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راهنمای نگارش
دانشجوی گرامی

اينك كه به ياري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشي قصد تدوين و نگارش پايان نامه /رساله
تحصيلي خود را داريد به شما توصيه مي شود ،مطالب اين راهنما را به دقت مطالعه فرماييد .اين
راهنما به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن به يك پايان نامه كامل همراهي
كند .پايان نامه به عنوان بخشي از فعاليت هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه
مي باشد ،كه شامل شناسائي ،طرح مسئله علمي ،بيان فرضيه ،هدف ،روش تحقيق ،مراحل تحقيق،
بحث و نتيجه گيري است ،لذا بايستي به طور منطقي و علمي نگاشته شود .يكي از دالئل تهيه اين
راهنما ايجاد هماهنگي از نظر شكل ظاهري ،نحوه تايپ ،صحافي و صفحه پردازي پايان نامه تحصيلي
دانشجويان دوره تكميلي است ،به نحوي كه شيوه هاي تدوين پايان نامه در رشته هاي مختلف دچار
تشتت نشود و تا حد امكان استقالل علمي رشته ها نيز حفظ گردد ،الزم است دانشجويان پايان نامه
خود را به زبان فارسي تنظيم كنند .پايان نامه اي كه از استانداردهاي تعيين شده ،برخوردار نباشد
مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.
اجزاء یک پایان نامه ( به ترتیب )
هر پايان نامه به ترتيب داراي اجزاي زير مي باشد:
 -1روي جلد
 -2صفحه ي سفيد
 -3بسم ا000
 -4صفحه عنوان (مندرجات روي جلد)
 -5فرم امضاء معاونت آموزشي (در انتهاي پايان نامه قرار مي گيرد)
 -6تقديم ( ()Dedicationدر يك صفحه)
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 -7صفحه سپاسگزاري()Acknowledgements
 -8چكيده فارسي و چكيده انگليسي
 -9فهرست مندرجات ( )Table of Contents
 -10فهرست عالئم و نشانهها (( )Abbreviationsدر صورت نياز)
 -11فهرست جداول (( )Tables listدر صورت نياز)
-12فهرست نمودارها ،عكسها و نقشه ها ()List of Figures Pictures and Maps
-13متن اصلي پايان نامه كه شامل قسمتهاي زير مي باشدكه هر يك از اينها در قالب يك فصل
آورده مي شوند :
 -1-15فصل هاي مربوط به مقدمه  ،كليات  ،بيان مسئله و مرور مطالعات
 -2-15فصلهاي مربوط به كار اصلي تحقيق
 -3-15نتايج ( ،)Resultsبحث()Discussionو پيشنهادات()suggestions
 -16فهرست منابع و مأخذ ()References
 -17پيوستها ( درصورت نياز)
 -18چكيده به انگليسي (الزامي است) :چكيده انگليسي بايد تا حد امكان ترجمه چكيده فارسي و
شامل كلمات كليدي باشد.
 -19صفحه عنوان انگليسي (الزامي است -طبق فرم پيوست)
 -20پشت جلد( .الزامي است -طبق فرم پيوست)
 -21عطف جلد ( الزامي است).
 -22اظهار نامه دانشجو
 -23حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج ( ) Copyright and Ownership
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اطالعات کلی:

مشخصات جلد پایان نامه:
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3ميليمتر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد . رنگ جلد در مقطع كارشناسي ارشد سرمه اي ودر مقطع دكتري زرشكي مي باشد. قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ  A4است. نوشته هاي روي جلد بصورت زركوب با قلم  Titrچاپ ميگردد.در عطف جلد عنوان پايان نامه  ،نام دانشجو و سال درج گردد (.در صورت طوالني بودن عنوان پايان
نامه ،قسمتي از عنوان ذكر شود)
روی جلد
صفحه روي جلد ،شامل آرم دانشگاه علوم پزشكي ايران  ،نام دانشكده ،عنوان پايان نامه ،نام و نام
خانوادگي اساتيد راهنما و مشاورين  ،نويسنده مقطع و رشته و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد( .طبق
نمونه)
اولین صفحه  :بسم اهلل الرحمن الرحیم
بشكل ساده و مشخصي صفحه آرائي گردد و از بكار بردن كادر و تزئينات مختلف خودداري شود.
( طبق نمونه )
دومین صفحه (مندرجات روی جلد)
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شامل آرم دانشگاه علوم پزشكي ايران ،نام دانشكده ،نام گروه آموزشي  ،نام و نام خانوادگي اساتيد
راهنما ،مشاور و نام دانشجو(نويسنده ) و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد (مانند صفحه اصلي با ذكر نام
مشاورين در اين صفحه)  .چون عناوين پايان نامه ها در بانكهاي اطالعاتي ماشيني و دستي حفظ مي
شود الزم است ضمن رسا بودن ،مختصر باشد .يك پايان نامه  /رساله بيش از يك عنوان نمي تواند
داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج شده در پايان نامه بايد عيناً يكي باشد.

