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 نامه . کلیات تدوین پایان1 

  . مقدمه1-1

دوره در سطح ارشد است که طي آن  آخرین مرحله دوره های توانمندسازینامه کارشناسي ارشد  ارائه پایان
زمینه مربوط به دوره توانمندسازی خود، زیر نظر استاد ی توانمند سازی موظف هستند در در دوره ها فراگیران

  د.نراهنما به تحقیق علمي بپرداز

نامه، آشنایي تدوین کننده با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع علمي است  یکي از اهداف ارائه پایان
ها و باال بردن دقت و کیفیت ارزشیابي آن، الزم است  نامه ن پایان.به این منظور و برای ایجاد هماهنگي بی

 کلیه ضوابط و مقررات ذیل را به دقت مطالعه و مطابق شیوه ی توانمندسازی سطح ارشد،در دوره ها فراگیران
 نامه را تدوین و ارائه نمایند.  های مختلف پایان نامه، کلیه قسمت

  

 . زبان پایان نامه 1-2

 .به اینکه زبان رسمي کشور فارسي است پایان نامه باید به زبان فارسي تدوین و ارائه گرددبا توجه 

  

 نامه  . ترتیب صفحات پایان1-3

 هر پایاننامه به ترتیب دارای اجزای زیر میباشد: 

 (2و پیوست  1پیوست )نامه  جلد پایان •

  صفحه سفید •

 (3پیوست )الرحیم  الرحمن بسم اهلل صفحه •

  (4پیوست ) مندرجات روی جلد به فارسي()صفحه عنوان  •

 (5پیوست ) فراگیراظهارنامه  •

 (6پیوست )نتایج  حقوقي و معنوی حق چاپ و تکثیر و مالکیت •

 تشکر و قدرداني •

  چکیده فارسي •

  (7پیوست ) (در صورت نیاز)اختصارات  و فهرست عالئم •

 (8پیوست )مطالب  عناوین و فهرست •

 (9پیوست ) (صورت نیازدر ) فهرست جداول •

ها ، عکسها و نقشه نمودارها ها ،شکلشمارگان و عناوین فهرست  •
 (11و پیوست  10پیوست )

  کلیات و معرفي پژوهشفصل اول:  •

  مباني نظری پژوهش و بررسي متونفصل دوم:  •

  فصل سوم: مواد و روش کار •

 ی پژوهشها یافتهفصل چهارم:  •
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 و ارائه پیشنهادات گیری فصل پنجم: بحث و نتیجه •

  فهرست منابع و مأخذ  •

  (در صورت نیاز)ها مانند جدول و شکل و پرسشنامه و ... پیوست •

معرفی نامه، اخذ محوز و سایر مکاتبات اداری مربوط به تهیه و جمع  •
 (12آوری داده ها )پیوست 

امه ن پایان از دفاع برای دانشجو آمادگي بر مبني راهنما استاد تأییدیه •
  (13پیوست )

   (14پیوست ) نامه صورتجلسه دفاع از پایان •

 (15پیوست )اظهارنامه به زبان انگلیسي  •

حق چاپ و تکثیر و مالکیت حقوقي نتایج به زبان انگلیسي  •
 (16)پیوست

  چکیده به انگلیسي •

 (16یوست )پانگلیسي  به صفحه عنوان •

  صفحه سفید آخر •

 (17پیوست )پشت جلد به انگلیسيصفحه  •

  

 نامه  پایان . تنظیمات حاشیه صفحات1-4

 صورت 20و  19، 18پیوست  با مطابق زیر چهارچوب در باید پایاننامه اصلي متن از صفحه هر در مطالب تایپ

  .گیرد

  . حاشیه در صفحات زوج1-4-1

  سانتیمتر 5/2: صفحه راست سمت حاشیه •

  سانتیمتر 5/3صفحه:  چپ سمت حاشیه •

  سانتیمتر 5/2صفحه:  باالی حاشیه •

 سانتیمتر  5/2صفحه:  پایین حاشیه •

  . حاشیه در صفحات فرد1-4-2

  سانتیمتر 5/3صفحه:  راست سمت حاشیه •

 سانتیمتر  5/2صفحه:  چپ سمت حاشیه •

 سانتیمتر  5/2: صفحه باالی حاشیه •

 سانتیمتر  5/2: صفحه پایین حاشیه •

  . حاشیه در صفحات عنوان1-4-3

  سانتیمتر 5/3صفحه:  راست سمت حاشیه •
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 سانتیمتر  5/2صفحه:  چپ سمت حاشیه •

 سانتیمتر  10صفحه:  باالی حاشیه •

 سانتیمتر  10صفحه:  پایین حاشیه •

  

  . تنظیم پاراگراف1-5

  سانتیمتر در نظر گرفته شود. 15/1فاصله بین خطوط 

 نسبت به بقیه سطرها داشته باشد.  1باید یک سانتیمتر تورفتگي اول هر پاراگراف سطر

  

 نامه  . قلم پایان1-6

با سایز  Times New Romanو در انگلیسي  14با سایز  B Nazaninقلم مورد استفاده در متن اصلي فارسي 
  در نظر گرفته شود. 12

با  Times New Romanصورت و انگلیسي به 16با اندازه  B Titrبه صورت    قلم عناوین اصلي فارسي
  درج شود. (Bold )و برجسته 14اندازه 

درصورتیکه یک پایاننامه عالوه بر عنوان اصلي دارای یک یا چند عنوان فرعي نیز باشد، جهت تایپ این عناوین 
های مختلف و پررنگ استفاده شود، به صورتي که هر عنوان فرعي از عنوان اصلي و نیز عنوان از قلم با اندازه

  صورت زیر تایپ شود:کتر بهتر از عنوان فرعي قبل از آن با اندازه کوچفرعي

  14های فرعي با قلم تیتر اندازه عنوان •

  12های فرعیتر با قلم تیتر اندازه عنوان •

  

                                                  

 گذاری  نقطه .1-7

ولي محتویات یا بعد از پرانتز حاوی شماره یا مشخصات منبع یا رفرنس با یک فاصله قرارداده شود  قبل از پرانتز و

  داخل آن بدون فاصله قرار گیرند.

