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 (Thesis) تيشزس  ف  يرانسشوي بشه   (These) تِشز يا  (Dissertation)  رساله نامه پايان

 ةمربوط به رششت ت صصي ف در موضولي  ياناست كه داناجونوشتاري ي ان،ميس به

كنند.  در آن رشته  ن،ارش ف تدفين مي مدر  تحصيميدريايت  براي خود  تحصيمي
 يشا  كارشناسشي دفرۀ  پايشان  نوششتار  بشراي  «نامشه  پايشان » فاژۀدر بسياري از متون از 

  دكتششريدفرۀ  پايششان نوششتار  بششراي «رسششاله» يشا  «تششز» فاژۀف از  كارشناسشي ارشششد 
 نامشه بشه جشاي تمشامي نوششتارهاي مشذكور         پايشان نوشتارد. در اين شو استهادن مي

هركاور  ةريزي ف توسع ژفه  امري ضرفري براي برنامهشود. تحقيق ف پ استهادن مي
ساله داناجويان  مهترين نهاد لممي ف آموزشي است كه در آن ه دانا،ان مه  است.

ف  انجشام بسشياري را بشه   هشاي   نامشه  ها ف پايشان  ها ف مقاطع م تمف  پژفه  در رشته

 یاشم،يري  ةجش كه هر سشال التبشار ف بود  امر   به اينلنايت با  .رسانند مي سرانجام
 ا هش  نامشه  كشه آيشا پايشان    شود ميمطرح  پرس  اين شود  ها مي نامه پايان انجامصر  

آيا با صشنعت   ؟شوند تعريف ف اجرا ميهاي پژفهاي كاور  ضرفرتبر اسا  نيازها ف 
كارشناسي ارشد  ةنام هزار پايان 411حدفداً از  انهسالي ؟همسو هستندف بازار كاور 

 ةا سشرماي هش  نامه اين پاياندرفاقع شود   دكتري دياع مي ةنام پايانزار ه 5 تقريباً ازف 
  يشك سشوم يشا يشك      نامشه  پاياناين تعداد گر از ا .آيند شمار مي بهبزرگي براي كاور 

طور  شود. به باشد  بسياري از مانالت كاور ح  ميف كاربردي یهارم قاب  استهادن 

نادرست موضوع به لحاظ ارزش لممي انت اب  توان را مي ها نامه كمي مانالت پايان
انطبشا     هشا  هشا  ماشنالت ف بحشران    ها با یشال   اغمش آن نبودن مرتبطف اجتمالي  

 انداز كاور  نظارت ف راهنمايي ناكايي استادان راهنما ف ماافر ها با یا  نداشتن آن
بشه مشدر    لمومي جامعه آموزي ف گراي   داناجويان به لم  اغمش ناكايي ۀف ان،يز

يعني انت اب موضوع  تصويش   تمام جهاتها از   نامه  فضعيت پايانلنوان كرد. ايي گر
در  داناشجو  بشاالي  بشا توجشه بشه پشذيرش    سامان ف پرآسيش است.  بين،ارش ف دياع 

ايشن   البتشه  ؛ششود   ها ايزفدن مي  نامه  هر رفز بر تعداد پايان  مقاطع تحصيالت تنميمي

اخير برخي از  هاي در سالسهانه أر نيست. متايزاي  به معناي پياريت لممي كاو
ها توجه ف نظارت كايي ندارند ف نقش  ف حضورششان بشه     بر انجام پايان نامه تاداناس

نامشه   استاد راهنما يا ماافر پايان لنوان نامه به شدن بر رفي پايان درج لنوان پررن،ي
يرارسشيدن  تا  سپس دهند؛ ميپرفپوزال به داناجو ماافرن  ،ارشدر ن يقط نيست ف

. ايشن ماشن  هش  بشه     كنند همناري خود را با داناجو قطع ف يا ك  ميدياع  مولد 
  فجدان كاري هاي معياتي ه  به دغدغه فه  به مانالت اداري   انت اب داناجو

