نورزد، كشف خطاى خود ب

، كنندگانمراجعهدر برابر مردم و  صدرسعهو توقف در شبهات،  يتأنشهرت، دقت و 

  .از اصول است و اصالت در ميان مردم ينامخوش
  

سابقه دكترا حضور يك تا دو داور بيروني ضروري است.  دانشجوياندر امتحان نهايي 

كه در دانشگاه  گردديمسال بر  ٦٠٠استفاده از داور بيروني در امتحان نهايي به حدود 

بوده، در ساير  علميهيئتعضو  معمولاًفردي است كه بيروني داور . شده استآكسفورد ثبت 

. او نقش كنديمو در همان حوزه تحقيقي كار  كنديمعلمي كار  مؤسساتو  هادانشگاه



 

 pg. ٨٩ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

كه امتحان نهايي در غياب استاد راهنما و  هادانشگاهن دارد و در برخي اساسي در اين امتحا

كار دانشجو است. نقش اصلي او جدا از داوري  كنندهتعيين شوديماساتيد مشاور برگزار 

قضاوت در اين مورد است كه آيا اين فرد قابليت تخصصي كافي براي آن كه  نامهپايان

آيا او توانسته حرف علمي جديدي ا دارد يا خير؟ شود ر نائلدكتراي تخصصي  عنوانبه

؟ و آيا كار رسيده استدر حيطه تخصصي خود  ارزشيابيبزند؟ آيا به مرحله قضاوت و 

 را دارد؟ شناسيروشاظ محتوايي و استانداردهاي لازم به لحارزش و تحقيقي انجام شده 

در مورد آن  ايعادلانهبتواند قضاوت  و با دقت بخواند تا خوبيبهرا  نامهپايانداور بيروني بايد 

  .داشته باشد

قابليت تخصصي  كه آيا دانشجو كنديمقضاوت  ،نامهپايانجدا از داوري داور بيروني 

شود را دارد يا خير؟ آيا او توانسته  نائلدكتراي تخصصي  عنوانبهكافي براي آن كه 

حيطه تخصصي خود  در ارزشيابيحرف علمي جديدي بزند؟ آيا به مرحله قضاوت و 

؟ و آيا كار تحقيقي انجام شده ارزش و استانداردهاي لازم به لحاظ رسيده است

  را دارد؟ شناسيروشمحتوايي و 

  

طور كشور ما وجود دارد. او همان ازجملهر نظام آموزشي بيشتر كشورها دداور داخلي نيز 

گروه آموزشي است كه  نمعمولاً هماهمان دانشگاه و  علميهيئتكه از نامش پيداست عضو 

كه براي  نامهپاياندانشجو در آن به تحصيل و تحقيق پرداخته است. او نيز بايد نسخه پاياني 

قضاوت علمي بر بخواند. نقش ويژه او علاوه  دقتبهدريافت كند و  موقعبهرا  شدهآمادهدفاع 

م كار و نگارش در مورد كار تحقيق انجام شده اين است كه ببيند آيا دانشجو در انجا

  يا خير؟ كرده استاستانداردهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه را رعايت  نامهپايان
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كه در  كنديماستاد داور داخلي به آموزش پيشنهاد  عنوانبهفردي را  معمولاًاستاد راهنما 

  .داشته باشدهم تجارب علمي مرتبط  نامهپايانزمينه مفاد 

 نامهپاياناز حضور در جلسه دفاع در خصوص اين پيش بهتر است داور داخلي و بيروني 

 رودرروملاقات  صورتبهتعامل داشته نقطه نظرات خود را مبادله كنند. اين كار ممكن است 

  از طريق ارتباط مجازي اين تعامل را برقرار كرد. توانيمممكن نباشد ولي 

  

 نامهپايان خصوص در دفاع جلسه در حضور از پيش بيروني و داخلي داور است بهتر

  .كنند مبادله را خود نظرات نقطه داشته تعامل

  

باشد، نقش دوستي نقاد را بازي كند، بيشتر  كنندهتيحماداور چه داخلي چه بيروني بايد 

گوش بدهد و كمتر حرف بزند و نقطه نظراتي متعادل، مستند و علمي ارائه دهد. او بايد 

كمتر دچار استرس و فشار رواني ه دانشجو هر چمحيط را براي دانشجو صميمانه كند تا 

نكند.  دارخدشهخوب مديريت شود تا اهداف جلسه دفاع را  بايد يميتصمگردد ولي اين 

  اخذ دكتراي تخصصي است و نه اخذ جايزه نوبل!بايد به ياد داشت كه جلسه دفاع براي 
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دكتري دانشجوي و اراهنم استاد: ٣ فصل  

 

دوره  ويژهبهكتاب به روابط استاد و دانشجو در دوره تحصيلات تكميلي و وم سفصل 

. در اين فصل سعي شده به وظايف استاد راهنما در برابر يافته استاختصاصدكتري 

اهميت موضوع در فصل  برحسباز مطالب  ايپاره به اگرچهدانشجوي دكتري اشاره گردد، 

  .شده است اختهپرداول نيز 

دوره دكترا است.  دانشجويانو نظارت  يياستادان، راهنما بخشرضايت رويدادهاي از

است. زيرا  هيهديك  اشتخصصي طهيدر ح ديجد يدانشجو كي ييهر استاد، راهنما يبرا

 حاصل نانياطم گردد،يوي به نسل بعد منتقل م يمهم كه كار تخصص نيمدرس از ا

 لاتيتحص دانشجويان تعداد و وجود يآموزش گروه تيموفق يهاصاز شاخ يكي. نمايدمي

 حساببه تيموفق كيدانشجو  يبرا تنهانهدكترا  نامهپايان زيآمتيموفق اتمام. است يليتكم

آن  به دنبالو  شده محسوببزرگ  يروزيپ كياستاد راهنما هم گروه و  يبلكه برا د،يآيم

  .كندياحساس مرا  ياحرفه غرور تجربه راهنما استاد

  

 يك در آن ارائه تحقيقاتي، پروژه يك انجام جديد، دانشجوي يك ديدن

 استاد، هر براي. است شيرين تجربه يك مقاله چاپ مشاهده و معتبر كنفرانس

  .است هديه تخصصي حيطه در جديد دانشجوي يك راهنمايي

  

 يندفرآ ريزيبرنامه، راهنمايي در زمينه ماهيت پژوهش و استانداردهاي مورد انتظار شامل

ميداني  يهاتيبراي فعال ويژهبهمتون، ملزومات مرتبط با ايمني و سلامتي ( بررسي، پژوهش
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توسط كميته اخلاق  تائيدو آزمايشگاهي)، قوانين اخلاقي مربوطه و نيازهاي احتمالي براي 

راي دوره آموزشي خاص در صورت نياز و راهنمايي (يا هماهنگي ب گذراندندانشگاه، 

  .برشمرد راهنما استاد وظايف از توانيم را موردنياز يهاكيتكن اجرايراهنمايي) در 

  تحصيلي فوظاي يراستا در ااستاد راهنم به يهايتوصيه

به  »درخور اييقهو سلذوق «توسط استاد راهنما در جهت پرورش  دانشجو هدايت نحوه

انشجوي دكتري بايد اين مهارت را اي برخوردار است. دالعادهاز اهميت فوق علمي لحاظ

چه وقت يك ، بوده بخشنتيجهكسب نمايد تا بتواند تشخيص دهد چه زماني يك آزمايش 

است و چه زماني يك فرضيه  قبولقابلتحليل صحيح است، چه هنگام يك برداشت 

 اگر .بودن استاد است عيارتمامحياتي در  يامؤلفه. اين توان تشخيصي، خواهد شداعتبار بي

  .چيز مهم نيست چه و دارد اهميت چيز چه دانيمي باشي واقعي محقق يك

 را قابليت اين بايد دانشجو و استاد دارد كه توانايي به نياز دكتري پروژه هدايت در تشخيص

سال تحصيل بياموزد كه چگونه كار خود را  ٥تا  ٤. دانشجو بايد در طول دهند رشد خود در

مستقل و نه معيارهاي يك دانشجوي  كاملاًپژوهش ب با يك بر اساس معيارهاي متناس

كار فعلي  تنهانهبسنجد. استاد راهنما نيز بايد بداند چگونه  ارشد كارشناسيكارشناسي يا 

 را دانشجو حالدرعين و كند ارزيابي بعدي هايدانشجو، بلكه ظرفيت وي را براي پيشرفت

نامعلوم  هايجنبه با كه آن دليل به ويژهبهزه . اين حورساند ياري هايشمهارت شكوفايي در

  اي پيچيده است.و ضمني يك رشته دانشگاهي خاص سروكار دارد، حوزه

 مشخص، دستورالعملي بدون عموماً و خود شغلي دوره طي باتجربه دانشگاهيان

  .كنند داوري را خود تخصصي حوزه به مربوط آثار و پژوهش چگونه كه آموزندمي
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ص نامشخ و تلويحيتر از تدريس مسائل فني و تخصصي بسيار ساده يهاعموضوتدريس 

 خاص، اجتماعي هايحرفه مشاغل، به مربوط متون از وضوحبه توانمي را امر اين. است

 موسيقي كارآموزي حتي و مدارس درسي هايكتاب حقوق، پرستاري، پزشكي، منابع ويژهبه

 زيرمجموعه يا رشته در حد چه تا كارتازه اساتيد كه نيست روشن چندان حالبااين. دريافت

تخصصي خود دقت نظر دارند و يا اينكه اساتيد باتجربه چه اندازه اين دقت را در كار خود 

مختلف الگوي مناسب و قابل ارجاع  هايرشته در دانشگاهي متون متأسفانه. كننداعمال مي

چنين الگويي  ارائه درواقعرا كه اند. چنداده ارائهاز نحوه تشخيص و ارزيابي علمي 

  .است تصورغيرقابل

  

 آنگاهياموزد، شما پس از من كسي است كه دانشي ب ترينبخشنده پيامبر اسلام (ص):

.به ديگران انتقال دهددانش خود را   

  

 آموزندمي مشخص، دستورالعملي بدون عموماً  و خود شغلي دوره طي باتجربه دانشگاهيان

. نحوه انجام داوري كنند داوري را خود تخصصيثار مربوط به حوزه و آپژوهش كه چگونه 

 قوه و سليقه و ذوق پرورش دربه دانشجو  رساندنياري چگونگي ودر مورد كار يك دانشج

 را خود تشخيص قدرت تواندمي چگونه راهنما استاد: است اصلي بخش سه شامل تشخيص

نيز  هاآنتربيت كند كه قوه تشخيص  اينهگوبهدانشجوي خود را  تواندمي چگونه دهد، رشد

 طي كه است دكتري دوره در اساسي بخش داوري مبحثداوري.  درنهايترشد پيدا كند و 

 تبديل نظرصاحب متخصصي به خود دكتري نامهپايان تكميل عين در موفق دانشجوي آن

  .شودمي
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 عين در موفق دانشجوي آن طي كه است دكتري دوره در اساسي بخش داوري

  .شودمي تبديل نظرصاحب متخصصي به خود دكتري نامهپايان تكميل

  

  )راهنما استاد عنوانبه( دخو تشخيص قدرت پرورش

گيري در زمان تصميم ويژهبهو  نامهپاياناغلب طي دوران تصويب  كارتازهراهنماي  اساتيد

 در قضاوت كارخود براي داوران، در مورد توانايي  شدهارائهدر مورد كافي بودن كار 

 مطالعه دكتري، نامهپايان داوريدانشجويان اطمينان كافي ندارند. يك روش مفيد در ارتقاء 

  .هاستآنداوري شده توسط همكاران و گفتگو با  ياموفق و  هاينامهپايان

  

 مشترك صورتبه را تكميلي تحصيلات دانشجويان هدايت جوان، اساتيد بهتر است

  .گيرند بر عهده ترربهباتج همكار يك با
  

 خود، داوري در قدرآن كنند حس كه است دشوار ترجوان دانشگاهيان براي ويژهبه

 در با. كنند هدايت مناسب نحوي به را بالاتر مقاطع دانشجويان كه دارند كافي نفسبهاعتماد

 انجام هميشه مشخص، دستورالعمليو عدم وجود  دانشگاهي زندگي طبيعت گرفتن نظر

اساتيد جوان، هدايت  شودمي پيشنهاد حاضر، حال در. است دشوار بار نخستين براي اريك

. گيرند بر عهده ترباتجربه همكارمشترك با يك  صورتبهدانشجويان تحصيلات تكميلي را 

 در تواندمي باتجربه همكاراستاد راهنماي  يك .است متفاوت مشترك، هدايت اين نتايج

 استاد هم ودانشج هم ،لازم پشتيباني و كلي هايتوصيه ارائه با كاستراتژي طراحي زمينه

چارچوب و  -راهنماي همكار خود را در مورد شرايط كلي و آن جنبه مبهم ولي بسيار مهم 

 اساتيد ،ترتيباينبه. كند راهنمايي رودمعيارهاي مناسبي كه از يك پژوهش انتظار مي
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 مربوط جانبي هايپژوهش هدايت طريق از را لازم تجربه توانندمي اغلب ترجوان راهنماي

و داشتن اطمينان در كل  آگاهانه اطمينان ايجاد. كنند كسب ارشد كارشناسي دروس به

به  دانشجوبرخوردار است. لازم است استاد راهنما به  اساسي اهميتي از ،روند هدايت

اهانه و نه كوركورانه باشد. . اين اطمينان بايد آگداشته باشدتشخيص استاد راهنما اطمينان 

اين اطمينان از فعاليت پژوهشي  اساساً، حاصل تجربه است. توجهيقابلاطمينان تا حد 

راهنماي مطمئن بايد محققي فعال  استاد بنابراين. آيدمي به دستشخص استاد راهنما 

 به يافتن دستدانشجو تا  به و كرده ارائه نظرموردديدگاهي وسيع از رشته  بتواند تاباشد 

و  نفسبهاعتمادداراي  راهنماي استاد. نمايد كمك پروژه كلبه نسبت استراتژيك ديدگاهي

 دكتري دانشجوي موردنياز پنهان هايمهارت از بسياري رشد در مؤثري نقش ،تجربه كافي

از طريق نظارت و هدايت مشترك، يادگيري از طريق داوري نيز  يادگيري بر هعلاو. ددار

  است.ارزشمند 

  

 از بسياري رشد در مؤثري نقش كافي، تجربه و نفسبهاعتماد داراي راهنماي استاد

  .دارد دكتري دانشجوي موردنياز پنهان هايمهارت
  

 توسط ،)دانشگاه ازبيرون ( خارجي داور بر علاوه تكميلي، تحصيلات هاينامهپايانامروزه 

 يك جايگاه در. شودمي ارزيابي نيز ست،ا نداشته قرار كار هدايت جريان در كه يگريد داور

 و بحث. است هانامهپايان ارزيابي در تجربه كسب براي عالي روشي داشتن، قرار داخلي داور

 نهايي مرحله در كار ارزيابي از عالي ايو شركت در جلسه دفاع، تجربه خارجي داور با گفتگو

 داور تجربه داشتن البته. ددهمي به دست دانشگاهي اعمال نحوه به نسبت ديدگاهي و

 دانشجويان كهاين مشاهده. است نظارت از حاصل باتجربه جمعقابل مستقيم طوربه خارجي،
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 مورد در چگونه راهنمايشان اساتيد و دانشجويان اين اند،آمده بر كار عهده از چگونه ديگر

مل علمي مناسب از طريق تعا معمولاً. است مفيد العادهفوق گويند،مي سخنپژوهش  نحوه

قدرت تشخيص كار علمي خوب را بالا برد و نقاط  توانمي داوريحضور در جلسات  ازجمله

  پيدا كرد تريعميقرا با ديد  هانامهپايانقوت و ضعف 

كه استاد راهنما يا  ييهانامهپايان رازيغبه هاينامهپايان كندمي كمك شما به بودن داور

 يا اطمينان راهنما، استاد يك عنوانبه كنيدمي احساس اگرنماييد. را مطالعه  ايدبودهمشاور 

بسيار ارزنده  ايتجربه تواندميديگر  هاينامهپايان مطالعه صورت اين در نداريد، كافي تجربه

كاري  حوزهدر  هاپژوهشآشنايي يافتن با برخي از بهترين و جديدترين ضمن ، درواقعباشد. 

  .نماييدمي را مطالعه عرصهر شده در كا هاينامهپايانخود، 

 نامهپايانتا  كشدميزيادي طول  زمان اپيدميولوژي هايرشته مانند ،هاعرصه از برخيدر 

فوايد  ازشدن،  ارائهاز پيش  نامهپايانكل  مطالعهشود.  ارائه تأثيرگذاريدكتري خوب و 

ر و سبك كلي پژوهش دوره . همچنين، معياآيدمي به شمار نامهپايانطرح اوليه  مطالعه

 آشنا خودبا محققين خوب و فعال رشته  و يابيدخوبي در ميدكتري را در رشته خود به

  .دش خواهيد

 آزادانه را خود دانشجويان كار بايد خود، ايحرفه كار از بخشي عنوانبه راهنما استاد

  .بگذارد بحث بهبا ديگران 

  

. است خطرناك بسيار دكتري، نامهپايان يتهدادانستن و شخصي به شمار آوردن  صوصيخ

 به آزادانهخود، بايد كار دانشجويان خود را  ايحرفه كار از بخشي عنوانبه راهنما استاد

دكتري در سطح دانشگاه يا  نامهپايانمربوط به هدايت  مسائل. دليلي ندارد كه بگذارد بحث
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زيادي محدود به  حد تاح اساس داوري و تشخيص صحي اگرچه،دانشكده، مطرح نگردد. 

 استاد بين ارتباط به يابيدست چگونگي مورد در كلي بحث اما است، رشتهآن  متخصصين

فرهنگ و هنجارهاي دانشگاهي و داوري براي همه  ارتقا همچنين ،نامهپايان و راهنما

  سودمند است.

 دانشجو تشخيص قدرت پرورش

درت تشخيص دانشجو دكتري دارد. استاد ق تقويتو  پرورشاي در راهنما سهم عمده استاد

راهنما بايد امكاناتي فراهم نمايد كه تا حد امكان نحوه داوري را در نظام دانشگاهي و 

 چنينهمبراي دانشجو مشخص نمايد.  روشنيبههاي ضمني را در حوزه فعاليت علمي جنبه

داشته  تشخيص نتوا مشخص، دستورالعملي بدونشرايطي فراهم نمايد كه دانشجو بتواند 

 هستند، توجهبي هاسرنخ به كه دانشجوياني براي خواهد بود مجبور راهنما استاد. باشد

از هدايت پروژه است  ايحوزه اين. گيرد به كار وي با خود كار روش در هاييدستورالعمل

  .خواهد كرد عمل بهتر ايحرفه يكه استاد راهنما

 تحقيقاتي هاييا طرح هامجلهداوري مقالات  كند،يم ويرايش را مجله يك راهنما استاد اگر

دارد يا در زمينه  بر عهده را هانامهپايانداوري  ياپيشنهادي در دانشكده يا در يك كنفرانس 

بسياري براي پرورش توان تشخيص و  هايفرصت صورت اين در ،نقد كتاب فعاليت دارد

  تحصيلات تكميلي خود مطرح كند. ياندانشجوآن را با  تواندميقضاوت علمي خود دارد و 

 كمتري، دانشجو شانس داشته باشدفعاليت كمتري  نظرموردهرچه استاد راهنما در رشته 

 فعال دانشجو، به رساندنياري راه ترينمهم بنابراين. خواهد داشت تشخيص اين تمرين براي

 البته كند، تشويق كديگري كار مطالعه به را دانشجويان بايد راهنما ستادا. تاس استاد بودن
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 پيشنهاد. خواهد بود مفيدتر دانشجويانبراي  كسوتپيش اساتيد توسط اظهارنظر و مطالعه

با  فرستاده، علمي هايمجله براي كه را خود هايمقاله داوران نظراستاد راهنما  شودمي

خواهد  نشجودا براي ايتجربه ارزندهاين اقدام  است بديهيدانشجويان خود به بحث گذارد. 

 تأكيد جدداًم. شودمي آشنا خود رشته همو  ترازو دانشجو با نحوه ارزيابي كار افراد هم بود

 نيز را خود دانشجويان است، مشغول داوري به سطحي هر در راهنما استاد اگر كه شودمي

 نينچ. دگير انجام اخلاق رعايت با و خصوصي طوربه بايد كار اين البته. نمايد درگير

تواند در سازد كه مياز موضوعات مختلف آشنا مي ايحوزه با را دانشجويان ،هاييفرصت

  باشد. مؤثر هاآنگيري تصميم

  

 داوران نظراستاد راهنما  شودمي براي پرورش قدرت تشخيص دانشجو، توصيه

با دانشجويان خود به بحث  فرستاده، علمي هايمجله براي كه را خود هايمقاله

  گذارد.

  

 كارگاهيك  در مبحث يك اساس تواندمي ها،مجله ويراستارانهاي بازبيني انواع فهرست

 قرار مدنظر غالباً از معيارهايي كه  ايگستره با دانشجو ترتيباينبه. شود قلمداد آموزشي

 مقاله آيا مانند هاييپرسش معمولاً ويراستاران مجلات علمي. شودمي آشنا ،گيردمي

؟ كندميآيا به گستره علم و دانش موجود چيزي اضافه  ؟شده است تنظيم روشنيبه

در شوراي پژوهشي  كهدرحالي. كنندمي مطرح راجامع و كامل است؟  آيامخاطب كيست؟ 

انجامد؟ آيا مي توجهيقابلشناختي يا روش ينظير آيا اين كار به پيشرفت نظر هاييپرسش

 باپژوهش  ايناصالت دارد؟ ارتباط  كار ؟ آياستگرفته اانجام  جابهو  موقعبهاين موضوع 

 رشته اين در پژوهش اين آياساير كارهايي كه در اين حوزه انجام گرفته، چگونه است؟ 
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 ؟شده است اعمال آن در مهمي تدابير آيا است؟ كرده ايجاد توجهيقابل افزودهارزش دانش

 اجرايي قابليتپژوهش  اين آيا شود؟مي مرتبط پژوهش فعلي هاياولويت به چگونهاين كار 

است؟  بينانهواقع تحقيق بنديزمان جدول آيا است؟ مناسب تحقيق هايروش آيا دارد؟

 تشريح كافي حد به تحقيق هايروش آيا بدانند هستند يلامات علمي مجل سردبيران

 هايروش و بوده صحيح هاتحليل آيا است؟ اخلاق اصول بر مبتني تحقيق آيا ؟اندشده

شده  بحث روشنيبه تحقيق موضوع پيرامون آيا ؟شده استگرفتهكار  به تحليلناسب م

  ؟قرارگرفته است موردبررسيكافي  اندازهبهبا تحليل  مرتبط منابع آيا ؟است

را با معيارهاي ارزيابي كارهاي  هاآن ،براي دانشجويان تحصيلات تكميلي هافرصتاين  ايجاد

 ولي ،شودنميبه كار دانشجو مرتبط  مستقيماً ين معيارها، بعضي از ا .كندميعلمي آشنا 

  .كند گيريتصميم ،چارچوب آن اساس بر ديگران با خود كار مقايسه با تواندمي دانشجو

را انجام دهند و به  يوهشپژ آزادانه توانندمي يليتكم لاتيتحص دانشجويان اكثر ،وجودبااين

. البته داشته باشدمطابقت  يابيارز يارهايبا مع كه كارشان داشته باشندمهم هم توجه  نيا

 با دانشجويان استاست. خوب  توجهقابل زيآن ن يينها يابيكار و ارز به خودتوجه 

  .شوند آشنا زين گيرديم نظر در دانشگاه ازبيرون ن داورا يبرا دانشگاه كه ييارهايمع

 از دانشجو يآگاه زانيما ام است يديكل ياريمع ،يدكتر نامهپايان داشتن اصالت اگرچه

 منظوربه ناريسم اي كارگاه يبرگزار. بخشديم ارتقا را كار انجام روند زين يابيارز يارهايمع

 توانديم رشته هر در مفهوم نيا ريتعب يو چگونگ نامهپايان كياصالت  رامونيپ بحث

 در يژگيو نيا جاديا در دانشجو به وبكشد  ريرا به تصو يعلم صيتشخ كي يكل مشخصات

است كه به دانشجو  يگريد اريمع زين نامهپايانبودن  انتشارقابلكمك كند.  اشنامهپايان

 سازديم قادر را دانشجو موارد نيا مرورببرد.  يكار خود پ تيتا بتواند به اهم كنديمكمك 
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 تيتقو هب مسائل، نيا از آگاهانه درك. داشته باشد خود شرفتيپ از يمناسب يابيارز بتواند تا

 درباره گرايانهعمل و نقادانه تفكر قيطر از دانشجويان. انجامديم دانشجو نفسبهاعتماد

 آوردن به دست با نيهمچن. ابندياشكالات كار خود را ب تواننديم گرانيدمرتبط  يكارها

. سازند مرتبط شده انجام قاتيتحق ريسا با آگاهانه را خود كار لازم، يليتحل يابزارها

 جاديا مانع خود راه سر در گيرانهسخت يارهايمع و بلندپروازانه يهابرنامه با ترتيبينابه

از  ياريشروع كند، بس يابيارز هاملاكرا با تفكر در  خود. اگر دانشجو بتواند كار نكنند

 يموارد كه اين درك. با افتيرا در خواهد  يدانشگاه يابيكمتر محسوس در ارز هايجنبه

 يكل زيتجو شانيبرا تواننمي و آيندنمي حساببه مطلق ييارهايمع ،ينوآور و اصالت مثل

 خود درباره نفسبهاعتماد و تجربه همراه به كه را ياحساس تواندمي بهتر دانشجو نمود، ارائه

  .دينما كسب ،آيدمي به دست گرانيد و

  

 در دانشگاه از بيرون داوران براي دانشگاه كه معيارهايي با دانشجويان است خوب

  .شوند آشنا نيز گيردمي نظر

  

 به كمكدشوار است. هدف  ارتقاي علمي دانشجو رونددر پنهان  يهاجنبه دادن نشان

 يي علمارهايها و معمهارت ،شوند شياندژرف يافراد تا است يليتكم لاتيتحص دانشجويان

و  هانامهيينآ نيي. تبمايندن يابيارز يقاً عما بتوانند كار خود ر وكنند  و نهادينه يرا درون

 يچارچوب توانديم حداقلافراد در محيط آموزشي  يرسم يفتارهار با توأممقررات آموزشي 

 نيا پرتو در. گرفت كارآن را به  و كرده كسبرا  لازم يآگاه بتوان آن در كه كند جاديا را

 هاآن يپ در يخارج داوران كه را نامحسوس مسائل تواننديم دانشجويان كه است يآگاه

 بحثو  گرانيد يبا خواندن كارها دانشجوياناستادان راهنما و  بهتر درك كنند. ،هستند
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درباره شكل و  يبه احساس مشترك توانندمي ،يررسميو غ يرسم يازهاينكردن درباره 

در آن انجام  قيكه تحق يارشته به توجه با هاآن. ابنديموفق دست  قيتحق كي يسبك كل

 كردن مرتبط يچگونگ ر،يتفس و ليتحل ها،افتهي اطلاعات، انيم توازن از تواننديم شود،يم

 ،ينظر يهادهيا گسترش و نييتب يچگونگ خود، قيتحق با يقبل هايپژوهش به ارجاعات

 يبه سبك نگارش علم افتنيتسلط  يمنسجم و چگونگ ايفرضيه به دنيرس يچگونگ

موفق و  يفرد عنوانبهرا  يكه و ييارهايمع ريسادانشجو با  ترتيباينبه. ابندي يآگاه

  .گرددميآشنا  ،كندمي يدر آن عرصه معرف اعتمادقابل

  

 درباره كردن بحث و ديگران كارهاي خواندن با دانشجويان و راهنما استادان

 كلي سبك و شكل درباره مشتركي احساس به توانندمي غيررسمي، و رسمي نيازهاي

  .ابندي دست موفق تحقيق يك

  

است. بهتر  يابيو ارز صيتشخ ييتوانا تيتقو يبرا گريد يراه ،يدكتر يهانامهپايان مطالعه

در دانشگاه خود، به مطالعه  موجود يدكتر هاينامهپايان مطالعه بر علاوه دانشجو است

 هايمقاله دانشجو شودمي هيتوص نيبپردازد. همچن زين هادانشگاه ريسا هاينامهپايان

اقدامات  نيا گرددمي تأكيد مجدداً . دينما مطالعه زين را هانامهپايان نيا از شدهفتهگربر

  پرداخته شود. هاآندرباره  نظرتبادلبه بحث و  كه خواهد بود ديمف يزمان

 هاآن يبرا سيتدر اياشتغال دارند و  ترنييپا مقاطع در سيتدر به شما دانشجويان اگر

خود را  صيو تشخ يابيكمك كند كه حس ارز هاآنبه  تواندميمسئله  نيدارد، ا تياهم

 صيپا افتاده خود را تشخ شيو كار پ كيكار درجه  نيتفاوت ب كهوقتي هاآنكنند.  تيتقو

 توانندمي كنند، دايپ را دانشجويان هدادن بازخورد مناسب ب يبرا يدهند و تجربه كاف
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 واكنش ضمناً. داشته باشندخود  يقيتحقنسبت به كار  يترنانهيزبيو ت ترقيدق كرديرو

 برخواهند داشت. نظارت  شانيهانوشته و مقالات درباره شما بازخورد به نسبت يبهتر

 تواندمي رد،يگ قرار موردبحث ترباتجربه همكاران با كههنگامي ،يشگاهيآزما يكارها

 و مثبت نكات هدرباربه تفكر  را يشگاهيآزما يهارشته در يليتكم لاتيتحص دانشجويان

  .كند بيترغ يتجرب كار يمنف

كه دانشجو ملزم است كار خود را  ابدييم ضرورت يهنگام دانشجو يعلم يابيارز توان

 كارشان جزئيات از هاآن كه است آن مستلزم امر ني. ادينما ارائهآماده  هيفرض كي عنوانبه

 ،شدهغرق كار وخمپيچ در جودانش. گاه نديكار خود را مجسم نما يكل ريآمده و تصو رونيب

 غافلموضوع  اصل ازو  دهدمي خرج به وسواس يجزئ مسائل در اي و كرده ريگ اتيجزئ در

  .گرددمي

 ياو كمك به دانشجو برا فهيبلكه اغلب وظ ستين ياستاد راهنما حل مسائل جزئ فهيوظ

مهم خلاصه  نيدر ا فهيوظ نيااست. عمده  قيمعقول درباره كل پروژه تحق يدگاهيكسب د

باشد و چه انتظار  تواندمي يچه حد در نامهپايان كيشود  ميكه به دانشجو تفه گرددمي

، از خود دارند. ازحدبيشانتظارات  دانشجويان هاوقت يليخداشت.  توانمياز آن  يمعقول

بالاتر از آن  يمدرك انياز دانشگاه ياست و تعداد اندك ياريافراد بس يآرزو ،يدكترمدرك 

 ؛است كينقطه اوج آموزش آكادم ،يكسب مدرك دكتر گريدعبارتبه ؛كنندميكسب 

 حالبااين. شودميمحسوب  دانشگاهيشاهكار در عرصه  كي يدكتر نامهپايان نيبنابرا

انتظارات  هارشته از ياريبس در ،ازاينپيش. داشته باشداز خود  يانتظار معقول ديدانشجو با

 نيهم ا باتجربه دياسات يكه حت ييآمده بود تا جا به وجود يدكتر هنامانيپا ينانوشته برا
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 دراما  ؛دادندميانتقال  يبعد دانشجويانكرده و به  تيخود تقو يانتظارات را در دانشجو

  است. افتهيرشد  ،تربينانهاقعو ترمعقولاهداف  سويبهروند حركت  ر،ياخ هايسال

  

 كسب براي دانشجو به كمك بلكه يستن جزئي مسائل حل راهنما استاد وظيفه

  .است تحقيق پروژه كل درباره معقول ديدگاهي

  

شده  يپروژه، موجب حركت به سمت ليو زمان تكم هاهزينه نهيدر زم يرونيب يفشارها

 قائلارزش  شتريب هاهدفبودن  بينانهواقع يبرا يعلم هايگروهو  دانشجويانكه  است

 اهداف يجستجو در ديبااستاد و دانشجو  نامه،انيپا موضوع بيتصو زمانباشند. در 

 ستين قرار نامهپايانكه  داشته باشندمهم توجه  نيبا ا ديبا هاآنباشند.  بينانهواقع

كار  جياز نتا يكيكل حرفه دانشجو باشد. بلكه تنها  اي قيتحقهمه پروژه  يينها كنندهتعيين

 يچند مقاله علم اي كي يدكتر نامهپايان از ،تحصيلي رشتهتوجه به  با. خواهد بود قيتحق

 يبراجذب بودجه  جهت دررا  نهيشوند و زم شتريب قاتيتحق هياستخراج گردد كه پا ديبا

 را خود ذهن ،ازاندازهبيش دانشجو و استاد اگر. دينما فراهم شتريب يقاتيتحق كار انجام

 و گردد مبدل ياصل هدف هب نامهپايان يطراح است ممكن ندينما يدكتر نامهپايان مشغول

  .ندينما فراموش را يعلم تيموفق و شرفتيپ به مربوط تركلي موضوعات

 فتد،ياتفاق ب يدكتر لاتياز تحص يامرحله هر در است ممكن يكل اهداف به نكردن توجه

كه  يانيدانشجو از بسياري. كندمي عيعدم توجه را تسر نياغلب ا يكار عمل جينتا لياما تحل

 اي ،گردندميجه اكار خود مو فراوان و آمار اطلاعاتو با  دهندميانجام  يعمل يهاپروژه

. در كنندميكه زمان را فراموش  شوندميغرق  يجزئ هايبحثدر  قدرآن اي شوندمي ديناام
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 تا كند كمك دانشجويانبه  تواندميكه استاد راهنما چگونه  شودمينكته اشاره  نيبه ا نجايا

 دايپ نجات تياهمكم اتيجزئ در شدن غرق از و شود مسلط اطلاعات ليتحل هاييكتكن به

 يمشكل بزرگ -يستكار نتنها برونداد  نامهپايانكه  نيبا توجه به ا -امر ني. البته اكند

 قاتيتحق يبرا ديمف يمنبع عنوانبه توانيماطلاعات را  نيچرا كه ا ،آيدينم حساببه

  د.به كار بر يمقالات بعد ،يبعد

 شرفتيپ ريدر س نظيربي يادوره وقتتمام دانشجويان يبرا نامهپايان هياول بيتصودوره 

را فارغ از عوامل بازدارنده و مزاحم  خود يكار پژوهشد تواننيمآن  يكه ط هاستآن يعلم

كه بعدها  شوديم يآوراطلاعات جمع ياديز اريبس حجمدوره  نيكنند. در ا يريگيپ

 يجزئ اطلاعات يآورجمع يرو بر ازحدبيش، تمركز حالباايناقع شود. و ديمف توانديم

 نداشتن دهندهنشان منابع دادن هدر نيگردد. ا يممكن است باعث هدر رفتن زمان و انرژ

 هدف درك يبرا دانشجو به كمك راهنما استاد ياصل فهيوظ. ازهاستين از درست درك

  .است اطلاعات يآورجمع از يكل

  ا اين موضوع به موارد زير بايد توجه داشت:در ارتباط ب

با  توانديكه م اصيل يك عنوان پژوهش ريزيبرنامه. راهنمايي دانشجو در انتخاب و ١

  موفقيت در زمان مورد انتظار براي رشته مربوطه خاتمه يابد.

  . راهنمايي در زمينه ماهيت پژوهش و استانداردهاي مورد انتظار٢

  پيشرفت يهاوپوزال و گزارش. نظارت به نگارش پر٣

  بودجه ني. راهنمايي كردن دانشجو در زمينه منابع ممكن براي تأم٤

  براي تكميل مراحل مختلف برنامه انهيگرا. تنظيم كردن يك برنامه زماني واقع٥
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. برگزاري جلسات منظم رسمي با دانشجو براي كنترل دقيق پيشرفت. فواصل زماني اين ٦

  اعلام شود.» توافق نظارت« عنوانبهقرار گيرد و  موردبحثو جلسات بايد با دانشج

و اطمينان از منطبق  خوراندپس. آماده كردن دانشجو با اختصاص زمان مناسب براي تهيه ٧

  بر برنامه زماني كارها بودن

 يهامهارتداشتن و با كار خود مرتبط  يهايتئور درباره. اطمينان از دانش دانشجو ٨

در كار  موردنياز لوازم و ابزار آزمايشگاهيشناخت وژيك لازم براي پژوهش، تكنيكي و متدول

  خود

  خوراندپس ادندبراي راهنمايي كردن و استاد در دسترس بودن  .٩

 بنديزمانتا اطمينان حاصل شود كه دانشجو در  . درخواست كار مكتوب از دانشجو١٠

 و نقطه نظرات با نقد ن همراهآسريع س فرستادن پباز و  دينمايتوافق شده فعاليت م

  سودمند.

  غيبت طولاني هايدورههنگام  ،. هماهنگي براي اطمينان از تداوم نظارت١١ 

دانشجو ممكن  كههنگاميمناسب،  يها. در دسترس بودن براي دانشجو در ساير زمان١٢

  سودمند.و  مؤثرهمكاري براي ارتباط كاري  طوركليبهو  داشته باشداست به راهنمايي نياز 

و اطمينان يافتن از  راهنمايي و مشاورهساير اعضاي گروه  يهاتي. هماهنگ نمودن فعال١٣

در حين پيشرفت كار در فواصل زماني منظم به نحو مناسبي به دانشجو  هاآننظرات  كهاين

  .رسديم

  علمي يها. تشويق براي شركت در سمينارها و نشست١٤

مناسب بودن، هماهنگ كردن با دپارتمان يا دانشكده . در صورت نياز و يا در صورت ١٥

  يدرون يهاكنفرانسو  سمينارها دردانشجو در مورد كار خود  سخنرانيبراي 
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 يهاكار در كنفرانس ارائه. تشويق نمودن و حمايت كردن از دانشجو براي حضور و ١٦

  و انتشار آن در مجلات مناسب يالمللني، ملي يا بايمنطقه

و  رزومه علمي و كاري يي در مورد موضوعات شغلي، بازار كار، آماده نمودن. راهنما١٧

  آغاز دوره زندگي آكادميك يهاياستراتژ

  نامهتوصيهاز طريق  تحقيق تهيه منابع مالي ودانشج ايحرفه. همكاري در ارتقاي ١٨

  بودن محيط پژوهش و عاري بودن از آزار و تبعيض صميمانه. اطمينان از ايمن و ١٩ 

  . پرهيز از ارتباطات شخصي يا شغلي كه ممكن است موجب ايجاد تعارض منافع شود٢٠ 

  .كنديانتظارات را برآورده نموي عملكرد آكادميك  كههنگامي. صادق بودن با دانشجو ٢١ 

كتبي، در صورتي كه كار دانشجو ناكافي است و راهنمايي  صورتبه. آگاه نمودن دانشجو ٢٢

بايد به رئيس دپارتمان يا دانشكده  دارادامهمشكل  هرگونهانجام شود.  بايد آنچهدر مورد 

  گزارش گردد.

از استاد مشاور انتظار  تواندي. در صورت لزوم آگاه نمودن دانشجو در مورد اينكه نم٢٣

 هاآنيك ويرايش كننده عمل نمايد. دانشجوياني كه زبان اول  عنوانبهكه  داشته باشد

بايد در  باشنديدچار مشكل ممطالب جوياني كه در نگارش و بيان و دانش نيستفارسي 

دريافت نمايند و يا آموزش فارسي و يا نگارش  ايحرفهكمك  تواننديمورد محلي كه م

  آكادميك بياموزند راهنمايي شوند.

دانشجو  موقعبه يليالتحصفارغمشكلات احتمالي كه ممكن است مانع از . اعلام كردن ٢٤

  وزش دانشكده يا دانشگاهشود به آم

  براي دفاع نهاييداوران مناسب  معرفي. ٢٥
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 يهاگزارشتهيه و بخشي از فرايند آزمون  عنوانبه نامهپايانمستقل و . ارزيابي مكتوب ٢٦

  در مورد كار دانشجو. متناوب

از مشكلات مربوط به  اعم مسير پيشرفت كار درمشكل  هرگونه بروز شوديم توصيه .٢٧

  يا دانشكده گزارش گردد. گروه يرمدمكتوب به  صورتبهنيز ت ، لوازم و امكاناتجهيزات

و اطمينان يافتن از  هدايت و مشاورهساير اعضاي گروه  يهاتيهماهنگ نمودن فعال .٢٨

و در حين پيشرفت كار در فواصل زماني منظم به نحو مناسبي به دانشج هاآننظرات  كهاين

  عمال خواهد كرد.را ا هاآنمنتقل و دانشجو 

  

  دكتري دانشجويبا  تعاملراهنما و  استاد

اولين دانشجوي دكتراي تخصصي (پي اچ دي) با شكل و سياق امروزي در آلمان و در اوايل 

و در  ١٨٦١شد. در امريكا اولين دانشجوي دكترا در سال  يلالتحصفارغقرن نوزدهم 

 هايدورهبسياري از كشورهاي جهان گرديد. در حال حاضر در  يلالتحصفارغدانشگاه ييل 

 هاآنو سالانه صدها هزار نفر از  شوديممختلف برگزار  هايرشتهپي اچ دي در 

. اخذ دكتراي تخصصي از طريق خودآموزي معمول نيست و چنين شونديم يلالتحصفارغ

مهم بنابراين دانشجوي دكترا زير نظر يك استاد راهنما به اين ؛ انتظاري هم وجود ندارد

نكاتي است كه در رسيدن به  ينترمهم. تعامل بين استاد راهنما و دانشجو از پردازديم

  قرار گيرد. موردتوجهموفقيت بايد 

  

اولين دانشجوي دكتراي تخصصي (پي اچ دي) با شكل و سياق امروزي در اوايل قرن 

  يل شد.التحصفارغدر كشور آلمان نوزدهم 
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 كه يزمانمدت است بديهي. است دانشجو همراه ،نامهانپاي مسير طول در راهنما استاد

 دانشجو براي همراهي، اين اما ؛نخواهد بود استاد با مقايسهقابل كند،مي كار صرف دانشجو

براي عنوان كردن همه مشكلات خود  پناه و مرجعياستاد را  دانشجو،. است ارزنده بسيار

 پيش مسير طول در كه اينشدهبينيشپي مسائل، روش كار و حتي ياعم از مالي، تكنيك

دارد.  بر عهدهاست كه استاد راهنما  اييفهوظ يندشوارتربخش  اين. داندمي آمد، خواهد

 مانندكه دلايل متفاوتي  شونديمدانشجويان دكتري با يك دوره افسردگي روبرو  معمولاً 

خواهد حالت  اين جاداي موجبمالي  مشكلاتشغلي و  هايفرصت انزوا،، نامهپايانمشكلات 

  .شد

 بديهي. خواهد بوددر اين دوره دانشجو  يبراع فرد مرجراهنما بهترين و كارآمدترين  استاد 

انتظار دارد استاد شرايط وي را درك كرده و از او در اين مسير پر فراز و دانشجو است 

 آوريمعج مانند نامهپايان مشكلات گاه شد عنوان كه گونههماننشيب حمايت نمايد. 