 استفاده شود.  "  "در صورت نقل قول مستقیم، حتماً باید از عالمت 

  عدی یک فاصله داشته باشند .باید به کلمه قبلي خود بچسبد و با کلمه ب ":"،  "؛"های نقطه، کاما ،عالمت

  

  صفحات گذاری شماره .1-8

  های فارسي از حروف ابجد استفاده شود.نامهها در پایانگذاری صفحات عنوان تا آخر فهرست برای شماره

  میگیرد.  انجام اعداد میگردد، با شروع مقدمه از که پایاننامه متن اصلي به مربوط صفحات گذاری شماره

  .گردد درج آن وسط در و صفحه هر در پایین باید صفحات شماره

 های مربوط به هر بخش، بر اساس الگوی زیر انجام شود:  گذاری عناوین و زیرمجموعه شماره

                                                           
1 Indent 
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 .1 

  .1-1 

 .2-1 

  .2-1-1 

 .2-2-1 

  

  پانویس .1-9

شماره در باالی معادل فارسي  درصورتیکه نیاز به ارائه کلمات و یا اصطالحات خارجي باشد، این کلمات با قید
  صورت پانویس در پایین صفحه مربوطه تایپ گردد . بهو سپس  آن

 درج شود.  10اندازه نوشتار زیرنویس با همان قلم متن و سایز 

  د.دگر جدا اصلي متن از افقي خط یک رسم با صفحه هر به مربوط پانویس

   .اصلي است متن جهت شده تعیین سطر فاصله نصف اندازه به سطر پانویس بین دو فاصله 

  

  شکل و جدول و نمودار .1-10

 زیر در شکل هر به مربوط توضیح و شماره. گذاری باشد کلیه جداول، اشکال و نمودارها و ... باید دارای شماره

  . شود تایپ آن باالی جدول در مربوط به توضیح و شماره شود. تایپ آن

ز در ج شود، بهجدول، نمودار یا عکسي که قبال منتشرشده است استفاده مينامه، از  درصورتیکه در متن پایان
مورد اسناد عمومي، الزم است اجازه کتبي ناشر مربوط نیز تهیه شود و در ذیل جدول، نمودار و عکس، به 

 موضوع اخذ اجازه از ناشر نیز اشاره شود. 

 مربوط حتوضی یا و جدول بین فاصله نیز و شکل یا و به جدول مربوط توضیح تا متن از سطر آخرین بین فاصله

  .گردد انتخاب سطر دو بین معمولي فاصله برابر دو باید نامه متن پایان سطر اولین تا شکل به

  کلیه جداول ، نمودارها و اشکال باید به متن پایان نامه در همان صفحه یا صفحه قبل و بعد ارجاع داده شود.

 نگارش فرمول  .1-11

 صفحه سمت چپ از و صفحه مجاز محدوده در بایستي شیمیایي، یا و ریاضي های فرمول از اعم ها فرمول

  گردند. تایپ به شروع

فاصله بین فرمول ها و نیز فاصله یک فرمول از سطر باال و یا پایین متن، بسته به نوع فرمول باید مناسب 
 انتخاب شود.
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  نامه . اجزای پایان2

  نامه . جلد پایان2-1

نامه  و متن پشت پایان (1پیوست )نامه  ، عطف پایان(2پیوست ) نامه باید شامل متن روی جلد پایان جلد
  باشد. (17پیوست )

   .وندش چاپ شکل زرکوب به جلد پشت و جلد روی عناوین و بوده گالینگور نوع از نامه پایان جلد است الزم

  گرفته شود.نامه در کارشناسي ارشد طوسي در نظر  رنگ جلد پایان

 صورت چاپي درج شود و شامل:  آمده است باید به زبان فارسي و به 2نامه که در پیوست  متن روی جلد پایان

 استاد/اساتید راهنما، نام خانوادگي و نامه، سطح دوره، نام پایان عنوانشعار مرکز، آرم دانشگاه،نام مرکز، 

  باشد. نامه پایان و شماره دفاع سال و نویسنده

اندازه حداکثر  به)نامه  آمده است، باید به ترتیب شامل عنوان مختصر پایان 1نامه که در پیوست  عطف پایان
  ، نام دانشجو و سال باشد .(کاراکتر 50

 سانتیمتر 3  سال    نام و نام خانوادگی  عنوان پایان نامه    سانتیمتر 2
 

 زبان به جلد پشت در نامه پایان جلد روی مندرجات آمده است .کلیه 17نامه در پیوست  متن پشت پایان

 میگردد.  درج انگلیسي

  

