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  راهنماي نگارش

  دانشجوي گرامی  

 / رسالهکه به یاري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشی قصد تدوین و نگارش پایان نامهاینک 
یید. این فرمادقت مطالعه ه تحصیلی خود را دارید به شما توصیه می شود، مطالب این راهنما را ب

مراهی راهنما به شیوه ساده اي نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان نامه کامل ه
د. پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی مربوطه کن

 روش تحقیق، مراحل تحقیق، می باشد، که شامل شناسائی، طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف،
الئل تهیه این بحث و نتیجه گیري است، لذا بایستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود. یکی از د

راهنما ایجاد هماهنگی از نظر شکل ظاهري، نحوه تایپ، صحافی و صفحه پردازي پایان نامه تحصیلی 
، به نحوي که شیوه هاي تدوین پایان نامه در رشته هاي مختلف دچار استدانشجویان دوره تکمیلی 

دانشجویان پایان نامه  ، الزم استگرددد و تا حد امکان استقالل علمی رشته ها نیز حفظ نشوتشتت 
که از استانداردهاي تعیین شده، برخوردار نباشد  د. پایان نامه ايکننخود را به زبان فارسی تنظیم 

  مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.
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  مشخصات جلد پایان نامه: 
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در عطف جلد عنوان پایان نامه ، نام دانشجو و سال درج گردد.( در صورت طوالنی بودن عنوان پایان 
  نامه، قسمتی از عنوان ذکر شود)

 روي جلد

 نام و نام عنوان پایان نامه، نام دانشکده،، ایران  علوم پزشکی شامل آرم دانشگاه ،صفحه روي جلد
طبق و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد. (مقطع و رشته نویسنده  و مشاورین ، د راهنمایتاخانوادگی اس

  )نمونه

  اولین صفحه :  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

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

  ( طبق نمونه )  

 (مندرجات روي جلد)صفحه دومین 

، نام دانشکده، نام و نام خانوادگی اساتید راهنما، مشاور و نویسنده ایران علوم پزشکی شامل آرم دانشگاه
چون عناوین  .(مانند صفحه اصلی با ذکر نام مشاورین در این صفحه)  و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد
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ی حفظ می شود الزم است ضمن رسا بودن، مختصر پایان نامه ها در بانکهاي اطالعاتی ماشینی و دست
باشد. یک پایان نامه / رساله بیش از یک عنوان نمی تواند داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان 

  درج شده در پایان نامه باید عیناً یکی باشد.

 

 اظهارنامه دانشجو

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

 )Copyright  and   Ownershipچاپ و تکثیر و مالکیت نتایج (

اعالم می کند که کلیه حقوق پایان نامه متعلق به دانشکده بوده و هر گونه کپی و در این برگ دانشجو 
 استفاده از آن تنها با اجازه نویسنده مجاز است.( طبق نمونه)

 )Dedicationتقدیم (

این صفحه اختیاري است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد کـه پایـان نامـه بـه ایشـان تقـدیم       
اما با توجه به شئونات ملی و فرهنـگ   شود. اگر چه متن این صفحه به سلیقه شخصی بستگی دارد،می

  استاد راهنما قرار گیرد. متن آن مورد تأیید الزم است اسالمی کشور 

 :معاونت آموزشیفرم تائید 

   استبیانگر کلیات پایان نامه  که معاونت آموزشی دانشکدهتصویب نامه با امضاي 
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 اريزاسگپصفحه س

 در این صفحه از افرادي که در انجام پایان نامه به نحو مؤثري همکاري نموده اند سپاسگزاري می شود. 

