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آیتم های مورد بررسی
صفحه عنوان مطابق فرمت و راهنمای نگارش باشد
صفحه عنوان فاقد شماره گذاری باشد
فاصله بین خطوط و سایز کلمات در صفحه عنوان مطابق راهنما باشد
از صفحه بسم اهلل تا صفحه اول مقدمه از الف تا ی شماره گذاری شده باشد
صفحه تقدیم ،تعهد نامه ،سپاسگزاری درج شده باشد
صفحه فهرست جداول و عناوین نمودارها و اشکال درج شده باشد
فونت بکار رفته در کل متن فارسی  B Mitraو با سایز  14باشد
فونت بکار رفته در کل متن التین  Time New Romanو سایز  12باشد
چکیده جامع و شامل بخشهای زمینه و هدف ،مواد و روش ها ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری باشد
کلمات کلیدی بین  3تا  6عدد باشد
کلمات کلیدی با کامای فارسی ( )،جداشده باشند
اعداد در کل متن به فارسی نوشته شوند
روش رفرانس نویسی در داخل متن به شکل عددی است و رفرانس ها به ترتیب از یک تا  nثبت شوند و در
داخل پرانتز باشند و نقطه بعد از پرانتز باشد (.)14
پاورقی ها به صورت التین از چپ به راست و با فونت  Time new Romanو سایز  11و تماما به صورت
نرمال باشد (حالت  Subscriptنباشد)
فاصله بین خطوط در کل متن  Multipleبا بک سانتیمنر باشد
درصد در داخل متن با حروف نشان داده شود نه عالمت درصد %
شماره صفحات به فارسی باشد
عنوان جداول روی جداول و به حالت  Boldباشد
عناوین اشکال و نمودارها زیر آنها و به حالت  Boldباشد
جداول و اشکال و نمودارهایی که جزء یافته های محقق نیستند باید رفرانس داشته باشند
جداول و نمودارها و اشکال و توضیحات مربوط به آنها در یک صفحه باشد
جداول و نمودارها و اشکال کامالً واضح و خوانا باشند
تیترها و عناوین باید شماره گذاری شوند و عدد اول شماره فصل و اعداد بعد شماره مربوط به زیر مجموعه
است مثال اگر اهداف و فرضیات از فصل سوم بود شماره آن به صورت  1-3است و اگر اهداف فرعی بود -3
1-1
فاصله بین خطوط و پاراگراف ها در کل متن رعایت شود
فاصله حاشیه صفحه از باال ،پایین و راست  3سانتی متر و از چپ  2/5سانتی متر است
اسم محققان در بخش بررسی متون حد االمکان به فارسی بیاید و نیازی به پاورقی اسم محققان نیست
فصول پایان نامه شامل فصل اول (مقدمه و بیان مسئله) ،فصل دوم (بررسی متون) فصل سوم (مواد و روش
کار)  ،فصل چهارم (یافته ها) و فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات) به همراه منابع و ضمایم
است
در فصل دوم بررسی متون مطالعات داخلی و خارجی جداگانه نوشته شود
ازعبارت همکارانش اصال استفاده نشود
انطباق بین عدد رفرانس ها و نام محققان در کل متن بررسی شود
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رفرانس های تکراری در کل متن حذف شوند
در فصل سوم توضیحات کافی و جامع درباره نوع مطالعه ،زمان و مکان پژوهشر ،اهداف ،فرضیات ،جامعه
پژوهش،روش نمونه گیری ،معیارهای ورود و خروج ،ابزار گردآوری داده ها ،فرایند انجام مطالعه ،نوع و محتوایی
مداخله وتکنیک های آزمایشگاهی ،آنالیز آماری ،مالحظات اخالقی ،محدودیتها و غیره نوشته شود
جداول غیر ضروری در فصل  4حذف شوند
جداول شکیل و منظم و با اعداد فارسی نوشته شوند
مقدار  Pدر جداول دقیقا مشخص شود و از کاربرد عبارت  P Valueپرهیز شود
مقدار  Pفقط در روابط معنی داری گزارش شود و برای روابط غیر معنی دار نیازی به گزارش مقدار  Pنیست
متن کل پایان نامه به حالت  Justifyتنظیم شود
در بخش بحث و نتیجه گیری موظف هستید بر اساس اهداف فرعی به ترتیب ابتدا گزارش کلی از یافته ها
ارائه کنید و سپس به مقایسه نتایج بپردازید و دالیل علمی به همراه پیشنهادات کاربردی را ارائه کنید
در انتهای بخش بحث حتما نتیجه گیری به صورت مجزا با جمالت محقق بیان شود
در انتهای فصل  ،5پیشنهادات کاربردی اضافه شود
رفرانس ها و منابع به شیوه ونکوور تنظیم شود
اعداد در بخش رفرانس ها صرفا باید التین باشند
تمام منابع فارسی باید به انکلیسی نوشته شوند و انتهای آنها در داخل پرانتز عبارت زیر بیاید ()In Persian
و بعد از پرانتز نقطه بیاید.
در کل متن کاما بالفاصله بعد از کلمه و سپس یک فاصله رعایت شود
نقطه بالفاصله بعد از پرانتز رفرانس ها می آید
اگر در داخل متن تعداد رفرانس ها یک عدد بود به این شکل ( ،)12دو تا بود به این شکل ( )14 ،13و اگر
بیش از دو تا بود ( )16-13و اگر رفرانس ها متنوع بود ( )27 ،19 ،16-13گزارش شود
بعد از رفرانس ها بخش ضمیمه شامل پرسشنامه یا سایر ملحقات می آید
بعد از ضمیمه ها چکیده التین و شامل بخش های زیر می آید
Introduction and aim, material and methods, results, discussion,
conclusion, keywords.
چکیده التین دقیقا مانند چکیده فارسی باشد و کامال ویرایش انگلیسی شود
در نهایت صفحه عنوان التین از نظر نوع فونت ،سایز کلمات ،فاصله بین جمالت و نوع نوشتن اسامی و تیتر
پایان نامه و غیره باید مطابق راهنمای دانشکده باشد

نمونه هایی از نوشتن رفرانس ها به شیوه ونکوور (به فاصله بین کلمات ،ویرگول ،نقطه ها ،سال نشر ،شماره و جلد مجله،
صفحات دقت کنید)
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