 . صفحه سفید 2-2

  .میگیرد قرار A4سفید  یک صفحه جلد از بعد

  

  اهلل الرحمن الرحیم . صفحه بسم2-3

 ئینتز و کادر هرگونه بردن کار به شود. از آرایي و مشخص صفحه ساده شکل به صفحه وسط باید در ... ا بسم

   .شود خودداری صفحه این در

 استفاده نمایید.  3توانید از الگوی پیوست  در جهت یکسان سازی مي

  

  فارسی جلد روی طرح . صفحه عنوان مشابه2-4

 روی های قلم و ها فاصله ترتیب همان با جلد روی مندرجات نشان داده شده است .کلیه 4صفحه عنوان در پیوست 

 با این تفاوت که اسامي استادان مشاور در این صفحه اضافه میگردد.  .گیرد مي قرار صفحه این در جلد

  2. اظهارنامه2-5

 شود. تهیه  5اظهارنامه دانشجو بهصورت یکرو طبق پیوست 

  

                                                           
2 Declaration 
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  3. حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج2-6

 تهیه میشود.  6صورت یکرو طبق پیوست  حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج به

  

  5سپاسگزاری و صفحه 4تقدیم . صفحه2-7

 قدیمت ایشان به نامه پایان که دارد افرادی یا فرد نام ذکر به اختصاص و است اختیاری صفحه صفحه تقدیم: این

  حداکثر یک صفحه باشد.باید و  میشود

 مؤثری نحو به نامه پایان انجام در که افرادی از صفحه این در است. اختیاری صفحه صفحه سپاسگزاری: این

  حداکثر یک صفحه باشد.باید و  شود مي اند سپاسگزاری نموده همکاری

  

  7و کلمات کلیدی 6. چکیده فارسی2-8

مند کند. چکیده باید حداکثر  نامه است که میتواند خواننده را به مطالعه آن عالقه چکیده بخش مهمي از پایان
 گیری باشد.  ها و نتیجه کلمه باشد و در عین کوتاه بودن شامل مقدمه و هدف، روش کار ،یافته 600

   نامه به صورت وسط چین حتماً باید قید گردد. در ابتدای چکیده عنوان پایان

  . (نمونه: نگارش؛ چکیده؛ فهرست)اند  از هم جدا شده "؛"کلمات کلیدی باید سه تا پنج کلمه باشد که با 

اب هایي انتخ نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان
وضوح روشن نماید .درصورتیکه برای واژه خاصي، واژه کلیدی  شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به

  های جدید استفاده نمود . مناسبي وجود ندارد، میتوان از واژه

استفاده شود. برای  Medical Subject Headings (MeSH)حاً برای تهیه کمات کلیدی از الگوی ترجی
 به آدرس اینترنتي زیر مراجعه شود: ، MeSHدسترسي به لغات 

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

  شد.یده یک سطر فاصله وجود داشته باباید بین کلمات کلیدی و متن چک

 

  8اختصارات و صفحه عالئم .2-9

  .گردد تهیه صفحه نمودن مشخص با آنها از فهرستي عالئم، و مخفف اختصاری، کلمات وجود در صورت

  

  9مطالب فهرست صفحه .2-10

ها  بخش عنوان و ها بخش ها، فصل عنوان ها، فصل شامل نشان داده شده است . 8مطالب در پیوست  فهرست
  است. انگلیسي چکیده و پیوست ها، منابع فهرست ها، بخش زیر همچنین و

                                                           
3 Copyright and Ownership  

4 Dedication  
5Acknowledgements  
6 Persian Abstract  
7Keywords 

  
8 Abbreviations  
9 Table of Contents  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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  شود. قید فهرست مطالب عناوین از یک هر مقابل در صفحه شماره است الزم 

  .نمیشود ذکر صفحه این در میآید مطالب فهرست صفحه از قبل که صفحاتي

  

  (در صورت نیاز) 10ها فهرست جدول .2-11

  شود . طور کامل در فهرست ذکر مي عنوان جداول با تشخیص استاد راهنما به

 . (9پیوست )است  متن در موجود های جدول صفحه و شماره عنوان، شامل، صفحه این

  

11ها ها و نقشه فهرست نمودارها، عکس .2-12
 

است. فهرست عکس ها و نمودارها  متن در موجود های عکس و نمودارها تصاویر، کلیه فهرست شامل صفحه این
  است. 11و  10های  به صورت جداگانه بر اساس پیوست

  

ضرورت و ، ، بیان مسأله12های مربوط به مقدمه : فصل)معرفی و کلیات پژوهش(فصل اول .2-13

 وهشاهمیت پژ

 و هدف  موضوع باید و است خواننده برای الزم اطالعاتي زمینه کردن فراهم ،مقدمه نوشتن از هدف
  آشکار شود. تحقیق موضوع تا شود معرفي هدفمند و ساده زباني با تحقیق

 خلل پژوهش های انجام شده  در و میکند بیان را مطالعه به نیاز و پژوهش اهمیت شامل مسئله بیان
یا نوآوری مطالعه را  دهد و ، نقاط ابهامي که این مطالعه پوشش مي(سي متونبرر خالصه) پیشین

  کند. بازگو مي

  موضوع،  و ضرورت ای درباره موضوع تحقیق، اهمیت مقدمه قسمت ضرورت و اهمیت پژوهش،در
 .گردد يکارهای انجام شده توسط دیگران در زمینه موضوع پایاننامه، ارائه م خالصه ای از

  ویژه یا فرعي یا اختصاصي، سواالت در ادامه به ترتیب هدف اصلي، هدف آرماني، هدف کاربردی، اهداف
 پژوهش، فرضیه یا فرضیه های پژوهش به ترتیب و طبق شمارگان آورده مي شود.