   فارسی  چکیده

چکیده . کند خواننده را به مطالعه آن عالقمند می تواند  نامه است کهاز پایان بخش مهمیچکیده 
  بدین صورت تدوین شود :باید در عین کوتاه بودن 

Ø  عنوان  
Ø  زمینه و هدف 

Ø  روش تحقیق 

Ø یافته ها 

Ø  نتیجه گیري 

Ø کلمات کلیدي 

  در نگارش  نکات زیر رعایت شود:و چکیده باید در یک صفحه باشد 

Ø  استفاده شود. ها و عبارات سلیس، آشنا، با معنی و  روشن کلمهاز متن چکیده در  
Ø اشاره به و  نامه به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده از ذکر منابعچکیده، جدا از پایان

  جداول و نمودارها اجتناب شود.
Ø نامه خودداري شود.در چکیده از درج مشخصات مربوط به پایان 

Ø  ها، نتایج و ها، فرضیهها) و اصطالحات جدید یا نظریهروي اطالعات تازه ( یافتهچکیده باید
  پیشنهادها متمرکز شود.

Ø  . الزم است چکیده فارسی وانگلیسی از نظر محتوا یکسان باشد  
Ø  از الگوي "کلمه باشد وترجیحا 5تا  3باید کلمات کلیدي MESH . استفاده شود  
Ø  ها نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمهکلمات راهنماي نکات مهم موجود در پایان

  د که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید. وانتخاب ش
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  فهرستها

پایان نامه / رساله بترتیب فهرست مطالب ، فهرست عالئم و نشانه ها ، فهرست  فارسی بعد از چکیده
فهرستها قرار می گیرند. در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان نامه (  جداول ، فهرست اشکال و سایر

رست مطالب باید عیناً با عناوین هعناوین ذکر شده در ف ذکر نمی شود. تقدیر ، تقدیم ، چکیده و...)
  . د متن مطابقت کندخو

Ø  در فهرستها بین دو عنوان پشت سر هم باید فاصله بیشتري باشد که دو عنوان را از یکدیگر
متمایز کند ولی براي یک عنوان که بیش از یک خط است باید فاصله معمولی بکار برده شود و 

  شماره صفحه درخط دوم ذکر شود.
Ø  ،شماره  فارسیاشکال و سایر فهرستها با حروف فهرستهاي مطالب ، عالئم و نشانه ها ، جداول

  گذاري شود.
Ø  ،( در صورت نیاز) و چکیده انگلیسی که بدنبال متن اصلی پایان نامه /  پیوستهابترتیب مراجع

رساله قرار می گیرند بصورت تیتري مجزا از فصول دیگر پایان نامه / رساله در فهرست مطالب 
  تایپ می شوند.

  متن اصلی پایان نامه

  :یک فصل آورده می شوند در قالب "ترجیحا  که شامل قسمتهاي زیر می باشدکه هر یک از اینها  
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  :  1فصل  

  )Introduction and Background  (  کلیات  -1

  الف ) مقدمه 

هدف از نوشتن مقدمه این است که زمینه اطالعاتی الزم براي خواننده فراهم آید. در طول مقدمه باید 
سعی شود موضوع تحقیق با زبانی روشن ، ساده و بطور عمیق و جهت یافته به خواننده معرفی شود. 

د با ارائه سوابق باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. در مقدمه بای این فصل
، شواهد تحقیقی و اطالعات موجود ( با ذکر منبع ) به روش منظم ، منطقی و هدف دار ، خواننده را 

  جهت داد و به سوي راه حل مورد نظر هدایت کرد.

مقدمه مناسبترین جا براي ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است توضیحاتی که شاید نتوان در  
چارچوب کلی فصل کلیات براي انواع مختلف تحقیق در ادامه رد آنها توضیح داد. مباحث دیگر در مو

  آورده می شود:

  ب) بیان مسئله 
 :شامل رح و بیان مسألهش -1

Ø ژه.اهمیت پرو 

Ø .بیان نیاز به مطالعه 

Ø هاي انجام شده.کار 

Ø .نقاط ابهامی که این مطالعه پوشش می دهد 

 تا بازگو کننده:  تنظیم شود بطور کلی بیان مسئله بنحوي

  .باشد تحقیقوجود  اهمیت @

  ، را بیان کند تحقیقویژگی هاي  @

  ،  برساند تحقیق گستردگی @



 ٩ 

  ،را نشان دهد موضوع تحقیقاحتمالی بروز ء خال @

  ، را بازگو کند نتایج حاصله از تحقیقپیامدهاي  @

  ، را بیان کندیت ها در تحقیق محدود @

  اطالعات کلی درباره پژوهش هاي انجام شده در خصوص مسأله پژوهش،  @

  تناقضات نظري ،  @

 باشد. چارچوبی براي ارایه نتایج پژوهش @

  