اظهارنامه دانشجو
در اين برگ دانشجو اقرار مي كند كه پايان نامه حاصل تالش وي بوده و صحت مندرجات آن را اقرار
مي كند( طبق نمونه)
چاپ و تكثیر و مالكیت نتایج ()Copyright and Ownership
در اين برگ دانشجو اعالم مي كند كه كليه حقوق پايان نامه متعلق به دانشكده بوده و هر گونه كپي و
استفاده از آن تنها با اجازه نويسنده مجاز است (.طبق نمونه)
تقدیم ()Dedication
اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كهه پايهان نامهه بهه ايشهان تقهديم
مي شود .اگر چه متن اين صفحه به سليقه شخصي بستگي دارد ،اما با توجه به شئونات ملي و فرهنهگ
اسالمي كشور الزم است متن آن مورد تأييد استاد راهنما قرار گيرد.
فرم تائید معاونت آموزشی و مدیر گروه و استاد راهنما:
تصويب نامه با امضاي معاونت آموزشي دانشكده كه بيانگر كليات پايان نامه است
ضمنأ فرم تأئيد مدير گروه و استاد راهنما هم بايستي همراه فرم تأئيد معاونت آموزشي در پايان نامه
الصاق گردد.
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صفحه سپاسگزاری
در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده اند سپاسگزاري مي شود.
چكیده فارسی
چكيده بخش مهمي از پاياننامه است كه مي تواند خواننده را به مطالعه آن عالقمند كند  .چكيده
بايد در عين كوتاه بودن بدين صورت تدوين شود :


عنوان



زمينه و هدف



روش تحقيق



يافته ها



نتيجه گيري



كلمات كليدي

چكيده بايد در يك صفحه باشد و در نگارش نكات زير رعايت شود:
 در متن چكيده از كلمهها و عبارات سليس ،آشنا ،با معني و روشن استفاده شود.
 چكيده ،جدا از پاياننامه به تنهايي گويا و مستقل باشد .در چكيده از ذكر منابع و اشاره به
جداول و نمودارها اجتناب شود.
 در چكيده از درج مشخصات مربوط به پاياننامه خودداري شود.
 چكيده بايد روي اطالعات تازه ( يافتهها) و اصطالحات جديد يا نظريهها ،فرضيهها ،نتايج و
پيشنهادها متمركز شود.
 الزم است چكيده فارسي وانگليسي از نظر محتوا يكسان باشد .
 كلمات كليدي بايد  3تا  5كلمه باشد وترجيحا" از الگوي  MESHاستفاده شود .
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 كلمات راهنماي نكات مهم موجود در پاياننامه هستند .بنابراين بايد در حد امكان كلمهها
انتخاب شود كه ماهيت ،محتوا و گرايش كار را به وضوح روشن نمايد.
فهرستها
بعد از چكيده فارسي پايان نامه  /رساله بترتيب فهرست مطالب  ،فهرست عالئم و نشانه ها  ،فهرست
جداول  ،فهرست اشكال و ساير فهرستها قرار مي گيرند .در فهرست مطالب صفحات اوليه پايان نامه (
تقدير  ،تقديم  ،چكيده و )...ذكر نمي شود .عناوين ذكر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوين
خود متن مطابقت كند.
 در فهرستها بين دو عنوان پشت سر هم بايد فاصله بيشتري باشد كه دو عنوان را از يكديگر
متمايز كند ولي براي يك عنوان كه بيش از يك خط است بايد فاصله معمولي بكار برده شود و
شماره صفحه درخط دوم ذكر شود.
 فهرستهاي مطالب  ،عالئم و نشانه ها  ،جداول ،اشكال و ساير فهرستها با حروف فارسي شماره
گذاري شود.
 بترتيب مراجع ،پيوستها ( در صورت نياز) و چكيده انگليسي كه بدنبال متن اصلي پايان نامه /
رساله قرار مي گيرند بصورت تيتري مجزا از فصول ديگر پايان نامه  /رساله در فهرست مطالب
تايپ مي شوند.
متن اصلی پایان نامه
كه شامل قسمتهاي زير مي باشدكه هر يك از اينها ترجيحا " در قالب يك فصل آورده مي شوند:

7

فصل : 1
 -1کلیات ( )Introduction and Background
الف ) مقدمه
هدف از نوشتن مقدمه اين است كه زمينه اطالعاتي الزم براي خواننده فراهم آيد .در طول مقدمه بايد
سعي شود موضوع تحقيق با زباني روشن  ،ساده و بطور عميق و جهت يافته به خواننده معرفي شود.
اين فصل بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را آشكار سازد .در مقدمه بايد با ارائه سوابق
 ،شواهد تحقيقي و اطالعات موجود ( با ذكر منبع ) به روش منظم  ،منطقي و هدف دار  ،خواننده را
جهت داد و به سوي راه حل مورد نظر هدايت كرد.
مقدمه مناسبترين جا براي ارائه اختصارات و بعضي توضيحات كلي است توضيحاتي كه شايد نتوان در
مباحث ديگر در مورد آنها توضيح داد .در ادامه چارچوب كلي فصل كليات براي انواع مختلف تحقيق
آورده مي شود:

ب) بيان مسئله
 -1شرح و بیان مسأله شامل:
 اهميت پروژه.
 بيان نياز به مطالعه.
 كارهاي انجام شده.
 نقاط ابهامي كه اين مطالعه پوشش مي دهد.
بطور كلي بيان مسئله بنحوي تنظيم شود تا بازگو كننده:

 اهميت وجود تحقيق باشد.
 ويژگي هاي تحقيق را بيان كند،
 گستردگي تحقيق برساند ،
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 خالء احتمالي بروز موضوع تحقيق را نشان دهد،
 پيامدهاي نتايج حاصله از تحقيق را بازگو كند،
 محدوديت ها در تحقيق را بيان كند،
 اطالعات كلي درباره پژوهش هاي انجام شده در خصوص مسأله پژوهش،
 تناقضات نظري ،
 چارچوبي براي ارايه نتايج پژوهش باشد.

ج) اهداف  ،سواالت و فرضيات
ج)گزاره های پژوهش:

 -1-2سئوال ها/فرضيه هاي پژوهش :بصورت يك جمله خبري و حتي المقدور جهت دار نوشته
شود و حاوي يك پيشگويي باشد و زير مبناي علمي داشته باشد .در مطالعات توصيفي به
جاي فرضيات سؤاالت پژوهش ذكر مي شود( .پارادايم كمي يا كيفي) ،اگر چنانچه از
پاراديم تلفيقي استفاده نماييم اين گزينه هاي مطرح هم در فاز كمي و هم در فاز كيفي
مطرح مي شود.پرسش ها يا فرضيات مطرح در پژوهش است كه پس از انجام پژوهش ،رد
يا اثبات يا به آنها پاسخ داده مي شود (حدود يك پاراگراف).
 -1-2اهداف اساسی از انجام پژوهش :نتيجه ي قابل ارائه ي علمي و نوآورانه اي است كه
پژوهش براي دستيابي به آن انجام مي شود (حدود يك پاراگراف).
 -1-3اهداف کاربردی :عبارت است از اهداف نهايي حاصل از نتايج تحقيق كه در نهايت به
كاربرد نتايج ختم مي شود.
 -3متغیرهای پژوهش:
 -1-3تعریف متغیرها( نام گذاري ،دسته بندي) :تعريف متغيرها :در تعريف نظري متغيرها بايد از
يك مرجع معتبر استفاده نموده و به طور دقيق و واضح و با كلمات ساده آن را تعريف
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كرد .در تعريف علمي متغير بصورت واقعياتي قابل اندازه گيري با كلمات ساده و واضح
بيان شود.

-2-3

تعريف عملياتي متغيرها

-3-3

مقياس اندازه گيري متغيرها( داده هاي مربوط به متغيير ها داراي چه مقياسي مي باشند
اسمي ،رتبه اي ،فاصله اي و نسبي)

-4-3

مدل بيانگر روابط متغيرها

-4پیش فرض های پژوهش :پيش فرض ها يا تئوري پژوهش :جمالتي هستند كه درستي و
اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدالل ندارند و مسأله پژوهش بر اساس آن بنا
نهاده شده است .بنا بر اصول پيش فرض ها ،همه پديده ها داليل پيشين دارند ،حوادث طبيعي
بر حسب تصادف نيستند و احتماالً بنا بر داليلي هستند.

-6نوآوری پژوهش( وجه تمايز پژوهش با پژوهش هاي قبلي به لحاظ موضوعي يا تكنيكي و
گسترش مرزهاي دانش)

رديف

نوع استفاده

نام سازمان

1
2
3
4
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 1-3سازمان هایی که در انجام پژوهش همكاری می کنند.
رديف