  الزم به ذکر است که اهداف ویژه، سواالت و فرضیه های پژوهش باید از نظر محتوی شباهت داشته
 باشد و فقط نوع نگارش آن ها با یکدیگر متفاوت باشد.

 شابه عنوان باشد.هدف اصلي نیز باید م 

  در پایان فصل اول باید به تعاریف نظری واژگان بکار رفته در عنوان و یا هدف اصلي و اهداف اختصاصي
با ذکر رفرنس و هم چنین واژگان عملي همان واژگان یعني کاری که در این تحقیق بطور عملي و با 

 شود.ابزارهای مختلف و توسط خود پژوهشگر انجام شده است، نوشته 

                                                  

 و آورد مي فراهم را نامه پایان متن و موضوع از آگاهي موجبات مقدمهفصل اول یا معرفي و کلیات پژوهش، 
 پایان های بخش تمامي در را او دلگرمي موجبات و نموده مند عالقه را خواننده که شود نحوی نگاشته به باید

                                                           
10 List of Tables  
11 List of Figures, Pictures and Maps  

12 Introduction  
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مي تواند در  پژوهش اجرای از هدف یا نامه پایان موضوع انتخاب دلیلاین فصل از پایان نامه،  آورد. فراهمنامه 
  .گردد بیان بیان مساله و ضرورت و اهمیت پژوهش

  

 بررسی متون مبانی نظری پژوهش و فصل دوم:  .2-14

  :شود مي تنظیم بخش دو درفصل  این

 علمي مفاهیم است الزم و شود مي داده شرح تحقیق ادبیات و مفهومي و نظری مباني بخش، این اول: در بخش

 وضوعم تبیین مفهومي تحقیق، و نظری مباني بیان از شرح داده شود. هدف تحقیق با مرتبط مستندات و پایه

  .است

 مرور از هدف .شوند مي آورده تحقیق موضوع با مرتبط علمي های پژوهش و مطالعات بخش، این دوم: در بخش

. است تحقیق موضوع ابعاد مختلف به اشراف منظور به مختلف اطالعاتي منابع جستجوی شده، انجام مطالعات بر
 چه فعلي تحقیق و است شده قبالً انجام کارهایي چه تحقیق در زمینه که شود مي مشخص منابع مرور با

موتورهای جستجوگر فارسی و انگلیسی برای انجام این کار الزم است از طریق پایگاه داده ها و . دارد کاربردی

و معادل انگلیسی آن برگرفته از عنوان و اهداف اصلی و ویژه یا اختصاصی  و با استفاده از کلیدواژه های فارسی
سال قبل از تدوین پایان نامه جستجو شده و خالصه  5جدیدترین مقاالت فارسی وانگلیسی را در بازه زمانی 

طبق فرمت خاص خود در فصل دوم بخش مروری بر مطالعات انجام شده داخلی آن استخراج و  Abstractیا 
 و خارجی آورده شود:

  نامه باشد. از کل متن پایان درصد 40-30باید حداکثر  2و  1فصول 

  

 فصل سوم: مواد و روش کار  .2-15

حقیق های ت مواد شامل مواد اصلي و یا تجهیزات تخصصي است که ویژگي آن در کیفیت/ تحلیل و تفسیر داده
شود، ذکر این  هایي که از مواد و تجهیزات تخصصي استفاده نمي نقش مؤثر دارد. بدیهي است در پژوهش

 و صرفا مي توان از عنوان روش کار استفاده کرد. قسمت ضرورتي ندارد

 های آزمایشگاهي های ساخت/ روش تواند شامل نوع پژوهش/ روش به اقتضای نوع پژوهش مي 13روش
 جامعه پژوهش/ محیط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش نمونه پژوهش های آزمایشگاهي و بالیني(/ )درصورت

حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه/ تعیین گیری/ 
و تجزیه و  های آماری روش و توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایي و پایایي ابزار/ روش گردآوری اطالعات

افزار مورداستفاده برای تحلیل آماری، ضروری  ، با جزئیات کافي بیان شوند. اشاره به نرمباشد کهها  تحلیل داده
شده قید شود. سعي  است؛ ولي کافي نیست. برای هر یک از متغیرهای تحقیق، آزمون آماری به کار گرفته

توصیفي و از آزمون شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش 
  استنباطي تحلیل آماری در این بخش استفاده شود.

مون  زگروه آیماران یا حیوانات آزمایشگاهي، ب)گیری  طورکلي، در این فصل، جامعه موردبررسي و نحوه نمونه به
 وضوح بیان گردد.  به (گروه شاهدو 

 

                                                           
13 Methods 
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شده و وسایل مورداستفاده، ذکر گردیده و نام سازنده تجهیزات، شرکت سازنده مواد  گرفتهروش های به کار
 )در خصوص پژوهش بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری( .مصرفي و نام کشور محل تولید، در پرانتز قید شود

توضیحات کافي بیان شوند؛ در حدی که سایر پژوهشگران بتوانند نتایج را بررسي و شده، با  اقدامات انجام
به منظور مقایسه با روش اجرا توسط  شده مشخص و تعریف و ابزارهای در صورت لزوم، به روشها. دبازیابي کنن

ین فصل باید در ا محدودیتهای پژوهش و مالحظات اخالقي باشد. پژوهشگر با ذکر منابع مي توان اشاره کرد.
 به محدودیت ها در اجرا و انجام پزوهش و چگونگی رعایت مالحظات اخالقی نیز پرداخت.