 ج) اهداف ، سواالت و فرضیات 

 گزاره هاي پژوهش: ج)

: بصورت یک جمله خبري و حتی المقدور جهت دار نوشته سئوال ها/فرضیه هاي پژوهش -1- 2

پیشگویی باشد و زیر مبناي علمی داشته باشد. در مطالعات توصیفی به شود و حاوي یک 

جاي فرضیات سؤاالت پژوهش ذکر می شود. (پارادایم کمی یا کیفی)، اگر چنانچه از 

پارادیم تلفیقی استفاده نماییم این گزینه هاي مطرح هم در فاز کمی و هم در فاز کیفی 

ژوهش است که پس از انجام پژوهش، رد مطرح می شود.پرسش ها یا فرضیات مطرح در پ

  یا اثبات یا به آنها پاسخ داده می شود (حدود یک پاراگراف).

نتیجه ي قابل ارائه ي علمی و نوآورانه اي است که  :اهداف اساسی از انجام پژوهش - 2-1

 پژوهش براي دستیابی به آن انجام می شود (حدود یک پاراگراف).

در نهایت به که  نهایی حاصل از نتایج تحقیق اهداف عبارت است از :اهداف کاربردي - 3-1

  کاربرد نتایج ختم می شود.

  متغیرهاي پژوهش: - 3

تعریف متغیرها: در تعریف نظري متغیرها باید از  ):نام گذاري، دسته بندي( تعریف متغیرها - 3-1

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

 بیان شود.

 

  تعریف عملیاتی متغیرها - 3-2

        ( داده هاي مربوط به متغییر ها داراي چه مقیاسی می باشند مقیاس اندازه گیري متغیرها           - 3-3

  اسمی، رتبه اي، فاصله اي و نسبی)

 متغیرهامدل بیانگر روابط  - 3-4

  

پیش فرض ها یا تئوري پژوهش: جمالتی هستند که درستی و  پیش فرض هاي پژوهش: -4

اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند و مسأله پژوهش بر اساس آن بنا 

نهاده شده است. بنا بر اصول پیش فرض ها، همه پدیده ها دالیل پیشین دارند، حوادث طبیعی 

 نیستند و احتماالً بنا بر دالیلی هستند. بر حسب تصادف

 

وجه تمایز پژوهش با پژوهش هاي قبلی به لحاظ موضوعی یا تکنیکی و ( نوآوري پژوهش-6

 گسترش مرزهاي دانش)

  

 

  نوع استفاده  نام سازمان  ردیف

1      

2      

3      

4      
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  سازمان هایی که در انجام پژوهش همکاري می کنند.  1- 3

  همکاري نوع  نام سازمان  ردیف 

1      

2      

3      

  

  در حوزه کارآفرینی  کیفیویژه پژوهش هاي 

 شامل ح و بیان مسألهشر -1

  عرضه شواهدي که وجود مسأله را اعالم می کند. @
  ، پژوهش ویژگی هاي  @
  ، پژوهش  گستردگی @
  علل احتمالی بروز مسأله، @
  ،  پیامدهاي حل مسأله @
  محدود کردن مسأله در یک حوزه تخصصی،  @

  



 ١٢

  )Literature Reviewمروري بر مطالعات انجام شده(  - 2فصل 

روري بر مطالعات: مرروي بر مطالعات به معناي جستجوي منابع اطالعاتی مختلف به منظور م
دستیابی به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است که براي محقق فرصتی فراهم می سازد تا 

اطالعاتی در این زمینه وجود دارد و او درك کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه 
باید ازکجا شروع کند و یا چه کاري و چگونه کار را انجام دهد. در حقیقت مروري بر مطالعات 
 خالصه اي از نکات اصلی، نتیجه گیري عمومی و خالء موجود در مطالعات و کاربرد در پژوهش

ه مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با می باشد. در هنگام سازماندهی مرور مطالب، اول بحث را ب
  مطالعه حاضر دارند اختصاص دهید.       