نوع همكاري

نام سازمان

1
2
3
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فصل  - 2مروری بر مطالعات انجام شده()Literature Review
مروري بر مطالعات :مرروي بر مطالعات به معناي جستجوي منابع اطالعاتي مختلف به منظور
دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است كه براي محقق فرصتي فراهم مي سازد تا
درک كند در اين زمينه چه كارهايي انجام شده و چه اطالعاتي در اين زمينه وجود دارد و او
بايد ازكجا شروع كند و يا چه كاري و چگونه كار را انجام دهد .در حقيقت مروري بر مطالعات
خالصه اي از نكات اصلي ،نتيجه گيري عمومي و خالء موجود در مطالعات و كاربرد در پژوهش
مي باشد .در هنگام سازماندهي مرور مطالب ،اول بحث را به مطالعاتي كه حداكثر ارتباط را با
مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد.
چارچوب پژوهش :مطالعات پژوهشي چارچوبي از دانش زمينه اي دارند كه پايه هاي مطالعه را
تشكيل مي دهد .همه مطالعات روي مدل پنداشتي يا تئوري پايه گذاري نمي شود ،اما هر
مطالعه اي يك چارچوب دارد اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتي ويژه اي طراحي شده باشد به
آن چارچوب پنداشتي مي گويند و اگر بر اساس تئوري خاصي برنامه ريزي شده باشد به آن
چارچوب نظري مي گويند.اين تقسيم بندي مربوط به پژوهش از نوع صرفاً كمي يا كيفي
(پارادايم كمي يا كيفي) ،اگر چنانچه از پاراديم تلفيقي استفاده نماييم اين گزينه هاي مطرح
هم در فاز كمي و هم در فاز كيفي مطرح مي شود
سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلي
سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجي
 سازمانهاي جهاني
 دانشگاهها خارجي
خالصه طرح ها و پژوهشهاي مرتبط مهم در هر كدام از نهادهاي باال وارد شود.

جدول مقايسه مطالعات
 پیشنهاد می شود خالصه مطالب استفاده شده در قالب جداول مقایسه ای ارائه
گردد0
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فصل 3
 -1روش تحقیق
در اين فصل روشهاي انجام تحقيق ،انجام تحليل ها ،انجام آزمايشات  ،مدل سازي ،حل
معادالت و  ...مورد بحث قرار مي گيرد و محقق روشهاي جمع آوري اطالعات و تجزيه و
تحليل آنها را گزارش مي كند .این فصل الزم است به گونه ای طراحی شود که اگر فرد
یا موسسه دیگری بخواهد آنرا بررسی کند قابل انجام باشد.
روش انجام پژوهش شامل نوع پژوهش /جامعه پژوهش /محيط پژوهش /نمونه پژوهش /روش
نمونه گيري /حجم نمونه و روش محاسبه آن /مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و
خروج مطالعه /توضيح ابزار گردآوري اطالعات و روايي و پايايي ابزار /روش گردآوري اطالعات/
روش تجزيه و تحليل داده ها /محدوديتهاي پژوهش و مالحظات اخالقي است.
تعریف روش پژوهش:

(بر حسب نوع پژوهش تعریف میشود )

قلمرو پژوهش (زمان ،مكان ،موضوع):
تعریف جامعه آماری( تعريف صفت مشخصه اي كه اعضاي جامعه را از سايرين متمايز مي
كند)
واحد آماری ( واحد آنالیز)
روش نمونه گيري( تعيين ساده  ،منظم  ،خوشه اي  ،چند مرحله اي و .....بودن روش نمونه
گيري و استدالالت علمي مرتبط)
روش تعیین حجم نمونه (رابطه اي كه از طريق آن حجم نمونه تدوين مي گردد و
استدالالت علمي مرتبط)
روش نمونه گيري( تعيين ساده  ،منظم  ،خوشه اي  ،چند مرحله اي و .....بودن روش نمونه
گيري و استدالالت علمي مرتبط)
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پيامدهاي اصلي مطالعه
-2-3روشهای گردآوری اطالعات:
منابع داده ها ( :سايتهاي مهم اينترنت ،سازمانهاي اصلي ،افراد كليدي)
ابزار گردآوري داده (مصاحبه ،پرسشنامه ،نشست هاي تخصصي ،طوفان مغزي)

روش سنجش روايي ابزار ( :درصورت تناسب )
روش سنجش پایایی ابزار ( :درصورت تناسب )
 -3-3روش های تجزیه و تحلیل داده ها ( :تشريح تكنيك هاي آماري و تصميم گيري استفاده شده
به همراه استدالالت مرتبط)

فصل 4
یافته ها ( )Resultsبه تناسب موضوعي و به ترتيب روند انجام پژوهش ارائه گردد .
فصل 5
 -2بحث و نتیجه گیری ) (Discussion
بايد باتوجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگارش درآيد مقايسه نتيجه هاي بدست آمده
با هدفهاي از قبل تعيين شده در مقدمه ،دستيابي هاي نوين در اين فصل ذكر مي شوند و مورد تجزيه
و تحليل قرار مي گيرند .در ضمن ارائه دهنده پايان نامه به عنوان پيشنهاد براي تحقيقات بعدي به
طرح چند موضوع در راستاي تحقيقات خود مي پردازد.
در اين فصل بر جنبه هاي تازه و مهم تحقيق بويژه بيان مسئله و نتايج حاصهل تأكيهد شهده و شهواهد
مربوط به رد يا قبول فرضيه و سئواالت مطرح شده و ارتباط يافتهها با تحقيقات قبلي ارائه ميشود.
نتيجهگيري يا پيام نهايي حاصل از يافتهها در اين قسمت ذكر مهيشهود كهه مهيبايسهتي مبتنهي بهر
يافته هاي آماري و متكي بر متدولوژي تحقيق باشد .چنانچه محقق قادر به اثبات يافتهاش نيست بهتهر
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است آنرا بصورت يك نظر بيان كند .مناسب است كه همه يافته ها مورد بحث قرار گرفته و به ترتيهب
انجام پژوهش توضيح داده شود .
 ارائه پيشنهادات بر اساس يافتههاي تحقيق و نيز ارتباط با اهداف باشد. پيشنهادات براي تحقيق در آينده ،مسهائل بهي جهواب در رابطهه بها تحقيهق انجهام شهده كههتحقيقات بيشتري را ميطلبد ،لذا در اين قسمت محقق با ارائه عناوين يا موضوعات تحقيقهي،
محققان ديگر را ياري ميدهد.