لممنرد نادرست برخي از استادان در  .گردد تادان بر مياساز  ف پرماغمه بودن برخي

 .دیار استبدان  كاور هايي است كه آموزش لالي  سيشنامه يني از آ  پايان موضوع
 

 هاا  ناماه  ها در انجام، تدوین و نگاارش پایاان   بترین آسي مهمطور کلی  به

 :اند از عبارت

 ي كاورتحصيالت تنميمي بدفن در نظر گريتن نيازهاي فاقع ةتوسع 
 تعداد باالي داناجويان در دف مقطع ارشد ف دكتري 

 

 كايي  نسبتمراكز آموزش لالي بدفن توجه به  ايزاي  پذيرش داناجو در

 داناجواستاد به 

  ها نامه ها در ارزيابي كيهي پايان دانا،انبرخي از  تواني ك 

 نامه پايان موضوع بااستادان راهنما ف ماافر  نامرتبط ت صص 

 ةحيط ما ص نبودن استادان راهنما ف ماافر فاز  ميان برخيهماهن،ي نا 
 فظايف آنان

 از  برخشي  الزم از طر  ۀماافر ةدن زمان الزم راهنمايي ف ارائندا اختصاص
 استادان به داناجو

 موضششوعدر  دانهششاي ذهنششي برخششي از اسششتا    شششدن قالششش  اي كمياششه 

 .نويسي نامه پايان

 ماافر ان راهنما فاستاداز طر  برخي از  نبود نظارت كايي 

 تحقيقهاي  آشنا نبودن برخي از استادان ف داناجويان با اصول ف رفش 
 تجربة ناكايي ف نداشتن ان،يزن در تحقيق 

 نامه پايانمحور نبودن موضوع  كاربردي نبودن ف مسئمه 
 انت اب نادرست رفش تحقيق 

 هاي دي،ران برداري از پايان نامه كپي 

 تحقيق ف پژفه   تسهيالت ف تجهيزات مورد نياز براي كمبود بودجه 

 نامه پايان ناتواني برخي از داناجويان در ن،ارش ف تدفين 

 داناجويان با اخال  پژفه برخي از آشنايي  نا 
 گرايي آموزي ف گراي  به مدر  اغمش داناجويان به لم  اند  ۀان،يز 

 ها از طر  مراكز آموزشي ندادن زمان كايي براي انجام پايان نامه اختصاص 

    صششورت  انعنششا  نيششايتن ماششنالت صششنعت بششه جامعششة داناشش،اهي بششه

 هاا هد  اختصاص موضولات مهيد به پايان نامهسيستماتيك ف اصولي ب

 هاي نامه نيايتن امتياز فيژن براي استادان ف داناجوياني كه پايان اختصاص
 دهند. كاربردي انجام مي

هشاي آموزششي    نويسشي در اكثشر گشرفن    نامشه   پايشان  يراينشد شواهد بيان،ر آن است كه 
هر كسي به ميزان تا ي است هاي كيهي شدن ف ضرفر هاي ايران دیار بحران دانا،ان

ب اشي از ايشن    .آن گشامي بشردارد   ريشع نقاي كه در اين بارن دارد به سه  خود در 
اما ب اي دي،ر  ؛گردد كه مربوط به خود داناجوست توانايي به كمبودهايي بر مينا

 -تحصي  ۀكه در دفراست هاي آموزشي ف كارهاي پژفهاي  رفشبرخي از مربوط به 

يعنشي   ؛كنشد  نمشي بشه داناشجو منتقش      را توانشايي الزم  -ارشد یه كارشناسي ف یه
بنابراين   .كسش كندبه شنمي نيست كه داناجو اين توانايي را هاي آموزشي  برنامه

 ها ضرفري است. هاي آموزشي دانا،ان رفز رساني برنامه بازن،ري ف به
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