چارچوب پژوهش: مطالعات پژوهشی چارچوبی از دانش زمینه اي دارند که پایه هاي مطالعه را 
تشکیل می دهد. همه مطالعات روي مدل پنداشتی یا تئوري پایه گذاري نمی شود، اما هر 

اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتی ویژه اي طراحی شده باشد به  مطالعه اي یک چارچوب دارد
آن چارچوب پنداشتی می گویند و اگر بر اساس تئوري خاصی برنامه ریزي شده باشد به آن 

چارچوب نظري می گویند.این تقسیم بندي مربوط به پژوهش از نوع صرفاً کمی یا کیفی   
ادیم تلفیقی استفاده نماییم این گزینه هاي مطرح (پارادایم کمی یا کیفی)، اگر چنانچه از پار

  هم در فاز کمی و هم در فاز کیفی مطرح می شود
 

 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی

 سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی

 سازمانهاي جهانی @

 دانشگاهها خارجی @

 نهادهاي باال وارد شود.خالصه طرح ها و پژوهشهاي مرتبط مهم در هر کدام از 

  
 جدول مقایسه مطالعات

خالصه مطالب استفاده شده در قالب جداول مقایسه اي ارائه پیشنهاد می شود  @
 0گردد
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   3فصل 
  روش تحقیق  - 2

سازي، حل  انجام آزمایشات ، مدل انجام تحلیل ها،روشهاي انجام تحقیق،  در این فصل
هاي جمع آوري اطالعات و تجزیه و معادالت و ... مورد بحث قرار می گیرد و محقق روش

این فصل الزم است به گونه اي طراحی شود که اگر فرد . می کندتحلیل آنها را گزارش 
  کند قابل انجام باشد.  بررسییا موسسه دیگري بخواهد آنرا  

عه پژوهش/ محیط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش شامل نوع پژوهش/ جام روش انجام پژوهش
نمونه گیري/ حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوهش و معیارهاي ورود و 
خروج مطالعه/ توضیح ابزار گردآوري اطالعات و روایی و پایایی ابزار/ روش گردآوري اطالعات/ 

 القی است.روش تجزیه و تحلیل داده ها/ محدودیتهاي پژوهش و مالحظات اخ

                  تعریف روش پژوهش:    )أ

 قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):  )ب

( تعریف صفت مشخصه اي که اعضاي جامعه را از سایرین متمایز می تعریف جامعه آماري  )ت

 کند)

 واحد آماري ( واحد آنالیز)   )ث

روش نمونه  ( تعیین ساده ، منظم ، خوشه اي ، چند مرحله اي و..... بودنروش نمونه گیري  )ج

  گیري و استدالالت علمی مرتبط)

(رابطه اي که از طریق آن حجم نمونه تدوین می گردد و روش تعیین حجم نمونه   )ح

 استدالالت علمی مرتبط)

( تعیین ساده ، منظم ، خوشه اي ، چند مرحله اي و..... بودن روش نمونه روش نمونه گیري  )خ

  گیري و استدالالت علمی مرتبط)
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  پیامدهاي اصلی مطالعه 

  روشهاي گردآوري اطالعات:-2- 3

 ( سایتهاي مهم اینترنت، سازمانهاي اصلی، افراد کلیدي) منابع داده ها:  )أ

 (مصاحبه، پرسشنامه، نشست هاي تخصصی، طوفان مغزي)ابزار گردآوري داده   )ب

          ( درصورت تناسب ): روش سنجش روایی ابزار  )ت

          ناسب )ترصورت ( د روش سنجش پایایی ابزار:  )ث

( تشریح تکنیک هاي آماري و تصمیم گیري استفاده شده روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها:  -3- 3