  

  14ی پژوهشها فصل چهارم: یافته .2-16

با  شده و بندی ها باید به شکل دسته یافته .های حاصل از تحقیق شرح داده شود در این فصل باید یافته
 سواالت پژوهش گزارش شود.بر مبنای اهداف و در پاسخ به ترتیبي منطقي 

یر خودداری شود. تحلیل و تفسآنها ها پرداخته شود و از تحلیل و تفسیر تفصیلي  در این مبحث به ذکر یافته
 .گیردها در فصل بعدی صورت مي یافته

ل و باشد اما پژوهشگر باید بتواند محتوی موردنظر در جداوواضح و گویا به صورت نمودارها بیان محتوای جداول و 

  نمودارها را نیز به طور جزئي تحلیل کند.

 طمثال در ارائه نتایج توصیفی مربو بطور صورت جدول و هم نمودار خودداری شود. از درج توأم یک یافته خاص هم به

نمودارها که در زیر آن ها  به عوامل دموگرافیک صرفا از جداول )ترجیحا( و یا نمودارها استفاده شود. در شرح جداول و

ورده شود و یا ارجاع به شماره جداول و نمودارها فراموش نشود و هر جدول در باالی آن و هر نمودار و یا شکل در باید آ

 زیر آن بر حسب شماره، عنوان داشته باشد.

  

  16گیری و نتیجه 15فصل پنجم: بحث .2-17

در فصل چهارم آمده  دست های به نتیجه اول و دوم وفصول ویژه در  شده به مطالب عنوان در این فصل باید 
برحسب  5با نتایج سایر مطالعات مشابه مقایسه، تحلیل و تفسیر گردد و بهتر است اینکار با تقسیم بندی فصل 

  اهداف ویژه یا سواالت پژوهش انجام شود.

ده و تأکید شاز آن یج حاصل ویژه بیان مسئله و نتا های تازه و مهم تحقیق به در این فصل بر جنبههمچنین 
اط و ارتب پژوهش حاضربه رد یا قبول فرضیه و سؤاالت با بهره گیری از نتایج مطالعات و پژوهش های مشابه 

  شود. ها با تحقیقات قبلي ارائه مي یافته

ای ه مبتني بر یافته بایدشود که  ها نیز در این قسمت ذکر مي گیری یا پیام نهایي حاصل از یافته نتیجه
 اش نیست بهتر است آن را به آماری و متکي بر متدولوژی تحقیق باشد. چنانچه محقق قادر به اثبات یافته

ذکر محدودیت های پژوهش که غیراجرایی و متدولوژیک هستند در این فصل الزم  صورت یک نظر بیان کند.
 است.

ای تحقیقات در این فصل ارائه دهد. همچنین الزم است نویسنده پیشنهادهایي برای تحقیقات بعدی در راست
 . پیشنهادات برای تحقیق درباشدآن های تحقیق و نیز ارتباط با اهداف  بر اساس یافتهباید ارائه پیشنهادها 

                                                           
14 Results 
15 Discussion 
16 Conclusion 
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ن قسمت لذا در ای .، باشدطلبد شده که تحقیقات بیشتر را مي جواب در رابطه با تحقیق انجام مسائل بي ،آینده
  دهد. یاری ميدر پژوهش های آتي محقق با ارائه عناوین یا موضوعات تحقیقي، محققان دیگر را 

                                                  

17. فهرست منابع و مأخذ2-18
 

 .شونداند، باید در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته  کلیه منابعي که در متن ذکرشده

باشد، بدین معني که  Vancouverصورت  به باید های فارسي نامه شیوه ذکر منابع در انتهای نوشتار پایان
شماره منابع به ترتیب فهرست ورود به متن در فهرست منابع چه فارسي و چه انگلیسي پي در پي آورده شود 

 و نیازی به جداسازی منابع فارسي و انگلیسي از یکدیگر نیست.

  ه شود که در منابع انگلیسي حرف اول کلمات اصلي بزرگ نوشته میشود.توج

  باشد. singleفاصله بین منابع 

  بیاید.پس از درج عنوان اصلي و گذاشتن دونقطه مقاله عنوان فرعي 

به دنبال عنوان قرار  "".ppو در انگلیسي پس از اختصار  "ص"شماره صفحات در منابع فارسي پس از اختصار 
 pp:14-17:ص و یا 17-14بطورمثال  گیرد. مي

" یا "همکاران"استفاده از واژه های 
et al"  در فهرست منابع مجاز نیست و نام خانوادگي بطورکامل و نام کوچک

 آورده شود. capitalنویسندگان با حرف اول به صورت 

 مثال مقاالت انگلیسي:

Baseri  M, Hosseini D.Know management. American Journal of Medical Education 

2020; 5(4), p: 14-22  

از  یکنام کوچک هر ا آورندگان، پس از یک ویرگول،قواعد استناد به کتاب: ابتدا نام خانوادگي پدیدآورنده ی
رانتز ذکر شود. نام ناشر و شهر درج شود. سال نشر بالفاصله پس از شرح پدیدآورندگان و داخل پنویسندگان 