مراحل اوليه  دردكتري  دانشجويزيرا  ،شوديمدانشجو  نااميدي موجب هاداده و اطلاعات

دانشجو  معمولاً است.  كار خودش ويژهبه شك و ترديد نسبت به آثار علمي مستعدتحقيق، 

 توجه خود فعلي مقطع و ارشد كارشناسياي در دوره موجود بين آثار كتابخانه هايتفاوتبه 

 آزمايشگاهي كاركه  هاييرشته در ويژهبه دكتري دوره فرآيند از مهم جنبه يك. دكننمي

 چگونه كه بياموزد بايد دانشجو. است تحقيقاتي كار با ارتباط در ترديد بر غلبه دارند،

 دانشجو بهراهنما  استادكه بايد  اينكته ترينمهم. نمايد تحليل را خود اوليه هايشكست

  موضوعي شخصي نيست. و نداشته تعلق وي به تنها مشكل اين كه تاس ايند گرد متذكر
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 ترديد و شك مستعد تحقيق، اوليه مراحل در دكتري دانشجويبايد توجه داشت كه 

  .است خودش كار ويژهبه علمي آثار به نسبت

  

بهترين منبع براي ايجاد انگيزه و برطرف ساختن  شدهيزيربرنامهكار نبايد فراموش كرد كه 

. در اين ميان دانشجو لازم است به همه منابع موجود خطا كه است آمدهپيشديدهاي تر

 درنمايد.  هاآنو سعي در به حداقل رساندن اثر كرده علت اصلي ترديدها هستند توجه 

. است ترديدها رفع در كمك منبع تنها راهنما استاد معمولاً  پزشكي علوم هايرشتهبسياري 

دانشجويان  مشكلات حل برايعملي خود  تجربيات ازراهنما بايد  استاد هازمينه اين در

 تا را خودنمايد و راهنمايي پژوهش  يروو دانشجو را تشويق به تمركز مجدد  بگيرد كمك

  .دهد ادامهپژوهش  هاييافتن مشكلات تكنيكي و يا ديگر جنبه

 ،شغلي مسائلمانند  كه گاه فشارهاي خارجي باشد آگاه بايدراهنما بر اين مهم نيز  استاد

 انشجوياند. دگردمي دكتري دانشجوي در افسردگي موجب هاينامانند  و مالي مشكلات

خاص خود را داشته و شايد اين مشكلات  هايدغدغه هركدام دوره اين در متأهل و مجرد

 داشته باشددانشجو فرزند هم  چنانچهبيشتري نشان دهد.  باقوتخود را ن يمتأهلبراي 

 مراتببهساله  ٢٦يا  ٢٥ مجرد يجودانش. دبود خواه يشترب مراتببه هايشيريدرگ

 مقايسهقابلهمسر معلول و دو فرزند  داراي متأهليك دانشجوي خانم  باش يهامشغله

 ارائهدانشجويان  اينمشكلات  حلكه استاد راهنما براي  هم ييهاحلراه. نخواهد بود

 وعده يكگاه دانشجوي مجردش را به  تواندمي اهنمار استادمتفاوت است.  كاملاً كند،مي

يا  ،وي را كنترل نمايد روحيتا حدودي وضعيت  ترتيباينبهدعوت كند و  مناسب غذاي

در اين سطح، باري از  هايياما توجه ؛در اتاق دانشجويان دكتري قرار دهد ايميوه سبد
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، در دانشگاه يستدر يرظن هاييتيموقع تواندمي راهنما استادنخواهد كاست.  ينمتأهلدوش 

 بر. يك استاد خوب يدنمابراي دانشجويش فراهم  يخصوص يسكارگاه و تدر يرگزارب

از دانشكده  بيرونچه در دانشكده و چه  دانشجوسلامت جسماني  و غذيهت ،اسكان وضعيت

  .برآيد هاآن مشكلات رفع صدد در امكان حد تا و داشته نظارت

 تن خواهد بودنكند، دانشجو مجبور  تأمينمادي  ازنظريان دكتري را دانشجو دانشگاه، اگر 

 ،تحقيقاتي كامل فضايدهد كه حتي در صورت فراهم بودن  وقتنيمه سخت كارهاي به

دانشجو درك نكند كه يك  است . ممكنداد خواهد قرار رتأثي تحت را وي علمي كار يفيتك

 اســـــــــــــــــتاد دارد، استاد راهنما وقتتمامبه يك كار اي در سه سال نياز هزار كلمه دچن نامهپايان

 بررسي، اين زيرا آورده، عمل به يبازبين دانشجوكاري  بنديزمان جدول ازبايد همواره 

 در. خواهد بود دانشجو كار نامهپايان كار در پيشرو و بخشو سرپرستي عوامل انگيزه هدايت

 زيراخود را با دانشجو ادامه دهد، خاصي همراهي  باظرافتراهنما بايد  استادطول دوره 

. فقدان بيفتدكاهش يا فقدان انگيزه  تله در متفاوتي هايمرحله درممكن است دانشجو 

مانند جستجوي يك سايت،  خاص مرحله يك در توقف نتيجهممكن است  ميليانگيزه و بي

ها و پردازش ، تحليل دادهموردنيازعدم دسترسي به تجهيزات و مواد اوليه  نويسي،برنامه

  .دگردها به سراغ دانشجو بيايد و موجب سلب اشتياق از دانشجو كلمه

 يدادن دانشجوي ديگر مشاركتبا  تواندمي راهنما استاد گاه دانشجو، تشويق و ترغيب براي

 گامي و نموده متحول دانشجو براي كار فضاي پول پرداخت ازاي در حتي وي با كارميتقسو 

 را نامهپايان يتمركز كار رو نبايد مشاركت اينالبته  ،بردارد وي نگيزها ارتقاء راستاي در

 را نامهپايان سازبخش مشكل هادام توانمي راهنما، استاد دخالت با نيز گاه. كند تهديد

عمق فاجعه  گاهسراغ آن بازگشت. البته  به مجدداًزماني  رتأخياز يك  بعدو  كرده متوقف
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 پزشكي ريشه كند كهبروز افسردگي در دانشجو را فراهم  زمينه شده و بيشترانگيزه  فقدان

 ترپررنگموارد نقش استاد راهنما  گونهاين در. تخصصي دارد هايمراقبتو نياز به  يابدمي

 صورتبه و نمايد ترغيب روانكاوشده و لازم است كه دانشجو را به مراجعه به مشاور يا 

  .باشد وي حال و احوال پيگير تريجدي

 جزء را آن بايدو  دارند نياز مدتكوتاه هاياستراحت به در طول دوره دانشجو و راهنما استاد

برنامه سالانه خود قرار دهند. استاد راهنما بايد بداند كه صحبت از موفقيت يك دانشجو در 

هر  ازعظيمي از احساسات را در وجود دانشجو متلاطم خواهد كرد و  موجحضور يك همكار، 

 استاد همچنين. خواهد بود بيشتردانشجو  برايو محرك آن  بخشانگيزه اثرديگري،  تشويق

يك مقاله در  ارائه اي،مانند برگزاري سمينار دانشكده هابرنامه برخي دهيسازمان با راهنما

 تابستاني هايكلاسمقاله در يك كنفرانس، شركت در  ارائهيا  شركتهاي ديگر، دانشكده

ن مقاله يا كتاب و يا تشكيل يك كارگاه موجب نيرو بخشيدن مضاعف به مشاركت در نوشت

 وي با دوره اين طول سراسر در رالطف و همكاري  ترينبزرگو  نمودهدانشجو را فراهم 

  .دبنماي

 و دارند نياز مدتكوتاه هاياستراحت بهدكترا  دوره طول در دانشجو و راهنما استاد

  .دهند قرار خود سالانه برنامه جزء را آن بايد

  

مواجه با مشكلات مالي، شخصي يا فكري دانشجوي محقق  درامكان وجود دارد كه  ينا

همچنين انگيزه و اعتقاد دروني وي آسيب ببيند. افراد علمي و  بيفتد، پا از و شده سست

 اند،يافته دستبينش و علم  ازبالاتري  مراتببهآكادميك نظير اساتيد راهنما كه با پژوهش 

 را هاآن از گذشتن و كرده تلقي ممكن امري را علمي و شخصي موانع اين بر لبهغ
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براي  تواندمي. بنابراين استاد راهنما در نقش يك الگوي مثبت، دانندمي پذيرامكان

 درگرودانشجوي خود هدف را مشخص نموده و مانع شكست وي گردد. البته اين مهم تنها 

از كنار  باتجربهو هرگز استاد راهنماي  گردداصل ميآگاهي استاد از وضعيت دانشجو ح

  عبور نخواهد كرد. يسادگبهها نشانه

  

از فشار رواني حاكم بر او در اين دوره  تواندميدادن اميد و انرژي مثبت به دانشجو 

  بكاهد.

  

 اگر يحت. است زااستاد استرس يبرا دكتراي تخصصي يدانشجو تيابتدا وضع در

 دكترا زمان در او نقش بوده دانشكده همان يدانشجو ارشد يكارشناس دوره در دانشجو

 اي يآموزش گروهه ب دانشجو اگر. كاهدنمي جادشدهيا استرس بار از و است متفاوت اريبس

 نانياطم دي. استاد راهنما باخواهد شد تردهيچيپ زيچهمه شده باشد وارد يديجد دانشكده

  لازم را دارد. يهاييبخش بوده و توانا نيحاصل نمايد كه دانشجو مناسب ا

. داشته باشد دانشجو قيعلا با يقيحق اتصال كي ديبا خود ارتقا مسير در استاد برنامه

 شدن دكتر فرآيند از بخشي نيز بودن دكتري دانشجوي كه كرد فراموش نبايد همچنين

ه دكتري فقط كه همواره بايد با يادگيري همراه باشد. دور گرددمي تلقي دانشجو براي

برد.  شپي هامحدوديت باوجودرا  خوددانشجو مجبور است  درواقعدانشجو بودن نيست و 

 كي سويبه را دانشجو توانديم استاد زيرابا استاد راهنما در تعامل مداوم باشد  بايد دانشجو

 برنامه يك قالب در دكتري دانشجوي و راهنما استاد ملاقات ،چنانچه. برد پيش نيمع هدف

 طرح و انتخاب حق رود، پيش راهنما استاد سوي از مشخص تكليف و زمان تعيين با منظم
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 نخواهد صورت كامل دوره اين در شدن دكتر و يادگيري شود، گرفته دانشجو از نقشه

 .گرفت

 نيتحصيلات تكميلي به رابطه استاد راهنما با ا دانشجويانبا  قبولقابلتجارب  داشتن

مستلزم كار و  مؤثر. داشتن روابط كرد خواهد كمكاستادان  ريسا و همچنين دانشجويان

  دارد. نيدر عدم مشخص نمودن انتظارهاي طرف شهيمسائل و مشكلات ر شتريبحث است و ب

مقررات مربوط به روابط استاد و  كننديم رييدر طول زمان تغگروه  دانشجويان ازآنجاكه

 موقعبهو  عيسر ميمسئله تنظ نيترمهماما  ؛دارد ازين يادوره يدانشجو به بازنگر

را چگونه با استاد راهنما انجام  يدانشجو بداند كه چه كار كهطوريبههاست دستورالعمل

انجام دهد  خواهديرا كه دلش م ياجازه به دانشجو كه بتواند كار نيتعادل ب يدهد. برقرار

از  يكيمله كوتاه ج نياست. ا فيظر اريبس اينكته تحت تسلط قرار دادن دانشجو

 وپنجهدست يتنش نيبا چن نامهپايان يياست كه استادان در زمان راهنما يبزرگ يهاچالش

شامل انتخاب  نامهپاياناز مراحل  كيدر هر  يتعادل جاديتنش و ا نينچ. دكننينرم م

ز ا كيگزارش وجود دارد. در هر  هيها و تهداده ليو تحل آوريجمعمطالعه،  يعنوان، طراح

 طرفازيكدانشجو  ديبه كنترل شد ليم نيب ياستادان راهنما جنگ پنهان يمراحل برا نيا

  وجود دارد. گريدانشجو از طرف د يو اجازه به آزاد

 ديكنترل شد نيب انهيمخف ينبرد كه معتقدند مختلفي هايگونهبه  علميهيئت ياعضا

دارد. استاد راهنما  شيهادهيطرح و به عرصه گذاردن ا يبه او برا ارياخت ضيتفو ودانشج

 وواضح و روشن انتظارات خود را از دانشج صورتبه توانديكه م ييكند تا جا يبايد سع

متون،  يجستجو شناسي،روش ازلحاظچگونه  كهاينشرح دهد.  شيروش كمك به او را برا

دانشجو،  يبه محل كار عمل يو در سركش يآمار وتحليلتجزيه رپژوهش، د هيفرض
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كردن به او  يهمدردو احساس  يخوردن چا يگرفتن شغل و حت يگرفتن برا نامهيهتوص

براي دانشجوي خود شرح دهد كه  ديبا راهنما استادر صورت امكان، د. دكر دكمك خواه

مسئله اشراف دارد كه از عهده  ني. اگر واقعاً به ادنجام دهد اباين ايو  توانديرا نم كارهاييچه

كار را به  نيو به او قول دهد كه فرد مناسب ا دينخواهد آمد به او بگو بردانشجو  يكار آمار

به  ديبر متون دانشجو توجه چنداني ندارد، با ياو معرفي خواهد كرد. اگر به قسمت مرور

خودش از منابع موجود در دانشگاه استفاده كند و  توانديدهد كه چگونه م حيدانشجو توض

  .دينما لياز همكاران استاد تكم يكيبا كمك  ايقسمت را بدون كمك استاد  نيا

 انتظارات روشن و واضح صورتبه تواندمي كه جايي تا كند سعي بايد راهنما استاد

  .دهد شرح برايش را او به كمك روش ودانشج از را خود

  

 و ورزدمبادرت مي نارهايها و سمشركت در كنفرانس مستمر به طوربهاگر استاد راهنما  

 گونهاينسليقه استاد خود را براي  است لازم ست،ين ارتباط در يهاينشست نيبا چن ودانشج

  .نمايد اقدام علمي هاينشستبراي حضور و مشاركت در  تمايل صورت در و بداند هافعاليت

 مورد علميعملكرد  كههنگاميو  بوده و رو راست صادق دانشجو از انتقاد در بايد استاد

مواردي از قبيل  تذكر چنينهم. موضوع را با او در ميان بگذارد صراحت با بيندنميانتظار 

  كتبي باشد. صورتبه گيرد،بايد انجام  آنچه خصوصدانشجو يا راهنمايي در  كاريكم

براي تكميل مراحل مختلف برنامه و برگزاري  انهيگراتنظيم كردن يك برنامه زماني واقع

 وظايف تريننترل دقيق پيشرفت كار، از اساسيرسمي با دانشجو براي ك منظم يهاجلسه

 شناوراقيانوس عظيمي  دردانشجو خود را  ،صورت ينا غير در. است دانشجو به نسبت استاد

 وي بازخوردهاي و هاييراهنما استاد،مقابل در دسترس بودن  در. بيندمي مقصد بدون و



 

 pg. ١١٦ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

بايد با  نيززماني اين جلسات  . فواصلخواهد بود كنندهدلگرم و ارزنده بسيار دانشجو براي

  استاد و دانشجو تعيين گردد. توافق

 است بديهي. نمايد حاصل اطمينان يبندزمان جدول با طبقعملكرد دانشجو مند باي استاد

  .گرددمي حاصل هانظرتبادل و هادر همين ملاقات اطمينان، اين

  

 علميعملكرد  كهگاميهنو  بوده و رو راست صادق دانشجو از انتقاد در بايد استاد

  .موضوع را با او در ميان بگذارد صراحت با ،بيندنميوي  زاانتظار  مورد

  

 مدتطولاني زماني فواصل در دانشجو و استاد حضوري يهاملاقات ،به هر علتي چنانچه

 دانشجو و استاد مدت اين در. شود كاسته كار تداوم و استاد نظارت از نبايد ،گيرديم صورت

  .داشته باشند را خود هايجلسه همچنان مجازي فضاي از استفاده باد تواننيم تيراحبه

  .شده است اشاره دانشجو و راهنما استاد نيب روابط مشكلات از مثال سه زير در

را شرح  ايجادشدهدانشجو  ازحدبيش يوابستگ به دنبالرا كه  يمشكل يزداني دكتر - 

را ملاقات  يزداني. او هر هفته دكتر كنديم ليرا تكمخود  يدكترا نامهپايان كورش. دهديم

 نيا« دهديم حيهر بار توض يزدانيدكتر  »كنم؟ كارچه ديحالا با« پرسديكرده و هر بار م

به  يكمك چيعبارات ه نياما ا »؟يبكن ديبا كارچه يكنيتوست نه من. فكر م نامهپايان

  .كندياو به استاد راهنما نم ازحدبيش يابستگو كورش

 ازحدبيشدانشجويش،  بهروز. دهديم حيمورد كاملًا خلاف مثال بالا را توض رابيسر دكت - 

 دكتر خواهديشفاف است. او م ازحدبيش شياو از استاد راهنما خواستهمستقل است. 
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 هروزباز قلم افتاده باشد.  يزيكه چ ندياو را بب يرا با دقت خوانده و فقط زمان شيهانوشته

  .نديرا بب شيدو بار استاد راهنما يا يك سالانه تنهاكه  دهديم حيترج

عنوان و  درباره رعناييو دكتر  هرمزاوست.  تيآزار و اذ هيما رعنايي دكتر يدانشجو - 

دارد.  وجود نظراختلاف شخصي ازنظر هاآن نيبا هم توافق دارند اما ب نامهپايان يشناسروش

وقت او  قهيدق ١٠مرتب است. در هر ملاقات  اريبس شيجواستاد راهنما اذعان دارد كه دانش

 تيپخوشو  نديخوشا ي. استاد راهنما ظاهركنديم تيرا رعا بنديزمان جدول. رديگيرا م

ها را فراموش نامرتب است. اغلب قرار ملاقات اريبس هاملاقاترعايت وقت و قرار در دارد اما 

در زمان  كهايناما از  ؛است شگاهياغلب در آزما. او كنديموكول م يگريكرده و به زمان د

 به همخودش مسئول  كهاينمتنفر است. با  رند،يوقتش را بگ دانشجويان شگاهيكار در آزما

 سهه خاطر تو ب« ديگويم هرمزبه  خونسردياست اما در كمال  شيخوردن قرارها با دانشجو

 نيبا ا خواهدي. استاد م»امرا گم كرده تو هاينوشتهدستو ضمناً  زده به همقرار ملاقات را 

دكتر كه  دينيبب ديتواني. شما مكنديبازگو م رمزه يكار كند او مشكلاتش را برا وهيش

  كننده است. وانهيد ياستاد راهنما كي رعنايي

جلسه و بيان  زمانروابط  هياول قواعدطرف دو  زا مكداچيها همثال نياز ا كيهر  در

  .كنندينم تيرعا راانتظارات 

  

  :استاد و دانشجو خوب روابط يبرا ييهادستورالعمل

  .ديد ديسالم خواه يروابط كار يرا برا يحيصر يهادستورالعمل شبخ نيا در

  :انتظارات بيان
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 حيتوض هاآن به. ديكن صحبت هم با و جداگانه صورتبه كار يچگونگ مورد در دانشجويان با

 كه قادرند هاآن ايآ كه دينيبب و ديكن كار دكترا يجودانش با چگونه ديدار دوست كه ديده

 دانشجو يبرا را انتظاراتش كه دارد را حق نيا راهنما استاد نه؟ اي كنند برآورده را انتظارات

  :كه داشته باشد انتظار دكترا دوره يدانشجو از توانديم راهنما استاد كي. كندفهرست 

 ها آماده باشد.لاقاتم يكرده و برا يمملاقات را تنظ يهاقرار -

 دهد. يلرا مرتبًا به استاد تحو يشهانوشتهو دست يسدمنظم بنو طوربه -

 .بگويد كار انجام عدم يا انجام مورد در را حقيقت -

 با استاد در ارتباط باشد. يزآدرس محل سكونت ن ييرتغ يماري،ب يلات،زمان تعط در -

 در شدهدرج و دوطرفه طبق توافق برقبال انجام پژوهش  را در خود مسئوليت -

 .دهد انجام بنديزمان جدول

برابر انتقاد سازنده قرار گيرد،  و درقرار گيرد  يابيارز عملكردش مورددانشجو انتظار دارد كه 

د. هرگز ننمايند، معرفي گرد كمك اوبه  تواننديكه م يبه او مشاوره داده شود و افراد

مهم است كه استاد راهنما مشخص نمايد  .ستا كنندهبيتخر گاهفراموش نكنيد كه انتقاد 

از دانشجو انتقاد كند، چگونه مشاوره سازنده به دانشجو دهد و  مناسبدر زمان  و كه چگونه

اگر  معمولاًدانشجو در مقابل نتيجه حاصل مورد تشويق و تحسين قرار گيرد.  يدر چه زمان

  .دخواهد بو ترسازنده شود، با مثال توأم دانشجو از انتقاد

  

  :راهنما استاد از دانشجوانتظارات 

تا  ٢٠ سالانه كه داشته باشد انتظار استادش از توانديم يمنطق طوربهدانشجو  يك -

 ).باشد وقتتمام دانشجوي كهدرصورتي. (داشته باشد ملاقات او با بار ٣٠



 

 pg. ١١٩ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

 زمان در را مناسب توضيحاتكار دانشجو را مطالعه كرده و  يهاول نويسيشاستاد پ -

 .برگرداند وا به معقول

 .يدكن ياندانشجو ب هاينوشتهانتظارات خود را از استاد مهم است كه  ويژهبه -

 .دصحبت كنكارش در مورد  با او دهديمرا به دانشجو پس  هاآنكه  زماني -

 خواهدينماستاد  و تمتفاوت اس استادشبا  دانشجوزبان مادري اگر  -

 ينا داصلاح كن يكتهو د يبان، فرم نوشتاردستور ز ازلحاظرا  او يهانوشتهدست

  .يدبه او بگو يدموضوع را از اول با

از  يها هم دست كمهفته يآن برا داشتننگهاست.  بخششرقابليغگم كردن كار دانشجو 

ممكن است از شما سر زند به  ييخطاها ينكه چن دانيديندارد. اگر ممفقود كردنش 

 يدبا دانشجو .خودش نگه دارد يرا برا يشاز كارها يكپ يكحتمًا  كهد يكن تأكيددانشجو 

. دكار كن دهديخواندن و اصلاحات را م يبرا ياستاد كه زمان كاف يبندطبق جدول زمان

به استاد  خردادماهرا در  اشنامهپايان يهانوشتهدستاو  .است بهاري دكتر يدانشجو سبا

را نخوانده است.  يشهانوشتهدست به او گفت كه پس از حدود شش ماه دكتر بهاريداد. 

نوشته در دفتر كارش باشد. كه دست يستمشغول بوده و مطمئن ن ياراستاد ادعا كرد كه بس

خود را  دكترايمدرك  چه موقعبداند كه او  خواستيم كرديدر آن كار م سباكه  يشركت

نامه  يك سباح كند. اش را با نظر استاد راهنما اصلانامهپايان خواستيم سباخواهد گرفت. 

 او يشپ هاستماهاش نوشتهكرد كه دست خاطرنشاننوشت و  يشراهنما استاد يبرامؤدبانه 

قرار ملاقات  يكگروه  يراست. سپس با مد يرشپذ غيرقابل برايش يرتأخو اين  مانده

مشكل را دارند. او  ينهم دكتر بهاري دانشجويان يشترگفت كه ب سباگروه به  يرگذاشت. مد



 

 pg. ١٢٠ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

براي  خود را در دانشگاه دكتر بهاري جايگاهكرد و  يينتع اوراي ب يدجد يراهنمااستاد  كي

  خود را گرفت. يبالاخره مدرك دكترا سبااز دست داد و  گرفتن دانشجوي جديد

  :جلسه زمان

 ،مثلاً. است الزامي هم از طرفين ناخت، شمناسب زمان تعيين و مفيد ايجلسه داشتن براي

 شخصي خصوصيات و فيزيولوژيكي هاييژگيو از حدودي تا بايد دانشجو و راهنما استاد

 دسته كدام جزو استاد ؟داريبشب اي زنديسحرخ افراد دانشجويان ايآ. باشند آگاه يكديگر

 ؟بعدازظهر ٦ اي است يمناسب زمان صبح ٧ ايآ كه بپرسد دانشجو از استاد است بهتر است؟

. ديبشناس را تانيدانشجو يولوژيكب يژگيو حدودي تا كه شوديم باعث سؤال نيا به جواب

  .ديكن نگاه دانشجو صورتبه ديكنيم شنهاديپ را صبح ٧ ساعت كهوقتي

 از ديبا شما كند،يم مراقبت رشيپ نيوالد از اي شده باشد داربچه تازه شما يدانشجو اگر

 زمان يبرا ريزيبرنامه هك شوديم باعث موضوع اين از اطلاع .ديباش داشته اطلاع موضوع نيا

 را گريد دانشجويان آموزش تانيدانشجو اگر گريد طرف از. باشد ترمعقول و تريواقع جلسات

 آماده و پرانرژي دو هر كه را روز در مشخص زمانيك ديبا تانيدانشجو و شما دارد بر عهده

 است يافراد جزو تانيدانشجو و ديزيسحرخ شما اگر. ديكن انتخاب را ديهست مطالب درك

 هفته و شما نوبت هفته كي. ديكن كار ينوبت ديبا شود،يم داريب نزديك ظهر از خواب كه

  .زديبرخ خواب از زود صبح ديبا دانشجو بعد

  :جلسات يزيربرنامه

 كوتاه هاجلسه نيا اگر يحت دارد، ازين يهفتگ هايجلسه به ديجد يدانشجو ي كار،ابتدا در

 يدارهايد. كرد خواهد يط اشتباه را ريمس راحت يليخ و بوده بهتجربي دانشجو چون. باشد

 كرده تيرعا را اطياحت جانب بايد شهيهم اما نباشد مضر زياد ممكن است خيلي بافاصله
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. نيستيد دسترس درسخت گرفتاريد و يا  كه ديبگذار يمواقع يبرا را هاملاقاتقفه در قرار و

  .رسديم به نظر سبمنا سال كي طول در جلسه ٣٠ تا ٢٠ حدود

  

، شش ماه مياني و شش ماه آخر نامهپاياندانشجوي دكترا در شش ماه ابتداي شروع 

  از اوست. ييراهنمانيازمند ملاقات با استاد و كسب  هرزمانيبيش از 

  

 صورت نيا در د،يكن تيرعا را يبندزمان جدول توانيدينم و دينبست يمرتب فرد شما اگر

 شما كهدرصورتي كند؟يم ميتنظ را جلسات يكس چه. وضوع پرداختبه م يگريد طور ديبا

 ،نداريد يمنش اگر اما كند، ميتنظ را زمان او قيطر از توانديم دانشجو ديباش داشته يمنش

 او به اي گذاشت؟ ديخواه غاميپ شيبرا كرد؟ خواهيد معطل اتاقتان درپشت  را دانشجو ايآ

 داندينم دانشجو اما نباشند جالب يليخ سؤالات نيا هك رسديم به نظر كرد؟ ديخواه تلفن

 حيتوض شيبرا را نيقوان و قواعد شما كهاين مگر ،خواهد شد ميتنظ چطور شما با ملاقات كه

 باشد دواريام و داشته دستدر  را شيهانوشتهدست كه نيست آسان هم دانشجو يبرا. ديده

  .ديد خواهد دانشكده يراهروها در را شما كه

  

 دارد، نيازبا استاد  هفتگي هايجلسه به جديد دانشجوي ،نامهپايان كار ابتداي رد

  .باشد كوتاه هاجلسه اين اگر حتي

 

  :قرارها زدن هم به اي تائيد

 استاد كي يبرا. قرارهاست برهم خوردن ،نامهپايان ييراهنما ها دراتفاق نيبدتر از يكي

 نيز راهنما استاد عدم حضور .نيست يرپذدل شب ٨ اي ٧:٣٠ ساعت در ملاقات قرار راهنما
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. بپردازد هيشهر و بوده وقتپاره يدانشجو اگر ويژهبه كند،مي ايجاد نگراني دانشجو براي

 ميتنظ قرارها زدن هم به يچگونگ بر يمبن نامهتوافق كي ديبا دانشجويان و راهنما استاد

 يبرا اما ،نداشته باشند اجياحت روش نيا به ليسانسفوق دوره دانشجويان ديشا. كنند

 روزانه يقرارها ميتنظ دفترچه حتماً  ديبا استاد. است لازم روش نيا دكترا دوره دانشجويان

 خود همراه شهيهم و ثبت كند را قرارها تماميا روي تلفن همراه يا رايانه خود  كردهتهيه

 لازم كه يزمان و كرده يعقط را قرارها توانديم كند عادت روش نيا به يوقت. داشته باشد

  .دهد بيترت ديجد قرار كي و زده به هم است

 هاآن. دارد بالا مقاطع وقتپاره دانشجويان تمام يبرا مشخص استيس كيدكتر پوريا  - 

 نيا. كننديم يقطع را فردا جلسه و زدهيا ايميل  تلفن دكتر پوريا تلفن همراه به هاغروب

 داد خواهد انجام را كار نيا زند،م به ه را قرار باشد مجبور او اگر. خواهد داشت يدهفادو  راه

 در شود، حاضر فردا جلسه نتواند دانشجو اگر. دهديم بيترت را گريد جلسه كي بلافاصله و

 راهنما استاد اگر. گرددمي تعيين ديگري تاريخ ولغ را جلسه راهنما، استاد موافقت صورت

 جلسه خوردن به هم از يبد احساس وشده  جيگ رفط دو هر شديندين را يداتيتمه نيچن

  .شوديم يمشكلات بروز باعث جلسه زدن به هم نيز اه، گداد خواهد دست هاآن به

 است ساكن شيراز يلومتريك ١٨٠ در نايس. است نايس يراهنما استاد دهسادكتر  - 

. كنديم يگزند آنجا و كنديم كار وقتتمام صورتبه شيراز شهر در استاد كهدرحالي

 در نايس معمولاً  ولي شده است ميتنظ صبح ٨ ساعت يبرا هادوشنبههر هفته  جلسات

 جلسات خوردن به هم مورد نيچند از بعد .رسديمملاقات  محل به ٩ ساعت مانده كيتراف

استاد ديگر وقت  نرسد دفتر استادش به ٨:٣٠ ساعت تا نايس اگر كه دنديرس جهينت نيا به
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بنابراين به درخواست سينا و ؛ بگذارند يديجد قرارو بايد  داشته باشدلسه ندارد با وي ج

  .كنديمموافقت استاد ساعت جلسه تغيير 

  :سالانه برنامه

 ياطلاعات موضوع نيا از دكترا دانشجويان است؟ چطور شما يهفتگ و ينيمسال ،سالانهبرنامه 

 كي گرفتن نظير كاري درگير استاد كه يماند. زده حيتوض شانيبرا استاد كهاين مگر ندارند

 در يبزرگ كنفرانس اي و دارد تصحيح يبراامتحاني  ورقه ١٠٠ بوده، يپژوهش يبرا گرانت

 دانشجويان به كه ندارد يزمانديگر  ،است اشمقاله كردن آماده مشغول او و بوده شيپ

 و فشار كهد كن آگاه حقيقت اين ازا ر هاآن بايد صورت ينا در. دهد اختصاص دكترا

  .كاست خواهد كار كيفيت از و گذاشت خواهد فشار در را او كارها اتمام يبرا الاجلضرب

 در زيرا است، دانشجويان آموزش از يسمت، قدانشجويان به استاد سالانه برنامه حيتوض

 استاد كه يزمان در را لاتشانيتعط هاآن نيابرانب؛ دكر خواهد كمك هاآن به برنامه تنظيم

  .كرد نخواهند ريزيبرنامه دارد، شتريبي وقت

  :طرف دو هر بودن دسترس در

 جدول نيا در و ديكن ميتنظ نامهپايان دوره تمام زين و نيمسالهر  يبرا را يجدول

 استاد به دانشجو كمال و تمام يوابستگ. ديينما مشخص د،يهست آزاد دو هر كه را ييهازمان

 سفر اي ،اضطراري يمرخص به ديبخواه راهنما استاد عنوانبه شما اگر. ستين مطلوب راهنما

 زمان آن در ،ديبرو يتيمأمور به بخواهد شما از دانشكده رئيسيا  گروه ريمد، ديبرو يعلم

 از دانشجويان با ديتوانيم شما .شد خواهند نگران اريبس راهنما استاد نبود از دانشجويان

 دوم يراهنما براي خود استاد كه ديده اجازه يا يدباش ارتباط در يميلا اي تلفن قيطر

  .كند انتخاب
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 دانشجويان با يادوستانه و كينزد اريبس روابط كه است يدياسات از يكي افشيني دكتر - 

 هاآن. نديآيم من منزل به شام يبرا دكترايم دانشجويان تمام: ديگويم او .دارد دكترا

 دوردستشهري  از كه انميدانشجو از يكي. ميهست خانواده كي ياعضا مثل ما كه داننديم

 اريبس دهسا دكتر روش اما؛ گذراند من با را نو سال لاتيتعط ياپيپ سال دو يبرا بود آمده

. كندينم مخلوط ييدانشجو - استاد روابط با عنوانچيهبه را دوستانه روابط او است متفاوت

 دكتر ساده. اندساده ردكت دانشجويان هاآن هستند دوردستاز شهري  دو هر حمد و رضاا

 روابط او چون كنند وپادست يدوستان خودشان يبرا ديبا كه داده حيتوض دوشان هر يبرا

 يرسم روابطشان كه دهديم حيترج و كرد نخواهد برقرار انشيدانشجو با ياجتماعو فردي 

 اجاره يانآپارتم هاآن از يكي با و شد دوست دانشجويان از يتعداد با احمد. باشد ياحرفه و

 تمام سروقت را خود دكترا دوره او. كرد شروع شهر در را ياجتماع يزندگ زود يليخ و كرد

 ساكن نبود، ندشيخوشا اصلاً  كه دانشگاه خوابگاه در. كند دايپ يدوست نتوانست اضر اما كرد

  .كرد رها را خود درس ،دوره ليتكم بدون او ماه ١٨ از بعد. شد

  :اعتمادسازي

 به كار او اشتياق ودانشج نفسبهاعتماد حفظ راهنما استاد عملكردهاين يترمهم از يكي

 نيچنهم جا،بي كردن انتقاد با دانشجو نفسبهاعتماد سلب نامهپايانكار  يدر ابتدا. است

 شروع درت. اس يايهودهكار ب استاد طرف از جايب فيتعر اب كاذب نفسبهاعتماد دادن

 تقويت به راهنما استاد كه است آن مهم اما ندارد اهميتي دانشجو نديتوانم ،نامهپايان

  د.بپرداز دانشجو نفسبهاعتماد

 مشخص نه ودانشج به زهيانگ و نانياطم دادن راهنما استاد ياصل فهيوظ موارد از ياريبس رد

 حلقابل بروز محضبهپژوهش  مشكلات چنانچه. است نامهپايان يمحتوا اتييجز كردن
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 و بوده دشوار كاري تحقيق. نيست چنين عمل در اما نمودمي آسان تحقيق كار آنگاه دبودن

 پيش از نسخه نيز مشكلات اين حل براي. است بينيپيشغيرقابل آن مشكلاتبرخي 

 صبر به نياز كه كند طي را مختلفي مسيرهاي دانشجو است لازم و ندارد وجود ايشدهتعيين

  .دارد شكيبايي و

 و استاد. بگيرند ياد را لازم هايمهارت است لازم كنديم آزمايشگاهيكار و دانشج كه زماني

صد  توانندنمي مثبت نتايج به حصول و آزمايشگاهي كار ريزيبرنامه و مديريت در دانشجو

 كنندمي خستگي احساس بسيار ابتدا در دكتري دانشجويان. داشته باشند اطمينان درصد

 تجربه. مديريت كرده و انبوهي كار را ياد بگيرد خوبيبهوقت خود را  توانندنمي هاآن زيرا

 تكرار قابل آزمايشگاه محيط در ايتجربه هر كه ندارد وجود ضمانتي هيچ كه داده نشان

 اين كه گردند يادآور را نكته اين آزمايشگاه هايتكنسين و راهنما استاد است لازم. باشد

 دانشجويان معمولاً. شودمي تكرار همه براي يباً تقر و تهنداش اختصاص هاآن به تنها مشكل

 از بخشي عنوانبه و آيندمير كناه) آزمايشگا محيط در نگرفتن جواب( مشكل اين با دكتري

 تشكيل را آزمايشگاهي تجربه لاينفك جزء درنتيجه و شده شناخته يادگيري فرآيند

 زدههيجان واقعاً  آورد،مي به دست را خود نتايج اولين دانشجو وقتي مقابل در. دهدمي

 نسل به نسلي از و شوندمي ساختارمند و تنظيم تدوين،پژوهش ت مشكلا معمولاً. شودمي

 خود تجربيات است ممكن نسل يك آزمايشگاهي،علوم  وه پاي علوم در. يابدمي انتقال ديگر

 ساير حل و تكنيك بهبود ،مسير ادامه به بعد نسل. نمايد ثبت را مشكل يك حلراه يا

 و علمي هايتئوري ارتباط رفتاري، علومپرستاري و  دانشجويان براي. بپردازد هامشكل

 به دنبال تشويق پشتكار، ترتيباينبه و دارد كار به نياز و ظاهرنشده ابتدا در عمومي مفاهيم

 علاوهبه ينيباقعو بينيخوش بين تعادل حفظ راهنما، استاد براي مهم نكته. خواهد داشت
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 دچار در ادامه كار خود است ممكن كه است دانشجويانيبه  نفسبهاعتماد و روحيه تقويت

 ييجابه كه راهي ادامه و كور تشويق دانشجو، به كاذب نفسبهاعتماد ادند. دشون تزلزل

  .است طرناك، خرسيد نخواهد

 و بوده بخشنتيجه تحقيقاتي پروژه كه ينا به اعتقاد بابايد  دانشجو و راهنما استاد همواره

  .كنند دنبال را علمي مشاركت اين ،خواهد شد منجر جديد نتايج به

  

 تقويت علاوهبهيني باقعو بينيخوش بين تعادل حفظ راهنما، استاد براي مهم نكته

 دچار در ادامه كار خود است ممكن كه است دانشجوياني نفسبهاعتماد و روحيه

  د.شون تزلزل

  

 بايد راهنما استاد نامهپايان شروع در ويژهبه. باشد توانمند چقدر دانشجو كه نيست مهم

 راهنما استاد اصلي وظيفه موارد از بسياري در. كند دانشجو نفسبهاعتماد تقويت به شروع

  .است نامهپايان محتواي جزييات كردن مشخص نه ودانشج به انگيزه و اطمينان دادن

 يكي مورد در همكاران از يگروه به او. استداخلي  پرستاري تماندپار استاد عرفاني دكتر - 

. كرده است شروع كه است ماه ٦ را دكترا دوره يممر. دهديم يحاتيتوض انشيدانشجو از

 يسيبازنو بود كشيدهزحمت شيرو ماه ٤ كه را يكار ديبا گفت او به فقط اسپندي دكتر

 خارج اتاقش از يدستپاچگ بااسپندي  كترد. رفت يكوچك اتاق به كنانهيگر دانشجو. كند

 دچار سروين كه ديشن گريد دانشجويان از اما؛ كند كار چه اي ديبگو چه دانستينم و شد

 يبرا كنديم تصور دانشجو درواقع. شده است نسبت به خود ياعتماديب و ياس احساس

 خوبيبه را فشيوظا نتواند كه است نگران و ستين باهوش يكاف حد به دكترا دوره يط
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 كه ستا نيا اشعمده اشكال و داشته اريبس مطالعه او كه كنديم فكر استاد اما؛ دهد انجام

  .دهد انجام را يكار چه يقاً دق داندينمخيلي به حاشيه رفته و 

 او. دينما انيب شفاف وي كار و دكتري دانشجوي از را انتظاراتش يدراهنما با استاد درواقع

 يابيارز چيه بدون را كار از يخاص قسمت مورد در شيهاشنهاديپ كه دبياب را يراه ديبا

. كند ارائه دانشجو نامهپايان يكل تيماه يحت اي اشيعموم يهاييتوانا ودانشج از يمنف

 علمي ياستانداردها نيبالاتر يمبنا بر راهنما استاد يهاشنهاديپ كه بداند ديبا زين دانشجو

 كه ستين نيا هدفش و بالاست اريبس سطح تا دانشجو كار تيفيك بهبود او قصد و بوده

 چقدر دانشجويان از ياريبس كه كرد درك بتوان مشكل. است توانينا انسان دانشجو ديبگو

 آسان اريبس. هستند مردد استاندارد فوق هايدرجه به شانيارتقا و شانيهايتوانمند درباره

  .دنكد دلسر را هاآن و كرده نابود را آنان ،شكننده نفسبهاعتماد كه است

 است خوب كارش كه نديبگو دانشجو به ديبا يزمان چه كه داننديم موفق و باتجربه استادان

 وسيمأ را دانشجو توانديم باشد يمنطق اگر يحت ديشد انتقاد. رود شيپبهكارش  دانشجو تا

  .كند دلسرد و

 يشخص هر روزانه يزندگ در كه كنديم خاطرنشان ٨ساكس يهارو ييكايآمر شناسجامعه

 شهيهم كه كنديم جابيا يمنطق رفتار و روزمره اتفاقات يا ديبگو دروغ است، مجبورگاه 

 ممكن شما. ديبگو دروغ است مجبور گاه استاد رابطه نيهم در. ميينگو را قتيحق يتمام

 باهاشت مرتكب كارش در هرگز و بوده هانخبه جزو تانيدانشجو و ديباش شانسخوش است

 اما؛ ديكن تيريمد دقت با را دانشجو ديندار يازين طيشرا نيا در نكند، تلف را زمان و نشود

 كه ستين معنا بدان نيا. ديبر بكار حتينص و انتقاد در را كياستراتژ تيريمد ديمجبور گاه

                                                           
8Harvey Sacks 
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 ييراهنما اشتباهبه اي كند قيتشوجهت بي كند،يم كار كم كه را ييدانشجو وضوحبه استاد

 ستين حاضر هم ياستاد چيه و ستين كسهيچ نديخوشا باطل شهياند كه است واضح. ندك

 تيظرف شيافزا منظوربه انتقاد و حتينص اما؛ كند تائيد را ندارد مطلوب تيفيك كه را يكار

  .رديگ انجام ديبا داريپا نفسبهاعتماد و

اتفاقاتي است كه براي  ينتربخشرضايتدوره دكترا يكي از  دانشجوياناهنمايي و نظارت ر 

هاي تحصيلات تكميلي يكي از شاخص دانشجويانوجود و تعداد  .افتداستاد اتفاق مييك 

  موفقيت گروه آموزشي است.

  

 شاننفسبهاعتماد تيتقو به مايل، تكردهتحصيل افراد ريسا مانند دانشجويان اكثر

  .سب انجام شوددر زمان منا توسط استاد راهنما ولي اين كار بايد ،دارند

  

حتي اگر دانشجو در دوره كارشناسي ارشد دانشجوي همان دانشكده باشد نقش او در زمان 

 شده باشدگروه آموزشي يا دانشكده جديدي وارد  . اگر دانشجو بهاستدكترا بسيار متفاوت 

كه دانشجو مناسب  داشته باشد. استاد راهنما بايد اطمينان خواهد شدتر پيچيده چيزهمه

اين فصل بخش اول در مورد ساختن يك در هاي لازم را دارد. ين بخش بوده و تواناييا

و  دانشجويانرابطه كاري مثمر ثمر با دانشجو، بخش دوم در مورد انتظارات منطقي از 

برخي از مشكلات شايع را كه در چند ماه اول  توقعات دانشجو از استاد راهنما. بخش سوم

را مورد  عدم صداقت در كاردهد و بخش آخر مسئله قرار مي حثموردبآيد را كار پيش مي

  قرار خواهد داد. وتحليلتجزيه
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  كنيد: مديريت و هدايتدانشجوي خود را 

مدارج بالا به اين بستگي دارد كه روابط شما با اين  دانشجويانبا  قبولقابلداشتن تجارب 

ه حثابمستمر و م خوب مستلزم كار ونيز ساير اساتيد راهنما چگونه است. روابط دانشجويان

چون بيشتر مسائل و مشكلات ريشه در عدم مشخص كردن انتظارات طرفين  است مداوم

كنند مقررات مربوط به روابط استاد و در طول زمان تغيير مي دانشجويان كهييازآنجادارد. 

 موقعبهترين مسئله تنظيم سريع و اما مهم ؛دارد ايدورهدانشجو نياز به بازنگري 

  دانشجو بداند كه چه كاري را چگونه انجام دهد. كهطوريبههاست دستورالعمل

نيست و هيچ استادي هم حاضر نيست  كسهيچواضح است كه انديشه باطل خوشايند 

افزايش ظرفيت  منظوربهاما نصيحت و انتقاد  كند؛ تائيدكاري را كه كيفيت مطلوب ندارد را 

كند: از جملات زير استفاده مي زيرك و هشياربايد انجام گيرد. استاد پايدار  نفسبهاعتمادو 

خوب است يا اين يك شروع عالي براي دكترا  تنهاييبهمن خيلي از اين خوشم آمد. اين 

دهند در را نشان مي است. اين جملات بدون شك خوشايند هستند اما عباراتي كه كيفيت

ماه اول جملاتي را كه واجد شرايط بودن او را  ٦در اين جملات وجود ندارند و براي دانشجو 

تواند در برداشتش تجديدنظر ماه استاد مي ٨تا  ٦دهد نبايد استفاده شود. بعد از نشان مي

تواند نامناسب مي زمانيكراهنماي حساس تشخيص خواهد داد كه انتقاد در استاد كند. 

مانند ساير افراد  دانشجويانكند. اكثر  توقف يكلبهدانشجو را سست كرده و پيشرفت كار را 

  شان تقويت شود.نفسبهاعتماددارند دوست  كردهتحصيل

تجربگي استاد راهنما و يبچندين مشكل در هنگام شروع كار وجود دارد. يك دسته به علت 

عدم ايجاد ارتباط مناسب بين اين دو نفر است.  وتجربگي دانشجيبدسته ديگر به علت 

از ورود به اين مرحله تحصيلي زمان و برنامه كاريشان بيشتر پيش  انشجوياندبسياري از 
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ه شدتنظيم  زمانهمشد. در دوره ليسانس يمتوسط مشاوران تحصيلي يا والدين تنظيم 

 همآنبود. دانشجوي تحصيلات تكميلي  كوتاه وظيفه تحصيلي و مهلت اتمام هر بودمي

 به عهده تماماً ظايف وشود يمنامحدود مواجه  نسبتاً  زمانيكبا ن ناگها وقتتمام صورتبه

مجبورند از  وقتپاره دانشجوياناي در برابرش وجود دارد. خودش است و مشكلات ناشناخته

 شاندانشگاهيبه وظايف و تكاليف  آن راو  پيداكردهوقتي  شانروزمرهوظايف  لايلابه

ه بسياري از اساتيد راهنما تجربه ين مشكلات اين است كتربزرگاختصاص دهند. يكي از 

  كافي ندارند.