فهرست منابع و مأخذ(:)References
كليه منابعي كه در متن ذكر شده اند (،منابع بايد بر اساس اسامي ارجاع داده شوند) بايد در فهرست
منابع با مشخصات كامل نوشته شوند و همچنين منابعي كه فقط مطالعه شده ولي مورد استفاده
مستقيم در متن قرار نگرفته اند در فهرست منابع هم مي تواند ذكر گردند( .همه منابع به زبان
انگليسي نوشته شوند)قواعد نگارش منابعي كه در طول پايان نامه /رساله به آنها استناد شده است به
شرح زير مي باشد:
قواعد استناد به کتاب
اطالعات کتابشناختی ضروری
الف  -شرح پدید آورنده ( گان ) کتاب ( شامل مولف ،ویراستار ،گرد آورنده ،و
پدید آورنده سازمانی )
 ابتدا نام خانوادگي پديد آورنده ،پس از آن حرف اول نام كوچك و نام مياني ويدر صورت وجود درج مي شود.
 در صورتي كه اثري داراي شش پديد آورنده يا كمتر از آن باشد نام همه آنها ،بهترتيب درج در اثر اصلي ،با درج ويرگول در بين اسامي درجمله استناد ظاهر مي
شود.
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 در صورتي كه تعداد پديد آورندگان بيش از شش باشد ،فقط نام شش پديدآورنده اول درج و پس از آن درمنابع انگليسي از عبارت "  "et alو در منابع
فارسي از عبارت " و ديگران " استفاده مي شود.
 بين شرح پديد آورندگان ويرگول و بعد يك فاصله گذاشته مي شود و بعد ازشرح پديد آورنده آخر يك نقطه قرار مي گيرد.
ب .سال نشر
 سال نشر بالفاصله پس از شرح پديد آورنده ،داخل پرانتز ذكر مي شود.
 در صورتي كه استناد به يك اثر چند جلدي صورت گرفته است ،سال انتشار اولين و
آخرين جلد ذكر مي شود.
 درصورتي كه سال نشر اثر مورد استناد نامعلوم است در انگليسي "  "n.dو در
فارسي " بي تا " پس از شرح پديد آورنده ،در پرانتز مي آيد.
 در صورتي كه اثر زير چاپ است و تاريخ انتشار آن مشخص نيست ،به جاي تاريخ نشر
در فارسي عبارت " زير چاپ " و در انگليسي "  "in pressدرج مي شود.
ج .عنوان و عنوان فرعی
 از شكل نوشتاري ايرانيك  /ايتاليك و به ندرت از شكل نوشتاري زير خط دار نيز
استفاده مي شود.
 در منابع انگليسي تنها حرف اول نخستين عنوان وعنوان فرعي با حرف بزرگ نوشته
مي شود.
 عنوان فرعي پس از درج عنوان اصلي و گذاشتن دو نقطه مي آيد.
 پس از اتمام عنوان ،يك نقطه و بعد فاصله قرار مي گيرد.
* در صورتي كه پس از عنوان شرح ويرايش ،تعداد جلد ،و اطالعاتي از اين قبيل آمده،
پس از عنوان فقط فاصله گذاشته مي شود.
 در صورت نبود پديد آورنده،عنوان آغازگر عبارت استناد است .در صورتي كه شرح
ويرايش وجود دارد به دنبال عنوان نوشته شده و سپس سال نشر درج مي شود.
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د .صفحه شمار
* فقط در صورتي كه به بخش مشخصي از كتاب استناد شده باشد شماره صفحات
ذكر مي شود.
* شماره صفحات داخل پرانتز پس از عنوان قرار مي گيرد.
* در صورتي كه اثر داراي شرح ويرايش است ،شماره صفحات داخل پرانتز پس از
شرح ويرايش قرار مي گيرد.
* در فارسي از اختصار " ص" و در انگليسي از اختصار "  " PP.استفاده مي
شود.
مثال  ( :1ص .)75 -89
مثال  ( : 2ويرايش  ،3ص ) 77 -89
)Example 1 : (PP. 501- 508
Example 2 : ( 5thed. , PP. 445 – 482).