(. 1385)که در آن کتاب به چاپ رسیده است. مثال فارسي: باصری حمید رضا، شاهنده خندان، رفیع نژاد جواد
 . 139 :نامه و مقاالت علمي در علوم بهداشتي. دانشگاه علوم پزشکي تهران: تهران، ص نگارش پایان

 مثال انگلیسي: 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 

B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. pp: 93-113 

 
بین  تي(ملي واز منابع الکترونیک معتبر است که شامل سایتهای آموزشي و دول آن گروهمنابع الکترونیک: 

 المللي) و انجمهای علمي باشد. مثال برای منابع الکترونیک: 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory 

role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available 

from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle  

  

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استناد به سایر انواع منابع، به نشاني های الکترونیکي زیر مراجعه 
 شود: 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf 

https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf   
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 ها  . پیوست2-19

و  ،آمار و ارقام جداول، داده های خام، نمونه معرفي نامه و اخذ مجوزنامه شامل پرسشنامه این بخش از پایان
نامه میباشد که ترجیحاً به  کننده برخي از اطالعات نظری و عملي در متن اصلي پایان نیز مطالبي که تکمیل

نامه، باید خارج از متن اصلي یعني پس از فهرست منابع در  طوالني شدن متن اصلي پایانعلت جلوگیری از 
  نامه ارائه گردد. پایان

طورعمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و  بهتوضیحات اضافي در مورد فصول مختلف پایان نامه 
رتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/تصویر ها، نمودارها و تصویرها باید خوانا، دقیق، م امثال آن است. جدول

قابل تجزیه تحلیل  ،های موجود در آن باید بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات موردنظر را ارائه دهد و یافته
  و ارزیابي باشد .

کدیگر جدا مي شوند، مشخص در متن با دو شماره که با خط فاصله از ی جداول و اشکالگذاری کلیه  شماره
 .شود مي

  عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر در آن فصل است.

جدول باید دارای شماره و عنوان باشد. عنوان جدول باید مختصر، مفید و کامل باشد. هر کجا عالیم شکل و هر 
ها  ها و جدول ي شکلاختصاری در جدول استفاده گردید، ذکر فرم کامل در پایین جدول الزامي است .تمام

  گذاری شوند،  باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره

 B Nazanin 12با قلم و ها و نمودار ها در زیر آنها ذکر میگردد ها در باالی آنها و عنوان شکل عنوان جدول

Bold . .نوشته شود 

  آن در زیر شکل آورده شود.  یا منبع شده باشد، الزم است مرجع اگر شکلي از مرجعي نقل

سانتي متر باشد، همچنین باید  16هایي را مي توانیم به صورت افقي قرار دهیم که عرض آنها بیشتر از  جدول
ف سمت عط  که متن باالی آنها در صفحات زوج به سمت لبه پایان نامه و در صفحات فرد بهطوری قرار گیرند 

هایي که در راستای طولي کاغذ تنظیم میشوند، باید طوری قرار گیرند  و همچنین شکل نامه واقع شود پایان
قرار  نامه پایان ی لبه متن پایین آنها در صفحات زوج به سمت عطف پایان نامه و در صفحات فرد به سمتکه 

ه ذکرشده، آورده شوند. المقدور داخل متن و در نزدیکترین فاصله به محلي ک ها حتي ها و جدول گیرد. شکل
 باشد.  18گردند الزاماً باید حاوی خط مقیاس های میکروسکوپي تهیه مي نمونه ه ازتصاویری ک

  بهتر است شکل ها و نمودارها در یک صفحه باشد.

  نکته: از درج تصاویر غیرضروری مانند وسایل، ابزارها و اشخاص خودداری شود.

توان با  های جدول را مي ها است. ارزش یافتههای مربوط به  عنوان، ستون و ردیف، هر جدول دارای شماره
یا آنها را بدون استفاده از خط و تنها  (1-1، جدول 21پیوست )های افقي و عمودی از یکدیگر جدا کرد  خط

باشد، استفاده  Single. یک سلول جدول باید (2-1، جدول 21پیوست )های الزم نشان داد  با حفظ فاصله
  از نمي باشد.از اینتر در داخل سلولها مج

این و  هرگاه جدول دارای پانویس باشد .ها ضروری باشد های اختصاری ممکن است در بعضي جدول پانویس و عالمت

 بر مبنای هرفصل و شماره ورود آن به آن فصل انجام شود.گذاری آن  شمارهگیرد و پانویس درست ذیل جدول قرار 

 

                                                           
18 Scale bar 
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 نمونه:  )های یک متغیر را نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با هیستوگرام  نمودار تصویری است که دگرگوني

دهد و دارای انواع مختلف است. الزم به ذکر است  یا نقطه نشان مي (2-1نمونه : نمودار )، خط (1-1نمودار 
 .ودارها در ذیل آنها درج مي شودشماره و عنوان نم
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و دستیار تخصصی در دانشگاه  Phd: نمودار ستونی توزیع دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی 1-1نمودار 

علوم پزشکی تهران
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توان کمک گرفت. هرگاه جزء خاصي  گاه برای نشان دادن یک دستگاه، شيء یا رویداد، تنها از عکس مي
ای تهیه شود که اجزای فرعي چشمگیرتر از جزء مورد نظر نباشد  گونه از عکس مورد نظر است، باید به

. شکل ها و عکس ها باید وسط چین باشد و فاصله آن از باال و پایین متن به اندازه یک سانتي (1-2شکل)
 متر باشد. شکل ها و نمودار ها باید در یک صفحه جا داده شود. 

