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یشناسشهیر دگاهیاز د، thesis  یونانیاز کلمه Tithenai 
( placing a propositionگزاره ) کی انیب یبه معنا

تز )تلفظ کلمه  یهها واژنامهبرگرفته شده است. در واژه
These میبریآن را به کار م یدر فرانسه که ما در فارس )

 یاول، منظور نوشتار یبه دو معنا آمده است. در معنا
خاص  یدر موضوع یفرد یبرگرفته از پژوهش بسوطم

. در شودینگاشته م یاست که با هدف اخذ مدرک دانشگاه
است که در قالب  یاهینظر ای دهیدوم، مراد ا یمعنا

شده و با ارائه مستندات و  یبندصورت یمنطق یهاگزاره
 یتز در معنا یبرا ی. در زبان فارسشودیادله از آن دفاع م

شده  شنهادیدوم مدعا، پ ریو در تعب نامهنایانخست واژه پ
 است. 

به  disserere نیاز کلمه الت dissertationواژه  شهیر
 یهم به معنانامه آنبحث و گفتگو است. در واژه یمعن

مشخص است که  یمشروح در مورد موضوع یانوشته
 .شودینگارش م یاخذ مدرک دانشگاه یبرا
 کیدر مراکز آکادم dissertationو  Thesis چند هر

کار هم به یجابه یمتفاوت و گاه ریمختلف در تعاب
 انیکه در پا یبه گزارش پژوهش Thesis معموالا  روند،یم

و  شودیاطالق م رد،یگیارشد انجام م یدوره کارشناس
Dissertation یصورت گرفته ط یپژوهش تیبه فعال 

دو واژه بار  نی. علت اطالق اشودیگفته م یدوره دکتر
 یهفرد دربار Thesis متفاوت آنهاست. در یمفهوم

دانش  پردازد،یخاص به جستجو در متون م یموضوع

                                                 
 ،یگروه فلسفه علم و تکنولوژ، (اریدانش) یمنجم رضایدکتر عل نویسنده مسؤول: *

 یو مطالعات فرهنگ یعلم، پژوهشگاه علوم انسان یخیو تار یپژوهشکده مطالعات فلسف

 monajemi.alireza@gmail.com. رانیتهران، تهران، ا یانسان علوم

قرار  لیو تحل هیو مورد تجز کندیم یآورموجود را جمع
 لیاص یپژوهش Dissertationکه  یحال . دردهدیم
(original است که در آن مدعا )ارائه و  دیدج یاهینظر ای

دو  thesis. همان طور که اشاره شده شودیدفاع م از آن
اول است، در  یمعادل معنا نامهانیپا نجایمعنا دارد که در ا

همان مدعا، بخش  ایدوم،  یبه معنا thesisکه  یصورت
هر رساله  گرید انی. به بشودیرساله محسوب م یدیکل
(Dissertation شامل )توجه  دیچند مدعاست. با ای کی

 یهاز واژ ،یاز علوم اجتماع یو بخش یعیداشت در علوم طب
 هیآن فرض یو به جا شودیتر استفاده ممدعا کم

(hypothesis .متداول است ) 
 یعموم یدوره دکتر یآموزش یهانامهنییدر آ رانیدر ا

وزارت بهداشت، درمان  یتخصص یو دوره دکتر یپزشک
 نیا انیدانشجو یپژوهش تیفعال یو آموزش پزشک

آمده است. اما در وزارت  نامهانیها تحت عنوان پادوره
 یپژوهش تیاغلب به فعال یو فناور قاتیعلوم، تحق

 انیو دانشجو نامهانیپا شدار یکارشناس انیدانشجو
 کلمه رساله اطالق شده است. یدکتر

دارد. به عنوان  یطوالن یانهیشیپ یسینورساله رانیا در
 نایسمانند رساله نبض اثر ابن ییهابه رساله توانیمثال، م

اشاره کرد. با مداقه  یارمو نیالدیاثر صف هیو رساله شرف
اجتهاد و رساله با هم  افتیدر توانیم ،یسنت علم نیدر ا

تنگاتنگ دارند و آن کس دست به کار نوشتن رساله  یوندیپ
 استنباط متون و ییتوانا یعنیکه صاحب اجتهاد  شودیم

، شهیدبهشتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گروه زنان(، استاد) ییغمای نویدکتر م
 (yaghmaeim@yahoo.comتهران، ایران. )

 9/11/1400، تاریخ پذیرش: 2/11/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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 و همکار ییغمای نویم توصیفینامه واژه
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 و نوآورانه باشد. عیبد اتینظر یهارائ
( هم PhD) یتخصص یدکترا انیاز دانشجو یانتظار نیچن
نظر شوند و خود صاحب یکه در موضوع پژوهش رودیم

بهتر است عنوان  یرو به دستاورد پژوهش و نیاز هم

 . میرساله اطالق کن
 یورزبا توجه به هدف و ساختار پژوهش شودیم شنهادیپ

ارشد را  یدوره کارشناس یگزارش پژوهش ران،یدر ا
 .میرا رساله بنام یو دوره دکتر نامهانیپا
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