
 چک لیست بررسی پایان نامه توسط دانشجو و استاد

 نامطلوب مطلوب  آیتم های مورد بررسی  ردیف
   صفحه عنوان مطابق فرمت و راهنمای نگارش باشد 1

   صفحه عنوان فاقد شماره گذاری باشد 2

   فاصله بین خطوط و سایز کلمات در صفحه عنوان مطابق راهنما باشد 3

   اهلل تا صفحه اول مقدمه از الف تا ی شماره گذاری شده باشداز صفحه بسم  4

   صفحه تقدیم، تعهد نامه، سپاسگزاری درج شده باشد 5

   صفحه فهرست جداول و عناوین نمودارها و اشکال درج شده باشد 6

   باشد 14و با سایز   B Mitraفونت بکار رفته در کل متن فارسی  7

   باشد 12و سایز  Time New Romanفونت بکار رفته در کل متن التین  8

   چکیده جامع و شامل بخشهای زمینه و هدف، مواد و روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری باشد 9

   عدد باشد  6تا  3کلمات کلیدی بین  11

   کلمات کلیدی با کامای فارسی )،( جداشده باشند 11

   متن به فارسی نوشته شونداعداد در کل  12

ثبت شوند و در  nروش رفرانس نویسی در داخل متن به شکل عددی است و رفرانس ها به ترتیب از یک تا  13
 (.14داخل پرانتز باشند و نقطه بعد از پرانتز باشد )

  

و تماما به صورت  11و سایز  Time new Romanپاورقی ها به صورت التین از چپ به راست و با فونت  14
 نباشد( Subscriptنرمال باشد )حالت 

  

   باشدبا بک سانتیمنر  Multipleفاصله بین خطوط در کل متن  15

   درصد در داخل متن با حروف نشان داده شود نه عالمت درصد % 16

   شماره صفحات به فارسی باشد 17

   باشد  Boldعنوان جداول روی جداول و به حالت  18

   باشد  Boldعناوین اشکال و نمودارها زیر آنها و به حالت  19

   جداول و اشکال و نمودارهایی که جزء یافته های محقق نیستند باید رفرانس داشته باشند 21

   جداول و نمودارها و اشکال و توضیحات مربوط به آنها در یک صفحه باشد 21

   اشکال کامالً واضح و خوانا باشندجداول و نمودارها و  22

تیترها و عناوین باید شماره گذاری شوند و عدد اول شماره فصل و اعداد بعد شماره مربوط به زیر مجموعه  23
-3است و اگر اهداف فرعی بود  1-3است مثال اگر اهداف و فرضیات از فصل سوم بود شماره آن به صورت 

1-1  

  

   اگراف ها در کل متن رعایت شودفاصله بین خطوط و پار 24

   سانتی متر است 5/2سانتی متر و از چپ  3فاصله حاشیه صفحه از باال، پایین و راست  25

   اسم محققان در بخش بررسی متون حد االمکان به فارسی بیاید و نیازی به پاورقی اسم محققان نیست 26

مسئله(، فصل دوم )بررسی متون( فصل سوم )مواد و روش فصول پایان نامه شامل فصل اول )مقدمه و بیان  27
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 28

   نشودازعبارت همکارانش اصال استفاده  29

   انطباق بین عدد رفرانس ها و نام محققان در کل متن بررسی شود 31



   رفرانس های تکراری در کل متن حذف شوند 31

در فصل سوم توضیحات کافی و جامع درباره نوع مطالعه، زمان و مکان پژوهشر، اهداف، فرضیات، جامعه  32
ابزار گردآوری داده ها، فرایند انجام مطالعه، نوع و محتوایی پژوهش،روش نمونه گیری، معیارهای ورود و خروج، 

 مداخله وتکنیک های آزمایشگاهی، آنالیز آماری، مالحظات اخالقی، محدودیتها و غیره نوشته شود

  

   حذف شوند 4جداول غیر ضروری در فصل  33

   جداول شکیل و منظم و با اعداد فارسی نوشته شوند 34

   پرهیز شود Value Pاول دقیقا مشخص شود و از کاربرد عبارت در جد Pمقدار  35

   نیست Pفقط در روابط معنی داری گزارش شود و برای روابط غیر معنی دار نیازی به گزارش مقدار   Pمقدار  36

   تنظیم شود Justifyمتن کل پایان نامه به حالت  37

اهداف فرعی به ترتیب ابتدا گزارش کلی از یافته ها در بخش بحث و نتیجه گیری موظف هستید بر اساس  38
 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 39

   کاربردی اضافه شود، پیشنهادات 5در انتهای فصل  41

   رفرانس ها و منابع به شیوه ونکوور تنظیم شود 41

   اعداد در بخش رفرانس ها صرفا باید التین باشند 42

( In Persianتمام منابع فارسی باید به انکلیسی نوشته شوند و انتهای آنها در داخل پرانتز عبارت زیر بیاید ) 43
 و بعد از پرانتز نقطه بیاید.