او . دهديمتجربگي را توضيح يموارد باست و  بهداشتيك محقق علوم ي كبيريدكتر 

 ي دوره دكتراماه بعد از ورودم به دانشگاه استاد راهنما ٦گويد خيلي زود در حدود يم

 كشورهاي برخي دانشگاه ربودم. د نگراندر آن هنگام بسيار . شدمدانشجو  سهبراي  همآن

تحصيلات تكميلي دوره خاصي را  دانشجوياننيازي نيست كه اساتيد براي راهنمايي 

در  راديدكتر مه تجربشبيه را رهبري كنند.  اينامهپايانمشترك  صورتبهبگذرانند يا حتي 

جديد اساتيد راهنماي  ،خارج كشور هايدانشگاهبرخي فراوان است. در  كشور هايدانشگاه

دكترا كمك كرده و بسيار  دانشجويانگذرانند به يمفوق دكترا را  هايدورهزماني كه  معمولاً 

يد از دانشگاه اشدهشوند. اگر شما تازه استاد راهنما يمتر وارد نقش استاد راهنمايي يئبط

ن ؟ و اگر جوال منفي بود سعي كنيد ايخواهد شدبرگزار  نيا دوره آموزشي برايتاآبپرسيد 

موفق نشديد با يكي از اساتيد راهنماي  همآندوره را در دانشگاه ديگر بگذرانيد. اگر براي 

است م هايش از او بپرسيد. مهيكتاكتو موفق مذاكره نموده و در مورد روش كار و  باتجربه

بسيار خواهد كرد و اين  تلاشاول كه بدانيد دانشجوي جديد بدون شك در چند هفته 

 تقويهاي دانشجو را به او بگويد. دكتر يتفعالو  هادستورالعملاهنماست كه وظيفه استاد ر
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كند يمكند اغلب احساس تنهايي يمگويد: زماني كه يك دانشجو شروع به كار يم

دانند قدم بعدي ينم كهدرحاليشوند يمبينوا پشت ميز نشسته و به جلو خيره  دانشجويان

 مثلاً كاري براي انجام دادن  هاآنكنم به يمچيست. به همين دليل من هميشه سعي 

اين است كه به نياز دانشجويانش  تقويبدهم. هدف دكتر يك مقاله مشخص  نخواند

 دانشجويانيك چارچوب مشخص براي تمام  حالدرعيناما ؛ انفرادي پاسخ دهد صورتبه

  .كرده استتدوين 

 دانشجويانبا مواردي از  همه ما قطعاًكند. يمكار  يهم به سبك مشخص رسيدكتر پا

دكترا مناسب  هداشته و براي پژوهش دور ازحدبيش نفسبهاعتمادكنيم كه يمبرخورد 

كه آمادگي روحي لازم براي ادامه  داندمي هاييرا پر مدعا دانشجوياناو اين  نيستند.

  .كندميامتناع  هاآنتحصيل ندارند و لذا از راهنمايي 

  

  پرهيز شود: هاآناستاد و دانشجو كه بايد از  بين مؤثرموانع يك تعامل 

 .در دسترس نباشددر مواقع لازم و ضروري  ااستاد راهنم -

 با استاد حضور نيابد. قبليدانشجو در جلسات تنظيم شده و توافق شده  -

 ارائه نظرينقطهيا  يادداشت گونههيچدانشجو  شدهميتسل هاينوشتهاستاد بر روي  -

 ندهد.

ر در جلسات با استاد آماده نباشد و نداند از استاد چه دانشجو براي حضو -

 .خواهدمي

 كافي راهنمايي يك دانشجو را بپذيرد. فرصتروحي و داشتن  بدون آمادگياستاد  -
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 دانشجو تكاليفي را كه استاد در جلسه قبل براي او تعيين كرده انجام نداده باشد. -

 نباشند. خود پايبند هايقولاز دو طرف به تعهدات و  هركدام -

كمك به كنترل فشارهاي روحي دانشجو نكند بلكه استرس احتمالي  تنهانهاستاد  -

 اضافي خود را نيز به او منتقل كند.

 .نداشته باشنداستاد و دانشجو با يكديگر صادق نباشند و همديگر را باور  -

جدي بگذارد  تأثير اوبر عملكرد علمي  تواندمياستاد به مشكلات دانشجو كه  -

 باشد. وجهتيب

احترام متقابل چه به لحاظ كلامي، رفتاري حتي در انتخاب پوشش مناسب رعايت  -

 نشود.

و استاد دانشجو  نداشته باشد خودباوردانشجو به توانايي استاد مبني بر هدايت كار  -

 نيست. ميترمقابل وجههيچبهرا در اتمام كار خود در حدي از ناتواني بداند كه 

  گريكديارد شدن به حريم شخصي و خصوصي وسمي علمي خروج از يك تعامل ر -
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  نامهپايان: استاد راهنما و ٤فصل 
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نامهپايان: استاد راهنما و ٤فصل   
 

؛ دكترا بيش از آن كه به كميت توجه شود كيفيت آن را بايد در نظر داشت نامهپاياندر 

 نامهپايان دانشجو است. هنامپايانبنابراين نقش اصلي استاد راهنما كنترل كيفيت علمي 

صفحه نوشته  ٢٤سوئيس و در  خيزوراز دانشگاه  ١٩٠٦دكتراي آلبرت انيشتين در سال 

، دانش ما را پيرامون موضوع افزايش كنديمجلوگيري  كاريدوبارهشد. بررسي متون از 

تا از پژوهش پيشنهادي  كنديم نيتأم، دلايلي اندينمايممجهولات علمي را  دهديم

و نقاط قوت و ضعف تحقيقات  دهديمجديد براي روش كار ارائه  هايايدهتيباني شود. پش

. در بررسي متون بايد به دهديممشابه قبلي را براي درس گرفتن و توجه در پروژه ما نشان 

ارزش تفكر نقادانه توجه خاص شود، از سوگيري در انتخاب منابع اجتناب گردد و به اعتبار 

و چند بار مطالعه كرد  دقتبهتوجه خاص كرد. منابع يافت شده را بايد  ادهمورداستفمنابع 

در تحقيق  هاآنبتوان از  آسانيبهكرد تا  بنديطبقهرا  هاآنخلاصه آن را استخراج نمود، 

  خود استفاده كرد.

و آمارهاي  هاگزارش، ، صفحات اينترنتيمنابع علمي متنوع هستند. كتاب، مجلات علمي

 ازجمله، انتشارات دانشگاهي يالمللنيبدولتي و دولتي، غير يهاسازمانوسط منتشره ت

حتي علمي،  يهانشستو  هاشيهما، خلاصه مقالات هانامهپايانپايان تحقيق و  يهاگزارش

در پيشنهاديه و  استفادهقابلمنابع متداول  ازجملهعلمي  هايتازهو اخبار و  نخود متخصصا

از  هركدامود مقالات علمي منتشر شده در مجلات نيز متنوع هستند و هستند. خ نامهپايان

 يهاگزارش، به سردبير هاينامهمروري،  يهايبررسبه ما كمك بكنند.  تواننديممنظري 

انواع  ازجملهو انواع مطالعات اصيل پژوهشي  هادستورالعمل، شدهخلاصهموردي، مقالات 

  مطالب منتشر شده در مجلات است.



 

 pg. ١٣٥ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

 مقالـات خلاصـه بيشـتر ،رايگـان الكترونيكـي منـابع :ايكتابخانـه و الكترونيكـي عنابم

 دكتـري، دانشجويان ويژهبه و تكميلي تحصيلات دوره دانشجويان. دهندمي ارائه را شدهچاپ

 سـطح كـردن غلـو. كنند جستجو را الكترونيكي و ايكتابخانه منابع چگونه كه بياموزند بايد

 از دانشـجويان ازكمي  تعداد عمل، در. است آسان دانشجويان توسط ايكتابخانه هايمهارت

 .اطلـاع دارنـد هاآنو استفاده صحيح از  هاكتابخانه تسهيلات و امكانات دستي يا الكترونيكي

 تكميلـي تحصـيلات دانشـجوي و هستند آبونه هامقاله خلاصه دريافت جهت هاكتابخانه اكثر

 از هـاپروژه بـه ازحدبيش توجه خاطر به دانشجو است ممكن. وزدبيام را آنان از استفاده بايد

 دانشـجويان كـه اسـت مهـم. شـود غافل هستند، هم مفيد بسيار گاه كه مقالات خلاصه اين

 كـهاين ،)نباشـد رايگـان كهدرصورتي( آن خريد هنحوو  هزينه كامپيوتري، جستجوي طريقه

 ظرفيـت يا استفاده زمان در محدوديت دوجو صورت در( دارند جستجو اجازه زمانمدت چه

در حال تغييـر و تحـول و گسـترش  سرعتبهمربوط به منابع مالي  يلاتبدانند. تسه )دانلود

  .باشندمطلع  تغييرات اين از بايد دانشجويانو  هستند

 .دهـد انتقـال خـود دانشجويان به بايد دارد، كافي و كامل اطلاعات مورد اين دراستادي  اگر

 انتخـاب بهتـرين كتابـداري متخصـص يك از گرفتن كمك نيست كافي شما يهاهتجرب اگر

 بـه بـراي را زمينـه كارگـاه، يا سمينار براي موضوع) جستجو نحوه( يك كردن مطرح. است

 دانشـجويان هايتجربه گذاردن اشتراك به و پيشين هايتجربه سنجيدن و گذاردن اشتراك

درسي يا دوره  واحد اگر. آوردمي فراهم را ياهندلفضاي با الكترونيكي جستجوي خصوص در

 تـدريس كتابـدارها توسط است بهتر ،داشته باشد وجود موارد اين در تدريس براي آموزشي

. شود داده آموزش دانشجويان به الكترونيكي و ايكتابخانه جستجوي نحوه با آشنايي و شود

 گـرفتن وجسـتج نحـوه خود، تهرش مرتبط هايسايتدر اين كلاس با  است لازم دانشجويان
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 خـوببايـد  استاد يك ،هاييكلاس چنين وجود عدم صورت در. شوند آشنا هاآن در اطلاعات

 كلاسـانهمافـزايش داده و بـا  خصـوص اين در را خود دانش تا كند تشويق را دانشجويانش

 كـه دارد انامكـ ،يابدمي تغيير سرعتبه تكنولوژي ازآنجاكه امروزه. بگذارند اشتراك به خود

 از حتـي يـاو در ايـن مـورد  نداشـته باشـد اطلاعات اخير هاينوآوري مورد در راهنما استاد

  .بخواهد كمك دانشجويانش

اي و سـالن جسـتجوي رايانـه هاكتابخانه كاركنان با دوستي ارتباط براي را خود دانشجويان

 روگشـاده و مـؤدب همـواره ،هاارتباط سلسله اين در كه دهيد تذكر هاآن به و كنيد تشويق

شايد بهتر باشد خود شـما هـم جلسـات تـوجيهي بـا  .نداشته باشندحالت طلبكارانه و  هبود

داشـته  دانشـجويان هان و نحوه كمك كردن ايشان بـتكتابخانه در خصوص انتظارات كاركنان

 ركـزم و كتابخانـه كاركنـان از خود، هاينوشته قدرداني و تشكر بخش در دانشجويانباشيد. 

 از مـانع امـور، اين انجام در كوتاهي. نكنند فراموش را هاآن و نمايند تقدير و تشكر كامپيوتر

  .شودمي هافرصت رفتن دست از موجب و گرددمي مفيد روابط برقراري

 از آنـان. اسـت دكتـري دوره در دانشجويان كار شروع براي خوبي فرصت مطالب جستجوي

 خواهنـد آشنا مقاله چاپ حتي و نوشتن براي راهنما ستادا سياست و مشيخط با طريق اين

 طوربـه شـما اگـر مثـال براي است مهم چيزي چه بدانند تا كنيد كمك دانشجويان به. شد

 اگـر يـا و كنيـدمي مطالعـه رايانه در را مقالات اگر يا كنيدمي كار الكترونيكي پست با عمده

 آشـنايي شما عادات با بايد دانشجويان ند،دار ايويژه اهميت شما برايخاصي  علمي مجلات

 جسـتجوي و اسـت كدام جديد هايايده براي منبع بهترين كه بدانند بايد دانشجويان. يابند

 دكتـرا دانشجوي باشد، چه هر قوانين. است موضوع اين يادگيري براي شيوه بهترين مطالب

 بايـد چگونـه كـه بدانـد و دداشته باش رامرتبط با كار خود  متون از ايمجموعه است مجبور
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 ايـن امـروز. بنويسـد مطلـب هقضاوت كرد شاندرباره و كند درك ،بخواند ،پيداكرده را هاآن

 نويسـي، رفـرنس نظيـر هـاييدوره اسـت لـازم. كننـدمـي ايجـاد يافزارهـاينرم را مجموعه

 برگـزار ندانشـجويا بـراي پيشـرفته جستجوي هايكارگاه و افزارهانرم با آشنايي هايكارگاه

 را لـازم آموزشـي دوره اسـت بهتر ندارد كامل اطلاعات موارد اين در راهنما استاد اگر. گردد

 و چيسـت؟ شـما دانشجويان نياز كه ندانند دنيا كتابداران بهترينحتي  تاس ممكن. دنابگذر

 نيـاز كمـك به نوشتن در دانشجو اگر بدهيد آنان به را لازم اطلاعات كه شماست وظيفه اين

  .شودمي آگاه نكته اين از زودتر راهنمااستاد  تاشد

  :كنيد توجه زير مثال به

خود كه نياز بـه اطلاعـات مـدارس دخترانـه شـهر  نامهپايانروي  دانشگاه در سارا كه زماني

. بـود هادانشـكده كتابـدارهايآموزش  پروژه ريدرگ آنجا تخصصي كتابدار كرد،مي كار داشت

 ندارد، وجودشهر در كتابخانه دانشكده  دخترانه مدارس از رستيفه هيچ كه شد متوجه سارا

 از معتبـرفهرسـت  يـك انتشـار مـورد در ايپروژه از تا كرد قانع رامسئول كتابخانه بنابراين 

 تحقيـق منبـع يك هم هنوز فهرست ايناين كار انجام شد و . آورد عمل به دخترانه مدارس

  .هستند بالانيازمند اطلاعات د خوتحقيقات  در كه است كساني براي پايه

 كـه بـود كتابخانـه باتجربه كادر با جوان دانشجوي يك مناسب كاري روابط از مثال يك اين

  .بردند سود رابطه اين از همه

 تحصيلات دانشجويان بنابراين ؛ندارند آشنايي مجلات قوانين با دانشجويان از بسياري

 طريق از يافتن اين. كنند پيدا را شاننامهيانپا با تخصصي اتمجل ترينمرتبط بايد تكميلي

 همكاران و دكترا سال بالاتر دانشجويان حتي يا و كتابخانه كادر يا راهنما استاد از سؤال

 كه ايمجله و مجله معتبرترين جديد، مجلات مورد در بحث. خواهد بود راهنما استاد
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 راهنما استاد كه است هاييسمتق ترينمهم از يكي دارد را مقالات براي پذيرش بيشترين

 متون بر مروري فرآيند خلال در كار اين و دهد آگاهي دانشجويانش هايد بب آن مورد در

  .انجام پذيرد

خواهـد  دانشجويان جستجوي در مفيدي منبع نيز خارجي يا داخلي ها،نامهپايان :نامهپايان

 برخـوردار ايالعادهفوق اهميت از راهنما استاد عنوانبه شماخود  نامهپايان ميان، اين در .بود

 و خـود نامـهپايان راهنمـا اسـتاد شـودمي پيشـنهاد. اسـت دانشجو موردتوجه بسيار و است

 مطالعـه به تشويق را هاآن و دهد قرار دانشجويانش اختيار در رااعضاي گروه  ساير نامهپايان

 ايـن از كنـد،مي جلـب را انشـجويانشد توجـه معمولاً استاد هر دكتراي نامهپايان. نمايد آن

 مبتـدي يك استاد كه را زماني و شده هافعاليت عرصه در تغيير متوجه دانشجويان كه لحاظ

 را خـود نامـهپايان از نسـخه يك بايد راهنما استادپس  .كنندمي درك بوده جوان استادي و

يا فايل الكترونيكي آن  هدد قرار خود دانشجويان اختيار در را آن و داشته باشد خود اتاق در

 را اشنامـهپايان از شـدهچاپ مقالـه بايد راهنما استاد. را روي سايت شخصي خود قرار دهد

 اسـتاد نامـهپايان كـه شـودمي پيشنهاد دانشجويان به. دهد قرار دانشجويانش اختيار درنيز 

 محصولي نامهپايان يك از چگونه شوند متوجه تا كنند مقايسه آن از برگرفته مقاله با را خود

  .آيدمي به دست متفاوت

 مورد در بايد هاآن. دارندداشته  موفق اينتيجهكه  نامهپايان يك خواندن به نياز دانشجويان 

داشـته  آگـاهي نامـهپايان يـك نگـارش چـارچوب ومختلـف  هايبخشانجام  فوريت ،حجم

 دارد، شـدهچاپ مقالـه و شـده يلالتحصـفارغ اخيراً كه است فردي شما گروه در اگر. باشند

  .كنند مقايسهبا آن كار  را مقالاتش و نامهپايان توانندمي شما دانشجويان
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 ازبيـرون  اسـتادان بـا مشورت بهخود  نامهپاياندر خصوص  دانشجويان است ممكنگاه نيز 

ن مشـاوره اي نهيزمپس داشته باشند نياز اندداشتهتحقيقاتي  هاآنكه در زمينه كار  دانشكده

  را فراهم آوريد.

  

 از برگرفته مقاله باخوانده و  استاد خود را نامهپايان شودمي پيشنهاد دانشجويان به

 به دست متفاوت محصولي نامهپايان يك از چگونه شوند متوجه تا كنند مقايسه آن

  .آيدمي

  

 در مهـارت بـدون ايكتابخانـه يـا الكترونيكـي كامـل جستجوي: بردارييادداشت در مهارت

 كه دهد آموزش دانشجو به بايد راهنما استاد. نخواهد شد واقع مفيد چندان بردارييادداشت

 و دهيسـازمان چگـونگي بـا را دانشـجو و داشـته باشـد عمـل دقـت مـواردي چـه ثبت در

 كيفيـت كـه گـردد متذكر را نكته اين بايد راهنما استاد. سازد آشنا هايادداشت سازيذخيره

 راهنمـا اسـتاد شـودمي پيشـنهاد. است وابسته هايادداشت كيفيت به اندازه چه تا هنامپايان

 قـرار وي اختيـار در بپـردازد، هاآن به هايادداشت در بايد دانشجو كه مواردي از يستيلچك

  .دهد

اندازه نمونـه  هشامل معلومات موجود، مجهولات موجود، روش مطالع تواندمي ليستچكاين 

، نقـاط قـوت و نقـاط ضـعف كارهـاي انجـام شـده هاشيآزما، روش انجام گيرينمونهو نوع 

گيري كلي و يك بررسي نقادانـه از كـار منتشـر گيري شده، نتيجهپيامدهاي اندازه ترينمهم

  .شده باشد

 ار ايحرفه مطالعه و خواندن دانشجو به تواندمي راهنما استاد: ايحرفه خواندن در مهارت

 توانمي. است كارشناسي دوره با كاملًا متفاوت دوره اين در نخواند ياستراتژ. بياموزد
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. تحليلي خواندن و ايمقايسه خواندن عناوين، خواندن: كرد تقسيم مدل سه به را خواندن

 كه بياموزند بايد دانشجويان. دهد آموزش دانشجو به را مدل سه اين راهنما استاد است لازم

 و كرده مطالعه موضوع يك در گروهي صورتبه ژوهشگرانپ چگونه تحقيقاتي، تيم يك در

  .گردانندمي بر نامهپايان اصل به و نموده يكپارچه و تلفيق را خود مطالعات نتيجه

 اظهار دانشجويان گاه !ندارد وجوددر مورد اين موضوع  اينوشتهمقاله، تحقيق يا  گونههيچ

ادعاي اين اظهارات . اندنكرده پيدا خود موضوع مورد در اينوشته و متن هيچ كه دارندمي

يا از  اندكرده محدود بسيار را موضوع هاآن كه باشد علت اين به است ممكنبزرگي است و 

 قوت هاآن به مجدد توانيدمي شما. اندنكردهواژگان كليدي مناسبي براي جستجو استفاده 

 .كنند استفاده موجود هاينوشته و متون از چگونه كه ياد دهيد هاآن به و بدهيد قلب

  

  نامهپايان مضمون انتخاب و راهنما استاد

كه دانشجو را در مسير  حالدرعيناوليه ملاقات استاد با دانشجو، استاد بايد  هايجلسه در

بايد سعي در  كند،ميهدايت  موردعلاقه پژوهشيافتن حوزه  براي جانبههمهجستجوي  يك

 بايد استاد. داشته باشداو هاي قبلي پشتكار و تجربهشخصيتي،  ازنظرارزيابي دانشجو 

را به دانشجو ب ، استمرار در تلاش و ارزيابي نقادانه مطالكار درو تداوم  نظم داشتن اهميت

ثبت  ومتون مناسب  افتنيدر  دانشجويانبه  تواننديم يتخصص كتابدارانمتذكر گردد. 

 چگونه دهد كه اديبه دانشجو  توانديمكه اما تنها استاد راهنما است ؛ نديكمك نما هاآن

  د.يمطالعه نما ايحرفه صورتبه

آن را  نيدر ح بردارييادداشتنحوه مطالعه و  يبرا ياست دانشجو مهارت كاف ممكن

نداند كه در ابتدا بهتر است روي چه مواردي متمركز گردد و از چه  دي. شانداشته باشد
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و ممكن است  نداشته باشد ،ثبت شود بايد آنچهمطالبي عبور كند. همچنين اطلاعي از 

. مهم نداشته باشدخواندن برداشته،  نيرا كه ح ييهاادداشتي بنديدستهو  دارينگه ييتوانا

بستگي به  نامهپايان تيفياستاد به دانشجو كمك كند. چرا كه ك موارد نياست كه در ا

كه  يليستچك ريدارد. در ز نامهپاياندر متن  هاآنكامل مطالب و گنجاندن  يجستجو

  .آمده است ،داشته باشندآن توجه  به است بهترخود  هاييسينوخلاصهدر  دانشجويان

 شامل: يبليوگرافيكامل ب جزييات

شما  جهيدرنت( يرايشوچاپ  يخمقاله، تار ياعنوان كتاب  يسندگان،نو يا يسندهنوكامل  نام

 نظرموردم ناشر و محل نشر و شماره صفحه است). نا يميقد يادانست كه نوشته نو  يدخواه

رفرنس  افزارهاينرم امروزه). اگر مقاله باشد(اگر كتاب باشد)، نام مجله و شماره صفحه (

منابع و  دارينگه يبرا يمعتبر ياربس يافزارهانرم اند،كرده ساده بسيار را عمل اينيسي نو

 دانشجويان يافزارها برانرم ينبا ا ييشده در متون وجود دارد. آشنا يادداشت هايچكيده

 دفتر يا كاغذ در يشانهانوشته دارينگهبه  يلما دانشجويان گاهاست.  يدبسيار مف مندعلاقه

افزاري كه قابليت جديد نرم يهاروشرا بايد متقاعد كنيد از  هاآناما  هستند يادداشت

  دارند استفاده كنند.به سزايي  يرهم تأثزمان دانشجو  جوييصرفهبيشتري دارند و 

 يدكن يدادوباره پ آن را يدبتوان كهاين براي شابك ياشماره كاتالوگ كتابخانه و  .١

مشابه شابك و موارد  يشماره يبر رو يدكن يقرا تشو جديد دانشجويان. ييدنمايادداشت 

 آشناييشابك  باهستند  دانشجوياناز  ينشان داده تعداد اندك جربه. تداشته باشند دقت

 .كنند يادداشترا  ياتجزئو عادت دارند كه تمام  رنددا

 :گردند يادداشترا  هاآنرا كنترل و  يرموارد ز يمطالعه هر منبع يندر ح .٢
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 يا است اولدست(منبع  است؟ گزارش يك يا است بنيادي مطالعه يك اين آيا -

 ).دومدست

 بحث است؟ يا نظريمطالعه  يك يا) است داده يدارايا ( است يمطالعه تجرب يك -

، هاگيرياندازهعرصه،  ،يوتريكامپ يهامدل( شده استدر آن استفاده  يچه روش -

 ها)ينارابطه عليتي يا مانند 

 در مطالعه كدام است؟ مورداستفادهچارچوب مفهومي و نظري  -

 )كرده استاثبات  ياو  يافته پژوهشگررا  يزيچه چ( يست؟محققان چ گيرينتيجه -

شده چاپپيش سال  يناست چند(ممكن  شده استام انج يقتحق يخيدر چه تار -

 ).باشد

سن، جنس، نژاد  يكها به تفكنمونه يزشتعداد ر ي،دهپاسخ يزانم ،هانمونه تعداد -

 .يرهو غ

 دارينگه يوتريكامپ صورتبهخود را  هاييادداشت و منابع دانشجويان اگر .٣

و  كردهتهيهو نسخه دوم  يبانپشتها كه از تمام نوشته گرديد متذكر هاآنبه  يدبا ،كننديم

ها نوشتهاز دست تواننديم يحت ،كنند دارينگه يهاول يوتركامپ رازيغبه يرا در محل هاآن

  .بگذارند يرا در محل امن هاآنكنند و  يهته يكپ

 وقتپارهدانشگاه شغل  يكنزد يدانشگاه است. او در شهر يدكترا يدانشجو سروده: مثال

 يشهااز رفرنس ازآنجاكهمنابعش را گم كرد.  فهرستاز  يتعداد وآمدهاترف يندارد. در ا

ناشر  يسندگان،نام مجله، نو ،تا بتواند رفرنس يدطول كش سه هفتهنكرده بود،  يهته يبانپشت

 يانتانها را به دانشجوداستان ينكه شما ا يكند. زمان آوريجمعكتاب را از كتابخانه مجدداً 
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 ييهامثال ايدوره صورتبهاست كه  يضرور ينبنابرا شونديم حساس هاآن گوييديم

  .گفته شودآنان  يبرا دستنيازا

تكنيكي و متدولوژيك  يهامرتبط و مهارت هايياز تئورآگاهي  ،اطمينان از دانش دانشجو

 خواهد كرد. كمك نامهپايانجام ان دراستاد در مسير هدايت دانشجو  به ،لازم

 نامهپايان كار توانديم دانشجو كه كند حاصل نانياطم موضوع نيا از ديبا راهنما استاد

 نامهپايان قيطر از. دهد انجام شدهتعيينمهلت  طول در ومستقل  طوربهخود را  يدكتر

با  ،يدكتر يدانشجو قتيحق در. شودمي ليتبد ياحرفه محقق كي به دانشجو ،يدكتر

 توانديم استاندارد، حد از بالاتر يدكتر نامهپايان. رديگيم قرار يابيخود مورد ارز نامهپايان

 مدركاخذ  يبرا يچالش واقع ترينعمدهكند.  جاديدانشجو ا يبرا يخوب يشغل تيموقع

شغلي و زندگي  تواندمي نامهپايانانتخاب حوزه و موضوع  ازآنجاكه. تاس نامهپايان ،يدكتر

 را ممكن زمان بيشترين راهنما استاد است ازمل دهد، قرار تأثير تحت رادانشجو علمي آينده 

داشته  وي با را مشاوره و همكاري نهايت و دهد اختصاص دانشجو به زماني مقطع اين در

 است ممكن اگرچه اولويت، داراي و روزبه هايموضوع انتخاب كه است بديهي. باشد

خوبي را براي  علمي و شغلي هايموقعيت ليو ،داشته باشد همراه به را هاييدشواري

  .كندميايجاد  دانشجو

  

در  ياحرفه محقق كي بهي دكتر نامهپايان قيطر دانشجو ازبايد توجه داشت كه 

  .شودمي ليتبد خودحوزه تخصصي تحصيلي 
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 نكند، ديكته دانشجو به را گام هر و نباشد گيرسخت ازحدبيش راهنما استاد است بهتر

به محققي  شدنتبديلمانعي براي  تواندميكه  ودانشج زيرا اين كار يعني تحميل استاد به

نه به دانشجو  نامهپايان كه داشته باشدستاد راهنما بايد اين نكته را به خاطر ا مستقل شود.

 يكل برنامه ودانشج طرف از شدهطرحم نامهپايان يهاعنوان نيتعلق دارد. تضاد ب به استاد

  بايد به يك توافق منجر شود. پژوهش

 شهيدارم هم اديكه  ييتا جا«: ديگويدانشمند علوم تجربي است م كيكه  يتر زاهددك

 رقرارب ،كار كه وابسته به دانشجوست جهينت سويكحسن نظارت از  نيب يتلاش كردم تعادل

. »دارد ازين دائمي تيريمدبه او كار  دانممي كنميكار م ييكه با دانشجو يزمان ويژهبهكنم. 

 ،حفظ استقلال وي حالدرعين ودانشج كار مديريت نيتعادل مناسب ب برقراري جهت در

در ميان  دانشجويانبا را  ييهااستيپيوسته سدر طول مسير راهنما ناچار است  ستادا

  .بگذارد

زيرا  نكند، ديكته دانشجو به را گام هر و نباشد گيرسخت ازحدبيش راهنما استاد

به محققي  شدنتبديلمانعي براي  تواندميكه و اين كار يعني تحميل استاد به دانشج

  مستقل شود.

  

  پژوهشي طرح و نامهپايان پروپوزال و راهنما استاد

نوشتن  معمولاً پروپوزال است.  و كنترل تكميلكمك به وظايف عمده استاد راهنما  از

 هايراهنماييو  استاستوار  هاقطعيت عدمپروپوزال براي دانشجو دشوار است زيرا بر پايه 

- بلندپروازي يجلو معمولاًا راهنم استاد. خواهد بودارزنده استاد در اين زمينه بسيار اساسي 

 بودنو عملي  علمي به علم با را دانشجو اختصاصي و اصلي اهداف گيرد،مي را دانشجو هاي

 بر مبتني پروپوزال كه موضوع اين از بايد و كرده مرور بيشتري حساسيت با هاآن
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 يرا طراح پروپوزال دانشجوكه  يماند. زنماي حاصل اطمينان است، دانشكده اياستاندارده

 اجراقابلبراي لازم را  يهابينيپيشمطمئن باشد كه دانشجو  ديراهنما با استاد كندمي

خام را حاضر  يبندو جدول زمان نامهپايان يطرح كل دي. دانشجو باكرده استبودن آن 

 و منظم مرور ،كار نيا لازمهبه توافق برسد.  ندر مورد آما استاد راهن با و ؛كرده باشد

كار كمك  نيمرتب به انجام ا يهابافاصله نظرتبادل و بحث. است مناسب دنظريتجد

  .كنديم

چگونه  داندنمي معمولاًاست و  كارتازهكه دانشجو  داشته باشدبه خاطر  ديبا همواره استاد

 منظوربهدانشجو كار كند. نظارت بر  نيو مقررات تدو نيپروپوزال را با توجه به قوان كي

به بحث در  دانشجويان قياست. تشو يپژوهش ضرور يو اجرا يطراح يچگونگ يريادگي

 نيا ديگرعبارتبه ؛گرددمي واقع ديمف اغلب دارند اجرا دست در كه ايويژه كيمورد تكن

  .ابدي خودآگاهيروش  يهاتيكه دانشجو از محدود شوديروش باعث م

دوره فوق دكترا را تمام  راًيكه اخ يانيبداند دانشجو دياستاد راهنما با يشگاهيآزما طيدر مح

 را ييهاقسمت چالش نيبر كارشان نظارت كرده و در ا يناظران خارج عنوانبهاند كرده

 و منابع از شتريب چه هر استفاده به را دانشجويان ديبا راهنما استاد. داشت خواهند

شدن پروپوزال و طرح  تريغن يپروژه برا كي يو طراح قيمربوط به روش تحق يهاكتاب

 امگرفتهكه خود من در گروه آن را اعمال و نتيجه خوبي  ايتجربه كند بيترغ يقاتيتحق

 دانشجويانكمك سورپرايز  عنوانبهسال بالاتر را  دانشجوياناين بود كه از همان سال اول 

 كارتازهدر اين كار هم دانشجوي  .به هم منتقل شود هاآنتجربيات دهم تا  قرار پايينسال 

براي كار با  ايتجربهشود و هم دانشجوي قديمي در عملي  مندبهرهاز تجارب همكاران قبلي 

  .كندميكسي  خواهد بودبسيار مفيد  اششغليجوان كه در آينده  دانشجويان
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 در اينوشته و متن هيچ كه كندمي بيان دانشجو اوقاتيبعض ذكر شد قبلاً كه  گونههمان

و محدود  بستهممكن است به دليل  مشكلي چنين. است نكرده پيدا خود موضوع مورد

 استادباشد.  نظرموردجستجوي متون در يافتن موضوع  سازيمناسبكردن پارامترها براي 

. بيابند نظرمورد ونمت يافتن براي تريخلاقانه شيوه و نمايد همفكري دانشجو باراهنما بايد 

ياد دهد و حتي با محققان  يو به را موجود منابع و متون از استفاده يچگونگ نياز صورت در

 نيز شما تجارب و مهارت از گرفتن كمك با چنانچه. آن زمينه تحقيقاتي ارتباط برقرار كند

 موضوع كه دانشجو به دادن زهيباانگ بايد آنگاه نشد يافت نظرمورد موضوع براي منابعي

كارهاي فقدان  پيرامونبياموزيد كه چگونه خلاقانه  اوبه  بوده، نو علمي عرصه در شنظرمورد

 يك دانشجو و استاد براي تواندمي منابع فقدانخود بنويسد.  نمشابه منتشر شده پيشي

 ايجنتنقد اصولي متون موجود بپردازند و  به توانندمي هاآنفراهم نمايد.  العادهفوق موقعيت

  برطرف نمودن نقاط كور موجود بيانجامد. به تواندمي تحقيقيچنين 

اطلاعات يكي  آوريجمع زيرا است، تحقيق كليدي مرحله يك اطلاعات آوريجمع بر نظارت

در  ،يريگنمونه مورد در ديبا راهنما استادساز پروژه است. و مشكل پيچيدهاز فضاهاي 

 يطراح و روش انتخاب اندازهبه يريگدر نمونه ياقها و موضوعات اخلدسترس بودن نمونه

كه انجام هر روش چقدر  باشد آگاه ديبا راهنما استاد. كند اعمال را لازم حساسيت مطالعه

 را روزانه يبردارادداشتي كار ابتداي از كه شودبه دانشجو نيز توصيه مي ،بر استزمان

بيني همراه با مشكلات غيرقابل پيش اطلاعات ممكن است آوريجمع فرآيند. دنكن فراموش

پيامدهايي باعث كاهش ارزش كار يا عدم تكامل كل پروژه  چنينشود، نبايد اجازه داد كه 

(در  هادستگاه چيدن و هاتكنيكآموزش  براي مرحله اين دردانشجو  كه است بديهيگردد. 

  .دارد نياز كمك به نيز ابزارگيري و طراحي سنجش و اندازه هايروش ،)هاآزمايشگاه
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  كار در آزمايشگاه

و يا  هانامهپايان موردنيازهاي علوم لازم است تمام يا قسمتي از اطلاعات در بعضي از رشته

هاي هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي از طريق آزمايش و بررسي بر روي نمونهپروژه

يوان و يا انسان آزمايشگاهي حاصل شود. نمونه مورد آزمايش ممكن است مواد، گياه، ح

مختلف كار  هايجنبهمحقق نسبت به  عنوانبهباشد. در اين رابطه لازم است دانشجو 

. عدم دانش كافي محقق در اين زمينه علاوه بر كسب اطلاعات داشته باشداطلاعات كافي 

سايل و تجهيزات وناقص و گاه اشتباه، ممكن است باعث آسيب رساندن به خود، ديگران 

 ،گردد. ميزان اطلاع و دانش لازم توسط دانشجو نسبت به مواردي كه در پي خواهد آمد

او در  غيرمستقيمنسبي بوده و بستگي به نوع كار آزمايشگاهي و ميزان دخالت مستقيم يا 

ها دارد. بنابراين در بعضي موارد ممكن است داشتن حداقلي از اطلاعات كافي انجام آزمايش

  تر در اين زمينه است.اشد و در مواردي نياز به دانش بالاتر و تخصصيب

  

موازين ايمني در كار آزمايشگاه همواره بايد  رعايتاصول علمي و آگاهي داشتن به 

  دانشجو باشد. موردتوجه

  

مورد آزمايش  هاينمونهرعايت اصول كلي زير در موفقيت فرد براي كسب نتايج مناسب از 

  :استضروري در آزمايشگاه 

، هدف از انجام نامهپايانبراي  شدهمشخصبا توجه به اهداف  دانشجو بايد قبلاً  -

 ها را نيز با جزئيات كامل مشخص نمايد.آزمايش
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بندي دقيق براي كار در آزمايشگاه ضروري تدوين يك برنامه عملياتي با زمان -

ست كه محقق . موفقيت در تدوين يك برنامه عملياتي مناسب نيازمند آن ااست

ترين اطلاعاتي كه . مهمداشته باشدها دانش و اطلاعات كافي در بعضي از زمينه

 گردد شامل موارد زير است:منجر به تهيه برنامه عملياتي مناسب مي

كه در بالا ذكر  نامهپايانابتدا لازم است بر اساس اهداف  ها:الف) مشخص كردن آزمايش

  ها مشخص گردد.شد نوع آزمايش

كاري و هم نا) تعيين آزمايشگاه، شرايط كار در آزمايشگاه، زمان كار آزمايشگاه، ميزب

ها و ميزان دخالت محقق در انجام مشاركت كارشناس آزمايشگاه در انجام آزمايش

  .هاآزمايش

هايي كه قرار است انجام گيرد: شامل ج) داشتن دانش كافي در زمينه آزمايش

برداري، شرايط نگهداري نمونه در خارج از يري يا نمونهگهاي مربوط به نمونهجنبه

آزمايشگاه، زمان و نحوه انتقال نمونه به آزمايشگاه، شرايط نگهداري نمونه در 

هاي بر اساس روش(نمونه، زمان نگهداري نمونه، روش آزمايش  سازيآمادهآزمايشگاه، 

  روش ثبت نتايج آزمايش.، موردنيازسايل و تجهيزات آزمايشگاهي واستاندارد)، مواد 

با توجه به اينكه ممكن است خود دانشجو تمام يا قسمتي از مراحل آزمايش را انجام دهد 

ها، قوانين و مقررات و استانداردهاي كار در بايد اطلاعات مناسب را در رابطه با دستورالعمل

لوژيك، حيواني و بيو هاينمونهآزمايشگاه و كاربرد مواد و تجهيزات آزمايشگاهي و كار با 

ها ندارد . بنابراين اگر دانشجو تا آن زمان اطلاعات كافي در اين زمينهداشته باشدانساني را 

  هاي لازم، دانش و تجربه در حد نياز را كسب نمايد.بايد با مطالعه و ديدن آموزش
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ر در هر آزمايشگاه ممكن است داراي ساختار مديريتي و اداري خاصي باشد. دانشجو براي كا

. داشته باشدساختار پرسنلي و مقررات اداري و زمان كار آزمايشگاه اطلاع  آزمايشگاه بايد از

. استمعمولاً آزمايشگاه داراي سرپرست، كارشناس و نيروي خدماتي با وظايف مشخص 

لازم براي كار در آزمايشگاه با مراجعه به سرپرست آزمايشگاه و با  هاياجازهدانشجو با كسب 

ه، برنامه عملياتي خود را هماهنگ با مقررات آزمايشگاه تدوين و به سرپرست ارائه مشاور

  يابد.نمايد آگاهي مياز وظايف خود و كارشناسان و پرسنلي كه با او همكاري مي دهد ومي

سايل، جلوگيري از حوادث و آلودگي وبراي كسب نتايج صحيح، استفاده بهينه از زمان، مواد 

ها، ط ايمني در آزمايشگاه، داشتن اطلاعات و رعايت دستورالعملمحيط و حفظ شراي

توان مقررات و استانداردها در انجام كارهاي آزمايشگاهي بسيار اهميت دارد. اين موارد را مي

  قرار داد. موردبررسيدر چندين محور 

ز وقوع جلوگيري ا منظوربهدر آزمايشگاه  هاآنهاي ايمني و رعايت با دستورالعمل آشنايي

. هر آزمايشگاه بايد بر اساس اصول استحوادث و آلودگي محيط آزمايشگاه بسيار ضروري 

تجهيزات ايمني لازم  و و داراي تأسيسات شده باشدايمني خاص مربوط به خود ساخته 

ترين ها، مقررات و استانداردهاي ايمني باشد و مهمباشد. همچنين بايد داراي دستورالعمل

ها كه شرايط ايمني فردي را در محل مناسبي نصب نمايد. اين دستورالعمل نكات مربوط به

 شدهارائهكار در آزمايشگاه و موارد ايمني آزمايشگاه را در بر دارند، معمولًا از رهنمودهاي 

 نمايند.المللي پيروي ميهاي معتبر بينها و سازمانتوسط ارگان

. استفاده از مواد است ناپذيراجتنابيائي كارهاي آزمايشگاهي استفاده از مواد شيم در

داشته شيميائي نيازمند آن است كه محقق اطلاعات مناسبي از خصوصيات مواد شيميائي 

 خصوصبهمحقق در آزمايشگاه بايد با اين اطلاعات و علائم ايمني  عنوانبه. دانشجو باشد
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آشنا بوده  مورداستفادهائي و مخاطرات مواد شيمي هابه دستگاهكدهاي ايمني مربوط  علائم و

 و قبلاً اين اطلاعات را كسب كرده باشد.

