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 راهنمای نگارش

 دانشجوی گرامي  

 

 به مربوط زمینه یک در است موظف دانشجو آن طی که است تکمیلی تحصیالت دوره تحصیلی رحلهم آخرین نامه پایان ارائه

 موظف تحصیالت تکمیلی دانشجویان کلیه و بپردازد وعملی( )نظري علمی تحقیق به راهنما استاد نظر زیر خود، تحصیلی رشته

 باشند. می تحصیلی نیمسال آخرین در خود نامه پایان از دفاع به

 با دانشجو نمودن آشنا اصل در «راهنماي نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد»تهیه و تدوین سند حاضر  اصلی اهداف از یکی

مشتمل بر  سندي مکتوب و ماحصل فرایند پژوهشی و نامهاست. در واقع، پایان علمی مبحث یک تنظیم و نگارش نحوه

 بر مروري ،بیان مسئله و مقدمه نمودارها، و جداول صاویر،ت فهرست مطالب، تفصیلی فهرست چکیده، هایی مانندقسمت

 و بحث ،روش کار و مواد و فرایند تحقیق ،ک یا چهارچوب مفهومیتئوری اطالعات آخرین و مطالعات و تحقیقات گذشته

 و اهنمار اساتید نظارت و هدایت با و دانشجو توسط که ها استو پیوست مأخذ و منابع فهرست پیشنهادات، گیري،نتیجه

لذا بایستی به طور منطقی، علمی و بر اساس استانداردهاي پیشنهاد شده معاونت شود. می تدوین و تنظیم مشاور استادان همکاري

و  شکل ظاهري، نحوهمفاد ویرایشی و ساختاري مانند  لحاظهماهنگی از  دستیابی به حداکثر میزانتحصیالت تکمیلی نگاشته شود. 

اي مهمترین هدف تدوین چنین شیوه نامهتکمیلی  تحصیالت نامه دانشجویان دورهپایاندر پردازي صفحهتایپ، صحافی و  فرمت

، تا جاي ممکنها استقالل علمی رشته و احترام بههاي مختلف نامه در رشتهتدوین پایان در تشتتلذا به منظور پرهیز از  است.

و بر اساس استانداردهاي ارائه شده در  نامه خود را به زبان فارسیایانپمقطع تحصیالت تکمیلی  دانشجویانضرورت دارد تمامی 

تمامی قسمت هاي پایان نامه از حیث انطباق با استانداردهاي توصیه شده در این شیوه نامه توسط کارشناسان و د. کننتنظیم  این سند

مورد قبول  ،اي تعیین شده برخوردار نباشداز استانداردهبه دقت بررسی شده و در صورتی که مدیر حوزه تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه قرار نخواهد گرفت.

 

و دریافت مجوز   هانامه پایان بین هماهنگی حفظ براي دانشجویان جانب از حاضر نامهشیوه تمامی استانداردهاي رعایت* نکته: 

 است.  الزامیدفاع و فراغت از تحصیل 
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 نامهيانپا تحقيقاتي طرح ارائه مراحل

 دانشکده  پژوهشی معاونت سایت وب از عنوان از دفاع هايفرم دریافت -1

 .1شماره  فرم تکمیل و اول( راهنماي استاد نظر )با مشاور استاد و اول راهنماي استاد تعیین -2

نما و اعضاي گروه ارائه *نکته: همکاري استاد راهنماي دوم تنها در صورتی امکان پذیر است که دالیل کافی از سوي اساتید راه

 د.باش کامالً متفاوتتخصص  حایزد راهنما باید و البته استا شود

 (2شماره  )فرم راهنما استاد نظارت تحت و هماهنگی با دانشجو توسط نامهپایان عنوان انتخاب -3

است. بنابراین، الزم است * نکته: یکی از موارد حایز اهمیت در انتخاب موضوعات پژوهشی نوآوري و تازگی موضوع پژوهش 

 عنوان مورد نظر از سوي دانشجو و تیم تحقیق به دقت بررسی گردد. « تکراري نبودن»

 باشد.*نکته: حداکثر زمان براي دفاع از پروپوزال انتهاي نیمسال دوم تحصیلی می

 استاد تأیید و (4 شماره )فرم شجودان توسط نامه پایان پروپوزال فرم و (3 شماره )فرم موضوع و عنوان تصویب فرم تکمیل -4

 شده. تکمیل فرمهاي ارائه و راهنما

 گروه مدیر توسط دانشکده پژوهشی معاونت به شده تکمیل موضوع و عنوان تصویب فرم و شده تکمیل پروپوزال ارسال -5

 نامه. پایان موضوع و عنوان تصویب جلسه برگزاري درخواست و معرفی داوران و تکمیلی تحصیالت

نامه، پیشنهاد اساتید ناظر از پایان موضوع تصویب و عناوین پژوهشی جلسه شوراي تحصیالت تکمیلی و ارزیابی برگزاري -6

 جلسه.صورت فرم تکمیل سوي استاد راهنما و گروه آموزشی و

 عدم تصویب عنوان، مراحل مذکور مجدداً تکرار خواهد شد.نکته: در صورت *

 11هادات و اصالحات مد نظر داوران را با هماهنگی استاد راهنما و مشاور حداکثر ظرف مدت *نکته: دانشجو موظف است پیشن

 دانشکده تحویل نماید. تحصیالت تکمیلی پروپوزال اصالح شده را به مدیرروز اعمال کرده و 

 نسخه و شده حاصال پروپوزال اصل همراه به (5 شماره )فرم پروپوزال در شده انجام اصالحات تأییدیه فرم ارائه -7

 .دبیرخانه( در شده شماره و )تاریخ پژوهشی دانشکده معاونت به آن الکترونیکی

 (. 9شماره  )فرم مشاور اساتید حکم و (8، 7 شماره )فرمهاي  راهنما اساتید حکم (،6 شماره )فرم دانشجو ابالغ صدور  -8

 .دانشکده پژوهشی معاونت توسط دانشجو با نامه پایان پژوهشی طرح قرارداد عقد -9

 دانشگاه. پژوهشی معاونت به منعقده قرارداد و مصوب پروپوزال ارسال -11

 دریافت کد اخالق از سوي معاونت پژوهشی دانشگاه. -11

 کار شروع و اطالعات( آوري )جمع محیط پژوهشی به مراجعه جهت دانشکده پژوهشی معاونت از نامه معرفی دریافت -12

 نامه. پایان

 پژوهشی دانشکده. معاونت به (11 شماره )فرم نامه پایان اجراي زمان مدت اساس بر اي دوره گزارشات هارائ -13

 راهنما استاد نظارت )با دانشکده معاونت پژوهشی به نامه پایان از مستخرج مقاله وصول اعالم و طرح نهایی گزارش ارائه -14

 .تحصیالت( گروه مدیر و ناظر تأیید و

 حسابداري. به طرح خاتمه نامه ارسال و دانشجو و راهنما استاد به نامه پایان طرح هخاتم اعالم -15

 .دانشگاه پژوهشی معاونت به طرح خاتمه و مقاله وصول اعالم طرح، نهایی گزارش ارسال -16

 و 11 شماره هايمفر و ( وغیره تکثیر وسایل، و و مواد مسافرت، )فاکتور نامه پایان هزینه به مربوط فاکتورهاي ارائه -17

 پروپوزال. هايهزینه مبلغ به چک پرداخت و دانشکده پژوهشی معاونت به دانشجو توسط فاکتور( بدون يها)هزینه12
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 موضوع و عنوان تصويب و عنوان از دفاع جلسه برگزاری از بعد نامهپايان از دفاع مراحل
 و دانشکده پژوهشی از معاونت نامه پایان موضوع و عنوان یبتصو ابالغ و نامه پایان نگارش و تدوین راهنماي دریافت -1

 دانشجو. توسط واحد انتخاب برگه تحویل

 راهنما بر اساس شیوه نامه معاونت تحصیالت تکمیلی )حداکثر در نیسمال چهارم(. استاد نظارت تحت نامه پایان نگارش -2

 جلسه برگزاري از قبل هفته 3 حداکثر تکمیلی تحصیالت روهگ مدیر به نامه به صورت پرینت شده پایان نویس ارائه پیش -3

 دفاع.  پیش

 تکمیلی و دریافت تاییده انجام اصالحات و بالمانع بودن انجام پیش دفاع.  تحصیالت گروه انجام اصالحات مد نظر مدیر -4

 جلسه برگزاري تاریخ تعیین و راهنما استاد توسط 13 شماره فرم تکمیل و دفاع پیش جلسه برگزاري جهت آمادگی اعالم -5

  شده تکمیل ارائه فرم و داوران تعیین و دفاع پیش

هماهنگی باید در بدو امر با سپس با با مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده و سپس اساتید ناظر *نکته: به منظور تعیین وقت جلسه دفاع 

 صورت بگیرد. 

 توسط نامه پایان گزارش ارائه و دانشجو و درون گروهی داوران اور،مش راهنما، اساتید حضور با دفاع پیش جلسه برگزاري -6

 (.14دفاع )فرم شماره  پیش صورتجلسه تنظیم و داوران اصالحی نظرات ارائه دانشجو و

 پیش صورتجلسه ارسالو  هفته یک مدت راهنما ظرف استاد نظارت و با هماهنگی دانشجو توسط الزم اصالحات انجام  -7

 گروه.  مدیر توسط دانشکده پژوهشی تمعاون به دفاع

 جلسه برگزاري آمادگی اعالم فرم ( و15 شماره )فرم نامه پایان اصالحات انجام تأییدیه فرم و شده اصالح نامه پایان ارائه -8

 عدفا جلسه برگزاري جهت پیشنهادي تاریخ تعیین و دانشکده پژوهشی به معاونت راهنما استاد توسط (16 )فرم شماره دفاع

 نهایی. 

به صورت چاپی در تابلو اعالنات مشخص شده و همچنین از طریق سایت  دانشجو توسط رسانی برگزاري جلسه دفاع اطالع -9

 (.17 شماره )فرمدانشکده 

 از طریق داوران شده و تایید شده توسط مدیر تحصیالت تکمیلی و اساتید راهنما و مشاور براي اصالح نامه پایان ارسال -11

 .داستا

 روز قبل از تاریخ برگزاري جلسه دفاع به اساتید ناظر تحویل فرماید. 15نکته: ضروري است دانشجو فایل مذکور را حداکثر *

 نکته: در صورت تمایل اساتید ناظر دانشجو موظف است پایان نامه را به صورت پرینت شده و چاپی به اساتید ناظر تحویل بدهد.*

به « فرم دریافت فایل پایان نامه از سوي استاد ناظر»صحت ارسال و دریافت پایان نامه را به واسطه تیم پژوهش موظف است نکته: *

 مدیر تحصیالت تکمیلی گزارش نماید. 