  

   در کل متن کاما بالفاصله بعد از کلمه و سپس یک فاصله رعایت شود 44

   نقطه بالفاصله بعد از پرانتز رفرانس ها می آید 45

( و اگر 14، 13(، دو تا بود به این شکل )12اگر در داخل متن تعداد رفرانس ها یک عدد بود به این شکل ) 46
 ( گزارش شود27، 19، 16-13ها متنوع بود )( و اگر رفرانس 16-13بیش از دو تا بود )

  

   بعد از رفرانس ها بخش ضمیمه شامل پرسشنامه یا سایر ملحقات می آید 47

 بعد از ضمیمه ها چکیده التین و شامل بخش های زیر می آید 48
Introduction and aim, material and methods, results, discussion, 

conclusion, keywords.  

  

   چکیده التین دقیقا مانند چکیده فارسی باشد و کامال ویرایش انگلیسی شود 49

در نهایت صفحه عنوان التین از نظر نوع فونت، سایز کلمات، فاصله بین جمالت و نوع نوشتن اسامی و تیتر  51
 پایان نامه و غیره باید مطابق راهنمای دانشکده باشد

  

 

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

 صفحات دقت کنید(

 مقاالت التین

 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV – infected patients. N Engl 

J Med 2002; 284-7. 

محل نشر ، نباشد ed شمار)ویرایش( در صورتی که اولین، عنوان کتاب، نام نویسنده، ن نویسنده کتاب هستندچنانچه شخص یا اشخاصی به عنوا

 .و ناشر آن و سال انتشار مورد نیاز است. )آوردن شماره صفحات در انتهای رفرنس در مجالت مختلف متفاوت است



 :مثال

Anusavice KJ. Philip’s science of dental materials. 10th ed. Philadelphia: WB sunders; 1996. 

Kennedy I, Grubb A. Medical law. London: Butterworth; 2000. 

می باشد طریقه نگارش آن به عنوان رفرنس به همان شکل نگارش کتاب  (complier) یا مؤلف (editor) چنانچه کتاب دارای ویراستار

 :افراد آورده می شود. مثلپس از نام این تفاوت که نام ادیتور  است با

Johnson CD, Taylor I, editors. Recent advances in surgery. 2nd ed. Edingburg: Churchill living 

stone; 2000. 

چنانچه فصلی از یک کتاب به عنوان رفرنس استفاده شود طریقه نگارش آن به این صورت است که ابتدا نام نویسندگان آن فصل و سپس عنوان 

سال و شماره صفحه آورده می شود )در صورتی ، ناشر، سپس عنوان کتاب و محل نشر، و نام ویراستار کتاب in: فصل نوشته می شود سپس کلمه

 که شماره نشر وجود دارد پس از نام کتاب ذکر می گردد

Watkins AD, Neuropharmacology. In: Kay AB, Foster JA, editors. Allergy and allergic diseases. 

2nd ed. Oxford: Blackwell Science; 1997. P 505- 17. 

، رسیده است برای نگارش آن به صورت رفرنسپ چنانچه منبع مورد استفاده مقاله ارائه شده در یک کنفرانس باشد که در کتابچه کنفرانس به چا

و سپس نام کنگره و سال و ماه روز  editors ن کتاب کنفرانس و کلمهنام نویسندگا،  In:  سپس کلمه، عنوان مقاله، نام ارائه دهندگان مقاله

 .سال و صفحه مورد استفاده می آید، ناشر، آن و محل اجرای کنفرانس. محل نشر

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection in medical informatics. In: Lun KC, 

Degoulet P, editors. MEDINFO 72. Proceeding of the 7th world congress on Medical informatics; 

1992 Sep 6-10;  Geneva, Switzerland. Amsterdam: North- Holland, 1992. P1561-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