حيواني  هاينمونهها لازم است كه دانشجو روي نامهپاياندر بعضي از تحقيقات مربوط به 

حيواني  هاينمونهتحقيق نمايد. رعايت نكات ايمني، بهداشتي و اخلاقي در هنگام كار با 

ها، محقق بايد آزمايشگاه گونهاين و مقررات لازم در ضمن رعايت اصول لذا ؛استضروري 

ترين محورهايي كه . مهمداشته باشدها را گونه آزمايشگاهآگاهي كامل در رابطه با كار در اين

  موارد ذيل است: داشته باشدآگاهي  هاآنحيواني بايد آز  هاينمونهمحقق در كار با 

 هاي تحقيقاتيآزمايشگاهراهنماي مراقبت و استفاده از حيوانات در  -

 نظارت و مراقبت استفاده از حيوانات -

 استنشاقي براي حيوانات يهاكننده هوشيبهاي استفاده از دستورالعمل -

 ايمني در هنگام كار بر روي حيوانات آزمايشگاهي -

 حيوانات آزمايشگاهي هاي مشترك بين انسان واطلاع از بيماري -

 اطلاع از جراحي روي حيوانات -

 از نكات اخلاقي در مراقبت و استفاده از حيوانات اطلاع -

كار با  فراگرفتنو كارشناسان مربوطه و با  شگاهيآزمادانشجو بايد با اجازه سرپرست 

ي آزمايشگاهي بر هاروشاين وسايل بپردازد. اغلب  باو تجهيزات مبادرت به كار  هادستگاه

ي المللنيبي معتبر هاسازمان تائيدي استانداردي است كه مورد هادستورالعملاساس 

پيروي نموده و در  هادستورالعملاز اين  هاشيآزما. محقق موظف است براي انجام باشنديم

به منبع ز ني نامهپاياناز  شدهاستخراجدر فصل روش تحقيق و همچنين در مقالات  نامهپايان

 اشاره نمايد. هاشيآزماجهت  مورداستفاده
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 از بايد دانشجو و استاد كه است پركار و فشرده ايمرحله هاداده آوريجمع مرحله

لازم است  هارشته بعضي دررا پشت سر گذارند.  انعتا مو بودهلازم برخوردار  پذيريانعطاف

 صورتبه و مناسب زمانكي در تاشود  تشكيلبا حمايت مالي  همراهيك تيم تحقيقاتي 

مواره بايد به دانشجو متذكر گرديد كه اگرچه . هپذيرد پايان اطلاعات گردآوري كار منسجم

و  هادادهدر برآورد امكانات، دسترسي به  ازحدشيب بينيبلندپروازي ستودني است اما خوش

 رويكرديبا راهنما  استاد. خواهد بود سازمشكل نامهپايانانجام  زمان و مكان ،هاآزمودني

 در باو  جلوگيري كرده هاييموقعيت چنين در گرفتن قرار از بايد رمحو و برنامه بينانهواقع

 در پذيرانجامعملياتي و  ايبرنامه خصوص در را انشجود ،كار اجرايي تقابلي داشتن نظر

و توجه به  موردنياززمان  ترصحيحبراي تخمين  گاه. نمايد ترغيب اطلاعات آوريجمع جهت

  ر كنيم.براب وديك و نيم تا  را موردنيازلازم است زمان  ،جزئيات

حاصل از  هايداده تحليل وكه دانشجويان قادر به تكميل آن  شدهيطراحخوب  ايپروژه

دهند. از طرف ديگر، هر تلاشي  ارائه لتمام و كما نامهآن باشند و آن در قالب يك پايان

 اطلاعات از يفراوانحجم  آوريجمع طريق از بايدتحقيقاتي  سؤالبراي پاسخگويي به يك 

درست و دقيق  طراحيكلي پيرامون  بحث به ،قبولقابل اندازه اين به رسيدن .دپذير صورت

بر  اهتمامو  مسير درستياستاد و دانشجو از  نفسبهاعتمادتحقيق،  سؤالاتتحقيق، اهميت 

  .ددار يازن ،شدهيآورجمع اطلاعات از اطمينان حصولكار و  اتمام

بديهي  دارد؟ نياز اطلاع ميزان چه به كه خواهد بود روبرو سؤال اين با دانشجو موارهه

خواهد براي دانشجوي ارشد كمتر از دانشجوي دكتري و بالاتر  موردنيازاست حجم اطلاعات 

 به ،موردنياز ات، پاسخي جز اينكه اندازه اطلاعسؤالدر صورت پرسيدن اين  معمولاً . بود

كه حجم متوسطي از  است بديهيدارد.  ستگيب ،گيرد انجاماست  قراركاري كه  اهداف
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 زيادي اطلاعات از بهتر بسيار است دقيق شناسيروش يكاطلاعات با كيفيت بالا كه حاصل 

 در دانشجو است مطالبي مهم كه نكنيم فراموش. نيستند برخوردار كافي دقت از كه است

  .كندمي آوريكه جمع اطلاعاتي حجم نه آموزدمي خود نامهپايان كار مسير

  

استاد راهنما معمولًا تبديل به يك طرح تحقيقاتي مصوب شود،  نامهپايان كهدرصورتي

  .است نامهپايان از برگرفته پژوهشي طرح مجري

  

 شجوندا و استاد بين پروپوزالتدوين ي هاجلسه طيتحقيق  موردنيازاطلاعات  است لازم

 راهنما استاد ائيدت و شدن استاندارد و كاريچكش از بعد و شود گذاشته بحث به و مطرح

 از دفاع جهت را خود دانشجو در ادامه. گردد ارسال گروه مدير براي گروه در ارائه جهت

  .نمايديم آماده تكميلي تحصيلاتجلسه  وشوراي گروه  در پروپوزال

 معمولاً استاد راهنما تبديل به يك طرح تحقيقاتي مصوب شود،  نامهپايان كهدرصورتي

. لازم است پروپوزال طرح مبتني بر است نيز نامهپايان از گرفتهبر پژوهشي طرح مجري

 يهتهطرح در آنجا تصويب شود،  شدهبينيپيش كه ايدانشكده يا تحقيقات مركز استاندارد

كمك خواهد كرد. در پژوهش به برآورده شدن بخشي از هزينه  معمولاًطرح  نوشتن. شود

 استاد وظايف از. خواهد بود مؤثرعلمي  هايشبكه رد استاد بودن فعال معمولاًتصويب طرح 

  :داشت اشاره زيردر موارد و هدايت دانشج به توانمي پژوهشي طرح در

 نوشتن طرح پژوهشي در زمان مقرر - 

 رعايت كامل آيين نگارش و تايپ طرح - 

 ملزومات تدوين پروپوزال طبق فرمت موسسه مرجعرعايت  - 
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  تحقيقات مركز يا دانشگاهمخصوص  يهافرم در پژوهشي طرح تدوين - 

 داوران پيشنهادي به نظرات توجه با طرح تغيير اصلاح يا - 

مخصوص دانشگاه يا مركز  يهافرم درارسال گزارش پيشرفت كار در نوبت  - 

 تحقيقات

مخصوص دانشگاه يا  يهافرم دربه معاونت پژوهشي  ارائهتكميل گزارش پاياني و  - 

 مركز تحقيقات

 يهاگزارش چنينم، هتحقيقاتي طرح و نامهپايانپروپوزال  نگارش رب نظارت ينبنابرا

  .استپيشرفت مربوطه از وظايف استاد راهنما 

  پروپوزال از دفاع و راهنما استاد

  علمي و رواني مهيا باشد. ازنظردانشجو براي شركت در جلسه دفاع پروپوزال بايد 

 دفاع جلسه در مسائلي چهكردن  طرحم ،كه مهم اين از خود تجربه به توجه با راهنما استاد

 جلسه ازپيش  شودمي پيشنهاد. كندمي راهنمايي را دانشجو است، ضروري پروپوزال از

 گوشزد دانشجو به را شدهمشخص زمانمدت. كند كنترل را مربوطه اسلايدهاي استاد دفاع،

 از تا بگويد نسخ شدهطرحم احتمالي سؤالات و جلسه برگزاري نحوه خصوص در او با. نمايد

  .شود كاسته ويو فشار رواني  استرس بار

تحصيلات شوراي پروپوزال به معاونت آموزشي يا  ارساللازم جهت  هاينكتهاستاد لازم است 

تكميلي را به دانشجو يادآوري نمايد. همچنين در جلسه دفاع نيز در صورت نياز در مقام 

، گروه مدير سياست يا راهنما ستادا صلاحديد صورت رد .دبرآي سؤالاتپاسخگويي به 

 انتظار صورت اين در. گردديمشاوران برگزار مرگزاري جلسه پيش دفاع دانشجو با حضور ب

  برطرف گردد. ست،ه نيز ترتخصصي كه جلسه اين در پروپوزال بر وارد ايرادهاي كه رودمي
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  نامهپايان نگارش و راهنما استاد

 ،استاستاد راهنما  به عهده نامهپايانصحت مطالب كيفيت علمي و نظارت بر  تيمسئول

و  يتوسعه شغل منظوربهاگرچه را كنترل نمايد.  هانوشتهبنابراين لازم است استاد راهنما 

 مقاله اما كند،اش استخراج نامهپايان از ييهابايد به دانشجو يادآور شد كه مقاله يعلم

 كار مهم قسمت نامهپايانن ايي و كاربردي از نتايج آاجر يمندبهره و نبوده يكاف تنهاييبه

 ستادد. اگير به كار آن بستن نقش در را خود استعداد و يانرژبخشي از  دانشجو بايد است،

 كند، تشويقو گزارش دهي  نوشتن به را دانشجو نخستين روزهاي همان از بايد راهنما

آغاز نكند از  راكه دانشجو نوشتن  ينزما تا زيرا گردد،مي مشخص كار زمينه ترتيباينبه

قرار  قينگارش دانشجو مطلوب بود، مورد تشو گرد. اآم نخواهد براز مسائل  يمينعهده حل 

 كنترل ار دانشجو يعلم اتيادب ديبا راهنما استاد. شوديم اشيدلگرم هيامر پا نيو هم رديگ

 به متعلق نامهپايان كه كند فراموش بايد، نكنديم كار دانشجو با استاد كه يماند. زكن

نگارش  رد. دكشي كارهمچنين نبايد بيش از توان دانشجو از وي  استاد، نه است دانشجو

 احتمالاً كه  كندمي دريافتاز دانشجو  هياول سينوشيپ كي راهنما استاد ابتدا، نامهپايان

 دانشجويان. تندسيبه هم مربوط ن مؤثرو  يمنطق صورتبهاست اما  يجالب هايايده يدارا

 در. هستند روبرو مشكل با و تحليل مطالب گيرينتيجه ،نامهپاياندر نوشتن چكيده  معمولاً 

 كمك مشكلات نيا رفع بهمتعدد و بحث  هايهجلس لياستاد راهنما با تشك نيز مرحله اين

  .درك خواهد

  

  يد.آوريد و در اختيار خود گير دربندپيامبر اسلام (ص): دانش را با نگارش 
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 راهنما استاد. كند شروع زودتر چه هر را نوشتن و باشد نوشتن حال در يددائمًا با دانشجو

را شروع  يشناسروش فصل نوشتن ،نامهپاياننهايي  ثبت تا كه گردد متذكر دانشجو به بايد

 رايز كند، اشاره يانتخاب روش روبميز به ديبا دانشجو شناسيروش فصل دركند. 

 را خود خاص بيو معا ايمزا ي. هر روشگرفته استتوجه به كار انجام  زانيم دهندهانعكاس

 سينوشيانجام هر قسمت پ موازاتبه. باشد يمنطق مورد نيا در ديبا دانشجو و داشته

در آن نقش بسته  اتيجزئ يتازه بوده و تمامفرد مربوط به آن را بنويسد، چون حافظه 

 وستيپ در شده استفاده يابزارها تمام از خهنس كي كه شوديم شنهاديپ نيهمچناست. 

 دانشجو راكار به شكلي ديگر  خواهنديم يندهآ در كه بود خواهند افرادي يرا، زشود گذاشته

  مجدداً انجام دهند.

 است برهم و درهم اتيجزئ از پركامل شده كه  گزارش در ،اجزا نيبجام سو ان تعادل جاديا

 ياضاف يهاو حذف قسمت سديرا بنو چيزهمه دينشجو بادا هياول سينوشيپ در. استدشوار 

كه از ساختار،  است اين، نامهپايان يمتنظ يبرامبنا  بهترين. بگذاردراهنما  استاد عهده را به

كمك  خوبيبهمناسبي برخوردار باشد و از علم و تجربه موجود  تأخرسازمان و تقدم و 

  .گرفته شود

 نمودار رسم و افزارنرم وتر،يكامپ با كار به يليتكم لاتيحصت دانشجويان يتمام امروزه اگرچه

 با كار يآموزش يهابرنامه هاگروه در است بهتر نان،ياطم كسب جهت. دارند كامل تبحر

 كه بپرسند دانشجويان از ديبا راهنما دياسات. گردد برگزار دانشجويان يتمام يبرا وتريكامپ

 تدارك ياضاف يهاكلاس يبرا ازين صورت در و تاس چقدر هاآن وتريكامپ با كار مهارت

 ازين توانديم راهنما استاد هاآن قيطر از كه دارد وجود يديكل سؤال نيچند. ننديبب

در  چقدر وقتپاره يدانشجو كه ميبدان هياول مراحل در كه است مهم. كند يابيارز را دانشجو
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 اي خانه وتريكامپ به دانشجو اگر. اردد يدسترس وتريكامپ به كار محل در و دانشگاه در ،خانه

 با و هستند روزبه شيافزارهانرم كه ميباش مطمئن بايستيم است وابسته كار محل

 در دانشجو با است ديمف بسيار. كننديم يبرابر دانشكده در موجود روزبه يافزارهانرم

 دانشجو. كند آماده اندتويم را اشنامهپايان يهانوشته از چقدر كه ميكن بحث هياول مراحل

-حرفه صورتبه دياما با كند، آماده خودش را نويسپيش تمام كه رديگ ميتصم است ممكن

  .ديكرده و چاپ نما شيرايو آن را يا

 توانديمكجا  كهاينبا او در مورد  دياگر دانشجو خودش بخواهد تمام كارها را انجام دهد با

 فرمت ديبا حتماً  دانشجو. ديكن كمك ته باشدداش يبالا دسترس تيفيبا ك ويراستاربه 

 آشنا رهيغ وا نموداره جداول، مورد در دانشكده نيقوان به و بداند حيصح صورتبه راه دانشگا

ولي  هستند ديمف اريبس كننديم ميتنظ را منابع فهرست كه ييافزارهانرميادگيري . باشد

 را هاآن يتمامزمان يادگيري  دينبا انشجود. دارد يبندبه زمان ازين هاآنو كار با  يريادگي

  .كند موكول نامهپايان نگارش يانيپا مراحل به

  

  مرجع ارائه و قولنقل مهارت

 اين. دهدمي آموزش دانشجو به را مرجع ارائه و قولنقل چگونگي دخوخودبه متون مرور

 و منابع ارشنگ و هاسياست ،قولنقل فني يهانكته: است قسمت سه شامل خود توانايي

 يادآور دانشجو به را لازم اهميت خصوص اين در راهنما استاد است لازم. نويسيفهرست

 امكان مرجع، ارجاع به عدم يا نادرست نويسيفهرست كه دهد هشدار دانشجو به. گردد

مرجع  ايگونهبه كه بياموزد بايد دانشجو درواقع. نمايديم فراهم را علمي سرقت تصور ايجاد

اهميت  يتتقو يبرا. كر كند كه امكان دسترسي خوانندگان نيز به آن منابع ميسر گرددرا ذ
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 منابع پيگيري كهاين موضوع، بهتر است موقعيتي فراهم نمود كه دانشجو متوجه شود 

 است ممكناست.  كنندهمنحرف چقدر نيامده، به عمل هاآن نگارش در لازم دقت كه متني

 متن در خود سهم و خود علمي متن در مرجع ارائه و منبع ذكر بين دانشجو ميان اين در

 هجايي كه بو  نويسندهبرگرفته مستقيم از  سردرگمي گردد. تفاوت ميان متن دچار يعلم

را متوجه نگردد. لازم است استاد راهنما وجوه  داده استاز متن ارائه  يرمستقيمغ قولنقل

 متذكر رابه اين موضوعات (سرقت علمي)  توجهيبي پيامد همچنين و هاهر دو اين مالكيت

 مناسب نويسيفهرست روش كارگاهي قالب در حتماً دانشجويان كه شودمي يشنهادد. پگرد

  .بياموزند را

 مختلف هايدر دانشجويان رشته مستقيم قولنقل رعايت هايسياستاست  ممكن

 كار بنابراين كنند، كرف خود قولنقل نحوه به كمتري راهنماهاي استاد شايد. است متفاوت

  .سازدمي مهيا هاآن براي را امكان اين دكتري دانشجوي با

  

  

  دفاع جلسه و راهنما استاد

ت اس دوره اين طول در دانشجو مسئول و ناظر راهنما استاد شد اشاره ترپيش كه گونههمان

خذ گزارش د. اكن تعيين دانشجو براي را مشاور استاد مسئوليت محدوده خود وي است لازم

هماهنگي برگزاري جلسه يا جلسات گزارش پيشرفت  ،پيشرفت كار از دانشجو هر سه ماه

 ،دانشجو (هر سه ماه) با شركت تمامي استادان گروه و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده

جهت كسب اطمينان از  يگيريو پ شدهطرحبر اساس مباحث م جلسهصورتنكات نوشتن 

مچنين، ت. هر جلسات گزارش پيشرفت از وظايف استاد راهنما اسد شدهطرحانجام امور 
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كه دانشجو بعيد  داشته باشندراهنما موظف است در صورتي كه خود يا مشاور عقيده  استاد

تحصيلات شوراي به اين موضوع را به پايان برساند، در زمان مقرر را  نامهپاياناست كار 

  گزارش دهد. يا مدير گروه تكميلي دانشكده

خود را  پژوهشي فعاليت سال سه تا دو ماحصل دانشجو و استاد كهروز موعود،  بالاخرهاما  و

 روز در ويژهبه دفاع برنامه در كه خللي هر كه است بديهي. رسدمي فرا نمايند،برداشت مي

. گذارد اثر او كار كيفيت درنتيجه و ارائه نحوه روي تواندمي پذيرد، صورت دانشجو دفاع

 را هابرنامه راهنما استاد است لازم پس نباشد، برخوردار لازم تجربه از دانشجو ستا ممكن

 به ادامه در. گردد متذكر دانشجو به را لازم هاينكته و داشته باشد نظر زير گامبهگام

  :شده است اشاره ،داشته باشد توجه آن به بايد راهنما استاد كه مواردي از فهرستي

 نامهپايانروند ارزشيابي  ازنظرتوجيه دانشجو  -

  .شوديمكه به دانشجو مربوط  نامهپايانمرور مقررات و قواعد مربوط به  -

 همكاري در هماهنگي جهت برگزاري جلسه -

  دانشجو ازحدبيشكمك به ايجاد آرامش و كنترل اضطراب و استرس  -

 ساير استادان موقعبهكسب اطمينان از حضور  -

  دانشجو نفسبهاعتمادت ويتق  -

  شدهتعيينگزاري جلسه در وقت بر -

  نامهپايانمشاركت در ارزشيابي  -

استاد راهنما ضمن  معمولاً جلسه دفاع نيز پس از پرسش و پاسخ بين داوران و دانشجو،  در

 هايانجام شده، گزارش مختصري از روند اجرايي دانشجو، سختي يهابحث يبندجمع

  .دهدمي ارائهمسير و نقاط قوت كار 



 

 pg. ١٥٩ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

  نامهپايانحات انجام اصلا

 پس و دهد انجام نامهپايان در را لازم اصلاحات كه است موظف دانشجو دفاع، جلسه از بعد

أييديه خود ت ،است نامهپايانمسئول كيفيت علمي و صحت مطالب  كه راهنما استاد تائيد از

. دهند ارائه تكميلي تحصيلاتبه دفتر  نامهپايانو  شدهاصلاحرا پيوست طرح اوليه، طرح 

استاد  بر عهدهپايان رسانيدن پژوهش در مدت مجاز تحصيلي  به تيمچنين مسئوله

منطقي و موجه به  دلايلشايسته است تأخير در روند پيشرفت دانشجو با ذكر  ،راهنماست

  تكميلي گزارش شود. تحصيلات

  

اين است از جانب داور به شما، بنابر ايهديه تاننامهيانپااصلاحات پيشنهادي براي 

  استقبال كنيد. هاآناز 
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  كارتازهدانشجوي  - : استاد راهنماي جوان٥فصل 
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  كارتازهدانشجوي  - : استاد راهنماي جوان٥فصل 

 
دوره دكتري اضافه گردد، كار كردن با  هايدشواري بر تواندميكه  يمشكلات از يكي

نداريد،  ايتجربهراهنما  استاد عنوانبه اگرندارد.  ياستاد راهنمايي است كه تجربه كاف

ر از تجربه لازم برخوردادر ابتداي كار نگران نباشد. كاملًا بديهي است كه همه استادان 

 اين شما. گردد شما تجربگيبي قرباني نبايد دانشجو كه است آن مهم نكته اما؛ نيستند

 اين در خود ارتقا و آموزش به مختلف هايراه از كه داشت خواهيد ياردر اخت را فرصت

ك كم دانشجويانمشاور به  عنوانبهخود  ،در دوره تحصيلي چنانچه. بپردازيد مسير

از بار شما خواهد كاست. پس هرگز از تجربه كردن  يهمان تجربه اندك تا حدود ،يداكرده

  واهمه نداشته باشيد.

  .شده استتنظيم  كارتازه استادمطالب ذيل براي 

  :كارتازهي پيشنهادهايي به استادان راهنما

قرار  دانشجويانكارنامه علمي و علايق تحقيقاتي خود را نوشته و در معرض ديد  -

 دهيد.

بيش از توان خود  مسئوليتظرفيت كاري و علمي خود را دقيق برآورد كنيد،  -

 قبول نكنيد و بار بيش از تحمل بر روي دوش خود نگذاريد.

در كنار دانشجو باشيد  نامهپايانر تا خاتمه كا توانيدينمبه هر دليلي  كهدرصورتي -

 را نپذيريد. مسئوليتاين 

 هاآنبه قوانين و مقررات آموزشي آگاه و پايبند باشيد و قول و قراري كه با  -

 مغايرت دارد با دانشجو نگذاريد.
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د و اجازه ندهيد يعمل كن كاملاً خود  هايوعدهمنظم و منضبط باشيد و به قول   -

 ما كم يا سلب شود.اعتماد دانشجو نسبت به ش

را به دانشجوي خود منتقل نكنيد.  هاآنخود را كنترل كنيد و  اضطراباسترس و  -

 به او در رسيدن به موفقيت اميد بدهيد.

ديگر گروه يا دانشكده را  هاينامهپايانشويد و  مندبهرهكار از تجارب استادان كهنه -

 بخوانيد.

 دوم در كنارتان باشد استقبال كنيد. كه يك استاد راهنماي در صورت نياز از اين -

دانشجوي شما تجاربي دارند  نامهپايانبا اساتيد ديگري كه در زمينه موضوع  -

 ارتباط برقرار كنيد.

پايبندي وي به اين برنامه و  مراقبزماني كنيد و  ريزيبرنامهبراي دانشجوي خود  -

 پيشنهاديه مصوب باشيد.

 ستمر تشويق كنيد.دانشجوي خود را به خواندن و نوشتن م -

حداقل يك ملاقات علمي با دانشجوي خود داشته  باريكهر هفته يا هر دو هفته  -

 باشيد و در جريان كارهاي او قرار گيريد.

داشته باشيد و به دانشجوي خود نيز اعتماد كنيد. لازم نيست  نفسبهاعتماد -

هد را خودتان انجام دست او را بگيريد و كارهايي را كه وي بايد انجام د قدمبهقدم

 دهيد.

يا  نامهپايانو مشكلات احتمالي  مسائلبا مدير گروه و ساير همكاران در خصوص  -

 دانشجو مشورت كنيد.
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رفتار صميمانه با دانشجو را مديريت كنيد. ممكن است شما اختلاف سني زيادي با  -

د و استا عنوانبهدانشجوي دكتراي خود نداشته باشيد ولي مراقب جايگاه خود 

 دانشجو باشيد. عنوانبهجايگاه دانشجو 

 ويژگي شش نامهپايانانتخاب موضوع  يبرا كه شوديم شنهاديپكار تازه راهنماي استادان به

استاد بحث  با ويژگي شش اين پيرامون هستيداگر دانشجو هم  ي. حتدهند قرارمدنظر  را

 زمانمدت و بنديزمانجدول  به موضوع، يمنداز: علاقه اندعبارت يژگيو شش ني. اديكن

 موضوع كيتئور اندازچشمو  شناسي پژوهشاجرا، روش تيقابل ،نامهپاياناندازه  كار، انجام

  .خواهد شددرباره اين موارد بحث 

  موضوعات مربوط به دانشجو:

-موردعلاقه هايموضوع روي كه است دانشجو و استاد طبيعي حق :موضوع به يمندعلاقه

  .كنند كار شان

شان دارند. نامهپايانانگيزه بالايي براي اتمام  دانشجويانشماست؟  موردعلاقهآيا موضوع 

شان است يا منابعي براي آن اختصاص داده شده را موردعلاقهعنواني را كه  بايد هاآن

نخواهد تمام  راحتيبهآن كار برد را سر مي هاآنحوصله  نامهپايانانتخاب كنند. اگر موضوع 

اش براي انتخاب اين موضوع اهنماي خوب از دانشجو چند سؤال در مورد انگيزه. رشد

به كند. علائق شما دانشجو به موضوع را بررسي مي منديعلاقهو پرسد و تعهد مي ويژهبه

هيچ زمان نبايد علائق شخصي خود را در تضاد باشد، لذا دانشجو يك موضوع نبايد با علايق 

  كنيد. تحميلبه دانشجو 
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استاد بيشتر از دانشجو تجربه دارد و بنابراين نسبت به اتمام طرح  بندي:جدول زمان

اش را تمام كند؟ نامهپايانكشد تا دانشجو تري دارد. چقدر طول ميتحقيقاتي نگاه منطقي

چه زماني شما و  زودترين و ديرترين زمان براي ارسال مقاله به مجلات كدام است؟

را تمام كنيد؟ دانشجو را تشويق كنيد كه جدول  نامهپايانكه خواهيد دانشجويتان مي

بندي تدوين خود را متناسب با جدول زمان نامهپايانبندي را رسم و تكميل كرده و زمان

طرح  بوده و يك اميدبخشو  كند. يك طرح تحقيقاتي معقول بسيار كمك كننده بوده

بندي را مرور بنابراين جدول زمان ؛گرددباعث افسردگي دانشجو مي بينانهغيرواقعتحقيقاتي 

 برنامهنمونه  سهشما  نجايابينانه حفظ كنيد. در منظم در حالت واقع طوربه آن راكرده و 

داراي  حالدرعيناند و با دقت تنظيم شده هاآن سههر . كنيدبندي را ملاحظه ميزمان

اشتباهات موجود تمركز ترين يكي از فاحشدر نمونه اول اشتباهات متداول هستند. 

اختصاص ندادن زمان خاص براي  وها در تعطيلات سال نداده آوريجمعبر روي  ازحدبيش

كار در عرصه و مناطق مرتفع زماني كه  ديگر. نقص پروژه است آناليز نتايج پرسشنامه

و اطلاعات دسترسي به بايگاني  سومرسد. اشكال پروژه به چندين متر مي گاه ضخامت برف

. هر سه اين موارد كندمي رممكنيغ كار را ها است كه در عملدر همه زمانزارتخانه و

 نامهپايانو كار نوشتن  شدهمتوقفشود مرور بر متون اشتباهات متداولي است كه باعث مي

  بسيار دير شروع شود.

انشجو را طلبانه دجاه هايبرنامهوظيفه استاد راهنما اين است كه جلوي : نامهپايان اندازه

نياز شده كه  ازحدبيشداده  آوريجمعها باعث درگيري دانشجو در فرايند بگيرد. اين برنامه

داشته داند و بايد اطلاع ها را ميكند. استاد محدوديتاستفاده نمي هاآني هم از كسهيچ

غير لازم  يسينو ادهيزو  گوييزيادهاز  .شود هاي نوشتدر چه حد و اندازه نامهپايانكه  باشد
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حجم مطالب را  جهيدرنتو كنيد  ريزيبرنامهپروژه براي تدوين چارچوب . پرهيز كند

يك استاد راهنما  عنوانبه. طراحي كنيدمتناسب با محدوديت گذارده شده براي كلمات 

اش را متناسب با مدركي كه نامهپايانشما بايد بتوانيد به دانشجويتان كمك كنيد كه 

  و تنظيم كند. مثال زير گوياي همين مطلب است: خواهد گرفت تهيه

بايد  ليسانسفوقدوره  نامهپاياناست. طبق قوانين دانشگاه  سبااستاد راهنماي  دكتر سينا

 ؛شده استكلمه  ٦٠٠٠٠در حدود  نامهپايان نويسپيشاما  ؛كلمه باشد ٢٠٠٠٠در حدود 

ا باست. س برزمانمشكل و اين كار بسيار كلمه آن حذف شود.  ٤٠٠٠٠بنابراين بايد 

را حذف نمايد بنابراين بسيار  هاييقسمترا حفظ كند و چه  هاييقسمتچه  داندنمي

كمك استاد راهنما را در  و هبراي اين كار بايد چندين ماه زمان صرف كرد. شودميمضطرب 

  .داشته باشدكنار خود 

 

و جز خستگي و  شوديمموجب كم شدن بهره كلام  ييگوادهيزعلي (ع):  امام

  كسالت نتيجه ديگري براي خواننده ندارد.

  

باشد:  بينواقعداشته و كاملًا  مدنظراز دانشجويتان بخواهيد كه سؤالات زير را  قابليت اجرا:

نمايد؟ چه  آوريجمعخود را  موردنياز هايدادهوارد عرصه شده و  خواهد بودآيا قادر 

استاد راهنما شما  عنوانبهرا در دسترس دارد؟  فزاريانرمبرايش نياز است و چه  افزارينرم

  بايد در مورد مسائل اجرايي بيش از دانشجو آگاهي داشته باشيد.

 بايد راهنما استاد. ندارد پروژه يياجرا تيقابل مورددر  ياطلاع چيه كارتازه دانشجوي

 زمان و مكان ،موردنياز تجهيزات و امكانات پژوهش، اخلاق اجرايي، ديد از را پروپوزال

 دسترس. دهد قرار ارزيابي مورد جامعه هايسياست با بودن همخوان و اجرا براي مناسب
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 از شيب ياسيسملاحظات  و يياجرا مسائل مورد در ديبا شما راهنما استاد عنوانبه دارد؟

  .ديباش داشته يآگاه دانشجو

 و كرده عمل معقولانه اريبس شايقاتيتحق طرح مورد در بخواهدو دانشج از بايد راهنما استاد

 تكميلي تحصيلات كميته و راهنما استاد به را هاآن و نمايد بينيپيش را ياحتمال مشكلات

 بودجه جذب به دنبال يردقرار نگ وي اختيار در را لازم بودجه كه صورتي در. نمايد گزارش

 استاد بر علاوه نامهيانپا مراحل همه در تا نموده تشويق را دانشجو. باشد دانشكده ازبيرون 

 همكاران باو  يردبگ كمك دكترا فوق دوره دانشجويان زين و بالا سال دانشجويان از راهنما،

  .دينما نظرتبادل و بحث مجرب

  

اش بسيار در عرصهعلمي به  دانشجوي دكتراي است. او متوجه شد كه اولين سفر كارن

اش بسيار . او در مورد طرح تحقيقاتيخواهد شدكرده بود  بينيپيشتر از آنچه طولاني

 كند. چون منطقه خيلي وسيع استمي بينيپيشمعقول عمل كرده و مشكلات احتمالي را 

نيست ضمن مشورت با  شدهينيبشيپ زمانمدتو امكان دسترسي به همه اطلاعات در 

. دام كنداستخ هاداده آوريجمعنفرات ديگري را براي كار  گيردمياستاد راهنما تصميم 

توانند بودجه گفتند كه نمي هاآن، اما كرد مشكلات را به كميته تحصيلات تكميلي گزارش

خود طلب كمك كرد و  يادورههم ناكارن از دوست جهيدرنتاين افراد پرداخت كنند.  براي

بايد از استاد راهنما،  نامهپاياندانشجو در مراحل پاياني  انجام داد. موقعبهكارش را 

به همين دليل دوره فوق دكترا كمك بگيرد.  دانشجويانسال بالا و نيز  نشجوياندا

با سلوك و  توأمبه يكديگر كمك كنند و يك فضاي علمي دانشجويتان را تشويق كنيد 

  فراهم آوريد. هاآنصميميت براي 
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شناسي است. جهت پنجمين معيار انتخاب يك پژوهش روش شناسي پژوهش:روش

، دانشجو بايد شدهيآورجمع هايدادهپژوهش و براي اطمينان از صحت  هايهداداستفاده از 

متفاوت خبره باشد. از دانشجو بخواهيد كه صادقانه بر موارد زير  هايروشدر شناخت 

هايي است كه: الف) به و تحليل داده آوريجمعهاي تمركز كند. آيا عنوان او شامل روش

 داند.اش را مياستفاده كرده و يا موارد استفاده هاآنز تواند اباور دارد. ب) مي هاآن

 

استاد راهنما بايد بر اين نكته واقف باشد كه عالم دهر نيست و بايد بهترين منبع 

 راهنمايي را براي دانشجويش شناسايي كند .كمك

 

ها را انتخاب و تحليل كنند كه به آن اطمينان داده آوريجمعبايد روشي از  دانشجويان

علوم  هايرشتهها مختص گونه انتخابتوانند در اجراي آن ماهر شوند. اينداشته و مي

مطالعه، در اغلب موارد  هايروش تنوع با توجه به علوم طبيعي است. هايرشتهپزشكي و 

آن كار آموزش ببيند. براي مثال اگر دانشجوي  شناسيروشلازم است دانشجو در زمينه 

بايد با اصول كلي و جزئيات اين نوع مطالعه آشنا  دهدميني انجام شما يك كارآزمايي بالي

بداند فازهاي يك كارآزمايي باليني چيست؟ چگونه گروه مداخله را انتخاب كند،  مثلاًشود. 

؟ چگونه بايد يك اندكدمتصادفي چيست؟ ملاحظات اخلاقي خاص در اين مطالعه  تخصيص

حوه گزارش دهي استاندارد اين نوع مطالعات چگونه كارآزمايي باليني را انجام داد و يا ن

  است؟

تحقيق  شناسيروشپس بايد  آيديم به دستعلم از روش معيني معروف به روش تحقيق 

  .بياموزيم خوبيبهرا 
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بيشتر عملي  نامهپايانموضوعات علوم پزشكي  هايرشتهتحصيلات تكميلي  دانشجوياناي بر

در آزمايشگاه اين گروه موجود  نامهپايانبراي انجام زار لازم و ابآيا تكنيك بنابراين  ؛است

دانشجو براي يادگيري كجا رود؟ در اينجا  باشدهاي جديد نياز است؟ اگر به تكنيك

هايي است كه دانشجو به آن نياز خواهد يافت و مسئوليت استاد راهنما كنترل وجود تكنيك

 طوربه پزشكيعلوم  دانشجوياناست. اساتيد و  موردنيازيا بهترين آموزشي كه براي دانشجو 

ها شوند. دانشجوييان مجبورند براي دستيابي به دادهمكرر با اين مشكلات روبرو مي

كردن دانش زبان  هاي مشخصي را فراگيرند. ممكن است نياز به يادگيري يا بهترمهارت

 افزارنرميند يا يك نما رمزگشايينوشته را خارجي شوند يا نياز پيدا كنند كه يك دست

 آوريجمعهاي مختلف تكنيكلازم باشد ممكن است  هاآنكامپيوتري خاص را ياد گيرند. 

  ها را فراگيرند.دادهآماري داده و تحليل 

 موردنياز شناسيروشهاي استاد راهنما ضروري است كه بدانند كدام مهارت وبراي دانشج

 هايبرنامهكه در آموزشي رسمي  هايدورهبدانند.  ها را همراه استفاده از اين مهارتو  است

را برطرف نخواهد كرد و  هاآنتمام نيازهاي  طورقطعبه شدهگنجانده هاسرفصلدرسي و 

استاد راهنما بايد بر اين نكته واقف باشد كه عالم دهر نيست و بايد بهترين منبع كمك 

ت دانشجو را براي شركت در گاه لازم اس .شناسايي كندبراي دانشجويش را راهنمايي 

آموزشي معرفي كرد و گاه نيز از او خواست در يك كلاس  هايكارگاهيا  مدتكوتاه هايدوره

  كند. نامثبت شودميدرس خاص كه در دانشكده يا گروه ديگري برگزار 

 اكثر در اما نشود تيرعا هم شهيهم دارد امكانكه  يژگيو نيششم تئوري: اندازچشم

 ديبا دانشجو. است پژوهش يك و موضوعيتئور اندازچشم رد،يگيم قرار مدنظر هانامهپايان

 روش يا يتئور ازنظر اشنامهپايان كه ازاينپيشبوده و  يراض كارشارچوب نظري چ از
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. دانشجو در درآورد خود كنترل تحت آن راآن متعهد بوده و  به كند، رييتغ مطالعه يطراح

نسبت به علوم تجربي دارد و كار خود را در اين  يترمتفاوتچنين بستر تئوري كاركرد 

خود و  هاييافتهتحليل  د.دهيمانجام  ترمناسبو  كنديمفضاي مفهومي بهتر درك 

  .خواهد بود برخوردارمقايسه با مطالعات انجام شده پيشين نيز از اعتبار و پختگي بيشتري 

  

  اهميت اخلاق

 دانشجويانمسائل اخلاقي را درك نكنند. براي مثال  اهميت دانشجويانبرخي ممكن است  

را خود  هايآزمودني ممكن است ندانند كه چقدر بايد محتاطانه اطلاعات يپزشكعلوم 

پيدا  اخلاقي براي حل مشكلات عمليهاي غيرمجبور نيستند راه دانشجويانمحافظت كنند. 

در مسائلي كه  ويژهبهسته تحقيقات (ناخوا پيامدهاي اصول اخلاقي را دور بزنند. مثلاًكند و 

معمولاً فرصت مناسبي براي تفكر محتاطانه است. ممكن است ) محل اختلاف است

در مورد اين مسائل را فكر نكنند كه باعث از بين رفتن اعتبار كارشان  تجربهيب دانشجويان

هاي ستورالعملدهند كه كاملاً با د توجه. اساتيد راهنما بايد به دانشجويانشان خواهد شد

 موردنيازموارد  اخلاق، ايحرفهحيوانات)، كدهاي  ويژهبهرسمي مرتبط با كار آزمايشگاهي (

پيدا كنند و قانوني نظير حفظ اطلاعات و موارد مشابه قانوني در سطح ملي يا محلي آشنايي 

شان بيشتر از . دانشجوياني كه در اين زمينه تجربه دارند معمولاً تجربهرا مراعات كنند هاآن

اند. بايد يك دوره ليسانس نيست و معمولاً هرگز تحقيقات مستقل انجام نداده هايپروژه

هاي اخلاقي و پيامدهاي عملي اين بر روي دستورالعمل شدهيبندطبقهمرور سريع و 

بايست بحث بحث اخلاق مي موازاتبهها نامهپايانها انجام دهند. در برخي از دستورالعمل

را هم مدنظر قرار داد. زماني كه سؤال تحقيق يك موضوع مهم است و  يسياسوليت مقب
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شود، دانشجو بايد در مورد پيامدهاي  هاوجدلبحثور شدن بسياري از تواند موجب شعلهمي

  عمومي و شخصي تحقيقش خوب فكر كند.

كترا بايد د دانشجوياندر ايران  هارشتهبرخي  ازجملهبسياري كشورها در حال حاضر در 

كارگيري به دانشجوياناما ممكن است براي تمام  ؛واحد اخلاق در پژوهش را بگذرانند

هايشان در كار تحقيقي ضروري نباشد. چون برخي از مسائل اخلاقي توسط استاد خوانده

اگر . توانند در اين مورد با هم گفتمان كنندو استاد و دانشجو مي اندشدهينيبشيپراهنما 

 وانساني  هايآزمودني استفاده از حيوانات ضروري باشد يا مسئله حفاظت از نامهانپايدر 

  مطرح شود بايد در مسائل اخلاقي دقت مضاعف گردد. هاآني مربوط به هاداده

  

  طرح تحقيقاتي سازيآماده

كند بايد مطمئن باشيد كه دانشجو اش را طراحي مينامهپايانزماني كه دانشجويتان 

طرح كلي در همان ابتداي كار . دانشجو بايد كرده است زماني ازنظر هاي لازم رايبينپيش

را به  هاآنبندي خام را حاضر كرده باشد. از دانشجو بخواهيد كه و جدول زمان نامهپايان

به توافق مباحثه كرده و جدول كار با دانشجو  نامهپايانشما نشان دهد و در مورد طرح كلي 

 هايبافاصله نظرتبادلمناسب است. بحث و  تجديدنظراين كار مرور منظم و برسيد. لازمه 

  كند.مرتب به انجام اين كار كمك مي

 همهداند چگونه است و نمي كارتازهكه دانشجو  داشته باشداستاد هميشه بايد به خاطر 

نشجو توجه به قوانين و مقررات تدوين كند. نظارت بر دا طرح تحقيقاتي را با هايقسمت

به  دانشجويانيادگيري چگونگي طراحي و اجراي پژوهش ضروري است. تشويق  منظوربه

 ؛خصوصي كه در دست اجرا دارند اغلب مفيد فايده است بحث در مورد تكنيك به
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 خودآگاهيكار  هاي روششود كه دانشجو از محدوديتاين روش باعث مي ديگرعبارتبه

ايد بدانند دانشجوياني كه اخيراً دوره فوق دكترا را تمام ب هاآنيابد. در محيط آزمايشگاهي 

هايي را ناظران خارجي بر كارشان نظارت كرده و در اين قسمت چالش عنوانبهاند كرده

صدها كتاب در مورد روش تحقيق و طراحي يك پروژه وجود حال حاضر خواهند داشت. در 

تر ه استفاده هر چه بيشتر از منابع براي غنيرا ب دانشجويانبنابراين استاد راهنما بايد  ؛دارد

به راهنمايي شما در مورد  پزشكيعلوم  دانشجويانشدن طرح تحقيقاتي ترغيب كند. 

هاي براي شروع تكنيك هاآنهاي مختلف و تمايل چگونگي تشكيل بانك داده از روش

ها و ودن نمونه، در دسترس بگيرينمونههمچنين بايد در مورد  هاآنمرتبط نياز دارند. 

  به همان اندازه انتخاب روش و طراحي مطالعه دقت كنند. گيرينمونهموضوعات اخلاقي در 

 همچنين .بر استاساتيد راهنما بايد آگاه باشند كه انجام هر روش چقدر زمان

نوشتن بايد را بايد در نظر گيرند. براي طراحي مناسب  گيريتصميمروزانه،  بردارييادداشت

 افتهيانيپااز شروع فصل بعد پيش نوشتن هر بخش بايد منطقي باشد.  تأخرتقدم و داراي 

به  دانشجويانو در دسترس جهت مطالعه باشد. معمولًا  استفادهقابلباشد، به نحوي كه 

را  هاآناما بهتر است  ؛هاي تحقيقاتي و بدون نياز به كمك دسترسي دارندها، سايتداده

با شما صحبت كنند و مراحلي را كه طي  دسترسي به اين موارد وادار كنيد كه در مورد

  كنند برايتان بنويسند.مي

ي است. اين فرايند نيازمند دقت بوده و بايد با استاد راهنما برزمانانجام تحقيق فرايند 

  د.پذيرانجام  مستندسازي حتماً در مورد آن گفتگو شود و  ليتفصبه
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  پژوهشي:- علمي كارنامه رتقاا

 دكتري نامهپايان فرآيند در تنها راهنما استاد وظيفه كه است ضروري نيز نكته اين ذكر

 به دوره اين طول در را خويش پژوهشي و آموزشي باركوله بايد درواقع و گرددنمي خلاصه

علمي، آموزشي و  هايگروه در را دانشجو فعاليت و حضور زمينه. دهد انتقال دانشجو

و  لياز تكم شيب يزيچ ه، بيزدكترا ن دوره در موفق يدانشجو كي. پژوهشي فراهم نمايد

. داشته باشدرا در نظر  اشندهيآ يشغل توسعهد يبا او. كندمياش فكر نامهپايانثبت 

ها و مهارت يدر مورد ارتقا ياافتهيساختار و كياستراتژ صورتبه طلبجاه يدانشجو

 يهاپروژه ينتدو س،يمل: تجربه و مهارت تدرها شامهارت نيفكر خواهد كرد. ا اتشيتجرب

  است. قاتيتحق يبرا يمنابع مال افتني ،يقاتيتحق

 

  سيتدر مهارت و تجربه

 را واحدها از ينيمع تعداد كه دارند اجازه يقاتيتحق ارانيدست و دكترا دانشجويان اكثر

 ياختصاص يهاپست و يدانشگاه بورس آوردن به دست يبرا درواقع. كنند سيتدر

 سيتدر برنامه گروه اگر. است يضرور دكترا دوره در قيتحق اندازهبه سيتدر ،يآموزش

 تدريس و آموزش توانايي مروربه و كرده استقبال موقعيت اين از ديبا دانشجو داشته باشد

 از بعضي و داشته را لازم همكاري مهم اين در بايد نيز گروه استادان. بخشد ارتقا را خود

 ييراهنما بدون است بديهي. نمايند واگذار دكتري دانشجويان به را انسليس مقطع دروس

 كه ياندازچشم. يردفرا گ ياساس صورتبه را سيتدر رموز توانديدانشجو نم راهنما، استاد

 يچگونگ زين و يعموم يهاييراهنما شامل ديبا دهديم نهيزم نيا در دانشجو به استاد

 در بحث ضمن استاد است بهتر. باشد هاتيفعال ريسا و سيتدر ق،يتحق نيب زمان ميتقس
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 كار بازار وارد خواهنديم كه يانيدانشجو به هم را يشغل اتيتجرب و هاهارت، مپژوهش مورد

دكترا زير نظر استاد،  دانشجويان سيتدر يبرا بهتر است كه دانشگاه. اموزديب شوند،

 هامؤسسه از يبرخ .خواهد بودارزشمند  اين كار براي آينده او بسيار زيراكند  ريزيبرنامه

 موقعيتي، چنين رد. دكننمي جذبرا بهتر  دارند سيتدر سابقه با يدكتر مدرك كه يافراد

 انتقال دهدمي نشان نتايج. برندمي پي ييدانشجو دوران در سيتدر سابقه اهميت به افراد

  .است وردهآ فراهم را دانشجويان توسعه و شرفتيپ زمينه هاييتجربه چنين

  پژوهشي فعاليت در مشاركت

 تشكيل نيز ايهشبك خود يبرا ديبا دانشجويان ،يرسم يهايگواه يآوربر جمع علاوه

 هاييشبكه چنين به يعلم يزندگ. باشند اختصاصي يا عمومي توانندمي هاشبكهن اي. دهند

بسيار  هايهحيطسنتي يا مجازي در  صورتبهعلمي  هايشبكهامروزه اين . است وابسته

شبكه  تانموردعلاقهدر زمينه تخصصي  توانيديمتخصصي وجود داشته حتي خود شما هم 

 گران،يد و خود كار مورد در قضاوت ،ياختصاص لديف كي كردن درستمجازي ايجاد كنيد. 