   به همراه استدالالت مرتبط)
  4فصل     

   )Results( یافته ها

  5فصل 

   ( Discussion)بحث و نتیجه گیري   - 3

نگارش درآید مقایسه نتیجه هاي بدست آمده  باید باتوجه به مطالب عنوان شده به ویژه در مقدمه به   
با هدفهاي از قبل تعیین شده در مقدمه، دستیابی هاي نوین در این فصل ذکر می شوند و مورد تجزیه 
و تحلیل قرار می گیرند. در ضمن ارائه دهنده پایان نامه به عنوان پیشنهاد براي تحقیقات بعدي به 

  می پردازد. طرح چند موضوع در راستاي تحقیقات خود

هاي تازه و مهم تحقیق بویژه بیان مسئله و نتـایج حاصـل تأکیـد شـده و شـواهد      در این فصل بر جنبه

  شود.ها با تحقیقات قبلی ارائه میمربوط به رد یا قبول فرضیه و سئواالت مطرح شده و ارتباط یافته

بایسـتی مبتنـی بـر    ود کـه مـی  شـ ها در این قسمت ذکر مـی نهایی حاصل از یافته گیري یا پیامنتیجه

اش نیست بهتـر  هاي آماري و متکی بر متدولوژي تحقیق باشد. چنانچه محقق قادر به اثبات یافتهیافته

  است آنرا بصورت یک نظر بیان کند.
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  باشد. و نیز ارتباط با اهداف هاي تحقیقارائه پیشنهادات بر اساس یافته -

جـواب در رابطـه بـا تحقیـق انجـام شـده کـه         پیشنهادات براي تحقیق در آینده، مسـائل بـی   -

طلبد، لذا در این قسمت محقق با ارائه عناوین یا موضوعات تحقیقـی،  ي را میرتحقیقات بیشت

 دهد.محققان دیگر را یاري می

  

  ):Referencesفهرست منابع و مأخذ(

باید در فهرست  شوند)( منابع باید بر اساس اسامی ارجاع داده کلیه منابعی که در متن ذکر شده اند،   
منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنین منابعی که فقط مطالعه شده ولی مورد استفاده 

منابعی که در  قواعد نگارشمستقیم در متن قرار نگرفته اند در فهرست منابع هم می تواند ذکر گردند. 
  اشد:بمی طول پایان نامه/ رساله به آنها استناد شده است به شرح زیر 

  قواعد استناد به کتاب 

  اطالعات کتابشناختی ضروري

شرح پدید آورنده ( گان ) کتاب ( شامل مولف، ویراستار، گرد آورنده، و  - الف 
  پدید آورنده سازمانی )

ابتدا نام خانوادکی پدید آورنده، پس از یک ویرگول، سپس نام کوچک وي درج  -
  می شود. 

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. 

در صورتی که تعداد پدید آورندگان بیش از شش باشد، فقط نام شش پدید  -
منابع و در  "et al "آورنده اول درج و پس از آن درمنابع انگلیسی از عبارت 

  استفاده می شود.   "و  دیگران  "فارسی از عبارت 
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بین شرح پدید آورندگان  ویرگول  و بعد یک فاصله گذاشته می شود و بعد از  -
 شرح پدید آورنده آخر یک نقطه قرار می گیرد. 

  
  ب. سال نشر 

  داخل پرانتز  ذکر می شود. ،سال نشر بالفاصله پس از شرح پدید آورنده @
استناد به یک اثر چند جلدي صورت گرفته است، سال انتشار اولین و  در صورتی که @

  آخرین جلد ذکر می شود.
و در  "n.d "درصورتی که سال نشر اثر مورد استناد نامعلوم است در انگلیسی  @

  پس از شرح پدید آورنده، در پرانتز می آید. "بی تا  "فارسی 
مشخص نیست، به جاي تاریخ نشر  در صورتی که اثر زیر چاپ است و تاریخ انتشار آن @

  درج می شود.  "in press  "و در انگلیسی  "زیر چاپ  "در فارسی عبارت 

  ج. عنوان و عنوان فرعی 

از شکل نوشتاري ایرانیک / ایتالیک و به ندرت از شکل نوشتاري زیر خط دار نیز  @
  استفاده می شود. 