 اساتید داوران، آموزش، اداره نماینده تکمیلی، تحصیالت گروه پژوهشی شوراي اعضاي حضور با دفاع جلسه برگزاري -11

 اصالحی نظرات ارائه و دانشجو توسط گزارش ارائه و راهنما استاد هماهنگی با مدعوین و سایر دانشجو و مشاور و راهنما

 (.18 شماره )فرم دفاع صورتجلسه تنظیم و داوران

در جلسه دفاع الزامی است و بدون حضور نماینده تحصیالت تکمیلی جلسه دفاع اعتبار  نماینده تحصیالت تکمیلینکته: حضور *

 رسمی ندارد. 

به منظور رسمیت یافتن جلسه دفاع الزامی است و حضور نماینده تحصیالت تکمیلی جلسه دفاع اعتبار  اساتید ناظرکته: حضور ن*

 رسمی ندارد. 
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نکته: به انتخاب مدیر تحصیالت تکمیلی یکی از اساتید ناظر به منظور اطمینان از اعمال دقیق اصالحات مطرح شده در جلسه دفاع *

 گردد.تعیین می

و تایید اعمال اصالحات  هفته یک مدت راهنما ظرف استاد نظارت و با هماهنگی دانشجو توسط الزم اصالحات انجام -12

 توسط استاد ناظر.

 و اصالحات انجام تأییدیه اخذ و راهنما استاد به صحافی از قبل)مورد تایید استاد ناظر منتخب(  شده اصالح نامه پایان ارائه -13

 ارسال و دفاع جلسه برگزاري از پس روز 11 حداکثر ( 21 و 19 و 15شماره  هايمقاله )فرم تأیید و نامه نپایا کار اتمام

 .راهنما استاد توسط گروه مدیر براي مذکور هايفرم

و تکمیل فرم هاي شماره  دانشجو توسط آدرس زیر به ایران علمی مدارك و اطالعات سایت در نامه پایان اطالعات ثبت -14

 .23و  22
WWW.THESIS.IRANDOC.AC.IR 

 دانشکده. پژوهشی ( به معاونت21و  19، 15 شماره هاي)فرم مقاله تأیید و کار اتمام و اصالحات انجام تأییدیه فرم ارسال -15

 و اورمش استاد اهنما، استاد ر کتابخانه، به نامه پایان( CDهمراه یک عدد لوح فشرده ) به شده صحافی نامه پایان ارائه -16

 دفاع. جلسه از پس هفته 2 مدت ( ظرف21نامه )فرم شماره  پایان تحویل رسید تکمیل و دانشکده پژوهش

 .آموزش اداره به دانشجو نمره اعالم و دفاع صورتجلسه ارسال -17

 

 

 تکمیلی یالتتحص پژوهشی شوراي در نامهپایان موضوع و عنوان تصویب از پس ماه 3 از زودتر نامهپایان از دفاع*نکته: 

 و تحویل نامهپایان تأیید و تکمیل به نسبت فوق زمانی فاصله گرفتن نظر در با دانشجویان است الزم بنابراین نیست. پذیرامکان

 .نمایند اقدام دانشکده پژوهشی معاونت به آن
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 نامهپايان نگارش نحوه

بنابراین،  ،شود بیان نامهضروري در تدوین و نگارش صحیح پایان نکاتاهم استانداردها و  نامه سعی شده استاین شیوه در

 پذیري باال موارد زیر را رعایت فرمایند. تمامی دانشجویان با مسئولیت ها،نامه پایان بین هماهنگی ایجاد ضروري است به منظور

 

 يا رساله به ترتيب شامل موارد زير است: نامه يک پايان  اجزاء

 بخش مقدماتي:

 شامل موارد زیر است:گذاري شود. این قسمت حروف الفبا شماره ید با استفاده ازدر این قسمت، صفحات با

 جلدروي  -أ

 صفحه سفید -ب

 بسم ا... الرحمن الرحیم -ج

 پژوهش از اداره دفاع، جلسه برگزاري از پس تائیدیه دفاع. این جلسه در حاضر داوران هیأت اعضاي تأییدیه صفحه  -د

 شود.یم دریافت دانشکده

 ...( شماره )فرم است شدهء امضا و تکمیل دانشجو توسط که دانشجویان رساله / امهنپایان چاپ نامهآیین صفحه  -ه

 فرم شماره ... (اسامی استاد راهنما، اساتید مشاور، دانشجو، سال تحصیلی) فارسی صفحه عنوان -أ

 گیرد(در انتهاي پایان نامه قرار میفرم امضاء معاونت آموزشی ) -ب

 در یک صفحه() (Dedicationقدیم )ت -ج

 )در یک صفحه( (Acknowledgements)اريزصفحه سپاسگ -د

 صفحه تنظیم شده باشد.  یک در ها وترجیحاًکلید واژه و شامل کلمه 411 حداکثر :(Abstract) فارسیچکیده  -ه

 (Table of Contents)  مطالبفهرست  -و

 ( )در صورت نیاز(Tables listفهرست جداول ) -ز

 )در صورت نیاز( (Abbreviations) هانشانه ئم وفهرست عال -ح

 )در صورت نیاز( (List of Figures Pictures and Mapsها )و نقشه هافهرست نمودارها، عکس -ط

 

 نامه:بخش اصلي يا متن پايان

 شود.ها است که در پنج فصل مجزا ارائه میوعاً شامل این قسمتمگذاري صفحات از این بخش شروع شده و مجشماره

 کنند.  اعمال را بیشتري جزئیات بند 3در توانندمی نیازهاي خود به توجه با تخصصی هايگروه*نکته: 

 

 (Introduction، بیان مسئله )مقدمه، کلیات فصل اول:

 (.Literature reviewفصل دوم: بررسی متون و مروري بر مطالعات انجام شده )

 (.Material and methodsفصل سوم: مواد و روش کار )

 (.Resultsها )فصل چهارم: یافته

 .(Conclusion) و منابع و ضمائم پیشنهاداتپنجم: بحث و نتیجه گیري، فصل 
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 نامه: بخش انتهای پايان

این . شودتدوین می نامه ترجمه وموارد ارائه شده در صفحات ابتدایی پایاننامه باید به زبان التین و عیناً مشابه این بخش از پایان

 قسمت شامل این موارد است: 

a)  چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدي باشد.منطبق بر چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه انگلیسی )الزامی است(: چکیده 

b) شماره ...( طبق فرم -صفحه عنوان انگلیسی )الزامی است 

c) (شماره ...طبق فرم  -)الزامی است پشت جلد 

 

 اطالعات کلی:

 کليات

 فارسی:  فونتB Lotus براي متن 14، سایز 

  :فونت انگلیسیTimes New Roman براي متن 12، سایز  

  :مترسانتی 3حاشیه راست 

 مترسانتی 2هاي باال، پایین و چپ، حاشیه 

 فاصله بین سطرها (Line Spacing ) :5/1 سطر 

  :اندازه کاغذA4 

 گذاري شوند. حروف الفباي فارسی شماره نامه )تا قبل از شروع فصل اول( باصفحات ابتدایی پایان 

 طور دایم نگهداري شود.ه انشجو بد شود شکل الکترونیکی و یک نسخه چاپی از گزارش نزدتوصیه می 
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 نامهجزئي مرتبط با بخش مقدماتي پاياناطالعات 

 نامه: جلد پايان روی مشخصات

نامه، نام و نام خانوادگی اساتید راهنما،  ی قزوین، نام دانشکده بهداشت، عنوان پایانشامل آرم دانشگاه علوم پزشک ،صفحه روي جلد

 نامه می باشد. )فرم شماره ...(نویسنده، مقطع و رشته و تاریخ تهیه پایان

 

 باشد. 3×3آرم دانشگاه کامالً در وسط قرار گیرد و در اندازه  -1

سانت و قلم  2سانتیمتر و حاشیه از دو طرف  5/5از باالي صفحه « درمانی قزوین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی»متن  -2

 زده شود. 21آن با تیتر سیاه سایز 

 متر باشد. سانتی 5/6( فاصله از لبه باالي کاغذ Bold) 14دانشکده بهداشت کامالً در وسط با فونت  -3

 متر باشد. سانتی 8فاصله از لبه باالي کاغذ با ( Bold) 14در وسط با سایز  در رشته .... نامه جهت اخذپایان -4

 متر باشد. سانتی 11( فاصله از لبه باالي کاغذ Bold) 21عنوان با سایز  -5

نامه، به اندازه بخشی از عنوان پایاندر واقع، متر باشد. سانتی 12فاصله از لبه باالي کاغذ  Bold 18  نامه با فونت تیتر وعنوان پایان -6

 .شودگفته می (Running title) کاراکتر درج شود. به این عنوان، عنوان جاري 51اکثر حد

 متر باشد. سانتی 16فاصله از لبه باالي کاغذ  21استاد راهنما با سایز  -7

 متر باشد. سانتی 17فاصله از لبه باالي کاغذ  Bold 14نام و نام خانوادگی استاد راهنما با سایز  -8

 متر باشد. فاصله از لبه باالي کاغذ سانتی 21اور با سایز استاد مش -9

 متر باشد. سانتی 21فاصله از لبه باالي کاغذ  Bold 14نام و نام خانوادگی اساتید مشاور با سایز -11

 متر باشد. سانتی 24فاصله از لبه باالي کاغذ  14نگارش با سایز  -11

نام و نام خانوادگی کامل دانشجو )متر باشد. سانتی 25فاصله از لبه باالي کاغذ  14ایز نام و نام خانوادگی دانشجو نگارش با س -12

 (نامه درج شودنگارنده پایان

ناماه در آن انجاام شاده،    سال تحصیلی که دفااع از پایاان  )متر باشد. سانتی 27فاصله از لبه باالي کاغذ  14سال تحصیلی با سایز  -13

 (درج شود

 . هاي فانتزي مجاز نیستبدیهی است استفاده از فونت و باشدتنها فونت تیتر ستفاده روي جلد توجه: فونت مورد ا

 نامهرنگ جلد براي پایان( هاي مقطع کارشناسی ارشدMScسورمه :)اياي با حروف نقره. 