ي حت و هاشغل ها،كنفرانس افتني چاپ، يبرا ييهامهارت افتني ،يعلم مجلات كردن دايپ

  .است يعلم يزندگ مهم اريبس ياجزا ازي علمي جديد خبرها دنينش

به  را هاآن كه است نيا هاآن به كمك راه نيبهتر و هستند آموختن به ملزم دانشجويان

 يبرا كه دارند يذات استعداد دانشجويان از يبرخ. يدكند اروشناسيد يميي كه هاشبكه

 هاشبكه نيا جذب را شانييابال سال همكاران و هايكلاسهم و بسازند شبكه خودشان

 را خاص شبكه يدبا يزنه . گروشوند قيتشو و تيحما كه دارند يازن يگرد برخيا ام؛ كنند

 هايشبكه به ورود لزوم از دانشجو است ممكن. داد نشان هاآنه اضح بوم مستقي طوربه

 يهارانسكنف د.زنينم نهيزم نيا در ياقدام به علت دست نيهم به و نباشد آگاه علمي
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 از شما اگر. باشنديم دانشجويان ياحرفه ايشبكه يارتقا يبرا يمناسب سميمكان يعلم

 و ديببر خود همراه هم را خود يدكترا دانشجويان ديبريم لذت ناريسم به رفتن

  .ديكن يمعرف ناشران و دشمن دوست، به ناريسم در را تانيدانشجو

  

متوسط  يهاانسان ،هستند پاسخيب يهاپرسشطرح  به دنبالبزرگ  يهاانسان

پاسخ همه  پندارنديمكوچك  يهاانسان، كه پاسخ دارد پرسنديم ييهاپرسش

  .داننديمرا  هاپرسش

  

 گروه كه ديبدان كه است مهم. است يمال مسائل سمينارها و هايشهما در شركت ياصل مانع

 به قيتشو را گروه. داد خواهد رقرا شما ارياخت در بودجه چقدر منظور نيا يبرايا دانشكده 

 به آمدن يبرا يليتما دانشجويان از يبرخ. ديكن ييهابرنامه نيچن از يمال تيحما

 خجالت امدنين علت اگر. ديابيب آن را علت ديبا شما زمان نيا در. ندارند يعلم ينارهايسم

 به ديبا هنمارا استاد عنوانبه شما بود ناريسم تياهم درك عدم اي و يفرودست احساس اي

اگر مشكلات . كنديم غلبه موانع ربش كوسخت يدانشجو چگونه كه ديده حيتوض دانشجو

 كي ديبا دانشجو مشكل حل يبرا زمان آن در بود نارهايسم به دانشجو آمدن از مانعمالي 

 چيه اگر. ديده نجات طيشرا آن از را دانشجو ديبتوان تا ديده انجام مدتيطولان ريزيبرنامه

 خودتان ديبا، نداشته باشد وجود انتانيدانشجو يبرا هاكنفرانس در شركت يبرا يرصتف

 در دانشجويان مشاركت. ديده بيترت دانشگاه در را يينارهايسم نيچن و شده كاربهدست

  .است العادهفوق ياحرفه آموزش كي ناريسم كي دهيسازمان

 در موفق روابط و بودجه در يداريپا هدهندنشان يشگاهيآزما علوم در دكترا فوق قاتيتحق

 كرده جذب بودجه قات،يتحق يبرا دتواننيها مگروه و شگاهيآزما. است يقاتيتحق يهاگروه
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 در كه ييهايهمكار و هاشبكه. دهند آموزش گامبهگام طوربه و روزانه را دكترا دانشجويان و

 و راهنما استاد. هستند يرضرو دانشجو يكار ندهيآ يبرا نديآيم به وجود عرصه نيا

 فكر قاتيتحق انجام يبرا بودجه جذب مورد در ديبا يساختار صورتبه شهيهم دانشجو

. شود نيتضم زين دانشجو مدتكوتاه يشغل ندهيآ كه شوديم باعث تفكر نيا. كنند

 فراهم آورده است.و دانشج يبرا سبمنا يفرصت يزن دانشجو و استاد نيب مشترك يهاپروژه

است. بسياري از  الملليينبعلمي داخلي يا  يهاانجمنه مهم ديگر عضويت دانشجو در نكت

اغلب  هاانجمن. اين اندآوردهدكترا را فراهم  دانشجويانعلمي امكان عضويت  يهاانجمن

 دهنديمرا بسيار كم كرده و حتي اجازه  هاآنحق عضويت سالانه  دانشجويانبراي تشويق 

اي مقدمه هاانجمنانجمن در آيند. تشويق دانشجو به عضويت در  هريمدئتيهبه عضويت 

  براي ارتقاء تعامل علمي او با اساتيد آن رشته و همكاران آينده است. بااهميتبسيار 

  

  نشر و كتاب مقاله،

 زمانمدت در ديبا كه است يشغل ندهيآ ساخت ياجزا از گريد يكي كتاب و مقاله نوشتن

 استادان و) تحصيل از فراغت از بعد حتي( دانشجويان. رديگ قرار توجهمورد نامهپايان انجام

، مقاله وشتند. ندارن علاقه ،خود يقاتيتحق كارنامه يارتقا منظوربه مقاله نوشتن به هاآن

 و تيحما. كنند كار هم با تواننديم دانشجو و استاد كه است يديكل يهاقسمت از يكي

 با مرتبط هايمقاله پذيرش. است لازم استاد طرف از زمينه، اين دانشجو در آموزش

 ارتقا و شغلي موقعيت آوردن فراهم زمينه در تواندمي بالا، رتبه با هاييمجله در نامهپايان

  .باشد مؤثر دانشجو علمي زندگي
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 رموز يريفراگ جهت در كافي فرصت است واحدها گذراندن حال در دانشجو كه يزمان شايد

 امتحان از بعد اما ؛نداشته باشد را آن پذيرش و داوري ،تسليم مقاله رش،نگا نهيزم درم مه

 كند، كار موفق يراهنما استاد كي با دانشجو چنانچه التحصيليفارغ از پس حتي و جامع

 مشخص طوربه نوشتن يبرا يواقع تلاش. خواهد شد فراهم مهم اين براي بيشتري فرصت

 وا هگروه نيقوان كه داشت توجه نكته نيا به ديبا. است متفاوت يتئور دروس با

 يگروه و يشخص يهاارزش از ديبا تنهانه دانشجو. دارد فرق هم با مختلف يهادانشگاه

جديد  هاييامپ تواننديم چگونه كهاين مورد در ياطلاعات ديبا بلكه باشد آگاه مقالات

 تياهم مورد در ديبا نشجودا. داشته باشد كند، اخذ يقاتيتحق يهاطرح مورد در را كليدي

 از پذيرش عدم احتمال كه بداند و داشته باشد ياطلاعات هاآن يعلم رتبه و يعلم مجلات

اي پديده شدهميتسلكه شما به يك مجله  ايمقالهرد  .است پذيرامكان ايمجله هر سوي

 نكته اين به بايد دانشجو همچنين .اندكردهمعمول است و همه محققان آن را بارها تجربه 

 يزمان مقاله چاپ زمان تا مقاله رشيپذ زمان نيب امكان داردكه  داشته باشد توجه نيز

 راستار،يو ر،يسردب تيمسئول ،يعلم مجلات كاركرد با ديبا نيهمچن. شود يسپر يطولان

 يمطالب نيچن اتيجزئ دانشجو كي كه ستين يازين اگرچه. باشد آشنا هاآن رينظا و داوران

. است بغرنج مسائل از يكي راهنما استاد ودانشج نيب مشترك مقالات مقوله. بداند قاً يدق را

 دانشجو و استاد. است رفتهيپذ ريتأث ديجد نيقوان و سنت از اريبس كه است يقسمت نيا

 كي يط در را انتظاراتشان ابتدا از ديبا كننديم كار مشترك مقاله كي يرو دارند كه يزمان

) دانشجور (تكوچك طرف حق كه دارد وجود ينگران نيا شهيهم. دكنن مشخص نامهتوافق

 در را خود نام متأسفانه تنها نيمحقق و استادان از يبرخ. گردد ماليپا ياخلاق ازلحاظ

 در دانشجو و خود كه يكار به كهاين بدون كننديم درج مشترك كار از حاصل انتشارات
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 يكارها ضرورت كه است نيا هاآن دهيعق. دداشته باشن يجد توجه ،اندكرده مقاله نوشتن

 نيچن. است دو نيا نيب قدرت نابرابر روابط بازتاب دانشجو و استاد نيب مشترك

 خاص اتينظر و داشته تيمالك حق و نشر يفرهنگ يهنجارها در شهير ييهادگاهيد

  .دهديم نشان را يهمكار

 عنوانبه و) كتاب مثال يبراف (اگر منو عنوانبه قيتحق كي جينتا چاپ يبرا ياصل راه دو

 يسع مطلع شودو نتايج آن  شما پژوهش از دنيا ديخواهيم اگر. دارد وجود مجله در مقاله

 يرو و دهيرس يكم افراد به دست فقط شما قيتحق جهينت رازآنيغ. ديكن چاپ آن را ديكن

 صرف دهدا آوريجمع يبرا ياديز زمان اگر. خورد خواهند خاك كتابخانه هايقفسه

 كارتان ثبت يبرا. ديكن آماده چاپ يبرا را هاآن و كرده صرف زمانهم گريد يكم دياكرده

  :ديبدان را ريز يهاگام ديبا مجله اي كتاب عنوانبه

وجود  هاآن فهرست ياشما چه هستند؟ آ يتخصص يطهدر ح مجلات علمي موجود .١

ممكن است  يمجله تخصص ؟ كدامشده استچاپمشابه كار شما  حالتابه يادارد؟ آ

از كار  يگر،د تريكدام مجلات عموم از كار علمي شما باشد؟ برگرفتهبه چاپ مقاله  مندعلاقه

 كرد؟ ندشما جهت چاپ استقبال خواه

پزشكان؟ عموم  ؟بهداشتيهستند؟ دانشمندان علوم  يشما چه گروه خوانندگان .٢

 .خواهد شدمشخص  يزمردم؟ با علم به نوع خوانندگان، نوع نوشتن ن

. كننديمقاله م يرشكه اعلام چاپ و پذ شوديم منتشر يديمجلات جد گاهي .٣

تر مقالات را چاپ كنند راحت تريميقدو به نسبت مجلات شناخته شده  هاآنممكن است 

 يناعلام كنند. اگر موضوع شما متناسب با ابراي موضوعات ويژه  ياختصاص هايشماره يا

 .يدامتحان كن ها حتماًمجله ينشانس خود را در اها باشد بهتر است شماره
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كه مقاله  داريد نياز كرديد مشخص را احتمالي مجله و داده انجام را خود تحقيق كه زماني

 يلاز دستورات ذ يرويوجود ندارد اما پ يتموفق يبرا ينيتضم يچ. هيدخود را آماده كن

  كمك كننده است:

 ينهزم يندر ا يسندگاننو يبرا نكاتيت . مجلايدكن يممقاله را درست تنظ فرمت .١

 يابيد ينانرا كنترل كرده و اطم هاآنثبت مقاله است.  يتخصص يهادارند كه جزو قسمت

 كه كارتان درست است.

چون  پذيرندياز مجلات مقاله را نم سياريد. بكني تنظيم درست را مقاله اندازه .٢

 .يدها را كنترل كناست. دستورالعمل يطولان يليمقاله خ

آن  يبر رو يدرستبهو  يدواضح و مشخص انتخاب كن صورتبهمقاله را  عنوان .٣

تمركز و عنوان  يبر رو يدرستبهجون  پذيرندياز مجلات، مقاله را نم ياري. بسيدمانور ده

 .يستن وستهيپهمبهمنسجم و  صورتبهو مقاله  نشده است دقت

خوب با ساختار  مقاله يك دهنويسن عنوانبه را شما داوران و سردبير بگذاريد .٤

 .بشناسند مناسب

 هاييافتهمقاله شما در مورد  اگر دارند،تحقيقاتي  هايتازه قسمت مجلاتاز  برخي .٥

 .است زياد قسمت اين در چاپ براي شما شانس باشد، تجربي

 اقدام يگرمجله د يک ی. برايدشما را رد کرد دلسرد نشو مقاله ايمجله اگر .٦

 راخود  كتاب يكه ناشر احتمال زماني تاننامهپايانب برگرفته از برای چاپ کتا. يدکن

 نامهپاياننسخه از  يك. ناشر يسيدرا بنو يزهااز چ يبرخ او يبرااست  لازم كرديد، مشخص

شما قرارداد نخواهد بست. اگر  با، جزييات شدن مشخص ازپيش  او. خواست نخواهد را شما

  كرد. يدعمل خواه ايحرفه ياربس يد،ن لحاظ كنها را در كارتادستورالعمل اينشما 
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 مناسب عنوان .١

 كتاب محتويات و اهداف مقدمه، از ياخلاصه .٢

 كدام پزشكان؟ آموزان؟ دانش است؟ كتاب اين هدف گروه كسي چه: بازاريابي .٣

 تكميلي؟ تحصيلات مبتدي؟ سطح سطح؟

 ار آن بايد خوانندگان از سطح كدام است؟ سخت چقدر كتاب محتواي: روش .٤

 بخوانند؟

موظف است  دانشجوهر  يا؟ مثال: آشده است يطراح يدوره خاص يكتاب برا آيا .٥

 كتاب را بخواند؟ ينا

است  ينوجود دارد كه بخواهد با كتاب شما رقابت كند؟ اگر چن يگريكتاب د آيا .٦

 .يدچاپ آن متقاعد كن يناشر را برابا استدلال مناسب  يدشما با

 

در  اشنامهپايان به مربوط هاييافته و نتايج كردن برجسته به ار دانشجو بايد راهنما استاد

نمايد. همچنين بايد دانشجو را براي نقد متن آموزش دهد. نگاه نقادانه به  ترغيبمقاله 

- گامي در جهت نگارش مقاله دخو ،كار خودش ازجمله ها و متون علمي مطالعه شدهمقاله

ارتقا سطح كيفي كار  درنتيجه ودانشج كاركشيدن و به چالش  به سردبير نامه نوع از هايي

  .آوردمي فراهم
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  دكتري دانشجويان مدتكوتاه مطالعاتي فرصت

 كشورها ساير با علمي روابط گسترش و كشور داخل تخصصي دكتراي دوره تقويت منظوربه

 به توانندمي داخل تخصصي دكتراي دوره تقويت منظوربهعلمي  دستاوردهاي از استفاده و

 .شوند اعزام ديگر، كشورهاي علمي تحقيقاتي و علمي مراكز به ماه شش مدت

 پيش را كار از بخشي و كرد دفاع خود پروپوزال از دانشجو كه ازآنپس شودمي توصيه البته

ابتدا دانشجو بايد بتواند پذيرش از  دربراي گذراندن اين دوره اقدام نمايد.  تواندمي برد،

دانشجو  تحقيقاتيدر حوزه  كه استادانيرد، اين مهم با ارسال ايميل به دانشگاه مقصد بگي

. لازم است دانشجو، هم وضعيت علمي خود را در قالب گرددميسر مي دنيا، نقاط سايردر 

 مربوطه استاد براي را خود انتظارهاي وپژوهشي و هم چگونگي اين دوره - يك كارنامه علمي

 نمايد طي رافرآيند  اينسپس بايد مسير اداري  .گردد پذيرش اخذموفق به  تا كند تشريح

  :است. اين فرايند شامل موارد زير است زمان صرف مستلزم البته كه

 جامع امتحان در دانشجو قبولي .١

 دانشكده به اعلام و گروه تائيد .٢

 دانشگاه به اعلام و دانشكده تائيد .٣

 هايفرم اساس بر شگاهدان به اعلام و دانشكده و راهنما استاد توسط پذيرش تائيد .٤

 دانشگاه زبان گروه توسط انگليسي زبان به تسلط تائيد و تعيين جهت معرفي .٥

 متبوع وزارت در مربوط هايدبيرخانه به معرفي .٦

 متبوع وزارت بورس شوراي در طرح .٧

 دانشگاه وسطت ملكيت وثيقه اخذ .٨

 متبوع وزارت به دانشجو مجدد تحصيل به شروع اعلام بازگشت از پس .٩
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 نامهپايان: نوشتن ٦ل فص
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  نامهپايان: نوشتن ٦فصل 

  
 را هاهينظر دهد،يم قرار دانشجو ارياخت در را شده انجام آنچه از تصويري نامهپايان نوشتن

 نيبنابرا؛ گردديم مشخص ،شدهگرفته دهيناد كار از يبخش اگر و كنديم دهيسازمان

 موجب نامهپايان نوشتن. كنديعمل مكار  شدن كامل يراستا در يرمديك  ماننددانشجو 

موجود را فراهم  هاييتئورحاصل با  جينتا سهيو امكان مقا گردديم جينتا يدرست كنترل

  .نگردمي جيبه نتا يگرياز بستر د درواقعو  آورديم

  :دانشجوياننوشتن به  ينهدر زم يشنهادهاييپ

پاياني ديد به صلاحديد استاد دانشجو كار اجرايي را در مرحله  ازآنكهپس نقشه: هيته

، رفتهيانجام پذتوجه به آنچه  با. دانشجو بايد كنديراهنما و خود كار نگارش نهايي را آغاز م

كار انجام  كنندهمنعكستنظيم نمايد كه  ايگونهبهخود را  نامهپايانهاي فصلعناوين  ابتدا

اننده را با خود همراه سازد خو ديبا هانوشته نيممكن باشد. همچنصورت شده به بهترين 

  ي خواننده نگردد.ماز نظم منطقي برخوردار بوده و موجب سردرگ ،ديبا

هر  يبيتعداد كلمات تقر توانيمها، لاوه بر عناوين فصل، عنامهپاياننقشه  يهدر مرحله ته

  .را تهيه كرد بنديزمانبخش را نوشته و جدول 

  :مثال

  تا آبان يوراز شهركلمه  ٥٠٠٠بر متون  يمرورمقدمه و 

  تا بهمنن كلمه از آبا ٦٠٠٠ شناسيروش

  تا اسفند بهمنكلمه از  ٥٠٠٠ نتايج
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  كلمه از اسفند تا خرداد سال بعد ٥٠٠٠ گيرينتيجهبحث و 

 را اوليه نقشه در شدهنوشته مطالب دانشجو رسيدند، توافق به دانشجو و استاد كه زماني

 به را وظايفش از قسمت هرتر است دانشجو كارش نصب كند. به يزم يبالا تواندمي

كارها  فهرستاز اتمام هر بخش، آن را از  پس توانديم انشجود. دبشكن تركوچك هايقسمت

 يزمان يشرفتنمودار پ يك رسم. كند مشاهدهرا  يشرفتپ يزانم يبترت ينبد و كندحذف 

اگر نمودار  ماا كند،ينم يكمك يچه شدهنوشتهكلمه  ٢٠٠٠٠ حدود كه ينبر ا يمبن

 هر اتمام از پس تواندياز كار رسم گردد، دانشجو م يهر قسمت كوچك يبه ازا يشرفتپ

 و فرم). غروب در كار كردن تعطيل مثال رايد (ببگير نظر در پاداشي خود براي بخش

- مي راهنما استاد و شوند دانشجو انگيزش و تشويق باعث و بوده گويا بايد پيشرفت نمودار

 براي تواندمي حساس نمودار يك. كند كمك خود خاص فرم طراحي در دانشجو هر به تواند

 بربهتر است  ،شود يابيدانشجو رد يشرفتپ يزانم يدبا ازآنجاكه. رود كار به نامهپايان تمام

از  تواندي. در اين زمينه دانشجو، مشود تهيه ايجداگانه نمودار نامهپايان فصل هر پايه

  .گردد منداي استاد خود نيز بهرهها و نظرهتجربه

 

  بنجامين فرانكلين:

باشد،  خواندنقابلپس از مرگ فراموش نشوي يا چيزي بنويس كه  خواهيياگر م

 . باشد نوشتنقابليا كاري بكن كه 

  

براي اين  شدهنيتدو، بايد ابتدا به مقررات و چارچوب نامهپايانبراي نوشتن گزارش نهايي 

را در  هايهتوصاين مقررات و  هادانشگاهل تحصيل توجه كرد. اغلب كار در دانشگاه مح

  .اندگذاشتهخود  يتساوب



 

 pg. ١٨٥ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

دارد به چند اصل كلي زير بايـد  نامهپايانعليرغم اين كه دانشگاه چه قواعدي براي نگارش 

  توجه داشت.

مـتن  داري در تمـاممعنـي تـأخركلي بوده و تقـدم و  دهيسازمانبايد داراي يك  نامهپايان

ارش شود كـه گن ايگونهبهباشد. دقيق و صحيح نوشته شود و  موردتوجه كپارچهي صورتبه

  و درك باشد. فهمقابل راحتيبه نامهپايانبراي داوران  خصوصبهبراي مخاطبان آن 

 شوند اين است كه:يمدرج  نامهپايانهاي مطالب علمي ازجمله مطالبي كه در از ويژگي

 شدن برخوردار باشند. اثباتقابلاز خصوصيات  •

و بتوانند تمامي مطالبي كه ويژگي مشابهي دارند را شامل  داشته باشدكليت  •

 شود.باسيل كخ ايجاد مي لهيوسبه هاانسانسل در همه  ؛ مثلاًشوند

 و نظريات شخصي دور باشد.تعصبات  ،از احساسات، هيجانات •

 .داشته باشدپويا و ديناميك بوده و سير تكاملي  •

پژوهشگران قبلي باشد و بديهيات علمي قبلي  شدهثابتهاي علمي نطبق بر يافتهم •

 را نقض نكند.

 

  :نامهپايان هايفصلنگارش  دربارهنكاتي 

  زير است: يهاقسمتشامل  معمولاً دكتري  نامهپايانيك 

شامل آرم و نام دانشگاه (گاه همراه با درج نام دانشكده و  معمولاً صفحه عنوان كه  -

براي دريافت دكتراي  نامهپايانه آموزشي)، عنوان تحقيق، اين كه اين گرو

 معمولاً سال انتشار است. در ايران  و، نام دانشجشدهنوشته ايرشتهتخصصي در چه 
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معتبر  هايدانشگاهولي اين كار در بيشتر  آيديمنام استاد راهنما هم روي جلد 

 معمول نيست. الملليينب

 خلاصه -

 هايمتقدو  هايسپاسگزار -

 ، نمودارها و تصاويرهاجدولفهرست مطالب،  -

 مقدمه -

 بررسي متون -

 )هاروشروش (مواد و  -

 هايافته -

 گيرينتيجهبحث و  -

 منابع -

 هايوستپ -

و بحث و  هايافتهشامل مقدمه، روش،  نامهپايانركن اصلي يك  ٤ هرحالبه 

  است. گيرينتيجه

  فصل مقدمه:

هدف از نوشتن مقدمه اين است كه  .است مقدمه نامهولين فصل از ساختار اصلي پايانا

فراهم آيد. در طول مقدمه بايد سعي شود موضوع  زمينه اطلاعاتي لازم براي خواننده

شود. مقدمه عميق و جهت يافته به خواننده معرفي  طوربهساده و  ،تحقيق با زباني روشن

سازد. در مقدمه بايد با ارائه بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را آشكار 

دار منطقي و هدف ،به روش منظم ع)و اطلاعات موجود (با ذكر منب شواهد تحقيقي ،سوابق

  .كرد يتهدا نظرموردحل هرا سويبهخواننده را جهت داد و 
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به آن برسد را  خواهديميك مقدمه مناسب بايد بياني شفاف از مسئله و آنچه اين تحقيق 

منابع  ينترمرتبطاست و شامل  نامهپايانحجم كل  ششمكيم مقدمه حدود بيان كند. حج

  .آيديممهم بررسي هم در خاتمه اين فصل  سؤالاتموجود است. اهداف، فرضيات و يا 

  فصل بررسي متون:

و بايد با ارائه سوابق، شواهد تحقيقي و  بوده پژوهش موضوع با مرتبط علمي منابع مرور

را جهت داد و  ، خوانندهدارهدفمنطقي و  ،كر منبع) به روش منظماطلاعات موجود (با ذ

 و روزترين، بهينترمرتبطدر اين فصل بايد به  هدايت كرد. نظرمورد حلراه سويبه

گزارش كارهاي انجام شده بررسي متون تنها  معتبرترين تحقيقات انجام شده توجه داشت.

  ين متون توسط محقق باشد.پيشين نيست و بايد همراه با نقد و تحليل ا

كاري جلوگيري كند، آنچه معلوم است را از دوبارههدف بررسي متون اين است كه 

شناسايي كرده و موجب افزايش دانش ما پيرامون موضوع بشود. آنچه در اين موضوع 

كند تا از پژوهش پيشنهادي ما پشتيباني شود.  ينتأممجهول است را نشان دهد و دلايلي 

يافتن نقاط قوت و نقاط ضعف تحقيقات ديگران از ، گرفتن ايده براي روش كارن اي علاوه بر

 .استمزاياي بررسي متون 

  :شناسيروشفصل 

 مواد. است مطالعههاي تحقيق براي حل و يا مسئله يا موضوع ، ارائه شيوههدف از اين فصل

 ابزار، مواد شرح، ايشآزم اجراي محل هاييژگيو رندهيدربرگ گويا صورتي به بايد هاروشو 

اين فصل  . درباشند آزمايشي يهاطرحو  يآمار يهاروش ازجمله كاررفتهبه يهاروش، كار

 - گيريروش نمونه-موردمطالعهجمعيت ، تحقيق اصليهاي متغيرموضوعات و ، نوع مطالعه
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و  هاسنجشآوري اطلاعات، ابزارها، جمع هاييكتكن، اندازه نمونه و نحوه محاسبه آن

 يهاروشو  شده است آوريجمعاطلاعات چگونه و توسط چه كساني  ، اين كههايگيريپ

 .شوديمصحبت  هاداده وتحليلتجزيهو ش پرداز ،دارينگه

فصل آسان و مناسبي براي نوشتن بوده  شناسيروشفصل  آنگاه يدانشجوبراي بسياري از 

. اگر دانشجو در بيازماينداين فصل  وسيلهبهدانشجو را توانايي توانند يمو اساتيد راهنما هم 

شود و اين موضوع خوب يمراهنما زودتر از اين نكته آگاه  استاد نوشتن به كمك نياز داشت

همين  وگيرد يمبود مورد تشويق قرار  مطلوبنگارش دانشجو نحوه است. از طرف ديگر اگر 

 زودهنگامو نوشتن  زيريبرنامهشود. تشويق دانشجو براي يماش يدلگرمامر پايه 

بايد در مورد تمام يا قسمتي از گاه يك حركت عاقلانه است.  شناسيروشفصل  نويسپيش

  قسمت است. ٤دانشجو بحث شود. اين بحث شامل  شناسيروشفصل 

 .كرده استبحث در مورد ادبيات علمي كه دانشجو استفاده  .١

 .اندكردهكه از همان روش استفاده مشابه مطالعه  چندبررسي  .٢

كنيد چگونه اين متد يمزماني كه شما از روش خاصي استفاده  كهاينبررسي  .٣

 كه در اين مورد بايد صادق باشيد.د خواهد كر عمل

 .پيوستابزارها در بخش  (اطلاعات) گذاشتن يك نسخه از تمام .٤

 يد ضروري است واكردهنشان دهد شما ساير منابع را مطالعه  كهاينموارد اول و دوم براي 

  است. لازمانجام دهند  مجدداًرا ا خواهند كار شميمكه  هاآنبراي  ٤و  ٣موارد 

يب معايد. هر روشي مزايا و اشدهروش مورد انتخابتان را متوجه  روبميزالف) نشان دهيد كه 

  .يداداشتهرويكرد منطقي خاص خود را دارد و شما بايد نشان دهيد كه در اين مورد 
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و  شدهچاپاستفاده كنيد. مقالات  هاآنتوانيد از يمد كه شما ب) دو نوع منابع هستن

  افراد كه هر دوشان مفيدند.يا گزارش پاياني تحقيقات  نامهپايان

پر از جزئيات درهم ه كنندخسته يهاگزارشج) ايجاد تعادل بين گزارش دادن كامل اجزا و 

بگذاريد كه استاد راهنما  را بنويسيد و چيزهمهنويس اوليه و برهم مشكل است. در پيش

استانداردهاي ناي بر مبرا  نامهپايان چيزهمهي اضافي را حذف كند. سعي كنيد تا هاقسمت

بنويسيد و نوشتن را هر چه زودتر شروع  دائماًي مرجع تنظيم كنيد. هاكتابدانشگاه و 

را  شناسيوشرشود نوشتن فصل يمشما ثبت  نامهپايانزماني كه ز اتوانيد يمكنيد. شما 

نويس مربوط به آن را بنويسيد. چون حافظه انجام هر قسمت پيش موازاتبهشروع كنيد. 

  شما تازه است و تمامي جزئيات در آن نقش بسته است.

  :هايافتهفصل 

 در نگارش نتايج: .استتركيبي از متن، جداول، تصاوير و نمودارها نتايج 

 را بنويسيد. هآمددستبهواقعي ارقام و اعداد  اندازه •

ايد مشخص داشته موردمطالعهمختلف  يهاگروههايي را كه بين نتايج مقايسه •

 كنيد.

 كنيد. تأكيد انتظاررقابليغ آمدهدستبهبر نتايج  •

 را بزرگنمايي نكنيد. هاآنكه هست نشان دهيد و  طورآننتايج را  •

با ميانگين دامنه نتايج ، موردمطالعهدهيد تعداد افراد وقتي خلاصه نتايج را ارائه مي •

 حدود اطمينان را براي ميانگين مشخص كنيد. طورنيآن همو انحراف معيار 
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 آمدهدستبهواقعي  اندازهايد، درجه آزادي و اگر آناليز واريانس انجام داده •

(P.Value) .را ارائه دهيد 

 بنويسيد. آن رادقيق  اندازهدهيد ارائه مي P.Valueاگر  •

كه خواننده نياز ندارد ها را در متن توضيح داد و يا اينتوان دادهمي اگر در چند جمله

  ها را بداند نيازي به استفاده از جدول نيست.هاي عددي دادهارزش

  اصلي يك جدول: يهاقسمت

 .محتواي جدول را برساندو  باشد و گويا در بالاي جدولعنوان بايد  •

 عمودي باشد.هاي هاي افقي و ستونزمينه جدول شامل رديف •

 گيري باشد.بايد همراه با واحد اندازه هايفسر ردو  هاسرستون •

ها اگر نياز است ارائه شوند. توضيحات بايد در زيرنويس آورده شود و از پانوشت •

 ها اجتناب شود.در بالاي ستون هاآنآوردن 

 .) استفاده كرد††، †هاي مختلف (مثل *، توان از نشانهها ميبراي پانوشت 

توانيم مقادير زيادي اطلاعات را كه شامل جزئيات حاصل از نتايج است در ما نمي •

 يك جدول بياوريم.

و اگر  نداشته باشدستون  ٥رديف و  ٥بهتر است يك جدول بيشتر از  طوركليبه •

المقدور تا است حتي ٥نتايج شما طوري است كه متغيرهاي مستقل بيشتر از 

 را در متن بياوريد. هاآن

 له را ارائه دهد.ئر جدول بايد نتايج يك مسه •

به افراد  مربوطهاي اولين جدول شما ممكن است شامل فراواني و يا درصد يافته •

 باشد.مثل توزيع سن، جنس، بيماري  موردمطالعه
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 د.باش از زياد به كم مثلاً تقدم و تأخر نتايج بايد بر اساس نظمي خاص •

نداشته اي درك آن نيازي به مطالعه متن جدول بايد خودكفا باشد و خواننده بر •

 .باشد

 را استنباط كند. هايافتهواضح و روشن باشد تا خواننده با يك نگاه بتواند  •

 خواند نه از بالا به پايين.خواننده معمولًا جدول را از راست به چپ مي •

 .داشته باشد يخوانهمها بايد با تسلسل متن جدول شماره •

تعداد  جمعصد نتايج را در جدول بياوريد در ستون آخر خواهيد تنها دراگر مي •

 ها را ذكر كنيد.داده

ولي براي تفكيك  .ها در جدولداده استفاده از خطوط عمودي براي تفكيكعدم  •

 هاي مختلف در جدول بهتر است از خطوط افقي استفاده شود.عنوان

 د.اناطمينان حاصل شود كه تمامي جداول در متن ارجاع داده شده •

حداكثر درصد  دو دهمها را كنترل كنيد (جمع درصدها تا ها و رديفجمع ستون •

 توانند بالا يا پايين باشد).مي

تصاوير و  صورتبه. در موارد زير نتايج خوب ارزش هزار كلمه را داردو نمودار تصوير 

  نمودار آورده شود:

سيستوليك  ونفشارختعيين مقادير يك متغير وابسته توسط يك متغير مستقل ( •

 نفرين)با دوزهاي مختلف اپي

 هاي يك متغير در طول زمان (تب در مدت بستري شدن بيمارستان)داده •

 مختلف) يهااستانهاي يك متغير در مناطق مختلف (شيوع گواتر در داده •

 ميكروسكوپ الكتروني) يهاعكسشاهد بودن ( •
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 نامه)(شجره ييكار آ •

 !؟تأكيد •

  در ارائه نمودارها:

 احدهاي نمودارهاي عمودي و افقي را بياوريد.ون عنوا -

جاي  (Y)و متغير وابسته در محور عمودي  (X)متغير مستقل براي محور افقي  -

 گيرد.

 .داشته باشدمناسبي جداول و تصاوير بايد شرح علائم  -

دهند مستقيمًا آماري كامپيوتري ارائه مي افزارهاينرميي كه نمودارهابيشتر  -

 و يا حذف چيزهايي دارند. اضافهبهد و نياز نيستن ارائهقابل

 آيد.مي هاآنعنوان و شرح تصوير يا نمودار در زير  -

 باشد لذا: فهمقابلتصوير و نمودار بدون مراجعه به متن گويا و  -

 .و زيرنويس خوب تنظيم شوند هاي درون تصويرنشانه -

 در موارد زير از تصاوير و نمودارها استفاده نشود:

 و قاطعيت مطلب را ارائه نمود. روشنيبهان در متن بتو -

اي كه ترديد داريد، آن را كنار در مورد هر نكته«هاي جداول است اگر تكرار داده -

 .»بگذاريد

  

  :گيرينتيجهفصل بحث و 
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اين تحقيق  هاييافته« سؤال كهو ثمره يك تحقيق است و پاسخ به اين  ميوه» بحث«

در است.  نامهپايانقسمت در نگارش يك  ترينلبنابراين مشك» دهند؟مي معناييچه 

در است.  تيبااهمتوجه به مطالب آورده شده در مقدمه بسيار » بحث«موقع نگارش 

  شود: يسازشفافزير  يهانهيزماين فصل لازم است در 

 چه معنايي دارند. هايافته -

 ارد.نتايج اين تحقيق چگونه با دانش موجود در اين زمينه سازگاري يا تضاد د -

 موجود هماهنگي دارد. يهاهينظراين تحقيق با  هاييافتهآيا  -

و آيا نظريه جديدي را  است شدهارائهانداز جديد در اين مطالعه آيا يك چشم -

  .كنديممطرح 

 آياداد كه  توضيحسپس  ،كردتحقيق را بيان  هاييافته ينترمهمدر پاراگراف اول بايد 

 پيرامونو بحث  قبلي كارهاي .نبوده است هانندهكمخدوش تأثيرتحت  هايافتهاين 

است.  ضروري محققينساير  تحقيقاتبا  ماموارد موافق يا مخالف در تحقيق ش

متون و مستندات مرتبط و در  بايستميخوب  تحقيقاتي نامهپايانبنابراين در يك 

نقاط » روش كار«بحث در مورد . شده باشد مبسوطي جستجويو  كنكاش معتبر

كه محقق تا چه  دهديمو نشان  كندمي و قوت تحقيق را به خواننده معرفيضعف 

بيان نقاط ضعف تحقيق يك جسارت علمي . داشته استحد به اين مسائل وقوف 

دهنده عمق اطلاعات محقق درباره موضوع پژوهش است. است كه نشان

 گيرينتيجهشد. و تحقيق با هايافتهمنطبق بر  دقيقاً بايد  هاشنهاديپو  گيرينتيجه

در باشد.  چكيدهآورده شده در خلاصه يا  گيرينتيجهدر بحث بايد منطبق با 
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در مقدمه  شدهطرحم فرضياتبررسي يا  سؤالات تماميه بايد ب» بحث«قسمت 

 پاسخ داده نشده نماند. مطلبيپاسخ داده شده و 

  :بنابراين در قسمت بحث

 .كنيدرا خلاصه اصلي  هاييافته •

 .روش تحقيق كنيد هايياستبر ك تأكيد •

 .نماييد با مطالعات مدون ديگر مقايسها خود ر نتايج •

 .كنيدبحث  هام يافتهومفه در مورد •

 .بنويسيد اروو سناريو  پيوسته متني •

و شامل  دهداختصاص مي به خودرا  نامهپايانحجم  ششمكيتا  سومكيبحث بين 

 موارد زير است:

 اف اول)تحقيق (پاراگر سؤالاتپاسخ به  •

 بيان نقاط قوت و ضعف تحقيق حاضر •

 ارائه دلايل و شواهد و اسناد موافق و مخالف •

 موجود در زمينه اهداف تحقيق مداركشواهد و  ارائه كليه •

 هايافتهاز  قطعي گيرينتيجه •

 در مورد نتيجه تحقيق و سرگردان نگذاشتن خواننده قطعي صدور حكم •

و  هاشنهاديپتحقيق و ارائه  ؤالاتس بيبه ترتشواهد  بر اساس گيرينتيجه •

 هاتوصيه

 بعدي تحقيقاتبراي  كاربردي و پيشنهاد يهاشنهاديپو  گيرينتيجه •
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  قسمت منابع:

و براي نحوه ارائه منابع بايد  متفاوتي وجود دارد يهاروش ،در نگارش مشخصات منابع

  به شيوه پيشنهادي دانشگاه توجه كرد.

  :توجهقابلنكات 

 .ييدنمارا حفظ  يدارامانتهاي ديگران دقت و ها و نوشتهاز يافتهدر استفاده  –

ارجاع خواننده به منابع، جهت حمايت از بيان شما و هدايت او براي كسب اطلاعات  –

 تواند باشد.بيشتر مي

و معتبرتر باشد استحكام و اعتبار بيشتري به مطالب شما » روزتربه«هر چه منابع  –

 بخشد.مي

لبي اگر نظرات گوناگون و نظرات مخالف يا موافقي وجود دارد از بيان در ارجاع به مط –

 .منابع پرهيز كنيد يهسويك

وجود ندارد ولي استفاده مناسب  مورداستفادهعدد استاندارد و ثابتي براي تعداد منابع  –

كنكاش بيشتر محقق پيرامون موضوع و  دهندهنشانتواند مي ،از تعداد منابع بيشتر

 بيشتر او نسبت به موضوع تحقيق باشد. آگاهي يافتن

استفاده شده و همه ارجاعات نيز در فهرست  يدرستبهكنترل كنيد كه از همه منابع  –

 منابع آورده شده باشند.

 .است و نه سواد نويسندهحاكي از عدم اطمينان و غير لازم اشاره به منابع زياد  –

 .فقط منابع مهم و متناسب با مطالعه را ذكر نماييد –

 .كنيداستفاده  Reference manager, End noteمثل  ييهابرنامهاز  –
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  :هاپيوستقسمت 

الزامي نيست. يك پيوست شامل اطلاعات  نامهپاياندر  هايوستپوجود قسمت 

 نامهپايانمحتويات اصلي  دربارهاساسي براي درك بيشتر يا كسب اطلاعات اضافي غير

  يوست آورده شوند شامل موارد زير هستند:در قسمت پ تواننديمطالبي كه ماست. 

 خام هايداده -

 هانقشه -

 آورده شود. نامهپايانوه بر آنچه لازم بوده در متن اعل يهاعكستصاوير و  -

 هاييلتحلابداعي)، چگونگي روند (معمول آماري غير يهاروش، هافرمولتوضيح  -

 رياضي يا آماري

 ادهمورداستفاي خاص رايانه هايبرنامهتوضيح   -

 اسم كامل ژنريك داروها و مواد -

  مورداستفادهمرتبط هاي پرسشنامه و هافرم ،هانامه -

  

  چكيده:نگارش 

چكيده . شوديمولي در پايان كار نوشته  شوديمدرج  نامهپايانخلاصه در ابتداي 

روش مطالعه را ، را مشخص كند مطالعه هدف اصليمسئله را بيان كند، بايد  نامهپايان

گيري كلي از تحقيق يك نتيجهو  هاي كليدي را ارائه دهدايد، يافتهممشخص ن

. چكيده تنها يك شوديمنوشته  انگليسيو  به فارسي نامهپايانخلاصه  استنتاج كند.
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حداكثر تعداد كلمات چكيده را  هادانشگاهيا ساختارمند است. بيشتر  وستهيپهمبهمتن 

  .كننديمد محدو و حتي سيصد كلمه در يك هزار كلمه

رفرنس و ارجاع يك مقدمه و پيشينه طولاني، شامل  نبايد در چكيده آورده شود آنچه

تصوير، شكل،  هرگونه، اختصارات توضيح داده نشده، دوپهلوبه منابع، جملات ناقص و 

 .استجدول يا نمودار 

ملاك  نامهپاياناهميت نگارش چكيده نبايد غافل بود، زيرا در مواقع بسياري چكيده  از

كه با بررسي  كند هدايت راراهنما بايد دانشجو  استاد. گيردمي قرار نامهپايان آنارزيابي 

 يدهپيوستگي مطالب چك و ساختار آرايش. بياموزدنگارش چكيده را  ،مرتبط هاينامهيانپا

هزار كلمه، در قالب يك صفحه ده گرفته از چند حدود برم متنيك  لاصه، خدرواقع كه

قبل از  معمولاًو  نامهپايانيترين وف معر ضروري بخشمهم است. زيرا چكيده  ياربس ،است

در عين  نامهپايان كيدهاست. چشود يميا خواندن آن مطالعه  نامهپايان كلبهدسترسي 

 چه چيست؟ شدهتمام كار كه باشد مهم اين كنندهبايد بيان نويسي،خلاصه اصل رعايت

. نماييد يزجدا پره هپراكند و غيرمتمركز طولاني، چكيده نگارش زا؟ دارد كاربردهايي و فوايد

  .نداشته باشدخلاصه بايد خود گويا باشد و نياز به ارجاع به متن يا منبع ديگري 

  :كه گردد متذكر دانشجو به بايد راهنما استاد

كه خواننده بتواند  باشد نامهپايان محتويات دهندهانعكاس ايگونهبه چكيده -

صورت نياز  درمطالب مرتبط با كار خود را در آن يافته و  ،آن را بفهمد حتيرابه

 و كار خود برقرار كند. نامهپاياناين  ينلازم ب ارتباط

 يك حاصل نامهپايان آيا كه باشد مهم اين كنندهانيب بايد چكيده ساختار همچنين -

 .پيشين تحقيقات از اصولي تكرار يا است و جديد ابتكاريپژوهش 
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زير را براي خود پاسخ  سؤالاتخود را ارائه دهيد  نامهپايانقبل از اينكه گزارش 

  دهيد:

اند و فهرست مطالب با صفحات متن مطابقت آيا اركان اصلي گزارش شامل شده •

 دارند؟

 اند؟هاي مهم شامل شدهيافته ميآيا تما •

 كنند؟ها تبعيت ميمنطقي از يافته صورتبهگيري آيا نتيجه •

 ؟ذكرشده استكنند آيا توصيفي منطقي براي آن ها همديگر را نقض مييافته اگر •

 ؟شده استآيا نقاط ضعف موجود در روش كار شما توضيح داده  •

 ؟داشته باشدآيا مطالبي تكراري وجود دارد كه نياز به حذف  •

كه بهتر است  يرضروريغآيا امكان خلاصه كردن مطالب وجود دارد؟ و مطالبي  •

 اند؟ورده شدهحذف شوند آ

آيا اطلاعات موجود در متن با اطلاعات موجود در جداول مطابقت دارد؟ آيا جداول  •

گويا  هاآناند و عناوين گذاري شدهدرست هستند؟ به ترتيب شماره

 هستند؟

 و مباحث فرعي منطقي و مربوط به هم هستند؟ هاپاراگرافآيا توالي  •

 آيا عنوان دقيق است؟ •

 ؟كرده استامع و كافي مسئله را مطرح ج طوربهآيا مقدمه  •

 ؟اندشدهدرجآيا منابع و مآخذ درست اقتباس و  •
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آوري اطلاعات و روش آيا روش تحقيق (متغيرها، نوع مطالعه، وسايل جمع •

 اند؟توضيح داده شده خوبيبه )گيري و روش اجراي طرحنمونه

 ؟استهاي تحقيق شما منطبق بر يافته يهاشنهاديپآيا  •

 ؟شده استگذاري رعايت هاي املايي وجود ندارد؟ و اصول نقطها غلطآي •

 اند؟تعريف شده خوبيبهآيا اختصارات  •

 تواند كليات تحقيق را به نحو مناسبي تشريح كند؟آيا خلاصه يا چكيده مي •

 آيا كيفيت تايپ و فتوكپي مناسب است؟ •

 ؟يداكردهرعايت  و قواعد خاص دانشگاه محل تحصيل هايهتوصو اين كه آيا شما  •
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  خاص دانشجويان: ٧فصل 



 

 pg. ٢٠١ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

  خاص دانشجويان: ٧فصل 
  

دانشـجوي دكتـري  عنوانبـه كهوقتيبه دلايل ذاتي يا شرايط خاص خود  دانشجويانبرخي 

نياز به رويكردي ويژه داشته و اساتيد راهنما نيز بايد در تعامل با آنـان بـه  شوندميپذيرفته 

 دانشـجويانبـه اسـتادان و  هاييتوصيه. در اين فصل ه باشندداشتتوجه  هاآنشرايط خاص 

مقـررات و قـوانين  رعايـت. البته بايد توجه داشـت كـه است شدهارائهبراي اين موارد خاص 

اي بـراي ناديـده بهانـه توانـدنميآموزشي در همه موارد الزامي بوده و شرايط خاص دانشجو 

  گرفتن اين مقررات باشد.

 

  قتوپاره دانشجويان

 خود كار با متناسب را خود نامهپايان موضوع كه شودمي پيشنهاد وقتپاره دانشجويان به

 آن به و دهيد اختصاص خود دكتراي تحقيقي كار براي را مشخصي هايزمان. كنند انتخاب

 هاگروهيو هم هاايدورههم راهنما، استادان باخود را  ارتباط مرتب طوربه. باشيد پايبند

 قرار خود كار هاييشرفتپ ينآخر يانرا در جر هاآن يميلتلفن و ا يقاز طر يد،كن حفظ

 و هادانشگاه سوي از خود تحقيق براي مالي هاييت. در مورد احتمال وجود حمادهيد

 يمقطع دكتر دانشجوياناز تعداد اندكي  ر. در حال حاضيدكن وجوپرس پژوهشي شوراهاي

 دانشجوياناز  بسياري ،عليرغم الزامات قانونياموش كرد فر يدوقت هستند، البته نباپاره

وقت پاره دانشجويانمانند  يبوده و از مشكلات مشابه شاغل نيزدوره  يندر ا وقتتمام

  برخوردار هستند.