 

 . صورت جلسه دفاع از پایان نامه2-21

مشاور، داور و معاونت آموزشي مرکز  آمده است. تصویب نامه با امضای استادان راهنما، 13این صفحه در پیوست 

 اموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت کشور در این صفحه قرار مي گیرد.

 . اظهارنامه به زبان انگلیسی 2-22
 تکمیل گردد. 14طبق پیوست 

 به زبان انگلیسی  چکیده .2-23 

تهیه و در  19صورت ساختارمندمشابه چکیده فارسي به زبان انگلیسي ،حداکثر در یک صفحه به دقیقا متني 

 (15پیوست )این قسمت آورده شود. 

 صفحه عنوان انگلیسی  .2-24 

 تکمیل و در این قسمت آورده میشود.  16همانند پیوست 

 صفحه آخر  .2-25

  .میگیرد قرار A4سفید  از رویه پشت جلد، صفحه قبل

                                                           
19 Structured 

  
دانشکده: پزشکي       1 - 1 شکل    – 

   پزشکي دانشگاه   علوم     تهران  

   نامه پایان   از   دفاع   برای   دانشجو   آمادگی   بر   مبنی   راهنما   استاد   تأییدیه .  20 - 2  

     قرار   گیرد . قسمت   این در   تکمیل   گردد   و     12   پیوست
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 . چاپ و تکثیر پایاننامه 3

  . انتخاب کاغذ مناسب3-1

با  و ، سفیدcm 7/92 ×21گرمي به قطع  A4 100باید کاغذ  نامه پایان مطالب تایپ جهت مورد استفاده کاغذ
  باشد.مرغوب  و عالي کیفیت

 شود.  خودداری پایاننامه در A4های بزرگتر از  از انتخاب برگه

 . چاپ پایان نامه3-2
 نامه باید به صورت یک رو تهیه شود.پایان 

 کلیه فرم ها به صورت یک رو تهیه شود.
 شروع هر فسل از صفحات فرد آغاز شود.

 چاپ، به وسیله چاپگر با کیفیت بسیار خوب انجام پذیرد.
 

 . لوح فشرده پایان نامه3-3

 ن درج می شود:با ماژیک روی آسنده به ترتیب زیر لوح فشرده از رنگ روشن انتخاب می شود و مشخصات کامل نوی
 نام و نام خانوادگي 

 شماره ملي فراگیر 

 عنوان پایان نامه 

 سطح دوره توانمندسازی 

 نام دوره توانمندسازی 

 تاریخ دفاع از پایان نامه 

 
 ( مي باشد:folderلوح فشرده شامل سه پوشه )

 سنامه تهیه شده است و همراه با عک تدوین پایان اصول با مطابق  که است نامه پایان اصلي فایل شامل نامه پایان پوشه
باشد. این  فراگیر نامه باید براساس شماره ملي نامگذاری فایل اصلي پایان. است ها ها، نمودارها و چکیده ها، جدول
  بهصورت فایل هم 

PDF بهصورت  هم وWord .تهیه شود  

 های فرمت با انگلیسينامه که شامل هر دو چکیده فارسي و  پوشه چکیده پایان
PDF و Word  صورت نامگذاری به 

English Abstract و Farsi Abstract .باشد 

  نامه ، تاییدیه استاد راهنما و....  پوشه فرم ها شامل صفحه صورتجلسه دفاع از پایان

  

 . تعداد مجلد و لوح فشرده 3-4

حاوی موارد ) CDبه همراه دو عدد  (3-3حاوی موارد ذکر شده در بخش ) CDیک جلد از پایاننامه و یک عدد 
  تهیه و ارائه گردد. (امور پایان نامه ها)جهت استاد راهنما و معاونت آموزشي مرکز (3-3ذکر شده در بخش 

 یل وحق چاپ و تکثیر و تحو اساتید داور معاونت آموزشي مرکز، سرپرست کارگروه، استاد راهنما و استاد مشاور 

CD  دارند.حاوی پایان نامه را  
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 یادگیری سازمانی، توانمندسازی نیروی انسانی، دانشگاه متعالی

 خدمت کارکنان نظام سالمت دانشگاه مرکز آموزش ضمن

 

 

 پایان نامه برای دریافت گواهینامه دوره توانمندسازی سطح ارشد................

 

 

 

 عنوان:

................................................................................................................ 

 

 

 نگارنده:

................................................ 

 

 استاد راهنما:

.................................................. 

 

 سال دفاع:..............

 شماره پایان نامه:...............

 

 

آرم در سایز 

2*2 

 سانتی متر 2

 متن روی جلد پایان نامه: 2پیوست 

متون به . استفاده نمایید  Titrاز قلم 

فاصله بین . صورت وسط چسن باشد

 .باشد singleخطوط 

 14دو سطر با فونت تیتر 

 14دو سطر با فونت تیتر 

 12یک سطر با فونت تیتر 

 12دو سطر با فونت تیتر 

 سانتی متر 2

 14فونت تیتر 
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 : صفحه بسم اهلل3پیوست 
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 مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت دانشگاه

 

 

 ................رشته  یان نامه برای دریافت گواهینامه دوره توانمندسازی سطح ارشدپا

 

 

 

 عنوان:

................................................................................................................ 