 نامهرنگ جلد براي پایان( هاي مقطع دکتراي تخصصیPhDمشکی با حروف طالیی :) . 

 .نقطه نگذارید MScیا  PhDدهنده ف تشکیلمابین حرو *نكته:

 

 راهنما برای پشت جلد
 باشد. 3×3آرم دانشگاه کامالً در وسط قرار گیرد و در اندازه  -1

 .سانت 5/4و فاصله آن از لبه باالي صفحه   Times New Roman Bold 20متن دانشگاه به التین با قلم  -2

 .سانت 5/6و فاصله آن از لبه باالي کاغذ  Times New Roman Bold 18دانشکده پیراپزشکی با قلم  -3

 سانت. 8صله آن از لبه باالي کاغذ و فا Times New Roman Bold 16پایان نامه جهت اخذ با قلم  -4

 .سانت 11و فاصله آن از لبه باالي کاغذ  Times New Roman Italic Bold 20عنوان با قلم  -5
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 .سانت 11و فاصله آن از لبه باالي کاغذ  Times New Roman 18عنوان پایان نامه با قلم  -6

 .سانت 17و فاصله آن از لبه باالي کاغذ  Times New Roman Italic Bold 20استاد راهنما با قلم  -7

 .سانت 18و  فاصله آن از لبه باالي کاغذ   Times New Roman Bold 18نام و نام خانوادگی استاد راهنما با قلم  -8

 .سانت 21فاصله آن از لبه باالي کاغذ  وTimes New Roman Italic Bold 20ستاد مشاور با قلم ا -9

 .سانت 21و فاصله آن از لبه باالي کاغذ   Times New Roman Bold 18نام و نام خانوادگی اساتید مشاور با قلم  -11

 .سانت25فاصله آن از لبه باالي کاغذ  14با قلم زر سیاه  Times New Roman Italic Bold 20نگارش با قلم  -11

 .سانت 26و فاصله آن از لبه باالي کاغذ   Times New Roman Bold 18نام و نام خانوادگی پژوهشگر با قلم  -12

 .سانت 28و فاصله آن از لبه باالي کاغذ   Times New Roman Bold 18سال تحصیلی با قلم  -13
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 )فرم شماره ... (  فحه :  بسم اهلل الرحمن الرحيم اولين ص

 

 ادر و تزئینات مختلف خودداري شود.از بکار بردن ک بشکل ساده و مشخصی صفحه آرائی گردد و

 یا هر گونه عبارت در ارتباط با یاد خداوند درج شود. «بسم اهلل الرحمن الرحیم»شود در این صفحه عبارت توصیه می

 

 )مندرجات روی جلد( حه شناسنامهصفيا  صفحهدومين 

 . شودمندرجات این صفحه، عیناً مطابق مندرجات روي جلد تهیه و تنظیم می

، نام و نام خانوادگی اساتید راهنما، مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه بهداشت ، نام دانشکدهقزوین علوم پزشکی شامل آرم دانشگاه

ها در بانکهاي اطالعاتی ماشینی و نامهچون عناوین پایان .کر نام مشاورین در این صفحه()مانند صفحه اصلی با ذ پایان نامه می باشد

تواند داشته باشد و الزم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد. یک پایان نامه / رساله بیش از یک عنوان نمی ،شوددستی حفظ می

 ی باشد.عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان نامه باید عیناً یک

 

 صفحه تعهد نامهيا  اظهارنامه دانشجو

 ) طبق نمونه( .کندکند که پایان نامه حاصل تالش وي بوده و صحت مندرجات آن را اقرار میدر این برگ دانشجو اقرار می

 

 (Copyright and Ownershipچاپ و تكثير و مالكيت نتايج )

ن نامه متعلق به دانشکده بوده و هر گونه کپی و استفاده از آن تنها با اجازه اعالم می کند که کلیه حقوق پایادر این برگ دانشجو 

 ) طبق نمونه( نویسنده مجاز است.

 

 (Dedication) و تشكر تقديم

شود. اگر چه متن این صافحه باه   نامه به ایشان تقدیم میاین صفحه اختیاري است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد که پایان

اساتاد راهنماا قارار    ماتن آن ماورد تأییاد    الزم است اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشور  شخصی بستگی دارد، سلیقه

 گیرند:صفحه، موارد زیر مورد سپاسگزاري و قدردانی قرار می 2در این بخش، حداکثر در گیرد. 

 رئیس بخش، دانشکده، دانشاگاه یاا مسسساه    وه یا مدیر گرهایی که شایسته ذکر هستند؛ مثالً حمایت کلی از سوي کمک

 .مربوطه

 هاي فنیکمک. 

 کمک مالی، مواد و ابزار با ذکر ماهیت کمک. 

 اند. الزم است از این افراد، نام برده و فعالیات و کماک آنهاا توضایح     نامه، کمک کردهافرادي که در تهیه و اجراي پایان

 . «کنندگان در آزمون بالینیکتشر»، «مشاور علمی»؛ به عنوان مثال: داده شود

 .سایر مواردي که بنابر تمایل و انتخاب دانشجو قدردانی از آنان ضرورت دارد 

 

 : داوران هيأت تأييديهفرم 

 نمونه( )طبق .استنامه بیانگر کلیات پایان که معاونت آموزشی دانشکدهتصویب نامه با امضاي 
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 اریزاسگپصفحه س

شود. سپاسگزاري می ،انداین صفحه از افرادي که در انجام پایان نامه به نحو مسثري همکاري نمودهاین صفحه اختیاري است. در 

 حداکثر یک صفحه سپاسگزاري و یک صفحه تقدیم با همان مشخصات حاشیه صفحه چکیده باشد.

 

  فارسي  چكيده

کلمه  411متن چکیدة فارسی، حداکثر از . کندقمند خواننده را به مطالعه آن عالتواند می نامه است کهاز پایان چکیده بخش مهمی

ش باشد. در بخ «گیريبحث و نتیجه »، و « هایافته » ،« روش بررسی »، «سابقه و هدف»هاي یل شده و داراي عنوان و بخشتشک

، حاوي «بررسیروش »یا اهداف مطالعه ذکر شوند. بخش  ، باید عالوه بر ذکر مختصري از سابقه موضوع، هدف«سابقه و هدف»

، «هایافته»مورد بررسی یا حیوانات آزمایشگاهی، روش مشاهده و تحلیل( باشد. بخش  اصلی مطالعه )انتخاب افراد گروه هايروش

، نتایج اصلی مطالعه قید «گیريبحث و نتیجه»همیت آماري آنها( باشد. در بخش هاي خاص و اهاي اصلی مطالعه )دادهحاوي یافته

 ایج مطالعات دیگران مقایسه گردد.هاي جدید و مهم تحقیق  تأکید گردیده و  با نتبر یافت شوند. همچنین

 :شامل بخشهاي زیر باشدچکیده باید در عین کوتاه بودن 

  زمینه و هدف 

 مواد و روش کار 

 هایافته 

  گیري نتیجهبحث و 

 هاکلید واژه 

 

 نکات زیر رعایت شود: نآدر نگارش و  شود تدویم باید در یک صفحهالزاماً چکیده 

  استفاده شود. ها و عبارات سلیس، آشنا، با معنی و  روشن کلمهاز متن چکیده در 

 اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.و  نامه به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده از ذکر منابعچکیده، جدا از پایان 

 خودداري شود.نامه در چکیده از درج مشخصات مربوط به پایان 

 ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود.ها، فرضیهها( و اصطالحات جدید یا نظریهچکیده باید روي اطالعات تازه )یافته 

 انگلیسی از نظر محتوا یکسان باشد.الزم است چکیده فارسی و 

 کلمه باشد 6تا  3باید  هاکلید واژه. 

  نظرمورد  واژگانبا استناد به ها باید کلید واژه MESH (Medical Subject Headings) .استخراج شود 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh 

 د که وانتخاب ش نابراین باید در حد امکان کلماتینامه هستند. بدر پایان محتویات اصلی منرجراهنماي محور و ها کلید واژه

 ید. ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نما

 هاي جدید استفاده نمودتوان از واژهدر صورتی که براي واژه خاصی، واژه کلیدي مناسبی وجود ندارد، می. 

 باشد. رسیده راهنما استاد تأیید به حتماً باید چکیده 

 یشتريجزئیات ب با است، نبوده معمول حال به تا و شودمی ارائه بار اولین براي نوینی روش رساله نامه/ پایان در اگر 

 شود. ذکر
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   از نکات چکیده نگارش روند تسلسل و دقت رعایت و زبانی دستور یا امالیی هايغلط نداشتن مطلب، بودن تمیز 

 .شود گرفته نظر در باید که است دیگري مهم

 

 هافهرست

 فهرست مندرجات

 فهرست جداول

 هافهرست شکل
 شود.لفباي انگلیسی مرتب می(، به ترتیب حروف اAbbreviations)  هانوشتفهرست کوته

 

 ها ، فهرست جداول، فهرست اشکال و سایرنامه / رساله بترتیب فهرست مطالب ، فهرست عالئم و نشانهپایان فارسی بعد از چکیده

کر شده عناوین ذ شود.ذکر نمی گیرند. در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان نامه )تقدیر ، تقدیم ، چکیده و...(ها قرار میفهرست

 . رست مطالب باید عیناً با عناوین خود متن مطابقت کندهدر ف

 ها بین دو عنوان پشت سر هم باید فاصله بیشتري باشد که دو عنوان را از یکدیگر متمایز کند ولی براي یک عنوان در فهرست

 د.که بیش از یک خط است باید فاصله معمولی بکار برده شود و شماره صفحه درخط دوم ذکر شو

 گذاري شود.شماره فارسیها با حروف ها ، جداول، اشکال و سایر فهرستهاي مطالب ، عالئم و نشانهفهرست 

 صورت ه گیرند بدر صورت نیاز( و چکیده انگلیسی که بدنبال متن اصلی پایان نامه / رساله قرار می) هاپیوستترتیب مراجع، ه ب

 شوند.له در فهرست مطالب تایپ میتیتري مجزا از فصول دیگر پایان نامه / رسا

 شودنمی ذکر و... چکیده ، تقدیم نامه شامل تقدیر، پایان اولیه صفحات مطالب فهرست در. 