ه .محل نشر
 نام شهري كه ناشر يا ناشران در آن قرار دارند محل نشر اثر تلقي مي شود.
 در صورتي كه ناشر يا ناشران در بيش از يك شهر فعاليت دارند ،ودر صفحه
عنوان اثر بيش از نام يك شهر به عنوان محل نشر ذكر شده است ،فقط نام
اولين شهر درج شده در صفحه عنوان درجايگاه محل نشر درج مي شود.
 محل نشر بايد به شكل كامل نوشته شود و از مخفف نويسي اجتناب گردد.
* در صورتي كه محل نشر شناخته شده نيست ،بعد از نوشتن آن ويرگول و
بعد يك فاصله گذاشته ونام ايالت يا كشور به آن اضافه مي شود .براي
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منابعي كه در آمريكا منتشر شده اند بعد از محل نشر يك ويرگول و بعد دو
حرف اول كد پستي ايالت مربوط با حروف بزرگ درج مي شود.
مثال :گرمسار ،ايران :
مثال :تهران
Example 1: Hartford, CN:
Example 2: Texas, Nsw:
Example 3 : Kyoto , Japan

و .ناشر
 نام ناشر به طور كامل نوشته مي شود.
* اگر ناشر اثري خود مولف يا پديد آورنده ويا هر شخص حقيقي ديگري
باشد ،نام وي به منزله ناشر تلقي مي شود.
 پس از نوشتن نام ناشر نقطه قرار مي گيرد.
 در صورتي كه يك شخص يا يك سازمان هم پديد آورنده وهم ناشر اثراست،
نام وي به عنوان پديد آورنده در ابتداي عبارت استناد درج مي شود و
درجايگاه ناشر ،در فارسي كلمه " پديد آورنده " و در انگليسي " "Author
ذكر مي شود.
مثال :انديشه نوين.
Example 1: Australian Government Publishing Service.
Example 2 : Raven Perss.
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نمونه هايي از استناد به كتاب

Example1:
Guidotti, T. L; Rantanen, J; Rose, S G (2011) Global Occupational Health.
Oxford ; UK: Oxford University Pres. 610 pp.
Example 2: Biggs, B.A.; Brown, G.V. (2001) Malaria. (In) Principle and
Practice of Clinical Parasitology (Eds) S.H. Gillespie & R.D. Pearson. New
York; USA. 54-98

Example 3:
World Health Organization (2009) WHO report on the global tobacco epidemic:
warning about the dangers of tobacco. Third series. World Health Organization,
Geneva. 136 pp.

قالب كلي استناد به پايان نامه
نام خانوادگي پديد آورنده و بعد حرف اول نام كوچك و نام مياني وي در صورت
)  يك فاصله، تاريخ دفاع در پرانتز عنوان پايان نامه به شكل ايتاليك ( نقطه، وجود
" و در " پايانPHD thesis " درپايان نامه دكتري به زبان انگليسي عبارت
نام،  يك فاصله ) نام دانشگاه،" ( ويرگولMSC thesis "نامه كارشناسي ارشد
 يك فاصله ) نام شهر ( نقطه ) و نام كشور،گروه آموزشي ( ويرگول
نمونه هاي استناد به پايان نامه
Example1:
Shahndeh K. (2000) A comparison of advice About Breast-Feeding Given
by Community Midwives in UK and IranMsc thesis department of publish
Hralth. University of Wales, Swansea, UK.

نمونه هاي استناد به مقاله نشريه الكترونيكي
نمونه هاي استناد به نسخه الكترونيكي كتاب چاپي
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پیوستها ( درصورت نیاز)
قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي ) (dataغير ضروري باشهد ،همچنهين مهتن نبايهد
حاوي برنامه هاي نرم افزاري يا چگونگي به دست آوردن معهادالت رياضهي و اثبهات انهها و داده ههاي
تجربي باشد ،چنين مطالبي بايد در پيوسهتهاي پايهان نامهه آورده شهوند .همچنهين در صهورت وجهود
داشتن ،نامه ها ،نمونهها و پرسشنامه ها ،بررسي ها ،مطالب مكمل ،آمار و ارقام و غيره كهه بهه نحهوي
مورد استفاده قرار گرفتهاند به صورت پيوست هاي جداگانه و در صورتي كه داراي موضوع يها طبيعهت
مختلف باشند ،دسته بندي شده و تحت عنوان پيوست الهف ،ب ،پ ،و  . . .آورده مهي شهوند .اگهر در
موقع نگارش متن رساله الزم باشد كه به اين پيوست ها اشاره يا مراجعه شود ،درج شماره پيوسهت در
داخل پرانتز الزامي است .آرايش صفحات پيوست ها همانند بقيه صفحات متن صورت مي گيرد .اشكال
و جداول موجوددرهرضميمه نيز باتوجه به ضميمه مربوطه شماره گهذاري خواهدشهد.به عنهوان مثهال
دومين جدول درضميمه الف بصورت زيرنوشته مي شود( :جدول الف.)2-

چكیده به انگلیسی (الزامی است):
چكيده انگليسي بايد تا حد امكان ترجمه چكيده فارسي و شامل كلمات كليدي باشد.