شده، چه  يمتنظ وقتتمامچهار سال كار  ياسه  يبرا عمدتاً يمهم كه دوره دكتر اين

 يهابرنامه يدهستند كه با وقتپاره دانشجويان اينرد؟ وقت داپاره دانشجويان يبرا يمفهوم
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گروه از  ينا يزمان برا يريتو مقررات دانشگاه هماهنگ كنند و مد ينخود را با قوان

روزمره  ياز كارها يدبا مرتباً آن است كه  اصلي. مشكل يابديمضاعف م يتاهم دانشجويان

 ولي ،خواهد بود همراه رواني ربا با اًعمدت ييجابجا ينو ا يابند يفتخود ش يقيبه كار تحق

 يتدر انجام كار و موفق زمان اهميت درباره هرچقدر. دارد مهمي نقش آن در هم نازم

  گفته شود، جا دارد. يينها

 يقروزمره، به سراغ تحق يكه هر شب بعد از اتمام كارها ينا ،دانشجويان يبرخ براي

 شب كه برسند قسمتي به تا كشدمي طول قدرآناين كار دشوار است.  ياربروند، بس يدكتر

 خواب زمان از پيش تا كار انجام براي كمي زمان بنابراين؛ اشندب كرده تمام را كار ،پيش

  .است دشوار برايشان كار كردن رها شوند،مي كار جذب وقتي يگر،د طرف. از ماندمي باقي

مرتبط با كار  يتا موضوع يدده انجام را ممكن تلاش بيشترين مشكل، اين با مقابله براي

 ،شودمي صرف كارتان محل در شما زمان بيشتر كه اين به توجه با. كنيد بخود انتخا

. بكنيد را استفاده حداكثر كار محل در موجود منابع و امكانات كليه از كه است اين معقول

جبور م شودميانتخاب هوشمندانه موضوع و ارتباط آن با كارتان باعث  يگر،از طرف د

  .يدجابجا شو يگرد محلبه  محل يكاز  مرتباًكه دو شغل دارند  يمثل افراد يدنباش

چند  اندشدهمشكل مجبور  ينمقابله با ا يبرا اندداشتهاظهار  وقتپاره دانشجويان از يبرخ

كل وقت  كهاين ازخود اختصاص دهند. اغلب  يقاتيگرفته و به كار تحق يهفته مرخص

 طولي. ندارند خوشايندي احساس ،دهندمي اختصاص نوشتن و حقيقت بهخود را  فراغت

 تدريجبهارزشش را دارد و  رزحمت و كا همهنيا ياكه آ افتندمي فكر اين به كه كشدنمي

 اين به رسيدن از پيشگيري ي. براكندمي ييربه گرفتن مدرك بالاتر تغ يلنظرشان درباره تما

 نظر در خود تحقيقاتي كار انجام براي را مشخص هايزمان كه كنيد عهد خود با نقطه،
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امر اختصاص  يندر طول هفته را به ا يآخر هفته و دو شب متوال يلاتتعط مثلاً بگيريد،

لازم است دو روز  سپ يد،ده يحكار در صبح را به كار در شب ترج شما است . ممكنيدده

خود را  يقاتيخود كار تحق از شروع كار روزمرهپيش شده و  يداردر هفته زودتر از خواب ب

 طوربهگرفته و  يرا مرخص ياهفتهكي هستيد، كاردر مراحل آخر  كهدرصورتي. يدانجام ده

 منابع و اطلاعات آوريجمع حال در كههنگامياما  ؛يدبپرداز خود يقيكامل به كار تحق

ه ممكن . گايداختصاص ده يقدو ساعت را به كار تحق يا يك توانيدمي وقت هر هستيد،

صورت  يندر ا. يدكنار بگذار يقتحق يرا برا يلتعط غيرروز كامل  يكهفته حداقل  هراست 

 انتخابمنظور  ينا يبرا راآخر هفته  يلاتبعد از تعط ياپيش است كه روز  ينكار ا ينبهتر

 ياندر م يدتا بتوان يدوسط هفته را انتخاب كن ياز روزها يكياز آن است كه  بهتر ين. ايدكن

 بيشتر شما شدهتلف زمان صورت اين غيردر  باشيد، داشته استراحت براي ير فرصتكا

  .خواهد بود

  

بايد توجه داشت كه رعايت مقررات و قوانين آموزشي در همه موارد الزامـي بـوده و 

  براي ناديده گرفتن اين مقررات باشد. يابهانهتواند شرايط خاص دانشجو نمي

  

 بر و موقعبه را كارها. است ترمهم بسيار دكتري دانشجويان يبرا برنامه از نيفتادن عقب

 كار اين براي ابتدا از كه هاييانگيزهو  كرده حفظ را خود تمركز تا دهيد انجام برنامه اساس

و عدم  به خود مورديانداختن كارها، استراحت دادن ب تأخير. به نشود تضعيف ايد،داشته

و جلسات  ينارهان با استاد راهنما و عدم شركت در سم، تماس نداشتمديريت سنجيده زمان

 برايفكر كردن و تلاش  يراز ؛كنديم يجادكار دانشجو ا پيشرفت در جدي مانع هفتگي گروه
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 توانايي عدم احساس كه كنيددشوار باشد. تصور  يارممكن است بس هايافتادگعقبجبران 

 همين. به شودمي اضافه مشكلات اين هب هم دانشگاه ازبيرون  روزمره ضروري كارهاي انجام

 از ترجدي بسيار وقتپاره دانشجويان براي برنامه از افتادن عقباست كه عواقب  يلدل

  .است وقتتمام دانشجويان

مثل همكاران خود يا نزديكانتان كه  توانيدنميبايد در نظر داشته باشيد كه شما  هرحالبه

 هايمهماني، در بنشينيدبه تماشاي تلويزيون  هاتساع مثلاًدانشجو نيستند رفتار كنيد 

 يكاراضافهبرويد يا حتي علاوه بر كار معمول  يرضروريغمختلف شركت كنيد، به سفرهاي 

هم بدهيد. ساير اعضاي خانواده شما نيز بايد متوجه باشند كه نبايد از شما توقع يك فرد 

  مراه و مددكار شما باشند.در راه ادامه تحصيل هبايد و  داشته باشندمعمول را 

پس از  احتمالاً  كه كسي عنوانبه كه داشته باشد توجه مسئله اين به بايد وقتپاره دانشجوي

يا دانش  بگيرد ياد دوباره را ي جديدهايمهارت بايد بازگشته، تحصيل بهچند سال وقفه 

ساز باشد. هم مشكل وقتتمام دانشجويان براي تواندمي مسئله اين. كند روزبهقبلي خود را 

 خود در را توانايي اين بايد است، ارزشمند بسيار آن به رسيدن واست  يافتنيدست يتموفق

 پايان تا بايد تحقيق به رويكرد ين. اكنيد تلاش يسختبه و طولاني مدتي براي كنيد ايجاد

 با كه دكردي طراحي خود براي ايبرنامه كهاين از بعد. داشته باشد تداوم تحقيق دوره

  .باشيد داشته تأكيدو  جديت برنامه آن اجراي در دارد، تناسب شما نيازهاي

 تلاش. اندمواجه دانشگاه از نبيرو در هاييمسئوليت با دكتري وقتپاره دانشجويان معمولاً 

 يافراد مهم در زندگ تا ينديشيدب يشاپيشلازم پ خانوادگي و شخصي مسائل همهبه  كنيد

 از راه اين در و بوده آگاه دهيد، اختصاص خود تحقيق كار به بايد كه اشيتلشما از زمان و 

  .كنند پشتيباني و حمايت شما
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 ي، توجه به مسائل مالداشته باشندمدنظر  يدبا وقتپاره دانشجويان كه ديگري مهم نكته

 و از جانب فرد ديگري حمايت دارند ياستقلال مال وقتپاره دكتري دانشجويان عموماًاست. 

كنند كه بتوانند  يمتنظ يخود را طور شغلي يطشرا كنندمي يسع بنابراين ؛شوندنميمالي 

مسئله ممكن  ينخود اختصاص دهند. ا يقيتحق كارلازم را به  زمان ،درآمدعلاوه بر كسب 

درآمد  جهيدرنتو  يدبه كار اختصاص ده يزمان كمتر يباشد كه تا مدت يناست مستلزم ا

. اگر يريدبدون حقوق بگ يمرخص يمدت يد،هم مجبور شو يدشا يد،داشته باش يكمتر

و  يدكن يكاركمممكن است در محل كار نسبت به گذشته  يدلازم را انجام نده ريزيبرنامه

  .يدكن يدامشكل پدر محيط كار يا گروه آموزشي خود  يربا مد

  

ي مانع رسيدن شما به اهدافتان شود. در عوض رو ،هاتلخياجازه ندهيد كه 

  .و فردايي روشن تمركز كنيد اهايرؤ، هاتوانايي

  

مشكلات  گونهاينوجود  به يدكتر وقتپاره دانشجوياناز  ياديتعداد ز هاسال ينا طولدر 

 به پيوسته طوربه كه است ضروريكه مطرح شد،  يليبه دلا توجه. با اندكردهاشاره 

 هايگروه راهنما، اساتيد ،هادوره هم با ارتباط به راجع كتاب اين در ذكرشده رهنمودهاي

كار،  ينكمتر عنوانبه. يدعمل كن هاآنبه و  باشيد داشته توجه سمينارها در شركت و علمي

رفتن شما در  يراههاز ب تواندمي يميلا يا يامكتلفن، پ يقمرتب با استاد راهنما از طر تماس

 هايايده مسائل، اين درباره تفكر و جدي توجه است يدكند. ام يريجلوگ يقكار تحق

  .داشته باشد بيشتري تناسب هاآن يبا طرز زندگ كهدهد  يدكتر دانشجويانبه  يشتريب

  

  دكتري دانشجويان ميان در جنسيت 
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 يشترحضور ب شاهد يراخ هايسال در ويژهبه و نيست مطرح چندان جنسيت مسئله ايران در

 شما راهنماي استاد كه هستيد زني دانشجوي چنانچه. يمزن در برابر مرد هست دانشجويان

  :به موارد زير توجه داشته باشيد است مرد

 .يدكن توجهدانشجو -مرد بودن در روابط استاد يامشكلات زن ه ب -

شما  هاييتمعذورجلسات را با توجه به  يهازماناستادتان را متقاعد كنيد كه  -

  تنظيم كند.

  .كنيد انتخاب رمشاو استاد عنوانبه را خانم يكامكان  صورت در -

استاد با دانشجو در  نظراختلاف شوديمگاه موجب  جنسيت تفاوت كه باشيد آگاه -

 اما فراموش نكنيد ايشان؛ باشد تريقعمكه توافق نظر وجود ندارد، مواردي 

  استاد راهنماي شما هستند. درهرحال

 شيد.داشته با مدنظرمسائل اخلاقي و ارزشي را در روابط خود با استاد همواره  -

در جلسات مشاوره به لباس مناسب، گفتمان سنجيده و حد و اندازه آرايش خود  -

  توجه ويژه كنيد.

دوستان  يگرد حتماً با يددر روابط خود با استاد راهنما، دچار مشكل هست چنانچه -

 .باشندروبرو  يمشكلات ينبا چن هم نايگرد يدشا يدخود مطرح كن

نقش پدر شما  ،نداشتن اختلاف سني كافي در حالت معمول استاد راهنما عليرغم -

شما در يك محيط آموزشي و علمي  هرحالبهاما ؛ كنديمبازي  ارتباطنيدرارا 

  .داشته باشدخاص خود را  هاييتمحدودهستيد و اين ارتباط بايد 

 علوم هايرشته مانند هارشته برخي در ويژهبه مرد و زن دانشجويان تعداد بين تفاوت

 دانشجويان تعداد از بيش زن دانشجويان تعداد كه شودمي ديدهعلوم پزشكي  يا اجتماعي
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 يداسات ين. البته در بهستند اقليت در زن دانشجويان هارشته يبرخ رد كهدرحالي است مرد

رو به  يزتعداد ن ينروزها ا ينا اگرچهبا مردان اندك است  يسهزن در مقا يدتعداد اسات يزن

 دوره از بيشتري رضايت مردان با مقايسه در زن دانشجويان بيشتر طشراي اينرشد است. در 

هستند، نفع  يتدر گروه خود در اقل كهايناز  يبرخ درواقعو  دارند خود تكميلي تحصيلات

 در شخصي هايايده نوشتن كه كرد فراموش نبايد اما ؛تفاوت خوشحال هستند ينبرده و از ا

 مربوط نامهپايان نويسنده جنسيت به نامهپاياندر متن  هايدها ينا حضور ميزان و نامهپايان

  .شود

 زنان است، مردان از تررنگكم غيررسمي هاييتدر فعال نزنا حضور معمولاً  يگرطرف د از

 راحتي احساس) كشور از خارج ويژهبه( يغيررسم هايجلسه اين در شركت از معمولاً

عدم  يلدلا يگراز د نيز يخانوادگ هايمسئوليت ياو داشتن كودك خردسال  كنندنمي

 هايويژگي به زنان، حضور عدم اين نيز گاه. استجلسات  گونهاينشركت زنان در 

 يكمردها دشوار است كه با  يبعض براي. هنوز است وابسته مرد راهنماي استاد شخصيتي

تنها  گاه ايرنگران هستند، ز ياهيحاشمسائل همكار كار كنند و از بروز  يكزن در مقام 

 عنوانبه ياپدر، برادر و  سر،هم ناعنوبه اندداشته زناندر ارتباط با  ازاينپيشكه  ايتجربه

  بوده است. هاآن يشغل يدر زندگ يرمد يا يسرئ

 پردازند،يم نظرتبادلكمتر به بحث و  معمولاً  كنند،شركت  ايجلسه در زنان كه زماني در

است.  يشترب دهد، رخ مردان و زناناز تعامل  نامناسبيداشت بر آنكه از زنان نگراني زيرا

و بهبود آن كمك  يشرفتبه پ توانندميكه  يشركت در بحث يبرا يزنان حت علتاينبه

 مانند زنان رودمي انتظار كه است اين ديگر يل. دلدهندنمياز خود نشان  يليكنند، تما

  .كنند دفاع ،گرددمي ابرازبالا  مقامات جانب زا كه هاييمخالفت برابر در خود عقايد از مردان
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يا  مشاوره هاينبودن اطلاعات در جلسه يدر صورت كاف كنيممي يشنهادپ دانشجويانبه 

 كيفيت يارتقا براي. نمايند مطرح راهنما استادبا  يمموضوع را مستق ين، امتقاعد نشدن

شما را  يدخود بخواه يراهنما استاداز  يدبا گيرد؟ انجام بايد اقداماتي چه بپرسيد دقيقاً كار،

 از افراد اين نيستشما قرار دهند. لازم  يليهمكاران زن در رشته تحص يردر ارتباط با سا

باشند.  وقتمهينمدرسان  ياو  يقتحق يارانباشند بلكه ممكن است دست برجسته اساتيد بين

 از رضايت عدم ورتص در و بخشيده وسعت را يتهدا يريتمد ياستس يدممكن است بتوان

  .گذاريد بحث به را آن هدايت، روش

 هاروش كرديد احساس كه زمان هر ولي نيست، ايساده كار راهنما استاد به موارد اين بيان

كار در  ينانداختن ا يق. به تعويدقرار ده ياندر جر سريعاًاستاد راهنما را  نيست، سازنده

 تينخوش يمهم به استاد راهنما ينزد كردن امراحل بعد، كار را دشوارتر خواهد كرد. گوش

 يو با مستقيماًرا  كنيدمي. لازم است آنچه احساس يستدشوار ن كنيدمي فكر كهچندان

 نكنيد. فراموش ييدزن كمك نما يراهنما با دانشجو استاد يمطرح كرده تا در بهبود راهنما

 استاد به. باشيد نداشته هپرخاشگران بيان هرگز و كرده عمل اطيبااحت مورد اين در كه

 و اجتماعي هايمهارت حدي تا شودمي پيشنهادزن  تكميلي تحصيلات دانشجوي و راهنما

  .يندرا برطرف نما احتمالي مشكلات بتوانند بر تا دهند افزايش را خود نفسبهاعتماد

  :دشومي پيشنهاددارند  كه استاد راهنماي زن يزمرد ن يليتكم يلاتتحص دانشجويان به

 با را است جنسيت از ناشي كه دانشجو و راهنما استاد رابطه در مشكلي هرگونه -

  .كنند مطرح را خود راهنماي استاد

 .يدشون عاطفي مسائل درگير خود راهنماي استاد با -

 خود تعريف كنيد. نامهپايانحدود رابطه خود را در چارچوب كار علمي و  -
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 يك خانم باشيد. انعنوبهايشان  هاييتمحدودمراقب و متوجه  -

شما بايد  هاينادر مقابل ايشان در خصوص تنظيم روز و ساعت برنامه و مانند  -

 انعطاف بيشتري از خود نشان دهيد.

 با را آن حتماً شديد، روبرو مشكل با جنسيت از ناشي مسائل خصوص در چنانچه -

 .كنيد مطرح مدير گروه يا فرد معتمد ديگري

كه در سال دوم تحصيل خود با يكي از شتم چندي پيش دانشجوي دختري دا

در  ايهفته ٣-٤ ايوقفه هرچندهمشهريان خود عقد كرد. ابتدا بسيار خوشحال بود و 

مضاعف با ادامه كار پرداخت. هنوز شش ماه  يباانرژمجدداً رخ داد اما  اشنامهپايانكار 

و  شد نظميبايش در كارش پيش آمد. در انجام كاره ايوقفه مجدداً نگذشته بود كه 

مجبور شدم  بودآمده  ملاقاتم يبرا. يك روز كه انداختيم يرتأخرا مرتب به  هاآن

ي و گنگراني خودم را از پيشرفت كارها به او بگويم و از او بخواهم براي زندگي خانواد

و گفت كه با  جاري شداشك از چشمانش  ارياختيبكند.  ريزيبرنامه اشنامهپايان

براي همين  ،شده استو از انتخابش پشيمان  پيداكردهلاف شديد همسرش اخت

از يكي همكاران زن در گروه خواستم  .داشته باشدتمركز  اشنامهپايانروي  تواندينم

 به او بيشتر نزديك شود تا بتواند اين دوره بحراني را زودتر پشت سر بگذارد.

 

  سن بالا دانشجويان

با  معمولاًزماني اين دوره را آغاز نموده و  تأخيربا يك مقطع دكتري  دانشجويانبعضي از 

با  شودميتوصيه  دانشجويانخود اختلاف سن بارزي دارند. به اين  هايكلاسيهم

در دانشكده از همسالان خود  ايشبكهخود رابطه برقرار كنند. اگر مقدور بود،  هايكلاسيهم
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 مشكلات مربوط به( ستيزي سني مقابله با تشكيل دهند و به بيان مشكلات و راهكارهايي برا

توجه  سن) بپردازند. همچنين، به شناسايي و رفع احساس مقاومت يا رنجش با همسالان خود

  كنند.

زيرا  ؛با سن بالا عادي است بودن دانشجو ،مديريتتخصص پزشكي و مانند  هارشتهدر بعضي 

به دانشگاه  مجدداً زماني  تأخيرزماني را صرف كار در حوزه مربوطه نموده و با يك 

  استاد راهنما هم سن باشند. و. ممكن است كه دانشجگردندبرمي

 هاآنزيرا  ،داشته باشدبه همراه  تريجديشايد مشكلات  هاخانمسن بالاي تحصيل براي 

خود را با شرايط  هاآناست كه  آن ولي مهم .بيشتري بر دوش دارند هايمسئوليتديگر 

دانشكده  واستاد راهنماي گروه آموزشي  نداشته باشندگ كنند و انتظار دوره دكتري هماهن

را  هاآنكوتاه بيايند يا  هاآناز اصول و چارچوب مقررات و قوانين آموزشي به خاطر سن 

 ناديده بگيرند.

  

  معلول يا داراي بيماري مزمن دانشجويان

بنابراين بيشتر امكانات  ،ددانشگاه دانشجوياني داراي سلامت جسمي هستن دانشجويانبيشتر 

داراي بيماري مزمن  دانشجويان. شده استتنظيم  هاآندانشگاه متناسب با نياز هاي و برنامه

با بيماري  دانشجويان. تعداد دهدميرا تشكيل  دانشجويانشماري از يا معلول تعداد انگشت

تصميم با  بنابرايند، مشهود نيستن عموماً مزمن  هايبيماريمزمن بيش از معلولين است اما 

خود بيمار است كه ديگران از وضعيت او آگاه باشند يا خير. داشتن برنامه كاري منظم، براي 

مفيد است. چنين دانشجوياني لازم  براي اين گروه خاص از بيماران ويژهبه دانشجويانهمه 

و استراحت مرتب داروهاي خود را مصرف نمايند، تغذيه سالم و برنامه خواب  طوربهاست 
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هتر است استاد راهنما از بيماري دانشجو مطلع شود تا شرايط كار را با ب. داشته باشند كافي

جامعي راجع  اطلاعات يمختلف هايسايتاز  توانمي .وضعيت جسماني دانشجو هماهنگ كند

هم براي استاد راهنماي وي  وبه هر بيماري كسب نمود، اين اطلاعات هم براي خود دانشج

  .خواهد بودر مفيد بسيا

  

. استفاده س و نگراني كمتري شما را رنج دهدتا استر بر زمان مديريت داشته باشيد

 كه روي موضوعات مهم بهتر تمركز كنيد. شودميدرست از زمان باعث 

  

  

نيز  هاآنهستند، زيرا در وضعيت ظاهري  ترشكنندهروحي  ازنظر معمولاً معلول  دانشجويان

. لازم است اين كندميايجاد  هاآنبراي  هاييمحدوديتاست و  اين معلوليت مشهود

در  آموزش عالي تسهيلات و امكانات خاصو از  شدهخود آشنا  وحقوقحقبا  دانشجويان

حمايت و پشتيباني، از مسئولين  به نيازدر صورت معلول آگاه باشند.  دانشجويانرابطه با 

 شوندد را با ديگران مطرح نمايند تا متوجه چنين، مشكل خوهمكمك كنند.  تقاضاي مربوطه

  اختصاص ندارد. هاآنمشكل تنها به  كه

خود در نيازهاي  تأميناز امكان قبل از انتخاب محل تحصيل  تبهتر اسدانشجوي معلول 

و گنجايش  قابليتي آموزشي هافضازيرا همه  حاصل نمايد، اطمينان نظرمورددانشگاه 

  را ندارند. هامعلوليتهمه انواع پذيرش 

ضمن  تواندميخاص بر آنان  هايريزيبرنامهو  دانشجويانتعامل مناسب استاد راهنما با اين 

سطح كيفي آموزش را به شكلي مطلوب حفظ كنند. من خود شاهد  هاآنرعايت شرايط ويژه 

 براي فائق آمدن بر مشكلات بسيار بالاتر از معلول دانشجويانكه توانمندي پنهان  امبوده
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 ترمنظم ريزيبرنامهبيشتر و  باپشتكار هاآنخود بوده و  رمعموليغ كلاسيهم نادانشجوي

  خود برآيند. نامهپاياناز ديگران از عهده كارهاي  ترموفق اندتوانسته

با درك شرايط خاص دانشجو براي مثال اگر اتاق كارش طبقات  تواندمياستاد راهنما نيز 

 آمدورفتور است جلسه در محل مناسب در طبقه همكف كه بالاي ساختمان بدون آسانس

را با رعايت شرايط جسماني او بررسي و  نامهپاياندانشجو راحت باشد برگزار كند. موضوع 

نمايد و زمان استراحت بيشتري براي او در طول دوره تحصيلي در نظر داشته و  تأكيد

تا دانشجو مجبور نباشد براي ملاقات كارهاي او را از طريق ايميل كنترل كند  المقدورحتي

  حضوري به زحمت بيفتد.
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 : ادامه تحصيل در ساير كشورها٨فصل 
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  تحصيل در ساير كشورهاادامه : ٨فصل 

  
 دانشجوياننسبت به  ندكندانشجوياني كه براي ادامه تحصيل به ساير كشورها عزيمت مي

محل  ،علاوه بر مشكلات اقتصادي ، با مشكلات بيشتري روبرو خواهند بود.بومي همان كشور

خوشبختانه در . است هاآن، زبان نيز از مشكلات مطرح هااينتفاوت فرهنگي و مانند اسكان و 

نياز به ادامه تحصيل در ساير  هاي جديد در كشور،رشته سيتأسبا توجه به  اخير هايسال

حصيل يا دلايل ديگر هنوز به ادامه ت منديعلاقهكشورها كمتر شده ولي به دليل افزايش 

  .كنندمياي به اين كشورها براي ادامه تحصيل عزيمت عده

  حضرت محمد (ص): اطلبوا العلم و لو بالصين

  

است و بين  تر، مشكلزبانيسيانگل ريغكشورهاي  تحصيل در ،ايراني دانشجويانبراي  معمولاً

از  نبيرودر عث ايجاد موانعي ، همچنين باكندايجاد ميبيشتري فاصله  دانشجويانساير  وا

پژوهشي پذيرفته  هايدورهدانشجوي خارجي در  معمولاًعلاوه بر آن،  .گرددفضاي دانشگاه مي

براي  موردنياز، بدون آنكه به وي توصيف دقيق و روشني از سطح انگليسي نوشتاري شودمي

عواقب بسيار است ممكن گردد. اين مسئله  ارائهدكتري در دوره مذكور  نامهپاياننوشتن 

. دانشجوي دكتري بايد دغدغه اصلي خود را كسب داشته باشدبدي براي دانشجو به همراه 

. مطالعه بداند نامهپاياناطلاع دقيق از سطح استاندارد زبان انگليسي براي نوشتن 

سطح نوشتاري، كمك زيادي به بهبود سطح زبان  ازنظر قبولقابلدكتري  هاينامهپايان

 سازمشكل تواندميگفتاري هم  انگليسيكه ذكر شد  گونههمانخواهد كرد. البته  نوشتاري
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، آنچه را فهميده باشد. بهتر است هرگاه دانشجو در درك يك جمله يا مطلب مشكل داشت

  مقابل بگويد تا از صحت درك مطلب خود اطمينان حاصل نمايد. طرفبه

و  شدهنوشتهكه در پايان مدرك دكتري  علتاينبهمهارت نوشتاري اهميت زيادي دارد، هم 

سازي مفهوم و تحقيقكار  دهيسازمان خاطرو هم به كاربرد دارد  ،خواهد بوداثري ماندگار 

كند، نقش كليدي هاي مختلف كار تحقيق را به هم مرتبط ميهايي كه در قسمتاستدلال

كل دانشجوي خارجي را دارد. تفاوت فاحش ميان انگليسي نوشتاري و انگليسي گفتاري، مش

كنيم  تأكيدها و مفاهيم به زبان انگليسي ايده ارائهدرباره ضرورت  هرچقدر. كندميدوچندان 

يك دانشجوي خارجي، از همان ابتدا براي تقويت زبان انگليسي  عنوانبهبنابراين  ؛باز جا دارد

  خود تلاش كنيد.

تحصيل در ساير كشورها را دارند كه قصد ادامه  يدكتر دانشجويانهاي زير براي توصيه

  :كنيمميپيشنهاد 

تحصيل در دوره دكترا در بسياري كشورها استاد محور است و لازم است استادي  -

 مناسب انتخاب كنيد.

كنيد تا مجبور به  انتخابسواس و دقتبهدانشگاه و دپارتمان محل تحصيل خود را  -

 تغيير محل تحصيل خود نشويد.

براي ادامه  را گيري داخل كشوررد تائيد مراجع تصميممعتبر مو هايدانشگاه -

 تحصيل انتخاب كنيد.

خود در نظر داريد با او كار كنيد را  نامهپايانكارنامه علمي استادي كه براي  حتماً -

 بخوانيد و با كارهاي علمي او آشنا شويد. دقتبه
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 هاآنهاي توصيهخوانيد و با مقررات، قوانين و ب دقتبهرا  مقصددانشگاه  سايتوب -

 خارجي آشنايي پيدا كنيد. دانشجويانبراي 

قبل از عزيمت  شناسيدميدر شهر مقصد محل تحصيل  ياعتمادقابل اناگر ايراني -

شما به شهر محل  ورود وبددر  خصوصبهاين آشنايي  .ارتباط برقرار كنيد هاآنبا 

 دارد.مثبتي براي شما  تأثير كارابتدايي شروع  هايهفتهتحصيل و 

و با مشورت  خوبيبهبالاتر هستند ولي بايد  هاهزينه معمولاًهاي اول تحصيل در ماه -

 هاي خود را كنترل كنيد.هزينه ترهاقديمي

هاي اول بيشتر به را به تعويق بيندازيد و در هفته ياضطرار ريغخريدهاي  -

 ضروريات توجه كنيد.

 .رايانه عجله نكنيد ودر خريد وسايلي مانند خودر -

 مردم كشور محل تحصيل قبل از عزيمت آشنا شويد. ورسومآداببا فرهنگ و  -

سال  دانشجويانبا  توانيدميمقررات آموزشي محل تحصيل را مرور كنيد و اگر  -

 بالاتر همان دپارتمان براي آشنايي بيشتر با محيط تحصيل ارتباط برقرار كنيد.

ماني را براي فراگيري زبان و ز دانيدنمي خوبيبهاگر زبان محل تحصيل خود را  -

 آموزش زبان در نظر بگيريد. هايدورهگذراندن 

از استاد راهنما يا مسئول دفتر  حتماً شناسيدنمياگر در كشور مقصد كسي را  -

 و مشكلاتتان طلب كمك كنيد. سؤالاتدپارتمان براي پاسخ به 

بد  نابراين، بنداشته باشدغذاي كشور مقصد ممكن است با ذائقه شما سازگاري  -

 نيست قبل از عزيمت مقداري آشپزي ياد بگيريد.
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را همراه  هاايندر دانشگاه، بيمه و مانند  نامثبتبراي اقدامات  موردنيازمستندات  -

 داشته باشيد.

كرده و در صورت نياز واكسيناسيون لازم را انجام  ريزيبرنامهبراي سلامت خود  -

 دهيد.

براي ادامه تحصيل به  تنهاييبه كهوقتي خصوصبه دانشجويانبسياري از  معمولاً -

. شوندميشديد  تنگيدلطي چند هفته يا چند ماه اول دچار  روندمي يكشور

 سعي كنيد با برقراري ارتباطات سالم با سايرين اين عارضه را در خود كنترل كنيد.

 لباس مناسب فصل كشور مقصد همراه داشته باشيد. -

 كنيد. ريزيبرنامهمت خود در شهر دانشگاه مقصد قبل از عزيمت براي محل اقا -

 

  تحصيل در دوره دكتراي تخصصي (پي اچ دي) در برخي كشورها

ليسانس براي شروع به تحصيل اين دوره در آرژانتين داشتن مدرك فوق آرژانتين:

الزامي است. مدت تحصيل حداقل دو سال شامل دوره آموزشي و دوره پژوهشي است. 

زير نظر يك استاد راهنما اجباري است و پروپوزال زير نظر كميته  مهناپاياننوشتن 

شود. حداقل يك استاد داور بيروني در جلسه دفاع حضور دارد و دوره دكترا بررسي مي

 نائلموفقيت در امتحان نهايي به اخذ مدرك دكتراي تخصصي  صورت دردانشجو 

  .آيدمي

به داشتن مدرك  نياز الزاماً ر پذيرش دانشجوي دكترا در اين كشو استراليا:

داوطلب  توانندميندارد و دارندگان مدرك ليسانس با كارنامه عالي هم  ليسانسفوق
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را  موردنيازبرخي دروس  نامهپايانتحصيل در اين مقطع باشند. دانشجو قبل از شروع 

 دانشجويان. استدرصد كل زمان تحصيل اين مقطع  ٢٥كه اين دوره حدود  گذراندمي

 الملليبين دانشجويانهستند. تحصيل براي  مندبهرهومي اغلب از بورسيه دولتي ب

در يك جلسه  نامهپايان. استبومي رايگان  دانشجويانهمراه با پرداخت شهريه و براي 

  شود.داوري نهايي با حضور داور بيروني و داخلي بررسي مي

به مرحله دكترا ضروري  براي ورود ليسانسفوقدر اين كشور داشتن مدرك  كانادا:

است. علاوه بر اين دانشجو بايد ثابت كند كه توانايي كافي براي ورود به دوره دكتراي 

 يفردمنحصربهكه عملكرد  ليسانسداراي مدرك  دانشجويانتخصصي را دارد. گاه نيز 

ولي بايد يك  ،كنندميتخصصي را هم پيدا  دكترايدارند امكان ورود مستقيم به دوره 

 شوندميكه به زبان انگليسي اداره  هاييدانشگاهرا بگذرانند. در  موردنيازدروس  سال

نياز به ارائه گواهي قبولي زبان از  و گيردميقرار  موردتوجهزبان دانشجو هم  قابليت

با تحصيل را داشته  زمانهمدكترا اجازه كار  دانشجويان. اغلب استيك مرجع رسمي 

م وجود دارد. در كانادا پس از حدود دو سال گذراندن ولي امكان گرفتن بورسيه ه

وارد  تواندميشود و دانشجو در صورت موفقيت امتحان جامع برگزار مي موردنيازدروس 

دانشجوي "شود. در مرحله قبل از گذراندن امتحان جامع به فرد  نامهپايانمرحله 

. كل دوره تحصيل در يندگومي "كانديد دكترا"و پس از ورود به دوره پژوهشي  "دكترا

  سال است. ٦تا  ٤مقطع دكتراي تخصصي در كانادا 

متقاضي تحصيل دكتراي تخصصي در اين كشور نياز دارند دوره  دانشجويان فرانسه:

. گذرانده باشندرا با موفقيت  كشدميرا كه حدود دو سال طول  ارشد يكارشناس

 نامهپاياناي خود پيدا كند. كار دانشجو بايد در ابتدا يك حمايت مالي يا بورسيه بر
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ممكن است در دانشگاه، در يك آزمايشگاه يا يك شركت صنعتي، توليدي يا بازرگاني 

انجام شود. دانشجو در اين دوره بايد يك سري دروس تخصصي را بگذراند. در حالتي 

يك نفر از آن شركت و يك  دهدميرا انجام  نامهپايانكه دانشجو در يك شركت كار 

. طول دوره دكترا در خواهند بودستاد از دانشگاه مشتركا استاد راهنماي دانشجو ا

فرانسوي اغلب توسط دولت  دانشجويانسال است. هزينه تحصيلي  ٤تا  ٣فرانسه 

قرارداد دكترا با دانشگاه ببندد. انواع  زمانهم تواندميشود و دانشجو مي تأمين

  دارد.هاي ديگر هم در اين كشور وجود بورسيه

الزامي است.  ليسانسفوقبراي شروع دوره دكترا در هند داشتن مدرك  هندوستان:

برجسته ليسانس را هم براي ورود به دكترا  دانشجويانها ممكن است در برخي دانشگاه

بگيرد و سپس وارد مرحله تحقيق بشود.  ٩بپذيرند. دانشجو بايد ابتدا مدرك ام فيل

دوره از پروپوزال خود دفاع كند، در طول دوره  دانشجوي دكترا بايد در شروع

پيشرفت ارائه دهد و در پايان امتحان نهايي را در حضور اساتيد داخلي و  هايگزارش

 هايسالآموزشي دوره دكتراي تخصصي در هندوستان طي  هايبرنامهبيروني بگذراند. 

ان ورودي براي اين كشور امتح هايدانشگاهو بيشتر  است داكردهيپاخير تغييراتي 

شدگان در اين مرحله در يك مصاحبه . پذيرفتهكنندميمتقاضيان تحصيل برگزار 

. دانشجو بايد در همان كنندميورودي با حضور استاد راهنما و افراد مرتبط هم شركت 

مصاحبه پروپوزال تحقيقي پيشنهادي خود را ارائه دهد. طول دوره تحصيل در اين 

اي با حضور داوران مرتبط از در پايان دانشجو در جلسه سال است و ٤تا  ٣مقطع 

  .كندميخود دفاع  نامهپايان

                                                           
9Master of Philosophy (M Phil) 
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در آلمان دانشجوي دكترا معمولًا نياز به گذراندن دروس آموزشي ندارد ولي  آلمان:

است كه  ليسانسفوقشدن در اين مقطع داشتن مدرك پيشرفته مانند  پذيرفتهشرط 

لب دوره دكترا متناسب با زمينه تحقيقاتي معدل بالاي ميانگين باشد. داوط

بگيرد. اين فرد  بر عهدهتا هدايت او را  داكردهيپبايد استاد مرتبط را  اشموردعلاقه

دكترا  دانشجويانشود. اغلب ناميده مي "مادر دكتر"يا  "پدر دكتر" يررسميغ صورتبه

. طول دوره نندكميبا تحصيل فعاليت  زمانهمكمك مدرس يا كمك محقق  عنوانبه

 ٥تا  ٣داشته و معمولًا بين  نامهپايانتحصيل در اين مقطع بستگي به رشته و موضوع 

  است. وقتتمام دانشجويانسال براي 

سال يا بيشتر است. امتحان ورودي براي  ٣دوره دكتراي تخصصي در ايتاليا ايتاليا: 

يافت پي اچ دي هستند به در مندعلاقهشود. پزشكان عمومي كه داوطلبان برگزار مي

هم تمام كنند. اولين دوره دكتراي تخصصي در ايتاليا در  دوسالهاين دوره را  توانندمي

برگزار شد. براي گذراندن اين دوره محدوديت سني يا مليتي وجود ندارد و  ١٩٢٧سال 

 دانشجويانداوطلب باشند.  توانندميهستند  ليسانسفوقتمام كساني كه داراي مدرك 

هاي دولتي يا مربوط به اتحاديه اروپا پي اچ دي مقيم اروپا معمولاً از بورسيه هايهدور

قسمتي از شهريه يا  تأمينبراي  توانندمياروپايي نيز غير دانشجويانشوند. مي مندبهره

  هاي زندگي درخواست بورس بنمايند.هزينه

د. در سوئد اولين بار اغلب كشورهاي اسكانديناوي شرايط تحصيلي مشابهي دارن سوئد:

. دانشجو براي ورود به دوره پي اچ است شدهارائه ١٨٦٣دوره دكتراي تخصصي در سال 

آموزشي  هايدورهبايد  دانشجوياناست.  ليسانسفوقدي معمولاً نيازمند داشتن مدرك 

سال است. در  ٤با موفقيت بگذرانند. طول دوره حدود  نامهپايانرا قبل از شروع كار 
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مبني  قبولقابلرسمي است و دانشجو بايد مدرك  زبانيسيانگلها زبان دانشگاه اغلب

توانايي لازم و تسلط كافي بر زبان را ارائه دهد. پذيرش نهايي توسط گروه  داشتنبر 

هستند. سالانه  برخورداراز منابع دولتي  هادانشگاهشود. اغلب مي آموزشي مربوطه داده

 هاآن پنجمكيشوند كه حدود ترا در سوئد پذيرش ميهزار دانشجوي دك ٢٠حدود 

خارجي هستند. اخذ پذيرش در اين دوره با درخواست مستقيم از گروه  دانشجويان

اروپايي غير دانشجويانغيربومي و بيشتر  دانشجويانشود. آموزشي مربوطه شروع مي

  مجبور به پرداختن شهريه سالانه به دانشگاه هستند.

ل در دوره دكتراي تخصصي در انگلستان، ايرلند، ولز و اسكاتلند تحصي انگلستان:

. پذيرش دكتراي تخصصي در اين كشور نيازمند داشتن مدرك استبسيار شبيه هم 

. علاوه بر شرايط عمومي هر دانشگاه ممكن است شرايط خاصي نيز است ليسانسفوق

فيل پذيرش  امدوره دن در ابتدا براي گذران دانشجويان. داشته باشد دانشجويانبراي 

و در صورت موفقيت به دوره دكتراي  كشدميشوند. اين دوره يك تا دو سال طول مي

شود. در دوره ام فيل دانشجو علاوه بر گذراندن دروسي كه توسط تخصصي وارد مي

شوند بايد پروپوزال اوليه خود را كه در زمان پذيرش گروه و استاد راهنما تعيين مي

 زبانيسيانگل ريغتكميل و از آن دفاع كند. دانشجوياني كه از كشورهاي  ارائه داده

. معمولاً براي گذرانده باشندمتقاضي تحصيل هستند بايد امتحان زبان را با موفقيت 

اروپايي بورسيه تحصيلي وجود ندارد و در ابتداي درخواست پذيرش بايد غير دانشجويان

 تأمينهاي دانشگاهي و زندگي به هزينه مالي كافي براي پوشش دادن هايضمانت

هاي دولتي معمول است كه علاوه بر شهريه معمولًا بومي بورسيه دانشجويانشود. براي 

. البته اين شهريه در برخي استهزار پوند در سال  ١٣براي سه سال حقوقي معادل 
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در  ممكن است بيشتر هم باشد. دوره تحصيلي دكتراي تخصصي هادانشگاهو  مؤسسات

سال هم طول بكشد.  ٧سال است كه در موارد نادر ممكن است تا  ٤تا  ٣انگلستان 

 صورتبهخود را  ايدورهلازم است گزارش پيشرفت  نامهپاياندانشجو در دوره انجام 

كتبي و شفاهي ارائه دهد. امتحان نهايي نيز با حضور يك داور بيروني و يك داور 

موفقيت به كسب مدرك دكتراي تخصصي در آن داخلي انجام و دانشجو در صورت 

  شود.مي نائلرشته 

دوره دكتراي تخصصي در امريكا معمولاً شامل سه دوره است. در دوره اول  امريكا:

شود. اش نياز دارد ارائه مينامهپايانواحدهاي آموزشي كه دانشجو براي انجام موفق 

 نامهپاياندوره سوم مرحله انجام دوره دوم انجام يك امتحان جامع و موفقيت در آن و 

با انجام  تيدرنهاسال به طول بكشد و دانشجو  ٨تا  ٢ممكن است  نامهپاياناست. كار 

شود. در امريكا نيز هر دانشگاه ممكن است امتحان نهايي موفق به كسب مدرك مي

 ٢٨٢. در حال حاضر در امريكا داشته باشدهاي خاص خود را ها و سياستبرنامه

ها نيازمند دكتراي تخصصي دارند. اخذ پذيرش در برخي دانشگاه هايدورهشگاه دان

هاي متنوع و غالبًا دشوار است. كل داشتن سابقه تحصيلي درخشان و گذراندن آزمون

در بيشتر  ليسانسفوقسال است و داشتن مدرك  ٨تا  ٤دوره در اين كشور بين 

معمول مدرك نهايي در امريكا غيرها الزامي است. عدم موفقيت در كسب دانشگاه

بدون كسب مدرك مجبور به  دانشجوياندرصد  ٣٠ها تا نيست و در برخي دانشگاه

معمولاً اجازه كار حين تحصيل را ندارند و شهريه و  دانشجويانشوند. ترك دانشگاه مي

 شود. دردولتي و غيردولتي تأمين مي يهاهيبورسهاي زندگي معمولًا از طريق هزينه

 هايدورهام فيل هستند. اكثر اساتيد  هايدورهنيازمند گذراندن  دانشجوياناغلب موارد 
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خاص براي هدايت اين گروه از  هايدورهها و دكتراي تخصصي در اين كشور آموزش

هاي مختلف امريكا متفاوت هاي تحصيل در دانشگاه در ايالتاند. هزينهديده دانشجويان

  بومي همان ايالت معمولًا كمتر است. انشجويانداست و اين هزينه براي 
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طراحي يك : تعادل بين سنت و پيشرفت: ٩فصل 

  پروژه
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  طراحي يك پروژه: تعادل بين سنت و پيشرفت: ٩فصل 

  
انعكاس تجارب بسياري از اساتيد در مورد راهنمايي  بيشتر درواقعاين فصل  محتويات

 شودمياستاد و دانشجو در نياكان ما استنباط  آنچه در رابطهدوره دكتراست.  دانشجويان

. بوده استاي براي انتقال برخي مفاهيم علمي اين رابطه بسيار عميق و فراتر از رابطه

بوده استاد براي دانشجو الگويي براي تقويت مكارم اخلاقي و شيوه مناسب زندگي  درواقع

 نايسابنبراي مثال . اندشدهد شاگردان آن اساتيد نيز از بزرگان عصر خو رونيازا. است

شاگردان دانشمند و  ،هجري شمسي تولد يافت ٣٥٩دانشمند بزرگ ايراني كه در سال 

ابوعبدالله  و منصور طاهر اصفهانيابو ،ابوالحسن بهمنيار  ،جوزجاني ابوعبيد مانندبهكارآمدي 

در برخورد او  .را كه هر يك از ناموران روزگار گشتند تربيت نمود المعصوميمحمد بن احمد

كه گفت:  شده استنقل  شاگردش از بهمنيار .بسيار مؤدب و بزرگوار بودبا دانشجويانش 

سينا براى تدريس آمد. در همان ابتدا براى وى معلوم شد كه ما درس ديروز را روزى ابن

فهمد كه او مطلب قبلى را فهميده يا ايم. استاد ماهر از چهره و نگاه شاگرد، مىنفهميده

ايم و مجلس انس گذرانده چون برايش معلوم شد كه ما شب گذشته را به و ؛نفهميده است

نصيحت، به  عنوانبهشده اشك از چشمان شريفش جارى شد و  متأثرايم. اى نكردهمطالعه

چرا شما در علوم  د؛كوشند تا در رشته خود، متخصص شونشهر مى يطناب بازهاما گفت: 

   الهى اين شوق را نداريد؟
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در فاراب به دنيا آمد و در سال  ريهج ٢٥٨در سال » معلم ثاني«نصر فارابي، معروف به ابو

. او در ظاهر دو داشته استهجري از دنيا رفت. فارابي اساتيد مهمي در علوم مختلف  ٣٣٩

ولي اگر با نگاهي دقيق بنگريم، تمامي فلاسفه اسلامي حتي  ،سه تا شاگرد بيشتر نداشته

اسفه بعدي حتي غزالي كل فل .دنروفقيهان و متكلمان بعد از خود، از شاگردان او بشمار مي

نويسان به نحوي ديگر، در ذيل شاگردان فارابي به شمار  نامهسياستو ابن رشد به نحوي و 

 درواقعخوانش خاص از تفكرات يوناني و اسلام ياد داد؛  هاآنآيند؛ زيرا فارابي بود كه به مي

را در  شانيعلماي است كه همة شاگردان او قامت اسلامي قله فلسفهفارابي در تاريخ 

  .سنجيدندمي ويمقايسه با 

هاي او را شكوفا كرده ميل به استعداد تواندميتعامل درست و سنجيده استاد با دانشجو 

اساتيد بزرگ عليرغم مشغله زياد به اين امر بسيار  رونيازايادگيري را در او چند برابر كند. 