 .فهرست مطالب همراه با شماره عنوان و زیر عنوانها به صورت  زیر نوشته شوند 
 زیربخش         زیر زیربخش     بخش   فصل

 3      -     2 -     4        -      2 

 یعنی فصل سوم، بخش دوم، زیر بخش چهارم و زیر زیر بخش دوم

  .تا حداکثر چهار سطح یا زیر بخش می توان در فهرست بندي شماره گذاري کرد 

  .حد فاصل بین شماره فهرست و شماره صفحه با نقطه چین کم رنگ پر شود 

 عنوان اصلی فصل( ها به صورت توپرBold .باشد ) 

 است.« شماره شکل، عنوان، صفحه»و شامل  است شروع فهرست اشکال از صفحۀ جدیدو شکال اجباري است. درج فهرست ا 

  است.« شماره جدول، عنوان، صفحه» شروع فهرست جداول  از صفحه جدید و شاملدرج فهرست جداول اجباري است و 

   و باید: ودشمیت جداول آورده بالفاصله در صفحه پس از فهرسدرج فهرست عالئم و اختصارات اجباري است و 

 )چیدمان الفبایی داشته باشد )اول یونانی بعد التین 

 .به طور مثال: عالمت، معادل کامل انگلیسی و معادل فارسی در سه ستون مجزا آورده شوند 
MSD Musculoskeletal disorders   اختالالت اسکلتی عضالنی 

از ابتاداي  در واقاع،  فبایی و پس از آن به صورت رقمی )عددي( شاماره گاذاري شاود.    این قسمت پایان نامه به صورت النکته: تا *

 شوند.گذاري مینامه تا انتهاي صفحات داخلی، با استفاده از حروف الفباي فارسی شمارهصفحه شناسنامه پایان
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از ابتداي صفحه متن اصلی واقع، در  گذاري به صورت رقمی )عددي( صورت گیرد.ز این نقطه )شروع اولین فصل( شمارهانکته: *

 شود.گذاري میگذاري جداگانه بوده و با استفاده از اعداد شمارهنامه تا انتهاي آن، داراي شمارهپایان

 
 

 متن اصلي پايان نامه

 :در قالب یک فصل آورده می شوند ترجیحاً هاي زیر می باشدکه هر یک از اینها که شامل قسمت 

  :مسئله و اهمیت موضوع( بیان) مقدمهفصل اول 

  :بررسی متون )مروري بر مطالعات گذشته(فصل دوم 

 مواد و روش کار )روش تحقیق(فصل سوم : 

  ها: یافتهچهارمفصل 

 گیري و پیشنهاداتفصل پنجم: بحث، نتیجه 

 هرست منابعف 

  پیوست ها و ضمائم 

 

 (Introductionفصل اول: مقدمه و بيان مسئله )

سابقه علمی، هدف مطالعه بیان شود و منطق تحقیق، اعالم گردد. در این قسمت، تنها مراجع کامالً مرتبط  در این بخش، پس از ذکر

بیان مسئله باید لزوم انجام تحقیق را توجیه کند و ساده، مختصار، دقیاق و   ها یا نتایج کار، گزارش نشوند. با مطالعه ذکر شوند و داده

گردد، شامل: مشکل چیست؟ وضع کناونی چیسات؟ عاوارع بعادي     ن قسمت مطرح میمربوط به موضوع باشد. مواردي که در ای

اي ناشی از مشکل چیست؟ تناقضات موجود کدامند؟ دالئل لزوم اجراي طرح کدامند؟ فوائد اجراي طرح چیست؟ همچنین خالصه

 از پژوهش هاي سایرین در رابطه با موضوع با توجه به سیر تکاملی و تاریخی آن مطرح شود.

 رتیب نگارش این فصل به شرح زیر است:ت

نامه )از نوشتن مطالب غیرمرتبط با موضوع اصلی هاي نظري موضوع پایان( ذکر کلیاتی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، زمینه1-1

  نامه خودداري شود.(؛پایان

 ه پیشنهادي(؛و دالیل انتخاب موضوع )مطابق با متن پروژ (Problem Statement) ( بیان مسئله2-1

 .هاي قبلیهاي موجود در پژوهششکاف اطالعاتی و ضعف( 3-1

  توضيح:
 هاي مربوط به هر بخش، بر اساس الگوي زیر انجام شود:گذاري عناوین و زیرمجموعهالف( شماره

1-1 ) 

1-1-1 ) 

2-1 ) 

1-2-1 ) 

2-2-1 ) 

3-2-1 ) 

 ر پایین صفحات درج شوند.د( Footnote) ب( واژگان معادل التین، به صورت زیرنویس
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 (Literature review)فصل دوم: بررسي متون 

ها باید مرتبط با موضوع و به ترتیبی خاص از نظر شود. پژوهشاین قسمت پس از مطالعه وسیع و همه جانبه مطالب مرتبط تنظیم می

و اهداف، فرضیات، نکات کلیدي روش ها باید جامع بوده زمان، ارتباط موضوعی یا محل مطرح شوند. خالصه گزارش پژوهش

هاي تحقیقات قبلی که ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر دارند، را شامل شود. روش پژوهش و مهمترین و محوري ترین یافته

 این دردر واقع،  پژوهش، بررسی و نقد شده و موارد ضد و نقیض توضیح داده شود و در نهایت لزوم انجام پژوهش مشخص گردد.

 بر توصیه شود.می پرداخته نامه پایان موضوع با رابطه در شده انجام مطالعات از بیشتري جزئیات و پنداشتی چهارچوب به فصل

سال(، سپس مقاالت  11علمی پژوهشی معتبر و به روز ) با قدمت کمتر از  مقاالت بر چکیده بیشتر فصل این در که است این

 ود.علمی تخصصی و کمتر از کتب مرجع استفاده ش

 

 (Materials and methodsفصل سوم: مواد و روش کار )

 در این فصل، روش هاي اجرایی که باید در طول تحقیق به کار گرفته شوند، به طور کامل معرفی می گردند. این موارد عبارتند از:

 و فرضیات ( اهداف1-3

 (Goals( هدف کلی )1-1-3 

 (Objectives( اهداف اختصاصی )2-1-3

 هداف کاربردي ( ا3-1-4
 (Hypothesis( فرضیات یا سواالت پژوهشی )4-1-3

 

 بصورت یک جمله خبري و حتی المقدور جهت دار نوشته شود و حاوي یک پیشگویی باشد و سئوال ها/فرضیه هاي پژوهش :

می یا کیفی(، اگر زیر مبناي علمی داشته باشد. در مطالعات توصیفی به جاي فرضیات سساالت پژوهش ذکر می شود. )پارادایم ک

چنانچه از پارادیم تلفیقی استفاده نماییم این گزینه هاي مطرح هم در فاز کمی و هم در فاز کیفی مطرح می شود.پرسش ها یا 

 فرضیات مطرح در پژوهش است که پس از انجام پژوهش، رد یا اثبات یا به آنها پاسخ داده می شود )حدود یک پاراگراف(.

 نتیجه ي قابل ارائه ي علمی و نوآورانه اي است که پژوهش براي دستیابی به آن انجام می شود  م پژوهش:اهداف اساسی از انجا

 )حدود یک پاراگراف(.

 نهایی حاصل از نتایج تحقیق که در نهایت به کاربرد نتایج ختم می شود.  اهداف کاربردي: عبارت است از اهداف 

 

 (Variables( متغیرهاي پژوهش ) 5-1-3

 تعریف متغیرها: در تعریف نظري متغیرها باید از یک مرجع معتبر استفاده نموده و  )نام گذاري، دسته بندي(: متغیرها تعریف

به طور دقیق و واضح و با کلمات ساده آن را تعریف کرد. در تعریف علمی متغیر بصورت واقعیاتی قابل اندازه گیري با کلمات 

 ساده و واضح بیان شود.

 متغیرها تعریف عملیاتی 

 داده هاي مربوط به متغییر ها داراي چه مقیاسی می باشند )اسمی، رتبه اي، فاصله اي و نسبی( مقیاس اندازه گیري متغیرها( 

 مدل بیانگر روابط متغیرها 

 

 نگرجامعه یا و کاربردي-بنیادي  بنیادي، : کاربردي،مطالعه نوع( 2-3
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هاي مورد بررسی از این دهایی است که داراي ویژگیهاي مشترك باشند. نمونه: جامعه پژوهش شامل کلیه واحجامعه پژوهش( 3-3

 شود.جامعه انتخاب و نتایج نیز به این جامعه تعمیم داده می

باشد. هنگام انتخاب : نمونه پژوهش یک گروه منتخب از جامعه است که داراي ویژگیها و صفات جامعه مینمونه پژوهش( 1-3-3

 مبذول شود تا نمونه انتخابی معرف جامعه باشد. نمونه باید دقت کافی

شامل مشخات دموگرافیک و تجربیات قبلی است که هر  )معیارهاي ورود و خروج(: مشخصات واحدهاي پژوهش( 1-1-3-3

 واحد پژوهش باید دارا باشد تا بتواند جزء نمونه پژوهش قرار گیرد.

روشهاي نمونه گیري که در دو دسته کلی احتمالی و غیر احتمالی قرار گیري و تعداد نمونه: با توجه به ( روش نمونه2-3-3

 شود.گیرند، چگونگی انتخاب نمونه ها شرح داده میمی

هاي ها: ابزار جمع آوري داده ها شامل داده هاي موجود، مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و روش( ابزار گردآوري داده4-3

 گیري متغیرهاي فیزیولوژیک است.اندازه

اعتبار  هايگیري مفهوم مورد بررسی است. اعتبار ابزار با روش(: توانایی ابزار پژوهش در اندازهValidity( تعیین اعتبار ابزار)1-4-3

 گردد.محتوا، اعتبار صوري، اعتبار مبنی بر پیشگویی، اعتبار سازه، اعتبار همزمان تعیین می

ت و تکرارپذیري ابزار پژوهش از طریق آزمون مجدد یا روش دو نیمه کردن، یا تعیین (: ثباReliability) تعیین پایائی ابزار( 2-4-3

 ضریب آلفا، مشاهده همزمان و ... تعیین می شود.

 هاي پژوهش باید به روش منظم و سیستماتیک جمع آوري شوند.روش گردآوري داده ها: داده( 5-3

اناد بایاد باا اساتفاده از روشاهاي      تفاده از ابزارهاي گردآوري باه دسات آماده   هایی که با اسها: دادهروش تجزیه و تحلیل داده( 6-3

ها، با جزئیات کافی بیان این روش آماري تنظیم، خالصه و ارائه شوند تا معنی و مفهوم پیدا کرده و قابل بحث و نتیجه گیري باشند.