صفحه عنوان انگلیسی (الزامی است -طبق فرم پیوست)
شامل آرم دانشگاه ايران ،نام دانشكده ،نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما ،مشاور و نويسنده و
تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد.چون عناوين پايان نامه ها در بانكهاي اطالعاتي ماشيني و دستي
حفظ مي شود الزم است ضمن رسا بودن ،مختصر باشد .يك پايان نامه  /رساله بيش از يك
عنوان نمي تواند داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج شده در پايان نامه بايد عيناً يكي
باشد.
پشت جلد( .الزامی است -طبق فرم پیوست)
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صفحه روي جلد ،شامل آرم دانشگاه ايران ،نام دانشكده ،عنوان پايان نامه ،نام و نام خانوادگي
اساتيد راهنما ،مشاور و نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد( .طبق نمونه)
عطف جلد ( الزامی است).
در قسمت عطف ،عنوان پایان نامه ،نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب مي شود( .طبق
نمونه)

نحوه نگارش
تايپ پايان نامه بايد در روي كاغذسفيد در قطع ( A4رحلي) ،و توسط چاپگري با بهترين كيفيت
صورت گيرد .صفحات پايان نامه بايد از يك جنس و ترجيحا" كاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد .از بكار
بردن كادر و تزئينات در تمامي صفحات خودداري شود.
حاشیهی صفحات

حواشي صفحات بايستي از سمت راسهت و از بهاال  3.5و از سهمت چهپ و پهايين ههر كهدام 2.5
سانيتمتر باشد .اين حاشيه ها در تمام صفحات پايان نامه فارسي ثابهت اسهت .فاصهله سهطرها در ههر
صفحه 1واحد باشد:

3.5

نيمه ارتفهههاع

8
فصل اول

شروع فصل
2/5

3.5

2/5

2.5

3.5
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2.5

الگوی صفحات بعدی

الگوی صفحه ی اول هر فصل

 -1نرم افزار مورد استفاده براي تايپ پايان نامه  Microsoft Wordمي باشد.
 -2متن چكيده با قلم  Nazanin 14و كلمه "چكيده" در اولين خط با قلم Nazanin 13
 Boldدر اول سطر درج شود .نوشتن "واژگان كليدي" يا "كليد واژه ها" يا "كلمات كليدي"
الزامي است.
 -3متن چكيده انگليسي ( )Abstractبا قلم  Times New Roman 14و كلمه "
 " Abstractدر اولين خط با قلم  Times New Roman 13 Boldدر اول سطر درج
شود .نوشتن " "Key Wordsالزامي است.
 -4متن پيشگفتار با قلم  B Nazanin 14و كلمه "پيشگفتار" در اولين خط با قلم
 B Nazanin 13 Boldدر اول سطر درج شود.
 -5متن اصلي پايان نامه بايد روي يك طرف كاغذ  A4با قلم  B Nazanin 14و با فاصله
خطوط يك سانتيمتر ( )Line Spacing | Multiple 1.2و حاشيه هاي صفحات مطابق
نمونه ي باال رعايت گردد.
 -6ازصفحه ي فهرست تا صفحه ي اول ،متن صفحات با اعداد و باحروف الفبا در وسط پايين
صفحه شماره گذاري مي گردد .مانند يك ،دو ،سه،
 -7صفحات متن با اعداد  3 ،2 ،1و  ...در پايين صفحه سمت چپ و به فاصله ي  2cmاز پايين كاغذ و
وسط كاغذ شماره گذاري مي شود .توجه شود كه بر روي صفحه ي اول هر فصل ،شماره ي صفحه ذكر
نمي شود ،ليكن به حساب مي آيد.
 -8قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  4-6يا  2-4-6مشخص مي شود كه عدد  6شماره ي
فصل ،عدد  4شماره ي بخش و عدد  2شماره ي قسمت است .شماره و عنوان هر فصل با قلم
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 ، B Nazanin 18 Boldبخش هاي مختلف فصل ها با قلم  B Nazanin 16 Boldو قسمت ها با
قلم  B Nazanin 14 Boldتايپ شود( .توجه :شماره ي فصل با حروف نوشته شود).
 -9فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شكل ها
شماره گذاري گردد.
 -10معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي كه براي اولين بار به كار مي رود به صورت زيرنويس
(فقط براي يك بار) در صفحه ي مربوط درج شود( .حتي المقدور در متن پايان نامه از به كار بردن
واژه هاي با الفباي انگليسي احتراز شود) .زيرنويس ها زير يك خط كه به فاصله ي  2/5cmاز لبه ي
چپ كاغذ و حداقل  3cmاز لبه ي پاييني و به طول موردنياز رسم مي شود ،نوشته مي شوند( .در هر
صورت الزم است  2/5cmحاشيه ي پايين صفحه رعايت شود) .زيرنويس ها در هر صفحه با گذاردن
شماره ي  2 ،1و  ...فارسي در گوشه ي باالي آخرين كلمه در متن مشخص مي شوند .در زيرنويس ها
فقط معادل زبان خارجي لغات يا اصطالحات فارسي نوشته شود .در صورت وجود توضيحات بيشتر بايد
در قسمت پي نوشت ها آورده شود.
 -11الزم است در متن به كليه ي منابعي كه مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود .چنانچه در داخل
متن از يك منبع مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه ي جمله كروشه اي باز شود و مرجع ذكر
گردد .نحوه ي ارجاع در متن به روش زير مي باشد:
ذكر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار و شماره صفحه مي باشد .در اين روش ،مراجع
به ترتيب حروف الفبايي نام نويسنده در فهرست مراجع ذكر مي گردد.