شتين با او خواندني نيتعامل ا كتر محمود حسابي از شيوهتوجه داشته و دارند. خاطره د

  :گويدمياست. دكتر حسابي 

آرام و متواضع  ،ساده اندازهيبشدم ايشان را  روروبه اينشتينبا آلبرت  وقتي براي اولين بار 

! با استقبالي گرم مرا به دفتر كارش برد و بدون يافتم و صميمي مؤدب العادهفوقو البته 

نهايت نظريه خود را در ارتباط با بي .روي مبل نشست پشت ميزش بنشيند كنار من كهاين

هاي محاسباتي من ه برگهنگاهي ب كهاينبودن ذرات براي ايشان توضيح دادم، بعد از 

بعد وقتي دوباره به  ماه يك .ديگر با هم ملاقات خواهيم كرد ماه يك، گفتند كه ما انداختند

 توانممياي دارم كه در فيزيك تجربه كسي عنوانبهرفتم به من گفت: من  ايشان ملاقات

 ، اماخواهد كرددور علم فيزيك را متحول  چنداننهاي بگويم نظريه شما در آينده جرئتبه

خواهم گفت همه امكانات لازم را در اختيار  ارميبه دستمن  .بايد بيشتر روي آن كار كنيد
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، بهترين اينشتينا امضا اي بدستيار و ارسال نامه يريگيپبا  ترتيباينبه .شما بگذارند

اولين روزي كه كارم را در آزمايشگاه  .لازم در اختيار من قرار دادند امكانات با، آزمايشگاه

متوجه  ،شروع كردم و مشغول جابجايي وسايل شخصي بر روي ميزم و كشوهاي آن بودم

كشوها جا در داخل يكي از  شده بودهاي آن امضا سفيد كه تمام برگه چكدستهشدم يك 

رئيس  ،نزد رئيس آزمايشگاه بردم و مسئله را توضيح دادم آن را سرعتبه .مانده است

 هاينيازمنديتمام  تامتعلق به شما است  و چك جا نماندهآزمايشگاه گفت اين دسته

اين امكان براي تمام پژوهشگران اين  .تحقيقاتي خود را بدون تشريفات اداري تهيه كنيد

روز دفاع مشخص  وآماده  امنظريهتحقيق بالاخره  هامدتبعد از . شده استم آزمايشگاه فراه

در مقابل  اينشتينشگفتي ديدم  باكمالوارد سالن شدم و  با تشويق حاضرين در جلسه .شد

خود را گم كرده  پاي ومضطرب شده و دست  كاملاً من كه  .من ايستاد و ابراز احترام كرد

شده، سپس به پاي تخته رفتم  ترآرامكنار ايشان كمي  در تننشسو  اينشتينبودم با اشاره 

آموختم  آنجا را امزندگيدرس  ترينبزرگمن  كردم. به توضيح معادلات و محاسباتمشروع 

  .و فروتن نيز هست مؤدب زه متواضع،كه هر چه انساني وجود ارزشمندتري دارد همان اندا

افراد براي تحصيل رابطه استاد و  هايانگيزه در عصر حاضر با توجه به تغيير شيوه زندگي و

خوش تغييراتي شده و اين تعامل اغلب سطحي و در محدوده انتقال دانش دانشجو دست

  .شده استتجربي خلاصه 

بود كه بتوانم تعادل ظريفي را بين اين دو  يچالش بزرگگويد: براي من مي كرميكتر د

 دادنخواهد انجام دهد با ي را كه دلش مياجازه به دانشجو كه بتواند كار يعنيمسئله 

. اين جمله كوتاه يكي از مايجاد كن اشنامهپايانبراي انجام كار  دانشجو م بهنظرموردموضوع 

 هاآنشوند. با آن روبرو مي نامهپايانهاي بزرگي است كه اساتيد در زمان راهنمايي چالش
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شامل انتخاب عنوان،  نامهپاياناز مراحل يك  دارند كه تنش و ايجاد تعادل در هراظهار مي

ها و تهيه گزارش وجود دارد. در هر يك از اين و تحليل داده آوريجمعطراحي مطالعه، 

پنهاني بين ميل به كنترل شديد دانشجو  چالشدارند كه مراحل اساتيد راهنما اظهار مي

  و اجازه به آزادي دانشجو از طرف ديگر وجود دارد. طرفازيك

  

 به دنبالمتوسط  هايانسان، و تحقيق هستند كسب حكمت به دنبالبزرگ  هايسانان

 .كسب سواد هستند به دنبالكوچك  هايانسان وكسب دانش 

  

 وكه نبرد مخفيانه بين كنترل شديد دانشج دانندميمختلف  هايرشته علميهيئتاعضاي 

  از طرف ديگر وجود دارد.هايش تفويض اختيار به او براي طرح و به عرصه گذاردن ايده

و  دهددستور ميبه دانشجو ساير همكارانش كمتر  هگويد نسبت بمي مسعوديدكتر 

بوده و قوانين  گيرسختمن همكاراني دارم كه بسيار  گويدمياو  .كندميگيري سخت

گام به  كنند. من به سختگيري و ديكته كردن هراعمال مي موموبهرا هميشه آموزشي 

اين كار يعني تحميل استاد به دانشجو. نبايد فراموش  كهاينتقاد ندارم، به خاطر دانشجو اع

تعلق دارد نه به استاد. براي اساتيد علوم او  نامهپايان وبه دانشجدوره بيشتر كنيم كه اين 

كنند مسائل و مشكلاتي در رابطه با تأمين مالي دكترا كار مي دانشجويانكه بيشتر با  پايه

  آيد.مي به وجود اتيطرح تحقيق

گويد: تا جايي كه ياد دارم هميشه است مي استاد دانشكده داروسازيكه يك دكتر حسيني 

نتيجه كار كه وابسته به دانشجوست را  سويكتلاش كردم تعادلي بين حسن نظارت از 

 كنم كه نياز به مديريت دائميكار مي دكتراييزماني كه با دانشجوي  ويژهبهبرقرار كنم. 



 

 pg. ٢٢٩ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

 تأميناو براي  تماشاي تقلاي ودكترا براي دانشج هدور دهيسازمان. تعادل مناسب بين دارد

تغيير  كاري كرده وها را دستشود كه دائماً سياستباعث مي منابع مالي و مديريت كارها

  .دهم

خواهد شما را ببيند چون گويد: گاهي اوقات دانشجوي دكترا نميميدكتر كريمي 

يوه خودش كار كند و هميشه با اين چالش روبروست كه آيا هنوز يك خواهد با شمي

بيشتر تمايل  ندانشجو است؟ اين موضوع مهمي است. اينجاست كه بايد بدانيد چه بكنيد. م

  دارم دانشجو مستقل باشد.

برنامه استاد بايد يك  و معتقد است كه كندات اشاره ميلهم به همين مشك رمضانيدكتر 

 ارتقا. شما در اين برنامه خودتان را داشته باشدعلائق شما و علايق دانشجو  وصلت حقيقي با

مالي براي اتمام  كنندهنيتأمدهيد. در حال حاضر من به فشارهايي كه از سوي مراكز مي

گاه دوره اما اعتقاد من بر اين است كه  ؛واقفم كنندمياعمال  سال ٤الي  ٣دوره در طي 

و ممكن است زمان  آغازشدهكنيد شما كار را واقعاً شروع مياز زماني كه  گاه دكتراي

گويم: نميزماني قرار نداده و  فشارتحتدانشجو را استاد راهنما  عنوانبه طولاني ادامه يابد

ماه تمام  ١٠هفته بنويسيد و تمام فصول در عرض  ٤تا  ١شما بايد اين فصل را در عرض 

من دانشجوي  به نظر .شان انتخاب كنندده دهم خواجاز دانشجوياندهم به شود. ترجيح مي

 ها اينكنم براي برخيدكترا بودن و دكتر شدن قسمتي از فرايند يادگيري است. تصور مي

ها محدوديت باوجودمجبورند خودشان را  هاآن درواقعفقط دانشجو بودن است اما  مرحله

را  هاآنتوانم وم باشند. من ميمجبورند با استاد راهنما در تعامل مدا هاآنجلو ببرند. 

 ٣تا  ٢توانم بگويم: بسيار خوب شما بايد براي . ميبه جلو ببرميك هدف معين  سويبه

تا خودشان از  در نظر دارمموانع سر را راهشان  تيدرنها اما ؛هفته فلان كار را انجام دهيد
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ها از . بعضيعبور كنند خواهم ثابت كنم چگونه از روي مانعنمي . ضرورتاً عبور كنند موانع

را احاطه  هاآندانند كه چگونه ترتيب پريدن از موانعي را كه ترند و ميبرخي ديگر باهوش

  را بدهند. برخي ديگر نياز به راهنمايي و كمك بيشتر دارند. كرده است

  

من  .اطلاعات به معناي دانش نيست. تنها منبع دانش تجربه است: شتيننايآلبرت 

پيگيري كنجكاوي رازي  .خاصي ندارم. فقط عاشق كنجكاوي هستم هيچ استعداد

  .است براي رسيدن به موفقيت

  

 هاآناست به نكاتي كه بايد از بهداشتي كه يك استاد علوم يزداني در مصاحبه با دكتر 

گويد: تجربيات خود را در زمان دانشجويي مي يزدانيگردد. دكتر اجتناب كرد اشاره مي

از من نداشت و جالب پيش من تجربه هدايت دانشجوي دوره دكترا را استاد راهنماي 

 اتاقشنفر ما در  هر چهاردكترا در دستش بود.  نامهپايان ارچه نادر همان زم كهاين

. برديمميپيش را خيلي آهسته به رو كا هيچ كاري نكرديم واقعبهو در سال اول  نشستيممي

وقت سر خاراندن نداشته  ،مافات در سال سوم دوره براي جبران شودميهمين شرايط باعث 

  باشيم و با استرس زماني روبرو باشيم.

  

  قديمي: مروري بر متون هاينوشتهدست

و بداند  داشته باشد، دانشجوي دكترا مجبور است چمداني از متون را باشدقوانين هر چه 

مطلب بنويسد.  شاندربارهو  را درك كند هاآن، بخواند و پيداكردهرا  هاآنكه چگونه بايد 

جهت يافتن منابع مناسب، ساختن اسناد  دانشجوياندر مورد كمك به  قسمت كتاباين 

چنين در . هماست هاآنبرداري از دائمي جهت استفاده، خواندن هوشمندانه منابع و خلاصه
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 منابع يستلياد دهيد كه به يك مقاله استناد كرده و  دانشجويانچگونه به  كهاينمورد 

را  دانشجوياني كتابداري هامهارتاساتيد  معمولاً د. يشويم آشناهم  داشته باشندصحيح 

 كراتبهانجام داديم  دانشجويانما بر روي  كهاي زنند. در مطالعهيمبيش از واقعيت تخمين 

گر دانستند. اينماي را اي نظير همكاري بين كتابخانهبه افرادي برخورديم كه اطلاعات پايه

يك استاد راهنما در اين موارد اطلاعات كامل نداريد بهتر است دوره آموزشي  عنوانبهشما 

شما چيست؟  دانشجوياننياز  ندانند كهدنيا  كتابدارانلازم را بگذرانيد. ممكن است بهترين 

  و اين وظيفه شماست كه اطلاعات لازم را به آنان بدهيد.

  

قرار دهيم نه  مورداستفادهرا براي انديشيدن  بهتر آن است كه ذهن: ينشتيناآلبرت 

  .براي انبار كردن اطلاعات

  

  

  براي يافتن منابع: دانشجويانكمك به 

دانشجويانتان را تشويق كنيد كه با كادر كتابخانه و مركز كامپيوتر با ادب و صبوري برخورد 

عدم داشتن چنين  كاري آنان باشند.هم ناكه بايد هميشه قدرد داشته باشندكنند و به ياد 

  گردد.يم هافرصتكتابخانه باعث از دست رفتن  كاركنان وتعاملي بين دانشج

را پيدا كنند.  شاننامهپايانين مجله تخصصي با ترمرتبطتحصيلات تكميلي بايد  دانشجويان

فوق دكترا و  دانشجوياناز استاد راهنما يا كادر كتابخانه و يا حتي  سؤالاين يافتن از طريق 

اي . بحث در مورد مجلات جديد، معتبرترين مجله و مجلهخواهد بودهمكاران استاد راهنما 

يي است كه استاد هاقسمتين ترمهمكه بيشترين پذيرش براي مقالات را دارد يكي از 
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راهنما در مورد آن به دانشجويانش آگاهي دهد و اين كار در خلال فرايند مروري بر متون 

  پذيرد.يمانجام 

 به دانشجويانيت استاد براي هداوجود دارد كه  نامهپايانخصيصه در مورد هر سه  مولاًمع

كند: يمتوجه دانشجويانش را جلب  معمولاًآن سمت مفيد است. تز دكتراي هر استاد 

 كهاين ازلحاظ و يافته استها تغيير يتفعالبينند چگونه عرصه يم هاآن كهاين ازلحاظ

. دومين خصيصه اين است كه بوده استوان جي يك مبتدي فهمند استاد زمانيم

بايد در مورد  هاآناز كار دارند.  آميزموفقيتنياز به خواندن يك نمونه ا شم دانشجويان

. اگر در گروه شما فردي است داشته باشندآگاهي  نامهپاياننگارش يك  فرممقدار، فوريت و 

و  نامهپايانتوانند يمشما  دانشجوياندارد  هشدچاپيل شده و مقاله التحصفارغيرًا اخكه 

اين است كه ممكن است  هانامهپايانيت خصوصمقالاتش را مقايسه كنند. سومين 

  از دانشكده نياز يابند.ن بيرواساتيد ا به مشورت ب دانشجويان

ر يا اينترنتي استفاده كنند. اكث شدهچاپمايل نيستند از خلاصه مقالات  معمولاً دانشجويان

نحوه تحصيلات تكميلي بايد  دانشجويانو  سترسي دارنددخلاصه مقالات  به هاكتابخانه

از اين  هاپروژهبه  ازحدبيشاستفاده از آنان را بياموزد. ممكن است دانشجو به خاطر توجه 

طريقه  دانشجويانبسيار مفيد هم هستند غافل شود. مهم است كه  يگاهخلاصه مقالات كه 

اجازه جستجو را دارند بدانند. تسهيلاتي كه  زمانمدتچه  كهاينو  تريجستجوي كامپيو

بايد جلوتر از اين تغييرات باشند. اگر در  دانشجويانكنند و يمتغيير  سرعتبهوجود دارند 

نشان دهيد كه چه كاري بايد  دانشجويانتوانيد به يماين مورد اطلاعات كامل و كافي داريد 

جربيات شما كافي نيست كمك گرفتن از يك متخصص كتابداري اما اگر ت؛ انجام دهند

بهترين انتخاب است. يك موضوع عالي براي سمينار يا كارگاه، به اشتراك گذاردن تجربيات 
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ي براي تدريس در اين اگر واحداست.  نامهپاياناز جستجوي مطالب براي  دانشجويان

اگر نه يك استاد ؛ و ريس شودبهتر است توسط كتابدارها تد داشته باشدجلسات وجود 

 ازآنجاكهرا به اشتراك بگذارند. د تجربيات خوكند تا يمخوب دانشجويانش را تشويق 

هاي اخير اطلاعات ينوآورابد امكان دارد كه استاد راهنما در مورد يتكنولوژي تغيير مي

خوبي و يا حتي از دانشجويانش كمك بخواهد. جستجوي مطالب فرصت  نداشته باشدكافي 

و سياست استاد راهنما براي  مشيخطاست و آنان از اين طريق با  دانشجويانبراي شروع 

كمك كنيد تا بدانند چه چيزي  دانشجوياننوشتن و حتي چاپ مقاله آشنا خواهند شد. به 

كنيد يا اگر مقالات را يمعمده با پست الكترونيكي كار  طوربهاگر شما ل براي مثا .مهم است

اي براي شما اهميت ويژهبه خصوصي  كنيد و يا اگر مجلات علمييموتر مطالعه در كامپي

بايد بدانند كه بهترين منبع  دانشجويان. يي يابندآشنابايد با عادات شما  دانشجوياندارند، 

هاي جديد كدام است و جستجوي مطالب بهترين شيوه براي يادگيري اين موضوع براي ايده

  است.

  

ديگري  العادهفوق، بايد برويد و كار يدادادهكاري بسيار خوب انجام  اگراستيو جابز: 

كار خوب  به دنبالانجام دهيد نه اين كه بمانيد و آن كار خوب را تماشا كنيد. هميشه 

  د.بعدي باشي

  

مهارت كافي  دانشجو: ممكن است و بررسي نقادانه برداريكمك به دانشجو براي يادداشت

 و بررسي نقادانه كارهاي مرتبط با موضوع خود رادر حين مطالعه  بردارييادداشتبراي 

و  دارينگه. شايد نداند كه چه چيزي بايد ثبت شود و ممكن است توانايي نداشته باشد

. مهم است كه نداشته باشدبرداري را كه حين خواندن برداشته است يادداشت بنديدسته
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بسته به جستجوي  نامهپايانچرا كه كيفيت  در اين مقوله استاد به دانشجويانش كمك كند.

 دانشجويانليستي كه . در زير چكاست نامهپاياندر متن  هاآنكافي مطالب و گنجاندن 

. بسياري از مواردي كه در آمده استهايشان به مواردش توجه كنند بردارييادداشتبايد در 

ز بسياري ايند اما آ ظربه نممكن است بديهي  شده استاشاره  هاآنه بذيل  ليستچك

 دهي ندارند.رفرنسدر  موردنيازاطلاعي در مورد موارد  دانشجويان

  

  كمك به دانشجو در خواندن:

در يافتن متون مناسب كمك كنند و نيز  دانشجويانتوانند به يمتخصصي  كتابداران

است كه  اما تنها استاد راهنما؛ كمك نمايند همدانشجويان به  هاآنتوانند در ثبت يم

 مطالعه نمايد. ايحرفه صورتبهبه دانشجو ياد دهد كه  توانيم

  يك احساس، يك هيجان: نامهپاياننوشتن 

در نوشتن  دانشجويانمشكلات معمول اساتيد راهنما با  پيشين كتاب يهاقسمتدر 

يسد و دانشجو بايد بنو نامهپايانبيان شد. همچنين گفتيم كه از روزهاي اول ثبت  نامهپايان

 طوربهاستاد بايد دانشجو را متقاعد كند كه نوشتن را هر چه زودتر شروع كرده و اين كار را 

به مقوله نوشتن بسيار متفاوت است. در برخي از موارد  دانشجويانمستمر ادامه دهد. نگرش 

 نويسپيشمسئله از اين قرار است كه دانشجو از وضع موجود ناراضي است يا قادر به تهيه 

 بخش ديگر. در استنيست. گاهي مسئله مربوط به ساختار و فرم نوشتن دانشجو  نامهايانپ

بحث  داشته باشندبايست ارزيابان خارجي يمدر مورد تجربيات اساتيد و خصوصياتي كه 

ظرفيت ارزيابان جهت تشخيص ارتباطات منطقي موجود در  درواقعكرديم. اين خصوصيات 

  است. نامهپايانمتن 
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راهنمايي در باب نوشتن نيازمندند. براي تمامي تحصيلات تكميلي به  دانشجويانشتر مواقع در بي

به چگونگي كمك  جاين در ا. استيشان مفيد هانوشتهدانشگاهيان نقد و بازخورد در مورد 

هاي مبتني بر دروس كنيم كه شامل تركيبي از دادهيم تأكيددر نوشتن  دانشجويانبه 

. بحث را با است پزشكيعلمي در علوم  هاينوشتهي از خواص طبيعي و برخگذرانده شده 

نوشتن يك فرايند «گويد: يمكنيم. او يمشروع  دوره دكترايل التحصفارغسخني از يك 

يي بود كه من بيمار يا خسته هازمانهاي بسياري دارد. يبنشاست كه فراز و  فردمنحصربه

 نامهپايانمسئله مهم اين است كه در نوشتن  ».مبودم و دوست نداشتم هيچ كاري انجام ده

شروع به  راستيبهمن مسئله مهم اين است كه  به نظراست.  موردنيازالگوي نوشتاري علمي 

برداري آوري كرده، نتجمع اولدستنوشتن كنيم. بسيار آسان است كه مطالب را از منابع 

بخوانيم و مطالب را  دفعاتبهرا  هاآنرا پر كنيم،  هاپرسشنامهرا مرتب كنيم،  هاآنو 

براي دكترا شروع كرد  اوديدم.  هايكلاسهميكي از در كنيم. من اين مشكل را  دهيسازمان

داشت اما فقط تعداد كمي از آن  هايادداشتكوهي از  اويل شود. التحصفارغاما نتوانست 

بودم چون تنها چند  شانسخوشخيلي من بينم كه يمنوشته بود. حالا  دشرا خو هابرگ

بنابراين فقط براي ؛ استاد راهنمايم از من خواست كه بنويسم ،نامهپايانماه بعد از شروع 

 كهاينبدون  گذشتمراضي كردن او من شروع به نوشتن كردم و از يك مانع بزرگ رواني 

نوشتم با كار تحقيقي  زمانهمهاي استادم را به كار بسته و خودم متوجه باشم. من توصيه

و  كردهاصلاحيي را كه در ابتدا نوشته بودم در انتها هاقسمتكه بسياري از  هرچند

  .من تمام شد نامهپايانكردم.  يسينودوباره

كنم بسيار يمكار  دانشجويانبرخي زماني كه با  گاهكنم يمتصور «: گويديمدكتر عليزاده 

تنگاتنگ  صورتبه معمولاً حمل كنم. را ت هاآنتوانم برخي از مسائل ينمشوم و يمعصبي 
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 متعلق به من است نه متعلق به دانشجو نامهپايانكنم كه يماحساس  گاهدرگير كار شده و 

شود و يمدهم وضعيت بدتر هم يمكه اين منصفانه نيست. زماني كه اصلاح نهايي را انجام 

نقش استاد راهنما در ايجاد  لقونقل. در اين »كنميمرا كنترل  نامهپايانبايد كلمه به كلمه 

  نشدني است. عمل كردن گونهاين براي بسياري از اساتيد ولي بسيار حياتي است نامهپايان

در ابتدا «. »توانيد بيش از توان دانشجو از او كار بكشيدينمشما «گويد يم درخشانيدكتر 

جالبي  هايايدهاي دار احتمالاً گيريد كه يمنويس اوليه از دانشجو تحويل شما يك پيش

به هم مربوط نيستند. اغلب دانشجوياني را كه من  مؤثرمنطقي و  صورتبهاست اما 

واضح و صحيح مشكل داشتند.  صورتبه نامهپاياندر نوشتن چكيده  امكردهراهنمايي 

در مورد موضوعات متفاوت، تشكيل  دانشجوياناستاد راهنما بحث با  عنوانبهوظيفه من 

  .»ممكن است انجام شود ايحرفه ازلحاظيي است كه هاروشد و اجراي جلسات متعد

به نوشتن كنم و به  مجبوررا  هاآنكنم از همان آغاز يممن سعي «گويد: يم خانيدكتر  

سعي به نوشتن  هاآنفراوان دارم. اين يك مسئله پايه است. تا زماني كه  تأكيداين موضع 

 .»ند حل كنندتوانينمنكنند نيمي از مسائل را 

 

نوشتن گامي حياتي در شفاف كردن افكار است. اقدام به نوشتن يك قطعه باعث 

 شود افكار در مغز نويسنده مرتب و مشخص گردد.يم

  

در نقشه اوليه را دانشجو  شدهنوشته مواردزماني كه استاد و دانشجو به توافق رسيدند 

ضربدر  جلواشر قسمت را كه انجام داد ه توانديماو تواند بالاي ميز كارش نصب كند. يم

  زده بدين ترتيب ميزان پيشرفتش را ثبت كند.
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فرم و نمودار پيشرفت بايد گويا بوده و باعث تشويق و انگيزش دانشجو شوند و استاد راهنما 

تواند يمتواند به هر دانشجو در ساختن فرم خاص خود كمك كند. يك نمودار حساس يم

شود بهتر  يابيردبايد ميزان پيشرفت دانشجو  ازآنجاكهبه كار رود اما  نامهپايانبراي تمام 

، جدول نامهپايانتهيه شود. ارائه نقشه  ياجداگانهنمودار  نامهپايانهر فصل  براياست 

است. اين كار  نامهپاياناز نوشتن پيش ي و چارت پيشرفت به دانشجو اولين گام بندزمان

(كه جزء اصلي ن كند بلكه دانشجو از روز اول تشويق به نوشتيمتم كار را مشخص  تنهانه

  شود.يمكار است) 

. شده باشدآن صفحه مكتوب ه تواند در اصلاح يك صفحه كمك كند كيد مزماني استاا تنه

شود يمنوشتن گامي حياتي در شفاف كردن افكار است. اقدام به نوشتن يك قطعه باعث 

مقدمه،  :تواند باشديمخص گردد. اين قطعه هر قسمتي افكار در مغز نويسنده مرتب و مش

  .شناسيروش، نتيجه و يا چهارفصل 

. تنظيم چنين است شدهارائه نامهپاياندر ذيل چندين راهكار عملي براي نوشتن 

رغم وجود استاد راهنما و تبديل به قانون گردد. به سرعتبهتواند يميي هادستورالعمل

و نوشتن  تحصيليدوره اين دكترا براي گذار از  دانشجوياناز قوانين طلايي، بسياري 

  تري نياز دارند.ياضافي هاكمكاي به حرفه

  :نامهپايانراهكارهاي عملي براي نوشتن 

توانند كمك يمشود. اين قوانين ينمحاصل  آسانيبهنوشتن تكنيكي مهارتي است كه 

  كننده باشند:

 نبوده است. ايحرفه ااز ابتد كسهيچبه خود زمان دهيد.  -

 كار تعصب داشته باشيد. موقعبهنسبت به انجام  د.براي خود زمان تعريف كني -
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 ي سودمند مختلفي وجود دارند.هامدلخواهيد بنويسيد شكل دهيد. يمبه آنچه  -

استفاده كنيد. ساختار جملات شما به  زير بخش يا زير فصلدر گوشه صفحه از  -

 رت نويسنده به چه اندازه است.كنند كه مهايمخواننده القا 

: در اين قسمت به روشي كه همه بفهمند بايد بگوييد كه چگونه كار شناسيروش -

پايان  شناسيروشيد قسمت اندادهيد. تا زماني كه تمام جزئيات را توضيح ادادهرا انجام 

 يابد.ينم

 است فردبهمنحصري متفاوت هامكانو  هازمانها پرهيز كنيد. شرايط در يشهكلاز  -

 .هاي خود را دارديژگيو

 مشخص قرار دهيد. درجايي آن راين نتايجتان را معلوم كرده و ترمهم -

يا  يمضمارا در قسمت  هاآنگيرند. بايد ينمتكنيكي در قسمت اصلي جاي  موارد -

 قرار دهيد. هاپيوست

 هايدهداشما را به زحمت اندازند.  نامهپاياني آماري هاقسمتمنتظر باشيد كه  -

تعلق دارند، بعد از قسمت منابع. راه صحيح خلاصه كردن  نامهپايانخام به قسمت عقب 

 آيد.يم به دست وخطاآزمون هاهفتهبعد از  نامهپاياندر قسمت اصلي  هاآن

جداول بايد گويا باشند. نبايد خواننده براي يافتن منظور جداول به زحمت افتاده و  -

 بر جدول را بگردد. و دور

 يد جزو منابع نياوريد.انخواندهمقالاتي را كه  -

كاري كنيد. ترجمه بايد ساده و زيبا باشد. هدف از اين كار را چكش نامهپاياننثر  -

 خلق يك اثر روان است.



 

 pg. ٢٣٩ Dr Hamid Soori, Prof. Of Epidemiology, 

هتر است يكي از همكارانتان آن را خوانده د. بكنترل كني مجدداًرا  شدهپيتانسخه  -

 و نگارش و ديكته آن را كنترل كند.

، هاكتاب ت.اس ترآسانبراي برخي از افراد نوشتن  اگرچه ،تن يك استعداد ذاتي نيستنوش

  اند.يامدهن به وجود، مجلات، مقالات همه حاصل كار علمي بوده و اتفاقي هانامهپايان

 صورتبهبايست يمبه دانشجو مدام بايد يادآوري شود كه  كهاين رازيغبهكمك در نوشتن: 

كند تا نوشتن را به دانشجو يممحيطي را فراهم  ،اد راهنماي حمايتگرمرتب بنويسد است

  داند.يمبياموزد و اين را جزئي از وظايفش 

دارد وجود  شانگذشتهدكتراي فعلي با نسل  دانشجويانيي كه زندگي هاتفاوتيكي از 

اين نوع از  سهي مفيد در حيطه نثر و نوشتن است. ما هاكتابمنابع و تعداد زيادي از 

واضح  صورتبهكند تا يميي است كه به مردم كمك هاكتاب. اولي كنيميمرا جدا  هاكتاب

يي هستند كه قوانين كلي هاكتابو مطابق با مدل مجلات علمي بنويسند. گروه دوم شامل 

مناسب است.  پزشكيعلوم  دانشجويانبراي  بالأخص هاكتابكنند كه اين يمكار را بيان 

مشخص براي  صورتبههايشان را چگونه يدهادهد كه يمياد  دانشجويانبه  هاكتاباين نوع 

و علوم پايه خيلي معمول  بهداشتيدر حيطه علوم  هاكتابخوانندگان مطرح كنند. اين نوع 

هاي رشته دانشجوياني تحليلي هستند كه به هاكتابنيستند. گروه سوم خيل عظيمي از 

نوشتن يك  كهاينيك پيام واحد دارند.  هاكتابنوع اين  هسآموزد. هر يممختلف نوشتن را 

  يابد.يمفن است و با تمرين مهارت دانشجو افزايش 

  

كند تا نوشتن را به دانشجو بياموزد و يم، محيطي را فراهم تگريحمااستاد راهنماي 

  داند.يماين را جزئي از وظايفش 
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زماني  ويژهبهدانه را ياد گيرد. اين تفكر دانشجو بايد تشويق به تفكر مثبت شود و تفكر نقا

كه  طورهماني راهنما هاكتابكمك كننده است كه استاد به بررسي كار دانشجو بها دهد. 

قيمتي هستند. استاد و دانشجو نياز دارند كه سيستمي از اين منابع را يذاشاره شد منابع 

تواند ينمقط استفاده از اين منابع اما ف؛ استفاده نمايند هاآنبسازند و عادت كنند كه از 

را افزايش دهد. براي بهبود مهارت نوشتن بايد در سمينارهاي دانشجويي هم  هاآنمهارت 

بايد قسمتي از  هاكارگاهگونه ينا). برگزاري نگارش مقالاتي هاكارگاهظير (نشركت كنيم 

ي آتي از خود هاارگاهكتحصيلات تكميلي باشد. در  دانشجويانبرنامه آموزشي گروه براي 

يي بايد هاگروهمدرس استفاده كرد. براي تشكيل چنين  عنوانبهتوان يم هم انيدانشجو

ما توسط منتقدان بررسي  هاينوشتهدانيم كه يم. همه ما داشته باشدوجود  دوطرفهاعتماد 

  شود.يم

اطمينان  منظوربه ندانشجوياتمامي  يآموزشي برا هايبرنامه هاگروهدر حال حاضر در اكثر 

هاي رسمي و يا جزوه به دوره هاآنبا كامپيوتر وجود دارد. بسياري از  در كار هاآناز مهارت 

. اساتيد راهنما بايد از دانشجويانشان دارندكتابخانه نياز  كاركناني هاكمكو يا حتي 

ي هاكلاسن چقدر است و در صورت نياز برايشا هاآنبپرسند كه مهارت كار با كامپيوتر 

استاد راهنما  هاآنكليدي وجود دارد كه از طريق  سؤالچندين  د.اضافي تدارك بينن

خيلي مفيد است كه با دانشجو در مراحل اوليه بحث . دتواند نياز دانشجو را ارزيابي كنيم

دانشجو ممكن است  د.كن آمادهتواند يمرا  اشنامهپايان هاينوشتهكنيم كه چقدر از 

 آن را ايحرفه صورتبهرا خودش آماده كند اما بايد  نويسپيشيرد كه تمام تصميم گ

يي كه غلط افزارهانرمي كار با هامهارتبايد  حتماًويرايش كرده و چاپ نمايد. دانشجو 

 صورتبه. او همچنين بايد فرمت صفحه را داشته باشدكنند را يمرا چك  نامهپاياناملايي 
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آشنا باشد.  و غيرها دانشكده را در مورد جداول، نموداره صحيح بداند و به قوانين

كنند بسيار مفيد هستند دانشجو نبايد تمامي يميي كه فهرست منابع را تنظيم افزارهانرم

  .موكول كند نامهپايانرا به مراحل پاياني نگارش  هاآن

  ساختن رزومه كاري:

بايست يم اشنامهپايانل و ثبت يتكميك دانشجوي موفق در دوره دكترا به چيزي بيش از 

 صورتبهطلب . دانشجوي جاهداشته باشداش را در نظر يندهآتوسعه شغلي د فكر كند. او باي

. اين خواهد كردو تجربياتش فكر  هامهارتبندي شده در مورد ارتقاي و ساختار راهبردي

يافتن منابع مالي  و تحقيقاتي يهاپروژهين تدوشامل: تجربه و مهارت تدريس،  هامهارت

تحصيلات دكترا و دستياران تحقيقاتي اجازه دارند كه  دانشجويانبراي تحقيقات است. اكثر 

دانشگاهي و ه جايگاآوردن  به دستبراي  درواقعتعداد معيني از واحدها را تدريس كنند. 

وه تحقيق در دوره دكترا ضروري است. اگر گر اندازهبهي اختصاصي آموزشي تدريس هاپست

ي تدريس شود و از اين هامهارت كسبدانشجو بايد تشويق به  داشته باشدبرنامه تدريس 

  فرصت استفاده كند.

اوليه تدريس گروه را به دانشجويانش بسپارد.  هايبرنامهنقش استاد راهنما اين است كه 

 يآموزشبه سيستم  هاآنورود  منزلهبهيل التحصفارغ دانشجويانهاي او به ييراهنما

ي اوليه باعث پيشرفت و توسعه هاآموزشكه برخي از  شدهمشخصشود. يممحسوب 

استاد، راهنمايي  بدوندر تدريس، دانشجو را به حال خود تنها نگذاريد. شود. يم دانشجويان

ي كه استاد به دانشجو اندازچشماساسي فراگيرند.  صورتبهتدريس را  رموز توانندينمآنان 

هاي عمومي و نيز چگونگي تقسيم زمان بين ييراهنمادهد بايد شامل يمدر اين زمينه 

 ،موردتحقيقها باشد. بهتر است استاد ضمن بحث در يتفعالتحقيق، تدريس و ساير 
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ياد خواهند وارد بازار كار شوند يمو تجربيات شغلي را هم به دانشجوياني كه  هامهارت

  بدهد.

رموزي وجود دارد كه رعايت  مؤثرريد. در نوشتن رزومه ياد بگي خوبيبهشيوه رزومه نويسي را 

نكنيد و در رعايت  ينيبخودبزرگو  يروادهيزدر نوشتن آن  .خواهد بودبه نفع شما  هاآن

  مندرجات همواره صداقت را در نظر داشته باشيد.

  

ر است. هدفمندي د برزمانيادگيري در دنياي جديد فرآيندي پيچيده و  كهاينو كلام آخر 

 شويمميدانشجوي دكتري پذيرفته  عنوانبهكه  هايياستفاده بهينه از فرصتيادگيري و 

، توانمند شدن بيشتر و به مرحله اجتهاد علمي جديد هايمهارتاساسي است. كسب  اينكته

علمي و  مؤسسات باوجودرسيدن در اين دوره اهميت خاص خود را دارد. در جهان امروز 

تعداد بالا رفتن  وافزايش تعداد پذيرش دانشج ،سطح جهان تحقيقاتي فراوان در

شغلي و  ،علمي هايرقابتبايد حداكثر بهره را از اين دوره برد تا بتوان در  ،التحصيلانفارغ

تخصصي سربلند بيرون آمد. بايد به ياد داشت كه ديگر داشتن مدرك دكتري كافي نيست و 

، و فناوري تي براي خلاقيت، نوآوري، توليد علمو مهار جايگاه علميپيدا كردن مهم نكته 

 .استمهم  سؤالاتو  مسائلتوليد ثروت، پاسخگويي به 
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  ع)زمون جام(آنامه آموزشي دوره دكتري تخصصي آئين - ١پيوست 
  

 ٧٥١٢/٣٨/٥  
١٥/٥/١٣٨٧  

  

  علوم پايه پزشكي و بهداشت هايرشتهاجرايي امتحان جامع دكتري تخصصي  دستورالعمل

  ع)زمون جام(آآموزشي دوره دكتري تخصصي  نامهنيآئفصل ششم 

  
  كتبي  صورتبهدر پايان مرحله آموزشي دانشجو ملزم است در آزمون جامع كه  :١٧ماده

شركت كند. شرط شركت در آزمون جـامع قبـولي  شوديميني عملكرد برگزار و ارزيابي ع
  .است ١٥مرحله آموزشي و كسب حداقل ميانگين كل  يهادرسدر كليه 

 آزمون ارزيابي عيني عملكرد شامل ارزيابي مستمر درون بخشي و ارزيـابي پايـان  :تبصره
 .استدوره 

  تي مركب ط هيئميلي دانشكده و توسآزمون جامع زير نظر شوراي تحصيلات تك: ١٨ماده
 د.شويمزير برگزار  به شرحنفر  ٦از 

  مدير گروه آموزشي مربوطه -
 استاد راهنماي تحصيلي دانشجو -

يـا  يارياسـتادمربوطه كه داراي حـداقل مرتبـه  هايرشتهدر  علميهيئتچهار نفر عضو  -
لات تكميلـي تحصـي هـايدورهسال سابقه تـدريس يـا تحقيـق در  ٣پژوهشي با  ارياستاد

 ه).از دانشـگان بيـروداخل دانشگاه و يك نفر  علميهيئته نفر از آنان از اعضاي (سباشند 
نفر از آنان  ١ه (كنفر از آنان توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده  ٢بدين ترتيب كه 

نفـر توسـط  ١و  د)از دانشگاه محل تحصيل دانشجو باشن بيرو علميهيئتبايد از اعضاي 
ايـن  د.شونيمنفر ديگر توسط معاون پژوهشي دانشگاه تعيين  ١آموزشي دانشگاه و معاون 

آزمـون  برگزاركننـده ئـتيهنمايندگان معـاونين آموزشـي و پژوهشـي در  عنوانبهنفر  ٢
 د.نينمايمشركت 

 جهـت برگـزاري آزمـون جـامع  ١٨نفر از افراد مذكور در مـاده  ٥حضور حداقل  :تبصره
  .استالزامي 

  و زمـان  شـوديمـدر سـال برگـزار  دو بـارآزمون جامع در هر رشـته تحصـيلي  :١٩ماده
شوراي تحصيلات تكميلي دانشـكده  تائيدبرگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و 

 .است
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  پس از اتمام مرحله آموزشي دانشجوي واجد شـرايط شـركت در آزمـون جـامع  :٢٠ماده
 د.شـركت كنـ شـوديمـط دانشـكده برگـزار موظف است در اولين آزمون جامع كه توسـ

دانشجو در صورت عدم آمادگي، بايستي درخواستي براي تمديد مهلت شركت در آزمـون 
اسـتاد راهنمـاي تحصـيلي و مـدير گـروه آموزشـي مربوطـه  تائيدبا دلايل موجهي كه به 

 نـدتوايمـشوراي مـذكور  د.رسيده باشد، به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه نماي
 د.به تعويق انداز نيمسالزمان شركت دانشجو در آزمون جامع را، حداكثر براي يك 

 مدت تمديد مهلت براي تعويق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصـيل مرحلـه  :تبصره
آموزشي محسوب شده و دانشجو موظف است تحت نظر گروه آموزشي در محيط آموزشي 

 .داشته باشدحضور 

  تخصصـي رشـته  يهـادرسارزشيابي علمي دانشـجو، از  منظوربهآزمون كتبي  :٢١ماده
 د.يآيم به عملروز متوالي  ٢تشريحي و حداكثر در  صورتبهدرس  ٤مربوط، حداقل از 

  آزمون ارزيابي عينـي عملكـرد بـا نظـر شـوراي تحصـيلات تكميلـي دانشـكده  :٢٢ماده
انجام پـژوهش مسـتقل و در  آموزشي و توانايي دانشجو در يهاتيقابلارزشيابي  منظوربه

رشـته تخصصـي دانشـجو برگـزار  ترعامدكتري تخصصي يا حوزه  نامهپايانمورد موضوع 
آزمون ارزيابي عيني عملكرد حداكثر تا يك هفتـه بعـد از آزمـون كتبـي برگـزار  د.شويم
 د.شويم

 ئتيهآزمون ارزيابي عيني عملكرد بايد همان تركيب  برگزاركننده ئتيهتركيب  :تبصره 
 د.آزمون كتبي باش برگزاركننده

  درصد نمره  ٣٠و  ٧٠كتبي و ارزيابي عيني عملكرد به ترتيب  يهاآزمونارزش  :٢٣ماده
نمره آزمون ارزيابي عيني عملكرد بـه ارزيـابي مسـتمر درون بخشـي و  %٥٠(نهايي است 

مون جـامع و ميانگين كل نمرات دانشجو در آز د)به ارزيابي پايان دوره اختصاص دار %٥٠
 د.كمتر باش ١٥نبايد از 

  در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع، دانشجو مجاز است تنها  :١تبصره
مدت انتظـار دانشـجو بـراي  د.ديگر در اولين آزمون جامع بعدي شركت نماي باريكبراي 

دانشـجو بايـد  د.شويمشركت مجدد جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب 
 .داشته باشددر اين مدت زير نظر گروه آموزشي و در محيط آموزشي حضور 

  آموزشـي و پژوهشـي  يهـاتيفعالپيشگيري از اتلاف وقت و يا ركـود  منظوربه :٢تبصره
 ه)داكثر يـك مـا(حـدكتري تخصصي، نتايج آزمون بايد ظرف مدت محدودي  دانشجويان

ي تحصيلات تكميلـي دانشـگاه ارسـال و بعد از برگزاري آزمون از طريق دانشكده به شورا
 د.به وي اعلام نماي يكتبدانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم قبولي دانشجو را 

  بـراي مرحلـه  كـهايناعـم از  اندشدهبه دانشجوياني كه در امتحان جامع قبول  :٢٤ماده
اً بنا به درخواسـت كنند و يا از ادامه تحصيل منصرف شوند، صرف نامثبت نامهپايانتدوين 
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مبني بـر گذرانـدن مرحلـه آموزشـي دوره دكتـري تخصصـي  ياهيدييتأمحل تعهد آنان 
صدور گواهي شخصـي مبنـي بـر موفقيـت در  د.شويم ارائهتوسط دانشگاه محل تحصيل 

  .استممنوع  دانشجويانامتحان جامع براي اين 
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  نامهپايانفرم طرح پژوهش  - ٢پيوست 

  ... دانشگاه

  نامهپايانوهش طرح پژ

  ـ اطلاعات مربوط به دانشجو:١
  شماره دانشجويي:: نام: نام خانوادگي

  سال ورود:: رشته تحصيلي: مقطع تحصيلي

 آدرس و تلفن:

  اطلاعات مربوط به استاد راهنما: ٢
  تخصص اصلي:: نام: نام خانوادگي

  رتبه علمي:: سال اخذ: آخرين مدرك تحصيلي

  آدرس و تلفن:

  ط به اساتيد مشاور:اطلاعات مربو ٣

ف
دي

ر
  

نام و نام 
  خانوادگي

آخرين   تخصص
مدرك 
  تحصيلي

رتبه 
  علمي

  تلفن تمحل خدم

١            

٢            

  

  :نامهپاياناطلاعات مربوط به  ٤

  نامهپايانعنوان  )فال

  ب ) واژگان كلي 
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  ) بيان مسئله و اهميت تحقيق: ٤ـ١

  تعريف واژگان:

  

  اطلاعات موجود:) بازنگري منابع و  ٤ـ  ٢

  

  ) اهداف پژوهش: ٤ـ  ٣

  

  :هاها / سؤال) فرضيه ٤ـ  ٤

  

  :هاآنو مقياس سنجش پژوهش ) متغيرهاي  ٤ _ ٥

  

  ) روش انجام پژوهش: ٤ـ  ٦

  نوع پژوهش: )فال

  

  :يموردبررسجامعه  )ب

 

  ، حجم نمونه و روش محاسبه آن:يريگنمونهروش  )ج

  

  روش كار: )د

  اطلاعات و جداول خالي: آوريجمع برنامه براي )ه
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  اطلاعات: وتحليلتجزيهروش  )و

  

  ) ملاحظات اخلاقي و انساني طرح: ٤ـ  ٧
  

  ) چه كاربردهايي از انجام اين پژوهش متصور است: ٤ـ  ٨

  

 هايدستگاه ،پژوهشي ،آموزشي مؤسسات اعم از( نامهپاياناز نتيجه  كنندگاناستفاده)  ٤ـ  ٩
  )هغير واجرايي 

  

  ):يز زمان تصويب تا دفاع نهايا(مراحل انجام پژوهش  بنديزمان) برنامه  ٤ـ  ١٠

  هافعاليتروند 

ل
او

ه 
ما

وم  
 د

اه
م

وم  
 س

اه
م

رم  
چها

اه 
م

  

جم
 پن

اه
م

شم  
 ش

اه
م

  

...  