ولای کاافی نیسات. باراي هار یاک از متغیرهااي تحقیاق،         افزار مورد استفاده براي تحلیل آماري، ضروري است؛ شوند. اشاره به نرم

آزمون آماري به کار گرفته شده قید شود. سعی شود از میانگین، میاناه، انحاراف معیاار و فواصال اطمیناان باراي نشاان دادن نتاایج         

 پژوهش استفاده شود.

 ها:محدودیت و مشکالت( 7-3

شود، موضوع اخذ هاي بیولوژیک، سلولی و بافتی انجام مین و یا نمونهدر صورتی که مطالعه بر روي انسا ( مالحضات اخالقی:8-3

شاده  رضایت آگاهانه از آزمودنی هاا ذکار شاود. در ماورد مطالعاات اپیادمیولوژیک یاا کارآزماایی باالینی، کپای یاا فایال اساکن             

 ا، ارایه شود.هنامه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی مربوطه نیز در بخش پیوستموافقت

 

گیري )بیمااران یاا حیواناات آزمایشاگاهی، منجملاه گاروه شااهد( باه         به طور کلی، در این فصل، جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه

 وضوح بیان گردد. سن، جنس و سایر مشخصات مهم نمونه ها، اعالم شوند.

سازنده تجهیزات، شرکت سازنده مواد مصرفی و نام کشور هاي به کار گرفته شده و وسایل مورد استفاده، ذکر گردیده و  نام روش

 محل تولید، در پرانتز قید شود.

اقدامات انجام شده، با توضیحات کافی بیان شوند؛ در حدي که سایر پژوهشگران بتوانند نتاایج را بررسای و بازیاابی کنناد و یاا در      

شاده ارجااع داده شاود )از    هاي مشخص و تعریاف ، به روشصورت تمایل، پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند. در صورت لزوم

هاي آنها یافته، توضیح داده شوند؛ دالیل استفاده از آنها بیان گردد و محدودیتهاي جدید یا تعدیلهاي آماري(. روشجمله روش

 ارزیابی شود. 
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دوز و طریقه مصرف، بیان گردند. شواهدي  کلیه داروها و مواد شیمیایی مورد استفاده، مشخص شده و مواردي همچون نام ژنریک،

 هاي آزمایشگاهی را تأیید نمایند.ارایه شود که حساسیت و اختصاصیت روش

شده، باید اطالعاتی راجع به همه عناصر مهم تحقیاق، ارایاه کناد؛ از جملاه پروتکال تحقیاق       هاي بالینی تصادفیگزارش کارآزمایی

هااي  کاردن گاروه  سازي، مخفای هاي تصادفیاري با ماخذ(، تعیین نوع مداخالت )روش)جمعیت تحقیق، اقدامات، نتایج، منطق آم

هاا، در سیساتم متریاک )سیساتم     گیاري گیاري: تماام انادازه   ( کردن تحقیق. واحدهاي انادازه blindدرمانی مختلف(، و روش کور )

 ( گزارش شوند.SIالمللی واحدها، بین

 
شود، به جز در مورد اسناد از جدول، نمودار یا عکسی که قبالً منتشر شده است استفاده مینامه، در صورتی که در متن پایان: نكته*

نماودار و عکاس، باه موضاوع اخاذ اجاازه از        عمومی، الزم است اجازه کتبی مسلف یا ناشر مربوط نیز تهیه شود و در ذیل جادول، 

 مسلف یا ناشر نیز اشاره شود.

 

 های پژوهشفصل چهارم:  يافته

جداول یا نمودارها با توجه به اهداف پژوهش تنظیم می شوند. جداول باید داراي شماره و عنوان کامل  يا نمودارها: جداول

باشد. در عنوان جدول موضوع، مکان و زمان مشخص باشد. نمودار نیز باید داراي شماره و عنوان باشد. جداول و نمودارها تکراري 

 نباشند.

ها و تصاوير بدون بحث  و ضاثاوذ ر ثر    جداول و ارايه عكس اصل از تحقيق، با ترسيم نمودار،در اين فصل، تمام نتايج ح -

اي  ه خواننده بدون مراجعه به متن بتواند اسثتناا   ثافي   شود. جداول و تصاوير بايد گويا و با توضيح  افي باشند؛ به گونهمي

 به تمامي اهداف مطالعه باشد.هاي مربو  دربرگيرنده يافته از آنها داشته باشد. در ضمن،

داراي زيرنويس  امل باشند.  ها و تصاوير در پايين ضرار گيرد و در عين حال،عنوان جداول در باال، و عنوان نمودارها، عكس -

اضتااس »)در صورتي  ه جدول اضتااس شده از متون ديگر باشد بايستي مأخذ آن در زيرنويس مشخص گردد )با جمالتي مانند 

 «Adopted from»معادل » از شده

 عكسها و تصاوير تكرار نشوند. هاي ارايه شده در متن، در جداول، نمودارها،داده -

عنوان جدول و عنوان محورهاي افقي و عمودي، مكان و زمان مطالعه( بايد رعايت  خصوصياذ جداول و نمودارها )شماره، -

 شوند.

شود. به منظور محافظت از حق بيماران و با توجه به اينكه الم نتايج نيز تأ يد ميبر رعايت اصول اخالضي پژوهش در هنگام اع

هثا، مثنعكس شثوند. جزتيثاذ     ها، عكسها و شجره نامهبيماران، حق محرميت اسرار را دارند و اطالعاذ هويتي ناايد در نوشته

ار را تغيير داد يا به شثكل  ثارن نمثايش داد تثا     هويتي، اگر ضروري نااشند بايد حذف شوند؛ اما ناايد اطالعاذ مربو  به بيم

شناسايي نشود. در مطالعاتي  ه از نوع  ارآزمايي باليني هستند، مشخصاذ بيمثاران )منجمهثه اسثامي بيمثاران، شثمار  تخثت       

 نامه و همچنين در عكسهاي تهيه شده، ناايد ر ر شود.بيمارستان و غيره( در متن پايان

، با ترتيب منطقي در متن، جداول و نمودارها، تصاوير و اشكال، ارايه گردند. در مطالعاذ تحهيهثي و  به طور  هي، نتايج مطالعه

هثاي پثژوهش آورده    ارآزمايي باليني، ابتدا به مقايسه خصوصياذ دو گروه شاهد و مورد )تجربي( پرداخته شود و سپس، داده

گيثري ماننثد طايعثي،    تكرار نشوند. از لغاذ ماهم و غيرضابل انثدازه  هاي جداول، نمودارها و تصاوير، مجدداً در متنشوند. داده

، "نمونه"، "دارمعني"، "تصادفي"ضابل مالحظه، چشمگير و ...، استفاده نشود. همچنين لغاذ داراي مفاهيم ويژه آماري از ضايل 
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هاي بررسي، بحث   ده نشوند. روشو غيره در غير از معناي تكنيكي و به صورتي  ه در محاوره معمول است، آور «هماستگي»

 گيري، در اين بخش آورده نشوند.و نتيجه

نامه به طور  امل اشاره شده است، هاي آنها در متن پاياناز ارايه جداول و نمودارهايي  ه به اطالعاذ و داده جدول و نمودار:

ز به مطالعه متن نداشته باشد. جثداول و نمودارهثا   اجتنان گردد. هر نمودار، بايد به تنهايي، گويا بوده و براي درك مقصود، نيا

اسثتفاده   Excelافزارهثايي چثون   بايد داراي عنوان  امل باشند. جداول، با اعداد فارسي تايپ شوند. براي رسم نمودارها از نرم

 شود. در نمودارها، عنوان محورهاي افقي و عمودي و همچنين مقياس آنها درج شود. 

تهيه شوند. مورد عكسهايي  ه از بيماران تهيثه شثده    dpi 033( باال و حداضل resolutionيفيت تصوير )عكسها بايد با   عكس:

 باشد.   ننده هويت بيمار است، الزامي ميهايي از عكس  ه مشخصاست، پوشاندن بخش

 

 گيریفصل پنجم: بحث و نتيجه

ه ها و مفهوم و کاربرد آنها ارائه می دهد. در بحث باید پژوهشگر یک نتیجه کلی در مورد یافت ها:بحث و بررسي يافته( 5-1

 یافته ها مورد تفسیر قرار گرفته، معنی و مفهوم آنها بیان شود و با یافته هاي سایر پژوهشگران مقایسه شود.

و تثازه   هثاي مهثم  هاي مهمي  ه سؤاالذ تحقيق را پاسخ داده است، آورده شوند. بر جناهدر پاراگراف اول ضسمت بح ، يافته

ها يا مطالب ديگر متعهق به بخش مقدمه يا نتايج، تكرار نشوند. در ضسثمت  گيري حاصل از آن، تأ يد گردد. دادهتحقيق و نتيجه

هاي مرتاط ديگر، ارتاا  داده شثده و عهثل تفثاوذ بثا     ها و محدوديت آنها بيان گردند. مشاهداذ، به تحقيقبح ، تعابير يافته

گيثري، بثا اهثداف    هيل شوند )يافته ها، با اطالعاذ موجود مقايسه گرديده و تفسير و توجيه شوند(. نتيجههاي ديگران، تحيافته

 ننثد، اجتنثان شثود.    ها  ثامالً آنهثا را پشثتيااني نمثي    هايي  ه دادهگيريتحقيق مرتاط شود؛ اما از اظهاراذ نامشخص و نتيجه

 ها در انتهاي بح  آورده شوند.هاي جديد، در صورذ لزوم، بيان گشته و توصيهفرضيه

شود. محثور اصثهي   تأ يد مي هاي تازه و مهم تحقيق و نتايجي  ه مي توان از آنها گرفت،به طور  هي، در اين فصل، بر فرضيه

بايد آثار و اهميت يافته هايي  ه در تحقيق انجثام شثده و بيثان مشثكالذ و محثدوديت هثاي آن و چگثونگي ارتاثا  آن بثا          

 شابه ديگران باشد.  تحقيقاذ م

 

 گيرينتيجه( 2-5

بندي  هي نتايج و ارايه يافته نهايي در پاسخ به سؤال اصهي مطالعه مي باشثد  ثه پيثام عهمثي مطالعثه را نيثز در       در واضع، جمع

 بردارد.