 

 

 نگارنده:

................................................ 

 

 استاد راهنما:

.................................................. 

 

 سال دفاع:..............

 شماره پایان نامه:...............

 

 

آرم در سایز 

2*2 

 سانتی متر 2

 صفحه عنوان داخل پایان نامه: 4پیوست 

متون به . استفاده نمایید  Titrاز قلم 

فاصله بین . صورت وسط چسن باشد

 .باشد singleخطوط 

 16دو سطر با فونت تیتر 

 14دو سطر با فونت تیتر 

 12یک سطر با فونت تیتر 

 12دو سطر با فونت تیتر 

 سانتی متر 2

 14فونت تیتر 
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 ، دانشگاه متعالی نیروی انسانییادگیری سازمانی، توانمند سازی 

 مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت کشور

 

 

 

  
  ............................................................................................................................................................:موضوع پایان نامه

....... مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام ............اینجانب شرکت کننده در دوره توانمند سازی سطح ارشد.........

جانب نامه توسط این مینمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایانسالمت کشور دانشگاه علوم پزشکی تهران گواهی 

باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان، به  انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائید می

 دریافت نامه تاکنون  برای مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعالوه گواهی مینمایم که مطالب مندرج در پایان

هیچ بخشی از آن از کار دانشجویان و محققان و شرکت  مدرك توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و

نامه دستورالعمل مصوب پایان  متنضمنأ در تدوین  کنندگان در دوره های توانمند سازی کپی برداری نشده است .

 ام.                             کرده ر کامل رعایتطو بهرا   دانشگاه 

          

  نام و نام خانوادگی:                                                                                                                                                                 

 :   ....      ء دانشجوامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 : صفحه اظهارنامه شرکت کننده5پیوست 

 اظهارنامه دانشجو
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 حق چاپ، نشر و مالکیت معنوی پایان نامه

 

  

 ممنوع است.  توسط افراد حقیقی و حقوقی ر گونه کپی برداری به صورت کامل یا بخشی از آنه .1

علوم  دانشگاه)کشورمعنوی این اثر به مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سالمت و مالکیت  کلیه حقوق  .2

 پزشکی تهران) تعلق داشته و بدون اجازه مالکان معنوی به شخص ثالث قابل واگذاری نیست. 

  استفاده از اطالعات و نتایج موجود از پایان نامه بدون ذکر مرجع، مجاز نمی باشد. .3

 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه حق چاپ، نشر و مالکیت : 6پیوست 

 معنوی پایان نامه

 ت کارکنان نظام سالمت کشور مرکز آموزش ضمن خدم

 ) دانشگاه علوم پزشکی تهران(
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 فهرست عالئم و اختصارات

 

14یک سطر با فونت تیتر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  

CV     Coefficient of Variation   

IR     Infra Red   

mg     Milligram(s)   

ml     Milliliter(s)   

ng     nanogram (s)   

nm     Nanometer   

SD     Standard Deviation   

UV     Ultra Violet   

  

    

      

Font  Times New Roman, 14 pts   

 اختصارات : فهرست عالئم و7 وستیپ

 14فونت تیتر 

 بطور مثال
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 فهرست مطالب                                 

 عنوان

 صفحه

 

معرفی و کلیات پژوهشل اول:صف   

 1........................................ .............................................................................................................................. مقدمه. 1-1

   2....................................... مساله ....................................................................................................................... انی. ب1-2

  3....................................... ............................................................................................ اهمیت و ضرورت پژوهش. 1-3

 

  

 فصل دوم: بررسی متون 

 
 

 5 ....................................................  .1-2 

  

 سوم: فصل سوم: مواد و روش کار  فصل

 14فونت تیتر 

 14تیتر یک سطر با فونت 

 14فونت تیتر 

 فهرست مطالب : صفحه فهرست مطالب8پیوست

  14یک سطر با فونت تیتر 

 

 

 12فونت تیتر 

 B Nazanin  14فونت 
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40 ....................................................  .1-3 

 
 

  

 ها  فصل چهارم: یافته

70 ....................................................  .1-4 

 

 

 

 

 

 گیری  پنجم: بحث و نتیجه فصل

  
 

 

80 ..............................................1 -5 
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 فهرست شمارگان و عناوین جداول

  

  

                 عنوان  

 صفحه  

 

22................................................................ عنوان اولین جدول در فصل اول. 1-1جدول   

43................................................................عنوان اولین جدول در فصل سوم. 1-3جدول  

48.............................................................عنوان دومین جدول در فصل سوم. 2-3جدول   

73.............................................................عنوان اولین جدول در فصل چهارم. 1-4جدول   

82..............................................................عنوان اولین جدول در فصل پنجم. 1-5جدول   
 

 

 

 

 

 : فهرست جداول9پیوست 

  فونت تیتر

14 

 14  فونت تیتر

 B Nazanin  14فونت 
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 ها  فهرست شکل  
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 22................. . عنوان اولین شکل در فصل اول ................................................................................................1-1شکل 

 41..................................... . عنوان اولین شکل در فصل سوم ..........................................................................1-3شکل 

  43............. . عنوان دومین شکل در فصل سوم ................................................................................................2-3شکل 
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