تهیه جدول ،نمودارها و تصاویر
جداول ،نمودارها وتصاوير بايد خوانا ،مرتب و مستقل باشند .هر جدول  /نمودار /تصوير بايد
بدون نياز به مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد و يافته هاي موجود در آن قابل
تجزيه ،تحليل و ارزيابي باشد .در بسياري از مواقع  ،محتواي جدولهاي كوچك را مي توان در متن
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گنجاند .اگر مطالب تكراري در جدول وجود دارد مي توان آنها را نيز بطور خالصه در متن ذكر كرد .از
آنجا كه نوشتن جدول وقت بيشتري مي گيرد ،رعايت اقتصار در اندازه  ،ترتيب و سازماندهي جدول
بايد از نكات اصلي مورد نظر در طراحي نتايجي باشد.
هر جدول داراي شماره ،عنوان ،ستونها و يا رديفهاي يافته است .پاورقي و عاليم اختصاري ممكن است
در بعضي جدولها ضروري باشند .عنوان جدول بايد مختصر  ،مفيد و كامل باشد .بهتر است مطالب در
متن گنجانده شوند .بسياري از مطالعات امروزي  ،بخصوص با ميكروسكوپ الكترونيكي ،نياز به ارائه
تصاوير دارند .استفاده از عكس زماني موثر است كه عكس به خوبي مطلب مورد نظر را در معرض ديد
خواننده قرار دهد .اگر مطلب مورد نظر را مي توان از طريق جدول يا نمودار ارائه داد ،شايد نياز به
ارائه تصوير نباشد.
تمامي شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند .مثالً براي جدول
هاي فصل  ،2جدول  ،1-2جدول  2-2و  ...براي جدول هاي فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  2-3و ...
عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر مي گردد( .قلم B Nazanin 12
 )Boldاگر شكلي از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زير شكل آورده شود.
جدول هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي آنها در
سمت عطف پايان نامه واقع شود و همچنين شكل هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند،
بايد طوري قرار گيرند كه متن پايين آنها در سمت لبه ي پايان نامه قرار گيرد .شكل ها و جدول ها
حتي المقدور داخل متن و در نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شده ،آورده شوند
شماره گذاری پیوستها
پيوست ها پايان نامه  /رساله با حروف فارسي نامگذاري ميشوند(.ضميمه الف يا ضميمه ب )و شماره
گذاري ضمائم به ترتيب متن اصلي پايان نامه  /رساله مي باشد .اشكال و جداول موجود در هر ضميمه
نيز با توجه به ضميمه مربوط شماره گذاري خواهد شد ،به عنوان مثال دومين جدول در ضميمه الف
بصورت زير نوشته مي شود(جدول الف)2-
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شماره گذاری روابط و فرمولها
هر رابطه كه در متن باشد با دوشماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا مي شوند مشخص مي شود .عدد
سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است .مثالً دهمين رابطه در
فصل هفتم به صورت ( )10 -7نوشته مي شود .روابطي كه در پيوستها آمده است با توجه به حروف
فارسي آن ضميمه  ،شماره گذاري مي شود .مانند(الف)2-
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موضوع پایان نامه :

دانشجوي دوره دكتري /كارشناسي ارشد
اينجانب
دانشگاه علوم پزشكي ايران گواهي مي نمايم كه تحقيقات
دانشكده
ارائه شده در اين پايان نامه توسط اينجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش
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دريافت مدرک توسط اينجانب يا فرد ديگري در جاي
متن پايان نامه طبق دستورالعمل مصوب دانشكده را بطور كامل رعايت كرده ام.

امضاء دانشجو:
تاریخ:
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فرم حق طبع ونشر و مالكیت نتایج

 -1هرگونه كپي برداري بصورت كل پايان نامه يا بخشي از آن تنها باموافقت استاد راهنمها مجهاز مهي
باشد.
 -2كليه حقوق معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه علوم پزشكي ايران مهي باشهد و بهدون اجهازه كتبهي
دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاري نيست.
 -3استفاده از اطالعات و نتايج موجود د ر پايان نامه بدون ذكر مرجع مجاز نمي باشد.
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