 . براساس سواالت پژوهش، نتاج به دست آمده ارائه شودنتیجه گیري نهایی 

 

 پيشنهادات( 3-5

 نظور تداوم پژوهش بر ماناي نتايج تحقيق و با ضابهيت اجرا، ارايه گردند.پيشنهاداذ، به م

 شود.پیشنهادات مربوط به کاربرد یافته ها: در این قسمت کاربرد تئوري و عملی نتایج پژوش در علوم مختلف مطرح می (1

یاز به بررسی وسیع تر داشته باشند هاي پژوهش و مواردي که نهاي بعدي: پیشنهادات با توجه به یافتهپیشنهادات براي پژوهش (2

 شود.ارائه می
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درصورتی که متغیرهاي مداخله گر قابل کنترل و یا تحت نظر گرفتن نباشند، محدودیت پژوهش  هاي پژوهش:محدودیت( 4-5

یافته ها محسوب می شوند. پژوهشگر با مشخص نمودن این متغیرها و یا هرگونه مواردي یا اشکاالتی که موجب خدشه دار بودن 

 باشد به عنوان محدودیت، در حقیقت آگاهی خود را از تاثیر آنها نشان دهد.

 

 

 (:References) فهرست منابع و مأخذ( 1-1

کلیه منابعی که در متن ذکر شده اند، باید در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنین منابعی که فقط مطالعه شده    

منابعی که در طول پایان  قواعد نگارشقیم در متن قرار نگرفته اند در فهرست منابع هم می تواند ذکر گردند. ولی مورد استفاده مست

 باشد:می نامه/ رساله به آنها استناد شده است به شرح زیر 

 قواعد استناد به کتاب 

 شناختي ضروریاطالعات کتاب

، گرد آورنده، و پديد آورنده شرح پديد آورنده )گان( کتاب )شامل مولف، ويراستار -الف 

  سازماني (

 ی پدید آورنده، پس از یک ویرگول، سپس نام کوچک وي درج می شود. گابتدا نام خانواد -

در صورتی که اثري داراي شش پدید آورنده یا کمتر از آن باشد نام همه آنها، به ترتیب درج در اثر  -

 اصلی، درجمله استناد ظاهر می شود. 

که تعداد پدید آورندگان بیش از شش باشد، فقط نام شش پدید آورنده اول درج و پس از  در صورتی -

 استفاده می شود.   «و  دیگران  »و در منابع فارسی از عبارت  "et al "آن درمنابع انگلیسی از عبارت 

ده آخر یک بین شرح پدید آورندگان ویرگول و بعد یک فاصله گذاشته می شود و بعد از شرح پدید آورن -

 نقطه قرار می گیرد. 

 

 اصول مربوط به شيوه ونكوور

گذاري و شماره درپی باشند و براساس استفاده در متن شمارهصورت پیاساس سیستم ونکور به بر ام مراجع به زبان انگلیسی وتم

 باشد. (Pubmed صورت اختصار )مطابق با الگويها باید بهنام مجله مربوطه در متن مقاله قید شود.

فهرست منابع، باید حاوي مشخصات منابعی باشد که درتهیه  نوشته خود مورد استفاده قرار داده اید، مثل کتاب، مقاله چاپ شده در 

 یک مجله، جزوه آموزشی و یا حتی مطلبی در محیط وب )اینترنت(. 

ت منبع مورد نظر را یافته و به اصل آن رجوع این مشخصات باید به صورتی نوشته شوند که خوانندگان متن شما بتوانند به سهول

 نمایند. 

 قرار دهید. خودفهرست منابع تهیه شده را باید در پایان متن 

ترتیب نوشتن منابع در این فهرست، به ترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود به 

 استفاده یک عدد اختصاص می یابد.  عبارتی دیگر به هر منبع مورد

وقتی که به هر منبع ، عددي اختصاص می دهید، هربارکه در متن مجددا می خواهید  به آن منبع استناد کنید، باید همان عدد را 

 درج نمایید.  

 .به عنوان یک قاعده کلی، این اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار می گیرند
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 عالئم نقطه گذاري بسیار مهم هستند چون هریک داراي مفهومی از نظر استانداردهاي بین المللی هستند.

( براي توالی  -وقتی در بخشی از متن به چند منبع ) که شماره هاي آنها، متوالی و پشت سر هم است ( استناد کنید، از خط فاصله ) 

 ( 3-8) اولین عدد و آخرین عدد استفاده کنید. مثل :

وقتی در بخشی از متن، به چند منبع ) که شماره هاي آنها پشت سرهم نیست( می خواهید استناد کنید، بین هر شماره با شماره 

 (     2-5، و 7، 11( یا )  2،  6، 7، 8بعدي، یک عالمت ویرگول و بدون فاصله قرار دهید. مثل:  )

 
 :درج کنيم «فهرست منابع» چگونه مشخصات منابع مورد استفاده را در -الف 

 

 کتاب انگلیسی: مشخصات کتاب به شکل زیر نوشته می شود: 

(  ;اول نام کوچک)نقطه( نام کتاب)نقطه(شماره ویرایش)نقطه( محل نشر): ( ناشر)یا حروف  نام خانوادگی نویسنده )فاصله( حرف

  )نقطه(سال انتشار

 مثال: 
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 

1996. 

 

 نکات مهم: 

اگر نویسندگان کتاب، شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند، باید نام همه آنان درج شود. در هنگام تایپ اسامی، بین هر  .1

 به جاي ویرگول، نقطه بگذارید. اسم، یک ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید. پس از تایپ آخرین اسم، 

اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک فاصله،  .2

 را تایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید.  ”et al‘عبارت 

 اسامی افراد به همان ترتیب درج آنها در کتاب تایپ شوند.  .3

  ed;       rded ; 3 thed ; 4 nd2ه ویرایش مثل: شمار .4

 ممکن است به جاي  نویسنده، ویراستار یا سازمانی مسئول تهیه اثر باشد، به مثالهاي زیر توجه کنید.  .5

Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 14 th ed. New York: McGraw 

Hill; 1998. 

 ویراستار /گردآورنده به عنوان نویسنده 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. 

 سازمان به عنوان نویسنده و ناشر  

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. 

  

  مشخصات بخشي يا فصلي از کتابي که بوسيله يک يا چند نويسنده نوشته شده است: 
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( ): ( نام خانوادگی نویسنده یا ویراستار  Inنام خانوادگی نویسنده فصل ) فاصله( حرف اول نام کوچک )نقطه( نام فصل )نقطه( )

( سال انتشار)نقطه(صفحه  ;کوچک )نقطه( نام کتاب )نقطه( شماره ویرایش )نقطه( محل نشر ): ( ناشر)کتاب )فاصله( حرف اول نام 

  اول)خط تیره( صفحه آخر فصل)نقطه(

 به مثالهاي زیر توجه کنید: 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in health. 

2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78. 

 نکات مهم

 اولین حرف نام نویسنده، ویراستار ، عنوان و همچنین کلمات و نامهاي خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید. .1

محل نشر یعنی اولین شهري که در پایین صفحه عنوان کتاب نوشته شده است . اگرنام  بیش از یک شهر وجود دارد،  .2

 و نظایر آن خودداري کنید.   Britaniaیا  USAی مانند فقظ نام اولین شهر را درج کنید. از به کار بردن کلمات

 اسم ناشر را بطور کامل و خوانا بنویسید.  .3

 )نقطه( را تایپ کنید و سپس شماره صفحات منبع مورد استفاده را بنویسید. مثل:  Pبراي شماره صفحه نخست حرف  .4

p. 122-9 

p. 1129-57 

ه اید و شماره صفحات هم پشت سرهم و متوالی نیست، مشابه مثال زمانی که از صفحات مختلف یک منبع استفاده کرد 

 زیر عمل کنید:  

p. 333,338,340-5 

چنانچه کتاب مورد استفاده از چند جلد تشکیل شده ، شماره جلد را پس از تاریخ انتشار و قبل از صفحات بنویسید.  .5

 استفاده کنید. مثل:  Vol)جلد( ، از کوتاه شده آن یعنی  Volumeبجاي استفاده از کلمه 

New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 134-48 

 مشخصات مقاله به شکل زیر نوشته می شود:   مقاله انگلیسی :

 ;نام خانوادگی نویسنده)فاصله(حرف اول نام کوچک)تقطه(عنوان مقاله)نقطه(نام مجله)فاصله(سال انتشار)فاصله(ماه)

 ( شماره صفحات (جلدیا دوره انتشار)شماره():

 مثال: 
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Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin 

North Am 1995 Apr; 9(2):58-63 

 

 نکات مهم: 

ر هنگام تایپ اسامی، بین هر اسم، یک .  اگر نویسندگان مقاله، شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند، باید نام همه آنان درج شود. د1

 ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید. پس از تایپ آخرین اسم، به جاي ویرگول، نقطه بگذارید. 

. اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک فاصله، عبارت 2

‘et al” س یک نقطه و یک فاصله درج نمایید. را تایپ کنید سپ 

 . اولین حرف نام نویسنده )ها(، عنوان و همچنین کلمات و نامهاي خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.3

 . نوشتن جلد و شماره مجله ضروري است. 4

قاله در پایگاه به صورت مخفف بنویسید. در واقع شیوه نگارش مشخصات م Medline. عنوان مجله  را مطابق سبک مدالین 5

 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedنشانی  اینترنتی پایگاه مدالین:     اطالعاتی مدالین به سبک استاندارد ونکوور است .

 به مثالهاي زیر توجه کنید: 

 Br J Urology     به جاي British Journal of Urology  

N Eng J Med      به جاي New England Journal of Medicine  

Am J Hum Genet به جاي     American Journal of Genetics  

 مثالهاي دیگر براي مقاله چاپ شده در مجالت:

 Volume with supplement   جلد یک ضمیمه    

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health 

Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82. 

Issue with supplement    ضمیمه یک شماره  

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 

23(1 Suppl 2):89-97. 

Volume with part       بخشی از یک جلد  

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann 

Clin Biochem 1995; 32(Pt 3):303-6. 

Issue with part  بخشی از یک شماره 
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 

1994; 107(986 Pt 1):377-8. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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.  