                

  

 منابع:

  

  :تائيدـ امضا و  ٥
  تاريخ نام و نام خانوادگي سمت 

  

  دانشجو:
  استاد راهنما:

  استاد مشاور:

  تاد مشاور:اس
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  استاد راهنما نامهآيين -٣پيوست 

 متن قانون: عنوان قانون:

مقدمه (از 
 ها)نامهآيين

 ريزيبرنامه يعال يشورا ٢٣/١٢/١٣٨٢مصوب بيست و پنجمين جلسه مورخ 
علوم پزشكي وزارت متبوع براي كليه دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي 

نظر از سال و داروسازي صرف يپزشكدندان پيوسته، ناپيوسته و دكتراي عمومي،
  الاجرا است. لازم ١٣٨٣ مهرماهورود به دانشگاه از 

  مقدمه
دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي  علميهيئتاستاد راهنماي يكي از اعضاي 

است كه به پيشنهاد معاونت آموزشي دانشكده و حكم رئيس دانشكده، 
شجويان در مقاطع تحصيلي مختلف را مسئوليت هدايت تحصيلي و راهنمايي دان

 .گيرديم بر عهدهدر زمينه مشكلات آموزشي، پژوهشي و فردي 

(از  ١ماده 
 ها)نامهآيين

استاد راهنما (يا استاد راهنماي جانشين) شوند كه  تواننديم علميهيئتاعضاي 
ها آموزشي كه به اين منظور توسط دانشگاه هايدورهاز شروع كار، در پيش 

آموزشي توسط  هايدورهاجرايي اين  نامهنيآئشركت نمايند. ( شوديگزار مبر
معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 د)گرديتعيين م

(از  ٢ماده 
 ها)نامهآيين

مند به امور آموزشي و علاقه علميهيئتاز ميان اعضاء  يحاًاستادان راهنما ترج
يرش مسئوليت راهنمايي دانشجويان با حداقل سه سال سابقه متقاضي پذ

معاونت آموزشي دانشكده و حكم رئيس دانشكده  يشنهادفعاليت آموزشي، به پ
 .شونديانتخاب م

(از  ٣ماده 
 ها)نامهآيين

انتخاب استادان راهنما با توجه به جنسيت دانشجويان صورت گيرد  الامكانيحت
ستاد راهنما ثابت بماند. تبصره: در رشته پزشكي و و در طول تحصيل دانشجو ا

 .شوديپس از مقطع علوم پايه، استاد راهنماي جديد انتخاب م يپزشكدندان

(از  ٤ماده 
 ها)نامهآيين

 نادانشجويان انتقالي در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند دانشجوي
 شد.خود از خدمات استاد راهنما برخوردار خواهند  طرازهم

(از  ٥ماده 
 ها)نامهآيين

استاد راهنماي جانشين به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد رئيس دانشكده، در 
، هايتماه) با همان مسئول ٦زمان حضور نداشتن استاد راهنما (حداكثر به مدت 

ماه ادامه  ٦. در صورتي كه عدم حضور استاد راهنما بيش از شوديانتخاب م
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 .خواهد شدد راهنماي جانشين جايگزين استاد راهنما ، استاداشته باشد

(از  ٦ماده 
 ها)نامهآيين

ها و رؤساي مراكز آموزشي درماني با توجه ها و دانشكدهرؤسا و معاونين دانشگاه
 استاد راهنما شوند. تواننديبه گستردگي شرح وظائف خود نم

(از  ٧ماده 
 ها)نامهآيين

 ي تحت نظر يك استاد راهنما باشند.دانشجويان خارج الامكانيحت

(از  ٨ماده 
 ها)نامهآيين

 نامهنيآئاستاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر در صورتي كه تمامي مفاد اين 
  .شودياستاد راهنما نيز شناخته م عنوانبهرا انجام دهد، 

(از  ٩ماده 
 ها)نامهآيين

  :باشندياستادان راهنما موظف به انجام وظائف زير م
تحصيلي دانشجو در گذشته و حال و  تيوضعارزيابي مداوم و شناخت  -١

  پيگيري آن در آينده. 
كمك به شكوفايي  وبالقوه دانشج هايييشناخت نسبت به استعدادها و توانا -٢

  . هاآنمنطقي 
آشنا كردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و  -٣

  ربوطه. انضباطي در مقطع م
لازم به دانشجو در زمينه شغلي و نحوه ادامه تحصيل و  هايييراهنما ارائه -٤

  وي براي پذيرش مسئوليت شغلي در آينده.  سازيآماده
  . يدرس ريزيبرنامههدايت و  -٥
، ييانتخاب واحد، گواهي پزشكي، ميهماني، انتقال، جابجا يهاكليه فرم تائيد - ٦

  . يري واحدهاي درسحذف و اضافه و حذف اضطرا
احتمالي افت تحصيلي و كمك به دانشجو در  يهانهيزم يابيريشهبررسي و  -٧

  ا. هيجهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاست
محيطي، خانوادگي و تحصيلي و در صورت نياز ارجاع  يهاتوجه به استرس -٨

  . يبه مراكز مشاوره جهت پيشگيري از بروز مشكلات جد
آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به  يهانهيزمان موفق در معرفي دانشجوي -٩

  شوراي تشويق دانشكده. 
معرفي دانشجويان از طريق معاون آموزشي دانشكده به واحدهاي مختلف  -  ١٠

مركز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز  ازجملهدانشگاه و 
   .داشته باشدبه همكاري، راهنمايي و مشاوره تخصصي 

اطلاع به خانواده دانشجو در زمينه مشكلات وي و مشاوره با آنان در  -  ١١
  صورت لزوم. 
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نظران و كارشناسان مسائل مربوط به مشكلات مشورت با صاحب -  ١٢
شيوه كمك به دانشجويان و استفاده  ينتريافتن مناسب منظوربهدانشجويان 
  ي انجام صحيح وظائف محوله. خود برا هايييو ابزارهاي توانا هايوهمستمر از ش

  اعلام مشكلات دانشجويان به مدير گروه مربوطه.  -  ١٣
دانشجو در هفته.  ٥ساعت به ازاي هر  ١حضور مفيد به مدت حداقل  -  ١٤

(برنامه آن بر اساس ساعات كلاس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مسئول 
عات و محل ملاقات با . ساشودياستادان راهنما و مدير گروه مربوطه تهيه م

 الامكانيدانشجويان بايد از ابتداي هر نيم سال مشخص گردد به نحوي كه حت
  ) نداشته باشدديگر، دانشجويان تداخل  يهابرنامهبا 

و  ازآنپستا يك روز  نامثبتاز پيش حضور در دانشكده از يك روز  -  ١٥
  . يدرسهمچنين در روزهاي حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي 

 يهااساس فرمبررسي و تحليل وضعيت تحصيلي دانشجويان بر  - ١٦
مشخصات فردي و تحصيلي آنان و برآورد حدودي از وضعيت  شدهليتكم

محرمانه در  صورتبه آمدهدستبهثبت كليه اطلاعات  وعاطفي و تربيتي دانشج
  . ده استشكه بدين منظور براي هر دانشجو در محل دانشكده ايجاد  ياپرونده

به مسئول  ارائهتهيه گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي و  -  ١٧
و ارسال به معاونت آموزشي  يبندجمعاستادان راهنماي دانشكده براي 

  دانشكده. 
  شركت در جلسات استادان راهنماي دانشكده.  -  ١٨
  يارات. تسلط به قوانين و مقررات آموزشي و آگاهي كامل از وظائف و اخت -  ١٩
 رعايت محرمانه بودن اطلاعات مربوط به دانشجو. -  ٢٠

(از  ١٠ماده 
 ها)نامهآيين

براي استادان راهنما در ازاي خدمات راهنمايي دانشجويان، امتيازات زير در نظر 
  :خواهد شدگرفته 

واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي در  ٢/٠به ازاي هر دانشجو معادل  -١
  . خواهد شدظور وظايف آموزشي وي من

 ٣امتياز جهت ارتقاء از ماد ه  ٢تحصيلي،  هرسالدانشجو در  ١٠به ازاي هر  -٢
  . خواهد شدمنظور  علميهيئتارتقاي اعضاي  نامهنيآئ

: تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد راهنما (يا استاد راهنماي ١تبصره 
) در يواحد درس ٣ل دانشجو (معاد ١٥جانشين در غياب استاد راهنما) حداكثر 

يك سال  هايياز ميان ورود يحاًكه ترج خواهد بودهر نيمسال تحصيلي 
  د. شونيتحصيلي برگزيده م

تعداد دانشجويان را به حداكثر  توانديدر شرايط خاص، دانشكده م -٢تبصره 
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  نفر افزايش يابد.  ٢٠
 علميهيئتواحدهاي مذكور اضافه بر واحد موظف آموزشي هر عضو  -٣تبصره 
  . خواهد شدپرداخت  يسالتدرحق صورتبهبوده و 
امتيازات داده شده به استادان راهنما بر اساس عملكرد و انجام  -٤تبصره 

معاون آموزشي دانشكده جهت لحاظ در سابقه آموزشي  تائيدوظايف مربوطه با 
  . خواهد شدآنان به معاونت آموزشي دانشگاه منعكس 

را اجرا  ١٠هنما بخشي از وظايف مندرج در ماده استاد را چنانچه-٥تبصره 
. در صورتي كه استاد خواهد شدنكند، به همان ميزان از امتيازات وي كسر 

در اجراي وظايف محوله قصور بارز  استادان راهنماراهنما به تشخيص مسئول 
 .خواهد شد، با نظر و حكم رئيس دانشكده از اين مسئوليت خلع داشته باشد

از ( ١١ماده 
 ها)نامهآيين

مسئول استادان راهنماي هر دانشكده طي حكمي از طرف رياست دانشكده 
  د. كنيمنصوب و زير نظر معاون آموزشي دانشكده فعاليت م

 استادان هاييتفعالمسئول استادان راهنما در قبال نظارت بر نحوه  -١تبصره 
يلي برخوردار واحد درسي در هر نيمسال تحص ٣راهنما، از امتيازي معادل 

  د. شويم
مسئول استادان راهنما در جلسات شوراي آموزشي دانشكده بدون  -٢تبصره 

 .كنديحق رأي شركت م

(از  ١٢ماده 
 ها)نامهآيين

تقسيم دانشجويان بين استادان راهنما توسط معاون آموزشي و مسئول استادان 
نيمسال تحصيلي از شروع انتخاب واحد هر پيش راهنماي دانشكده حداكثر تا 

 .شوديانجام م

(از  ١٣ماده 
 ها)نامهآيين

از آغاز هر نيمسال تحصيلي، برنامه حضور استادان راهنما با توجه به پيش 
برنامه كلاسي دانشجويان تحت پوشش هر استاد، تنظيم شده و به مسئول 

م ايا جزبه. استاد راهنما موظف است گرددياستادان راهنماي دانشكده تحويل م
تعطيلات يا مرخصي، در بقيه طول سال جهت پاسخگويي به مشكلات 

حضور  شدهمشخصدانشجويان مربوطه در ساعات مشاوره در اتاق خود يا محل 
 .داشته باشد

(از  ١٤ماده 
 ها)نامهآيين

مسئول استادان راهنماي دانشكده پس از اخذ برنامه استادان راهنماي كليه 
با همكاري آموزش دانشكده، اين برنامه  ياهياعاطلتحت پوشش طي  يهاگروه

 بر عهده. نظارت بر اجراي اين برنامه رسانديرا به اطلاع دانشجويان دانشكده م
 .استمسئول استادان راهنماي دانشكده 
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(از  ١٥ماده 
 ها)نامهآيين

كه بايد حاوي  شوديتشكيل م ياپروندهتوسط استادان راهنما براي دانشجويان 
  ات ذيل باشد:اطلاع
كه شامل اطلاعات فردي، تحصيلي، خانوادگي، اجتماعي و  ياپرسشنامهالف: 

اوليه  نامثبتاقتصادي دانشجو باشد. اين پرسشنامه (فرم الف و ب) در روز 
  د. شويو به استاد راهنما تحويل داده م شدهليتكمتوسط دانشجو 

ت هر نيمسال ب: فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خلاصه اطلاعا
  د. گردي. اين فرم توسط معاونت آموزشي دانشكده تكميل ماستتحصيلي وي 

پايان هر نيمسال تحصيلي دانشجو كه توسط آموزش  يهاكارنامهج: تصاوير 
  د. شويدانشكده در اختيار استاد راهنما گذاشته م

ها و د: فرم گزارش مربوط به ثبت مراجعات دانشجو به استاد راهنما و مشاوره
  انجام شده از سوي استاد راهنما.  هايييراهنما

عاطفي، فرهنگي و تربيتي دانشجو به مركز مشاوره  هاييژگيـ: نسخه گزارش و
 انجام شده. يهامشاورهدانشگاه به همراه نتايج معاينات، اقدامات درماني و 

(از  ١٦ماده 
 ها)نامهآيين

ال تحصيلي فرم گزارش عملكرد را استادان راهنما بايستي در پايان هر نيمس
عملكرد استادان راهنماي هر دانشكده توسط مسئول  يهاتكميل نمايند، گزارش

 .گردديو به معاونت آموزشي دانشكده ارسال م يبندجمعاستادان راهنما، 

(از  ١٧ماده 
 ها)نامهآيين

مسئول ارزيابي استادان راهنما توسط دانشجويان انجام و نتايج آن از طريق 
. لازم است، استادان شوديم ارائهاستادان راهنما به معاون آموزشي دانشكده 

 راهنماي موفق توسط دانشكده تشويق شوند.

(از  ١٨ماده 
 ها)نامهآيين

استادان راهنما بايستي در جلسات هماهنگي ماهانه كه توسط معاون آموزشي 
 ، شركت كنند.شوديدانشكده تشكيل م

(از  ١٩ماده 
 ها)نامهيينآ

مداوم گزارش وضعيت درسي شامل  طوربهها لازم است ادارات آموزش دانشكده
انتخاب واحد، كارنامه و احكام تشويقي و يا احكام كميته انضباطي دانشجويان را 

ر صورت لزوم پرونده د. دمحرمانه در اختيار استادان راهنما قرار دهن صورتبه
توسط استاد  تواندين آموزشي دانشكده متحصيلي دانشجو با هماهنگي معاو

 راهنما بررسي شود.

(از  ٢٠ماده 
 ها)نامهآيين

آموزشي، پژوهشي و دانشجويي موظف هستند كه تصوير كليه  يهامعاونت
و مقررات آموزشي، پژوهشي و رفاهي را جهت اطلاع كليه استادان  هانامهنيآئ

 ند.راهنما براي مسئول استادان راهنما ارسال كن

حضور استاد راهنماي دانشجو در جلسات دانشگاه يا دانشكده كه در مورد (از  ٢١ماده 
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آموزشي، رفاهي يا انضباطي صورت  يريگميتصمدانشجوي تحت پوشش وي  ها)نامهآيين
 مشورتي الزامي است صورتبه گيرديم

(از  ٢٢ماده 
 ها)نامهآيين

زش پزشكي نيز در سطح ستادي اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آمو
راهكارهاي مناسب و متون آموزشي و مطالعاتي براي  ارائهنسبت به تهيه و 

 ها اقدام خواهد نمود.مراكز مشاوره و راهنمايي تحصيلي دانشگاه

(از  ٢٣ماده 
 ها)نامهآيين

لازم اداري و  هاييترياست دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي لازم است حما
 براي تحقق وظايف استادان راهنما به عمل آورد.مالي را 

(از  ٢٤ماده 
 ها)نامهآيين

تبصره در بيست و پنجمين شوراي عالي  ٨ماده و  ٢٤در  نامهنيآئاين 
تصويب گرديد و از تاريخ تصويب  ٢٣/١٢/١٣٨٢علوم پزشكي مورخ  ريزيبرنامه
  .استمغاير با آن ملغي  يهانامهنيآئكليه 

  عات فردي دانشجوپرسشنامه اطلا

  ... يدانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان
  :يليرشته تحص                             دانشكده:

  :سال ورود                      مقطع تحصيلي:
شماره                   :ينام خانوادگ                   نام:

  :تولد يختار                   :شناسنامه
  :تعداد فرزندان                   :تأهل يتوضع                   جنس:

  آدرس و محل سكونت خانواده:
  :معدل سال سوم متوسطه                      رشته تحصيلي دوران متوسطه:

  :يدانشگاهشيپمعدل دوره                      :يدانشگاهشيپسال پايان دوره 
 آزمون آزمايشي گروه                  :سال و محل اخذ ديپلم

  :شدهقبول يهنوع سهم                   :سراسري
  نوع مدرك، سال و دانشگاه محل اخذ مدرك كارداني و يا كارشناسي:

  سابقه انصراف يا تغيير رشته:
  

  نمرات دروس عمومي آزمون سراسري:
  نام درس

  نمره
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  نمرات دروس اختصاصي آزمون سراسري:
  نام درس

  نمره
  

  مشخصات اعضاي خانواده:
  نسبت نام و نام خانوادگي متولد ميزان تحصيلات شغل

  
  (فرم ب) محرمانه 

  پرسشنامه اطلاعات فردي دانشجو
  ... يدانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان
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كي جهت علوم پزش هايپژوهشكدهاي مصوب حفاظت از آزمودني در  -٤پيوست 
علوم  هايپژوهشاخلاق در  ايمنطقه يهاتهيكمو مبناي قضاوت اخلاقي در  يبرداربهره

  پزشكي
 گيردميكسب رضايت آگاهانه در كليه تحقيقاتي كه بر روي آزمودني انساني انجام  .١

 ، كسب رضايت آگاهانه بايد كتبي باشد.يامداخلهضروري است. در مورد تحقيقات 
آزمودني در  دادن قرارتوجيهي براي  تواندنمييا پيشرفت علوم  ارجحيت منافع جامعه .٢

باشد و يا محدوديتي در اعمال اراده و اختيار او ايجاد  رمعقوليغمعرض ضرر و زيان 
 نمايد.

اجبار، تهديد، تطميع و اغوا انجام گيرد، در  هرگونهكسب رضايت آگاهانه بايستي فارغ از  .٣
و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و در صورت باطل  اخذشدهغير اين صورت رضايت 

 .خواهد بودخسارت، مسئوليت آن متوجه پژوهشگر  هرگونهبروز 
در مواردي كه به لحاظ تشكيلاتي، محقق موقعيتي بالاتر و مؤثرتر نسبت به آزمودني  .٤

كميته اخلاق در پژوهش رسيده و توسط  تائيد، علت انتخاب آزمودني بايد به داشته باشد
 دي ثالث رضايت آگاهانه كسب شود.فر

، محقق مكلف است اطلاعات درماني غيردر انجام تحقيقات علوم پزشكي اعم از درماني و  .٥
احتمالي، فوايد و ماهيت و مدت  هايزيانو هدف انجام تحقيق،  اجرامربوط به روش 

او  اتسؤالرا به ميزاني كه با آزمودني ارتباط دارد به وي تفهيم نموده و به پژوهش 
 قيد نمايد. نامهتيرضادهد و مراتب مذكور را در  كنندهقانع هايپاسخ

از انجام تحقيق، تمهيدات لازم (از قبيل امكانات پيش در تحقيقات علوم پزشكي، بايد  .٦
، جبران رمتعارفيغپيشگيري، تشخيصي و درماني) فراهم گردد و در صورت بروز خسارت 

 شود.
متضمن رعايت حقوق مادي و معنوي  بايدمينتيجه تحقيقات نحوه ارائه گزارش يا اعلام  .٧

 (آزمودني، پژوهشگر، پژوهش و سازمان مربوطه) باشد. ربطذيعناصر 
در هر زمان كه مايل باشد از شركت در  تواندميمحقق بايد به آزمودني اعلام كند كه  .٨

ي را منصرف شود. بديهي است در صورت انصراف، پژوهشگر مكلف است مواردپژوهش 
به ايشان تفهيم نموده و او را  نمايدميكه ترك تحقيق، تبعات نامطلوبي نصيب آزمودني 

 حمايت كند
ارائه بعضي از اطلاعات به آزمودني، منجر به مخدوش شدن  ،پژوهشگر به نظر چنانچه .٩

كميته اخلاق در پژوهش باشد  تائيدگردد، عدم ارائه اين اطلاعات بايستي با پژوهش نتايج 
 آزمودني از آن اطلاعات تدارك ديده شود. موقعبهكاملي جهت آگاهي  ريزيبرنامهناً و ضم

محقق است. در مواردي كه فرد ديگري  به عهدهمسئوليت تفهيم اطلاعات به آزمودني  .١٠
 .گرددنمياين اطلاعات را به آزمودني بدهد از محقق سلب مسئوليت 
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ات مربوط به پژوهش ممنوع است. مگر شركت دادن آزمودني در پژوهش بدون ارائه اطلاع .١١
 كرده باشد. نظرصرفاينكه آزمودني، آگاهانه از حق خود در كسب اطلاعات 

تحت تجربه ) كه وجود دو گروه شاهد و Clinical Trailsدر تحقيقات كارآزمايي باليني ( .١٢
كه ممكن  اندكردهاطلاع داد كه در تحقيقي شركت  هاآزمودنيضروري است، بايستي به 

 تصادفي در يكي از دو گروه فوق قرار گيرند. طوربهاست 
) Benefits) بايستي كمتر از منافع (Riskدر تحقيقات درماني ميزان ضرر و زيان ( .١٣

كه پس از  استباشد. مرجع تشخيص نفع و ضرر، كميته اخلاق در پژوهش پژوهش 
 .نمايدميرشته مربوطه اعلام نظر  ايحرفهمشورت با متخصصان 

نبايستي از ميزان ضرري كه آزمودني  رشيپذقابلميزان ضرر  درماني غيرحقيقات در ت  .١٤
مواجه است بيشتر باشد. توضيح آنكه در محاسبه ضرر و زيان  هاآندر زندگي روزمره با 

كه آزمودني به اقتضاي  هاييزياندر زندگي روزمره، ضرورت دارد آن دسته از ضرر و 
 گردد. مستثنا استمواجه  هاآنني و مكاني با موقعيت و شرايط شغلي، سني، زما

 تواندنميعملي بودن، ساده بودن، راحت بودن، سريع بودن، اقتصادي بودن و مشابه آن  .١٥
 باشد.پژوهش توجيهي براي مواجه ساختن آزمودني با ضرر و زيان اضافي در 

پژوهش قرار مورد  هاآندر  هاييآزمودنيدر تحقيقاتي كه داراي زيان احتمالي بوده و  .١٦
كه دچار فقر فرهنگي يا اجتماعي مالي هستند، لازم است درك صحيح  گيرندمي

 كميته اخلاق در پژوهش قرار گيرد. تائيد، مورد هازياناز اين  هاآزمودني
تلقي و آن را افشا » راز« عنوانبهمحقق موظف است كه اطلاعات مربوط به آزمودني را  .١٧

اء آن را نيز فراهم كند. مگر آنكه در اين مسير محدوديتي ننموده و ضمناً شرايط عدم افش
 نمايد. آگاهكه در اين صورت بايد قبلًا آزمودني را  داشته باشد

باشد، محقق بايستي ترتيبي  اطلاعيبپژوهش در مواردي كه آزمودني از نوع دارو در  .١٨
آزمودني و يا اتخاذ نمايد كه در شرايط ضروري، اطلاعات مربوط به دارو را در اختيار 

 پزشك معالج او قرار دهد.
تحميل شود  آزمودني برپژوهش صدمه جسمي و زيان مالي كه در پي انجام  هرگونه .١٩

 بايستي مطابق قوانين موجود جبران شود.
نبايد مغاير با موازين ديني و فرهنگي آزمودني و جامعه پژوهش گوناگون  هايروشانجام  .٢٠

 باشد.
انتخاب  شپژوهروش  ازنظرنوع آزمودني و چه  ازنظرچه  پژوهششرايط مساوي در روند  .٢١

ذهني، مبتلايان به زوال  ماندگانعقبخاص (صغار،  هايگروهآزمودني از بين زندانيان و 
و جنين) از طرفي و بقيه جامعه از طرف ديگر، انتخاب اولويت  شيپرروانعقل، بيماران 

 كميته اخلاق در پژوهش است. به عهده
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با كسب رضايت  شودمين در تحقيقاتي كه نتايج آن منحصر به زندانيان شركت زندانيا .٢٢
 آگاهانه كتبي بلامانع است.

آزمودني  عنوانبهدر دسترس بودن آنان نبايد  ازجملهزندانيان را به علت شرايط خاص  .٢٣
پژوهش را از منافع  هاآن تواننميترجيحي در تحقيقات شركت داده و از طرفي نيز 

 محروم نمود.
 شيپرروانذهني، مبتلايان به زوال عقل و بيماران  ماندگانعقب ،صغار هايگروهركت ش .٢٤

و اثبات ضرورت  هاآندر كليه تحقيقات به شركت كسب رضايت كتبي از ولي قانوني 
در ابتداي تحقيق، آزمودني، زوال عقل و  كهدرصورتيانجام چنين تحقيقي بلامانع است. 

 يشيپرروان علائم مبتلابهپژوهش ه و در مدت انجام نداشت يشيپرروان علائميا 
)Psychotic signs و يا زوال عقل گردد؛ رضايت قبلي باطل بوده و بايد از ولي قانوني (

يا صغير  شيپرروانپژوهش كه در ابتداي  هاييآزمودنياو رضايت كتبي كسب شود. 
ا كبير شوند، رضايت قبلي به ترتيب واجد صلاحيت يپژوهش ، اگر در مدت انجام اندبوده

 ولي ايشان باطل بوده و لازم است رضايت كتبي جديدي از خود ايشان كسب شود.
بر روي جنين مجاز نيست. انجام تحقيقات درماني هنگامي بر  درماني غيرانجام تحقيقات  .٢٥

از آنان  كيچيهروي جنين مجاز است كه به نفع جنين و يا مادرش بوده و ضرري متوجه 
 لي قانوني جنين ضروري است.وبديهي است كسب رضايت آگاهانه كتبي از مادر  نگردد.

ضرورت و رعايت موازين قانوني  شرطبهسقط شده  هايجنين روي برپژوهش انجام  .٢٦
 بلامانع است.

رعايت اين اصول، همانا تقوا، احساس مسئوليت و  كنندهميتنظاست كه  ذكرانيشادر پايان 
 .است تعهد اخلاقي در محققين
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  دكتراي تخصصي كشور دانشجوياندريافت پژوهانه توسط  نامهآيين -٥پيوست 
  

  مقدمه:

هاي دكتري در جهت انطباق با نيازهاي اساسي كشور، گسترش نامهپايانارتقاي كيفيت  منظوربه

دانشجويان  وقتتمامنهضت توليد علم و حل علمي مشكلات كشور، تقويت و تسهيل حضور و تلاش 

 سالهستيبانداز ها و مراكز علمي و پژوهشي، در راستاي تحقق اهداف چشمدر دانشگاه  ريدكت

جمهوري اسلامي ايران مبني بر دستيابي كشور به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب 

و  اجرايي طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتري بر اساس مصوبه معاونت علمي نامهآيينغربي، 

  .شده استتدوينبه شرح زير تهيه و   ٢٨/٥/٨٨/ص مورّخ ٩٧٤٨/١ شمارهفناوري رياست جمهوري به 

  ) اهداف:١ماده 

  حل نيازهاي اساسي كشور. منظوربهتقويت و توانمندسازي فرآيندهاي پژوهشي  -١

  اي شدن پژوهش در مقطع دكتري.حمايت از توسعه كيفي و حرفه -٢

  و مأموريت گرا. تقاضامحوراي رشتهعلمي بنيادي، كاربردي و بينهاي حمايت از پژوهش -٣

  .علوم يسازيبومترغيب و تشويق توليد علم و توسعه  -٤

ايجاد و توسعه فضاي مناسب و يكسان در ظهور و رشد استعدادهاي علمي و پژوهشي در  -٥

  ژوهشي.هاي علمي و پبسط عدالت در توزيع حمايت منظوربهسطح مناطق مختلف كشور 

  ) تعاريف:٢ماده 

پرداخت مستقيم نقدي يا اعتباري به دانشجويان واجد شرايط مقطع  وجوهي است معين كه به پژوهانه:

پنج اين  مادهطبق  قرارگرفته تائيدمورد  هاآن  دكتري (پروپوزال) نامهپاياندكتري كه پيشنهاد موضوع 

  شود.نامه اعطا ميآيين

  باشد.جمهوري مينامه، معاونت علمي و فناوري رياست در اين آيينمقصود از معاونت  معاونت:

زارت بهداشت، و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  نامهوزارتين در اين آيين  منظور از وزارتين:

  باشد.درمان و آموزش پزشكي مي

فناوري و بهداشت  وزارتين علوم، تحقيقات و نظر ريزهاي دولتي دانشگاه ،منظور از دانشگاه :دانشگاه

درمان و آموزش پزشكي هستند كه دانشجويان دكتراي مشمول اعطاي پژوهانه در آنجا مشغول 

  باشند.تحصيل مي

كه پيشنهاد  وقتتماماز كليه دانشجويان دوره دكتري  اندعبارت دانشجويان مشمول پژوهانه:

ها و يا آموزشي دانشگاه يهاگروههنما و استادان را تائيدضوابط مربوط، مورد  بر اساس هاآن نامهپايان

 نامهآييندر ماده پنج اين  شدهاعلامو شرايط  قرارگرفتهساير مراكز آموزشي و پژوهشي محل تحصيل 
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  باشند.را دارا مي

باشند و تجربه و دانايي علمي و تخصصي لازم را دارا مي هستند كهاشخاص حقيقي يا حقوقي  ناظران:

  شوند.عاونت جهت نظارت بر حسن اجراي اعطاي پژوهانه انتخاب و معرفي مياز سوي وزارتين و م

  ) دامنه و كاربرد:٣ماده 

هاي دولتي مجري آموزش كليه دانشگاه وقتتمامنامه شامل دانشجويان دامنه و كاربرد اين آيين

  .باشدمي شدهتعيين يهاتياولورايگان دوره دكتري با مجوز وزارتين بر اساس بودجه و 

  :هاتيمسئول) ٤ماده 

نسبت به پيشنهاد  شدهتعيينموظف هستند با توجه به مراحل و ضوابط   دانشجويان دانشجويان:  -١-٤

آن از سوي گروه آموزشي و استادان راهنما اقدام،  تائيددكتري و پيگيري مراحل  نامهپايانموضوع 

ارائه  شدهتعيينوهشي را در مقاطع همچنين با رعايت اصول و ضوابط مقرر، گزارش پيشرفت طرح پژ

  نمايند.

دانشجوياني كه مشمول دريافت  اندموظفهاي آموزشي راهنما گروه  هاي آموزشي:گروه - ٢-٤

را به دانشگاه معرفي نموده و نيز پيشرفت انجام  شدهتصويب هاآن نامهپايانپژوهانه بوده و پيشنهاد 

  ، گواهي نمايند.ادشدهياخت پژوهانه به دانشجويان را در مراحل مختلف براي پرد  نامهپايان

گزارش  بر اساس اندموظفها امور مالي دانشگاه مسئولان ها:امور مالي دانشگاه مسئولان - ٣-٤

پژوهانه در وجه دانشجوي  شدهتعييناستاد راهنما نسبت به پرداخت مبالغ  تائيدبا   و  نامهپايانپيشرفت 

  اقدام نمايند. نامهآييناين   مشمول مطابق با ماده پنج

تحصيلي و حداكثر تا پايان مهرماه، فهرست  هرسالانتهاي  در اندموظفها دانشگاه دانشگاه: - ٤-٤

را تهيه و به وزارتين  هاآنهاي نامهپايانمشخصات دانشجويان مشمول به همراه اطلاعات مربوط به 

  ارسال نمايند.

دكتري  دورههاي معتبر و معمول خود، تعداد دانشجويان خصوزارتين بر اساس شا وزارتين:  -٥-٤

 آبان ماهتحصيلي و حداكثر تا نيمه  هرسالهاي تابعه را به تفكيك در ابتداي دانشگاه  مشمول پژوهانه

  كنند.جمهوري اعلام ميتعيين و به معاونت علمي و فناوري رياست

به تفكيك ه (يان مشمول اعطاي پژوهانمشخصات دانشجو  فهرست بر اساسمعاونت  معاونت:  -٦-٤

در چارچوب اعتبار  هاآنبندي هر دانشگاه) ارسالي از سوي وزارتين، پس از بررسي و اولويت

    نمايد.هر دانشگاه اقدام مي حساببهنسبت به پرداخت كل مبلغ پژوهانه  شدهتعيين

 نحوه تائيدوهانه و گزارش و ناظران وظيفه نظارت بر حسن اجراي مطلوب اعطاي پژ   ناظران: - ٧-٤

  .دارندعهدهبر را  هاوزارت خانههاي تحت پوشش هر يك از اجراي طرح در دانشگاه

  ) شرايط دانشجويان مشمول اعطاي پژوهانه:٥ماده 
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ضوابط و  بر اساسموزشي و پژوهشي تابع وزارتين كه ، آدانشجويان مقطع دكتري در مراكز علمي

باشند در صورت دارا بودن شرايط زير و بر اساس بودجه ل به تحصيل ميو مشغو شدهرفتهيپذقوانين 

  باشند:مي نامهآيينمشمول اين  شدهتعيينهاي سالانه و اولويت

  .باشندها نميدانشجوياني كه بورسيه يا شاغل ساير دستگاه -١-٥

موفق به گذراندن  در دانشگاه حضور دارند و در موعد مقرر وقتتمام صورتبهدانشجوياني كه  -٢-٥

  ارزيابي جامع) شده باشند.ع (آزمون جام

دكتري طبق شرايط تحصيلي تعريف شده از طرف وزارتين از پيشرفت  دورهدانشجوياني كه در  -٣-٥

  تحصيلي مناسب برخوردار بوده و مشروط نشده باشند.

خارج   غير مترقّبهمشكلات يا حوادث   ، بينيپيش رقابليغدر صورت مشروط شدن در موارد  تبصره:

دانشجوي مشمول  عنوانبهتوانند شوراي آموزشي دانشگاه مي تائيداز كنترل و اختيار دانشجو، با 

  اعطاي پژوهانه تلقّي شوند.

دانشجويان مشمول اعطاي پژوهانه بايد حداكثر ظرف مدت چهار نيمسال تحصيلي يا دو سال  -١

شوراي آموزشي (وفق  تائيددر موارد خاص كه بايد به  خود دفاع نمايند. مگر نامهپايانتقويمي از 

  نامه) رسيده باشد.بند چهار ماده پنج اين آيين  تبصره

مشمول دريافت پژوهانه  عنوانبهتوانند دانشجويان مقطع دكتري تنها در يك رشته و يك بار مي -٢

  معرفي شوند.

  ) مراحل و نحوه پرداخت:٦ماده 

تحصيلي با توجه به  هرسالختي به هر دانشجوي مشمول طرح در ابتداي كل پژوهانه پردا زانيم ١-٦

  شود.اعتبارات موجود از سوي معاونت تعيين مي

از سوي وزارتين و پس از  شدهيمعرفمعاونت با توجه به تعداد و اسامي دانشجويان مشمول   ٢-٦

از سوي دانشگاه  شدهتعيين حساببه، مبلغ كل پژوهانه هر دانشگاه را هاآنبندي اولويت

  .دينمايمواريز 

نامه جهت دريافت اين آيين  پنج مادهدانشجويان مشمول طرح با رعايت شرايط مندرج در  هيكل ٣-٦

  گيرند.پژوهانه معرفي و در اولويت قرار مي

دكتري كه در سال  دورهتوانند دانشجويان ها و مراكز آموزشي و پژوهشي ميدانشگاه تبصره:

به تصويب رسيده است را نيز جهت دريافت  هاآن نامهپايانپيشنهاد  ١٣٨٧-١٣٨٨تحصيلي 

  معرفي نمايند.  پژوهانه

اساتيد راهنما رسيده  تائيدكه به  نامهپايانگزارش پيشرفت  بر اساسمبلغ پژوهانه را  هادانشگاه   ٤-٦

  نمايند.است به شرح زير در وجه دانشجو پرداخت مي
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دكتري از سوي اساتيد راهنما و گروه  نامهپايانپيشنهاد  تائيدتصويب و  درصد پس از ٣٥  قسط اول:

  آموزشي.

  استاد راهنما. تائيداز طرح پژوهشي و  %٥٠درصد پس از ارائه گزارش پيشرفت حداقل  ٣٥قسط دوم: 

  استاد راهنما. تائيدو  نامهپاياندرصد پس از دفاع از  ٣٠ :قسط سوم

  ) نظارت:٧ماده 

بر اساس مستندات مربوط از سوي دانشگاه و   مراحل پرداخت از سوي وزارتين تائيدنظارت و  -١-٧

 صورتبهگروه آموزشي و استادان راهنماي دانشجويان مشمول صورت گرفته و مراتب در هر مرحله 

  شود.كتبي به معاونت اعلام مي

در صورتي  هانهدانشگاه موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي طرح و پرداخت پژو -٢-٧

كه دانشجوي مشمول پس از دريافت قسمتي از پژوهانه به هر دليل نسبت به پيشبرد اجراي طرح 

داري نموده و ضمن انعكاس موضوع پژوهشي خود اقدام ننمود، از پرداخت مابقي پژوهانه به وي خود

ساير دانشجويان مشمول  اعتبارات دانشگاه براي پرداخت به در سرجمعبه وزارتين، مبلغ باقيمانده را 

    نمايد.منظور 

  ساير شرايط:  )٨ماده 

پرداخت مستقيم در وجه دانشجوي مشمول طرح  صورتبهپرداخت از محل اعتبار مذكور فقط  -١-٨

  .ستيناز محل اين اعتبار در هيچ امر و قالب ديگري مجاز  كرد نهيهزمجاز است و پرداخت و 

هاي ديگر (حمايت خود از محل نامهپايانوياني كه در دوره انجام ها مجازند به دانشجدانشگاه -٢-٨

هاي دكتري، جايزه علمي بنياد ملي نخبگان، اعتبار پژوهشي اعضاي نامهپايانهاي اجرايي از دستگاه

دارند، پژوهانه زارت متبوع و ...) مساعدت مالي دريافت ميو، بورس يا كمك دانشگاه علميهيئت

آن را پرداخت نمايند، مشروط بر آنكه مجموع دريافتي دانشجويان مزبور از محل كامل يا بخشي از 

    بيشتر نشود. نامهپاياناز سه برابر پژوهانه  نامهپايانطي مدت انجام  ادشدهي يهامحلپژوهانه و 

 يهاسازمانرا با ذكر مشخصات طرح و  ٢-٨دانشجويان مشمول بند  اندموظفها دانشگاه تبصره:

رارداد دانشجو، طي فهرستي جداگانه به وزارتين ارسال نموده تا از طريق وزارتين به معاونت طرف ق

  اعلام گردد.

 يهاتيمسئولو انجام  وقتتمامكننده پژوهانه موظف به حضور و تلاش دانشجويان دريافت -٣-٨

  باشند.از سوي وزارتين در دانشگاه مي شدهينيبشيپ

فت پژوهانه پس از فراغت از تحصيل، تعهد اداري و استخدامي در قبال دانشجويان مشمول دريا -٤-٨

  پژوهانه نخواهند داشت.

هاي هاي اجرايي و سازمانتوسط دستگاه شدهاعلامهاي پژوهشي اولويت هرسالهمعاونت  -٥-٨
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لام خود را به وزارتين جهت اع نظرموردهاي قرار داده و پس از مميزي، اولويت موردبررسيمختلف را 

  نمايد.ها منعكس ميدانشگاه به

ها، نحوه اجراي طرح پژوهانه در تحصيلي حسب گزارش دانشگاه هرسالوزارتين در پايان  -٦-٨ 

  نمايند.تابع را به معاونت گزارش مي يهادانشگاه

  ):٩ماده 

اي بوده يا توسعه اي مكمل وهاي همسان و با اهداف مشترك، رابطهنامهنامه با ساير آيينرابطه اين آيين

مراكز علمي  ها ودانشگاهدر  مورداجراهاي علمي و پژوهشي معمول و ها و رويهنامهو رافع و نافي آيين

  .نخواهد بودو پژوهشي 

ماده و سه تبصره تهيه و تدوين گرديده و پس از تصويب مقامات    نامه در دهاين آيين )١٠ماده 

  .خواهد بود الاجرالازم   صلاحذي
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  دوره دكتراي تخصصي نامهپايانبرنامه پيشنهادي براي  -٦پيوست 

 تيفعال مدت طول  تيفعال نام
  (هفته)

  يتجمع يفراوان

  سازيآماده
  ١٢  ١٢  موضوع انتخاب و متون بر يمرور

  ١٦  ٤  راهنما استاد انتخاب
  ١٧  ١  پروپوزال خلاصه نوشتن

  ٢٠  ٣  گروه در نامهپاياناز عنوان  دفاع
  روپوزالپ نگارش

  ٢٣  ٣  هياول پروپوزال نوشتن
 استاد نظرات اساس بر پروپوزال اصلاح
  گروهر د پروپوزال از دفاع و راهنما

٣١  ٨  

  ٣٤  ٣  يليتكم لاتيتحصر د پروپوزال از دفاع
  ٣٦  ٢  داور نظرات اساس بر پروپوزال اصلاح

  اجرا
  ٦٠  ٢٤  اطلاعات آوريجمع و گيرينمونه
  ٧٠  ١٠  هاداده سازيآماده

  ٨٢  ١٢  يآمار وتحليلتجزيه 
  ٨٤  ٢  شرفتيپ گزارش هيته

  ٩٦  ١٢  اول و دوم و سوم يهافصل نگارش
  ١٠٤  ٨  مقاله نگارش

  يينها گزارش نگارش
  ١١٦  ١٢  نامهپايان نگارش

  چاپ مقاله يبرا رشيگرفتن پذ يريگيپ 
 انجام و استادانگزارش توسط  مرور

  اصلاحات

١٢٦  ٨+  ١٠  
١٣٤  

  ١٣٦  ٢  يينها دفاع
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  دكترا نامهپاياناز فرم گزارش پيشرفت  اينمونه -٧پيوست 
  الف) مشخصات دانشجو:

  ...........................شماره دانشجويي:... نام و نام خانوادگي:.........................    
  ..............................گرايش: .... ..............رشته تحصــيلـــي:................    

  

   :نامهپايان یهاگزارشب) ضوابط مربوط به ارائه 
خود را تنظيم  نامهپايانگزارش پيشرفت كار  باريكماه  سه هر ،دانشجو بايد پس از تصويب نهايي طرح تحقيق

   د.و در تاريخ مقرر پس از تائيد استاد راهنما به آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده تحويل نماي
  :يادآوري

آموزش گزارش را به معاون دانشكده ارجاع خواهد  ،انجام شود يرتأختاريخ تحويل گزارش با  كهدرصورتي -١
   د.دا
گزارش موجب كسر  موقعبهكه عدم ارائه  است هاگزارشمربوط به اين  نامهپاياننمره  بيستنمره از  دو -٢

   د.نمره خواهد گردي
  

  ج) گزارش پيشرفت تحقيق: 

  : نامهنپاياعنوان 
  استاد راهنما:
  استاد مشاور:

  انجام شده طي مدت مورد گزارش در چارچوب طرح مصوب: هاييتفعالاز  ياخلاصه □
  
  
  اصلاحي: يهاشنهاديپمسائل و مشكلات علمي و اجرائي به همراه  □
  
  
  مراجعه شده: نظرانصاحبو  مؤسسات □
  
  
  : نامهنپاياو اهداف  بنديزمان ازنظرميزان پيشرفت كار  □
  
  

  امضاء دانشجو                                                                                     
  
  

  
  
  

  د) نظر استاد راهنما: 
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  عنوان  رديف
  توضيح  نامهپايانارزشيابي پيشرفت 

    ضعيف  متوسط  بخشرضايت  عالي
              

١  
كيفيت كار  يشرفتپ

  دانشجو
          

            بنديزمان يترعا  ٢
  
  

 نظر نهايي استاد راهنما: 

 

  

  
  تاريخ / امضاء                                                                                                                          

  
  نظر استاد مشاور:

  

  
  
 
  

 تاريخ و امضاء

  
  :مدير گروهنظر 

  

  
  

  
  تاريخ و امضاء                                                                                                                        
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  .است هديه شيرين و يك تجربه يك جديد دانشجوي يك راهنمايي استاد، هر براي -

به اجتهاد رسيدن در رشته تخصصي  نوعيبهرسيدن به مرحله قضاوت و ارزشيابي يا  -

  تخصصي باشد.تحصيلي بايد هدف نهايي آموزش دانشجوي دكتراي 

 ديدگاهي كسب براي دانشجو به كمك بلكه نيست جزئي مسائل حل راهنما استاد وظيفه -

 .است تحقيق پروژه كل درباره معقول

 توجه نيزو علايق مشترك  روحيه به است لازم استاد تخصصي حوزه بر علاوه دانشجو، -

 .ايدنم سپري شيرين هايخاطره از باريكوله با را دوره اين تا كند

كه توجه كامل  معيارهايي وجود دارند يتخصص يدكتر نامهپايان موضوع انتخاب يبرا -

  .باشد نامهپايانموضوع  حيانتخاب صح يبرا يخوب يراهنما تواندمي هاآنبه 

 