؛  Electronic Journals؛ مجالت الکترونیکی  Web Pages؛  صفحات وب Softwareعبارتند از: نرم افزار   منابع الکترونیکی :

 .  Databasesی و پایگاههاي اطالعات Electronic Booksکتابهاي الکترونیکی 

منابع اینترنتی ثابت نیستند. یعنی ماهیت اطالعات در اینترنت متغیر بوده و ممکن است هر لحظه نشانی یک سایت تغییر 

 متفاوت از اطالعات پیشین باشد .  "کند و یا هر روز اطالعات جدیدي وارد صفحات سایتها شود که ممکن است کامال

 ه است مانند مثال زیر عمل کنید. اگر صفحه اینترنتی داراي نویسند 

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: 

URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003. 

  .Kilmartin M  :نویسنده  .1

 2113سال انتشار مطلب و  .Women in GP: a strategy for women GPs  :عنوان صفحه)مدرك( .2

  .RACGP Online  :عنوان وب سایت .3

 و سپس نشانی اینترنتی “  ”:Available atدرج عبارت  .4

  .Accessed Jul 30, 2003  'تاریخ مشاهده صفحه .5

 یک مثال دیگر : 

McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. 2003. Available at: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed Sep16, 2004. 

 اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد،  ابتدا عنوان مطلب را درج کنید: 

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002 

 

  ProQuestمقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاه اطالعاتی تمام متن 

  .براي درج مشخصات مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاههاي اطالعاتی مختلف مانند مثال زیر عمل کنید 

 له انگلیسی به کار می برید. تنها درج مشخصات مقاله مجله الکترونیکی مشابه مواردي است که براي درج مشخصات مقا

 ;proquestو ذکر نام پایگاه اطالعاتی مانند  ”نشریه الکترونیکی “به معناي   [serial online]تفاوت، درج  عبارت 

Elsevier; ScienceDirect; Blackwell Synergy  و نظایر آن است 

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with 

donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest , 

Accessed Dec 19, 2003. 
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 کتاب  الکترونیکی: 

 زیر عمل کنید: است ، مانند مثالهاي CDاگر از متن کتابی استفاده می کنید که به شکل 

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998. 

Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: Micromedex; 1999. Based on: 

Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press; 1999. 

-book on CD]اگراز متن کتابی استفاده می کنید که در محیط اینترنت است، مشابه مثالهاي باال بنویسید و به جاي عبارت 

ROM]   عبارت[book online]  .را جایگزین کنید 

 مکاتبات با پست الکترونیکی

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart (mh@hospital.wa.gov.au) 

Feb 5, 2000. 

 ذکر منابع مورد استفاده عالوه بر یک تکلیف ، فواید دیگري نیز دارد از جمله : 

  نوشته او می شود.موجب افزایش اعتبار علمی نویسنده و نیز 

 .اخالق نگارش ) رعایت امانت در استفاده از نوشته دیگران ( نیز  رعایت می شود 

 .اطالعات و منابع بیشتري را در اختیار خوانندگان و پژوهشگران بعدي قرار می دهد 

  .اطمینانی در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ایجاد می کند 

 

 به شکل زیر نوشته می شود: فارسی ت کتاب مشخصاکتاب فارسی: 

(  ;اول نام کوچک)نقطه( نام کتاب)نقطه(شماره ویرایش)نقطه( محل نشر): ( ناشر)یا حروف  نام خانوادگی نویسنده )فاصله( حرف

 )نقطه(سال انتشار

 مثال: )با یک نویسنده(

 .1371هد، حسینی، ابوالقاسم. اصول بهداشت روانی. مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مش

 

 .1365فرید حسینی، رضا. پاتوفیزیولوژي بیماریهاي رماتیسمی و خود ایمنی. مشهد: آستان قدس رضوي، 

 با دو نویسنده:

 . 1375. اصفهان: مانی،  2کریمی، محسن. مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک. ویرایش  ;امتیازي، گیتی 

 بیش از سه نویسنده: 

 . 1365ران. بیماریهاي نقص ایمنی، تشخیص و درمان . تهران: علمی، فرهودي، ابوالحسن و همکا

 ترجمه یک اثر:

mailto:(mh@hospital.wa.gov.au
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 .1379النگمن، جان. رویان شناسی پزشکی النگمن. ترجمه کورش عظیمی، مهدي صرافی. تهران: اندیشه روشن، 

 

اد بهروان. مشهد: دانشگاه نوترکیب. ترجمه جو DNAپاسترناك، جک. بیوتکنولوژي مولکولی: اصول و کاربرد  ;گلیک، برنارد

  .1382علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 

 

 کتاب چند جلدي با عنوانی عام و عنوانهاي خاص هر جلد:

 . 1365: بیماریهاي دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. تهران: چهر 3هاریسون، تنسلی راندولف. اصول طب داخلی. ج 

 را پس از تاریخ نشر قرار دهید و سپس شماره صفحات را بنویسید.  3یا ج  2اشته باشد، ج چنانچه جلدها عنوان جداگانه ند

  

 

 فصلی یا بخشی از یک کتاب که داراي نویسنده است:

  .1364فرهنگ، مهرداد. بیماریهاي آلرژیک کودکان. در: مسایل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلی. تهران: دانشجو، 

 

 

 :مقاله فارسی 

)تابستان  2حاجی ترخانی، امیرحسن. جامعه پزشکی و استفاده از اطالعات علمی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال اول، ش 

1372 : )72-76  

 

 پایان نامه: 

پایان نامه دکتراي تخصصی،  "سیر تکامل طبیعی و غیر طبیعی مشتقات قوس اول برونشیال در جنین. "گلعلی پور، محمد جعفر. 

 .1374دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

  

 

 نمونه رفرانس دهی مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی به زبان فارسی 
Naghsh N, Doudi M, Nikbakht Z. Investigation between alcoholic extract and essential oil Melissa officinalis L. 

new in growth inhibition of E.coli. J ZahedanUniv Med Sci 2013; 15 (8): 42-5. [In Persian] 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت به زبان التین نمونه رفرانس دهی  
Bisht DS, Joshi SC, Padalia RC, Mathela CS. Isoiridomyrmecin rich essential oil from NepetaerectaBenth. And 

itsanti oxidant activity. Nat Prod Res 2012; 26 (1): 29-35. 
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 پيوستها ) درصورت نياز(

غیر ضروري باشد، همچنین متن نباید حااوي برناماه هااي نارم افازاري یاا        (data)قسمت اصلی متن پایان نامه نباید داراي داده هاي 

د در پیوستهاي پایاان ناماه آورده   چگونگی به دست آوردن معادالت ریاضی و اثبات انها و داده هاي تجربی باشد، چنین مطالبی بای

و پرسشنامه ها، بررسی ها، مطالب مکمل، آمار و ارقام و غیره که به نحوي  هانامه ها، نمونه، در صورت وجود داشتنهمچنین  شوند.

بنادي   در صورتی که داراي موضوع یا طبیعت مختلف باشاند، دساته   واند به صورت پیوست هاي جداگانه مورد استفاده قرار گرفته

د. اگر در موقع نگارش متن رساله الزم باشد که به ایان پیوسات هاا    نو . . .  آورده می شو ب، پ، ،الفشده و تحت عنوان پیوست 

درج شماره پیوست در داخل پرانتز الزامی اسات. آرایاش صافحات پیوسات هاا همانناد بقیاه صافحات ماتن           د،شواشاره یا مراجعه 

موجوددرهرضمیمه نیز باتوجه به ضمیمه مربوطه شماره گذاري خواهدشد.به عنوان مثال دوماین   اشکال و جداولصورت می گیرد. 

 (.2-جدول درضمیمه الف بصورت زیرنوشته می شود: )جدول الف

 

 تهيه جدول ،نمودارها و تصاوير

نیاز به مراجعه به متن بتواند  نمودارها وتصاویر باید خوانا، مرتب و مستقل باشند. هر جدول / نمودار/ تصویر باید بدون ،جداول

یافته هاي موجود در آن قابل تجزیه، تحلیل و ارزیابی باشد. در بسیاري از مواقع ، محتواي  اطالعات مورد نظر را ارائه دهد و

ن جدولهاي کوچک را می توان در متن گنجاند. اگر مطالب تکراري در جدول وجود دارد می توان آنها را نیز بطور خالصه در مت

در اندازه ، ترتیب و سازماندهی جدول باید از نکات  رذکر کرد. از آنجا که نوشتن جدول وقت بیشتري می گیرد ،رعایت اقتصا

 اصلی مورد نظر در طراحی نتایجی باشد.

ضروري هر جدول داراي شماره، عنوان، ستونها و یا ردیفهاي یافته است. پاورقی و عالیم اختصاري ممکن است در بعضی جدولها 

عنوان جدول باید مختصر ، مفید و کامل باشد. بهتر است مطالب در متن گنجانده شوند. بسیاري از مطالعات امروزي ، باشند. 

سکوپ الکترونیکی، نیاز به ارائه تصاویر دارند. استفاده از عکس زمانی موثر است که عکس به خوبی مطلب بخصوص با میکرو

می توان از طریق جدول یا نمودار ارائه داد، شاید نیاز به ارائه   ده قرار دهد. اگر مطلب مورد نظر رامورد نظر را در معرع دید خوانن

 تصویر نباشد.

، 1-2، جدول 2تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند. مثالً براي جدول هاي فصل  

و ... عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شکل ها در زیر  2-3، جدول 1-3ل ، جدو3و ... براي جدول هاي فصل  2-2جدول 

 ( اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.B Lotus 12 Boldآنها ذکر می گردد. )قلم 

تن باالي آنها در سمت عطف پایان نامه واقع جدول هایی که در راستاي طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوري قرار گیرند که م

شود و همچنین شکل هایی که در راستاي طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوري قرار گیرند که متن پایین آنها در سمت لبه ي 

 .رده شوندپایان نامه قرار گیرد. شکل ها و جدول ها حتی المقدور داخل متن و در نزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده، آو

 

 پيوستهاشماره گذاری 

شوند.)ضمیمه الف یا ضمیمه ب (و شماره گذاري ضمائم به ترتیب متن نامگذاري می فارسیرساله با حروف  پایان نامه / پیوست ها

شد، به  به ضمیمه مربوط شماره گذاري خواهد  اصلی پایان نامه / رساله می باشد. اشکال و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجه

 (2-عنوان مثال دومین جدول در ضمیمه الف بصورت زیر نوشته می شود)جدول الف
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 هاشماره گذاری روابط و فرمول

هر رابطه که در متن باشد با دوشماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می شود. عدد سمت راست بیانگر شماره 

( نوشته می شود. روابطی 11 -7مثالً دهمین رابطه در فصل هفتم به صورت ) ر است.فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظ

 (2-آن ضمیمه ، شماره گذاري می شود. مانند)الف فارسیآمده است با توجه به حروف  پیوستهاکه در 

 

 تايپ نحوه

 دگیر صورت کیفیت بهترین با چاپگري توسط و کاغذ روي یک در باید رساله / نامه پایان تایپ. 

 به تزئینات و کادر بردن بکار از .باشد گرمی هفتاد تحریر کاغذ ترجیحاً و جنس یک از باید رساله /نامه پایان صفحات 

 شود. خودداري شده تایپ دورمتن

  با برنامهWORD  14به باال قلم فارسی لوتوس ضخیم  2117نسخه ( و قلم التینTimes new roman سایز )براي البته. 12 

 .نمود استفاده تر درشت فونت از توان می فهرست و عناوین

 شود تایپ روي کاغذ یک روي بر فقط ها متن تمامی. 

 کپی طریق از را آنها و کرد خودداري نامه پایان در بزرگ صفحات از استفاده از باید المقدور حتی : بزرگ صفحات 

 نامه پایان داخل به را صفحه آن دقت با باید ، بودن ناپذیر اجتناب صورت در ولی .نمود استاندارد و کوچک مخصوص هاي

 .نزند بیرون صفحات دیگر از آن لبه که نمود تا اي گونه به
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 کاربرد عالمتها و نشانه ها در نگارش

Punctuation 
 

 در نوشته ها را رفع می کند.*  به کاربردن عالمتها و نشانه ائی که خواندن و فهم درست مطالب را آسان، و پاره ائی ابهامات 

 نقطه).( -1

 از نقطه در موارد زیر استفاده کنید:

 الف( در پایان جمالت کامل خبري یا انشائی مانند:

 ب( پس از هر حرفی که به صورت نشانه اختصاري به کار رفته باشد.

  P.T.T    ق. م.)قبل از میالد مسیح( 322سال

 ویرگول)،( -2

 درنگ کوتاهی است که در موارد زیر به کار می رود:ویرگول نشانه توقف یا 

 الف( میان عبارتها  یا جمله هاي غیرمستقلی که در مجموع یک جمله کامل را می سازد.

 پس از سالها انتظار، باالخره دیروز بعد از ظهر آن عزیز سفرکرده از راه رسید. -

 بدل در ضمن جمله و یا عبارتی دیگر آورده می شود، مانند: ب( آنجا که کلمه و یا عبارتی به عنوان توضیح، عطف بیان یا

 پریروز، روز عید قربان، به مشهد آمدم. -

 ناصرخسرو، شاعر آزاده خراسانی، اشعار و پند بسیار گفته است. -

 ج( آن جا که در مورد چند کلمه اسناد واحدي داده می شود، مانند:

 پ، چ، ژ و گ از حروف خاص فارسی است. -

 ین دو کلمه که احتمال می رود خواننده ممکن است آنها را با کسره اضافه بخواند.د( ب

 هرکه به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت تواندر است و به معنی درویش

 ه( براي جداکردن اجزاي مختلف نشانی اشخاص یا مرجع و ماخذ یک نوشته:

 یحامام محمد غزالی، کیمیاي سعادت، تصح -
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 (؛نقطه ویرگول) -3

 ویرگول عالمت وقف یا درنگی است بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه : -نقطه 

 الف( براي جداکردن عبارتهاي مختلف یک جمله طوالنی که ظاهراً مستقل و لیکن در معنی با یکدیگر مربوط می باشند، مانند:

 نه آن که عطار بگوید. ؛*  مشک آن است که خود ببوید 

و بعد از آنها « ویرگول -نقطه»معموالً در جمله هاي توضیحی و پیش از کلمه هائی از نوع : مثالً، یعنی، به عبارت دیگرب( 

 گذاشته می شود.« ویرگول»

 بنام خداوند بخشنده بخشایشگر؛* بسم ا... الرحمن الرحیم 

 هنگام برشمردن و تفکیک اجزاي مختلف وابسته به یک حکم کلی مانند: -ج

 کلیات شمس یا دیوان ؛ دفتر، تصحیح نیکلسون( 6ثنوي معنوي )* م

 عالمت دو نقطه ):( -4

 موارد استفاده:

 الف( قبل از نقطه قول، مانند: * پیغمبر اکرم)ص( می فرمایند: طلب علم.

 ب( قبل از تفضیل حکمی که به اجمال اشاره شده است مانند:

 کرد و انقالب پیروز شد. *  در آن سال تحولی بزرگ روي داد: سلطنت سقوط

 *  نظر خوانندگان محترم را به چند نکته جلب میکن: دقت و پشتکار، حوصله

 هنگام معنی کردن کلمه هائی مانند: -د

 بی شرم -گستاخ-*  خیره: بیهوده

 * زمره: گروه، جماعت، دسته  

 ( یا نقل قول"..."عالمت گیومه) -5

 اي نقل قول مستقیم است.این عالمت براي نشان دادن ابتدا و انته -

 یا براي مشخص کردن کلیه ویا اصطالحی ویژه به کار می رود. -

 الف: وقتی بخواهیم عین سخن و یا نوشته کسی دیگر را بیاوریم.



 29 

 ب( در آغاز و انجام کلمه ها و اصطالحهاي تازه و یا عامیانه یا جعلی و یا کلمه هائی که مورد تاکید قرار می گیرد، مانند:

 داند که ذهن را از حکمی جزئی به حکمی کلی، یا از نتیجه به موراد اطالق آن برساند.را استداللی می« استقراء»ل منطق *  اه

 گرفته اند.« فرهنگ»فرنگی را در فارسی معادل « کولتور»یا * 

 یک کتاب، مانند: ج( هنگام ذکر عنوان مقاله ها و رساله ها و اشعار و روزنامه ها و اثار هنري و فصلها و بخشهاي

 است.« در عدل و تدبیر وراي»*  از بوستان سعدي 

 پرانتز) ( گاهی براي نشان دادن عبارتهاي توضیحی است: -6

 حرف( از ساده ترین الفباهاي جهان است. 44*  الفباي اوستایی )مستمل بر 

 [ : قالب درموارد زیر به کار می رود.  ]  قالب -7

 مالی درتصحیح متون کهن ازطرف مصحح. مانند:الف( نوشتن الحاق هاي احت

 (125عبودیت همه آفریده ها]را[ سبب زمان است.)التصفیه،ص -

 ب ( در نمایشنامه هادستور هاي اجرایی در قالب گذاشته می شود.مانند:

 دوآهی می کشد.[حسن با ]قیافه اي عصبانی ]:من حاضرم جانم را بر سر این کار بگذارم.]دستتش را روي سینه اش می گذار -

  :( ! ) عالمت تعجب -8

 تحسین، تأکید،است از قبیل : عاطفی  هایی که مبین یکی ازحاالت شدید نفسانی وتعجبی وجمله هاياین عالمت درپایان جمله

 ، حسرت، آرزو، دعا، درد، ندا و... ءاستهزا ترحم، تنفر، تحقیر،

 کاشکی اندر جهان شب نیستی! -         *  آه!

 دریغ است ایران که ویران شود!-         سته!آه -

کتاب ایشان شایسته دریافت جایزه -         آمدي!  -

 است!

 اي دوست! -

 خوب کردي -

 موارد استعمال عالمت سسال ) ؟ ( : -9

 درپایان جمله هاي پرسشی مستقیم  -الف
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  ءریشخند واستهزا یا و تردید براي نشان دادن شک وگاه  -ب

 برگزاریها اعالم کردند که : در افغانستان عدالت اجتماعی )؟( برقرار شده است.*  برخی خ 

 عالمت سوال گاهی در پایان عنوان کتاب یا مقاله و مطلبی قرار میگیرد، -ج

 *  چه باید کرد؟ عنوان کتابی است از دکترعلی شریعتی

 بعد از هرکلمه یاعبارتی که جاي جمله استفهامی مستقیم رابگیرد. -د

   صلح ؟  یا  ،کدام رامی پسندي ؟ جنگ -

 *  بکاربردن چند عالمت سوال پشت سرهم یا به جاي عالمت تعجب صحیح نیست.

 این نشانه در موارد زیر به کار می رود(:  -خط فاصله )  -11

 براي مجزا کردن جمله یا عبارت معترضه -الف

 لمات تلفنییا ذکر مکا داستانونمایشنامه در مکالمه بین اشخاص   -ب

 سطرجمله و از سر در ابتداي  -ج

 کلمه ها و اعداد بین تاریخ ها،( و از، تا ، به  )به جاي  بین کلمات -د

  ف - ف  : براي نشان دادن بیان ناشی از لکنت زبان مانند  - ھ

 از یکدیگر حروف یک کلمهجداکردن در ي یک کلمهبراي جدا کردن هجاها -و

 در انتها و نیم دیگر آن در آغاز سطر بعدي می آید.کلمه  براي پیوستن اجزاي یک -ي

 براي برجسته کردن بعضی کلمه ها : (-) خط ممتد

 حذف شدهکلمه ي  چند ه ) ... (: به جاي یک یاطسه نق

 تصحیح متون کهن، آنجا که در متن ... می رساند.   -

 هنگام قطع مطلبی که بخشی از آن نقل شده است.

 ممیّز ) / (: 

 براي جداکردن تاریخ هاي هجري ومیالدي یاشمسی وقمري   -

 .تخفیفی صورت گرفته است حروفی از آنها درحرف یا براي نشان دادن کلمه هاي معادل که تنها -

 رشته/فرشته
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به  تکرار می شود حکمی واحد با در سطرهاي متوالی و : این عالمت به جاي کلمه هاي مشابهی که عیناً ( ″)  عالمت تکرار -

 کارمی رود.

 دانشجوي رشته  Xآقاي    -

     ″         ″   Yآقاي    -

     ″         ″ح  آقاي    -

 درموارد زیر به کار می رود: این عالمت( : ٭ستاره )  -

 براي رجوع به زیر نویس  -

 « به همین ماده رجوع شود»عبارت :  براياغلب  -

 وفرهنگها المعارفها هدایرو  فرهنگها -

 بیش از یک ستاره )سه ستاره( به کار می رود.ایی که هپاراگراف یا بندها و براي ایجاد فاصله میان اشعار -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