در منابع انگلیسی تنها حرف اول نخستین عنوان وعنوان فرعی با حرف بزرگ نوشته  @
  می شود. 

  عنوان فرعی پس از درج عنوان اصلی و گذاشتن دو نقطه می آید.  @

 پس از اتمام عنوان، یک نقطه و بعد فاصله قرار می گیرد.  @

*در صورتی که پس از عنوان شرح ویرایش، تعداد جلد، و اطالعاتی از این قبیل آمده،  @
  نوان  فقط فاصله گذاشته می شود. عپس از 

در صورت نبود پدید آورنده،عنوان آغازگر عبارت استناد است. در صورتی که شرح  @
 .ویرایش وجود دارد به دنبال  عنوان نوشته شده و  سپس سال نشر درج می شود

  د. صفحه شمار 

فقط در صورتی که به بخش مشخصی از کتاب استناد شده باشد  شماره صفحات  *
  ذکر می شود. 
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  شماره صفحات داخل پرانتز پس از عنوان قرار می گیرد. * 

*در صورتی که اثر داراي شرح ویرایش است، شماره صفحات داخل پرانتز پس از  @
  شرح ویرایش قرار می گیرد. 

استفاده می    "  " .PPو در انگلیسی از اختصار   "ص "*در فارسی از اختصار  @
  شود. 

  ). 75 -89: ( ص 1مثال 

 )  77 - 89، ص  3: ( ویرایش  2مثال 

Example 1 : (PP. 501- 508) 

Example 2 : ( 5thed. , PP. 445 – 482). 

  

  ه. محل نشر 

نام شهري که ناشر یا ناشران در آن قرار دارند محل نشر اثر تلقی می  @
  شود. 

در صورتی که ناشر یا ناشران در بیش از یک شهر فعالیت دارند، ودر صفحه  @
عنوان اثر بیش از نام  یک شهر به عنوان محل نشر ذکر  شده است، فقط نام 

  ج می شود. اولین شهر درج شده در صفحه عنوان درجایگاه محل نشر در
محل نشر باید به شکل کامل نوشته شود و از مخفف نویسی اجتناب  @

  گردد. 
 *در صورتی که محل نشر شناخته شده نیست، بعد از نوشتن آن ویرگول و @

بعد یک فاصله گذاشته ونام  ایالت یا کشور به آن  اضافه  می شود. براي 
منابعی که در آمریکا منتشر  شده اند بعد  از محل  نشر یک ویرگول و بعد دو 

  حرف اول کد پستی ایالت مربوط با حروف  بزرگ درج می شود. 

  مثال: گرمسار، ایران : 
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   تهرانمثال: 

Example 1: Hartford, CN: 

Example 2: Texas, Nsw:  

Example 3 : Kyoto , Japan 

  

  و. ناشر 

  نام ناشر به طور کامل نوشته می شود.  @
*اگر ناشر اثري خود مولف یا پدید آورنده  ویا هر شخص حقیقی دیگري  @

  باشد، نام وي به منزله ناشر تلقی می شود. 
  پس از نوشتن  نام ناشر نقطه قرار می گیرد.  @
 شخص یا یک سازمان هم پدید آورنده وهم ناشر اثراست، در صورتی که یک @

نام وي به عنوان پدید آورنده در ابتداي عبارت استناد درج می شود و 
 "Author "و در انگلیسی  "پدید آورنده  "درجایگاه ناشر، در فارسی کلمه 

  ذکر می شود. 

  مثال: اندیشه نوین.  

Example 1: Australian  Government Publishing Service.  

Example 2 : Raven Perss. 

  

  نمونه هایی از استناد به کتاب 

): تهران، ایران: دانشگاه 128(ص . مبانی آلودگی خاك )1389(قاسم علی  ،عمرانی: 1مثال 
  ایرانعلوم پزشکی 
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 ،میرهندي  ; روشنک ،داعی  ;محمد رضا ;  ،ظریف فرد ;ایرج  ،موبدي ; اسمعیل ،قدیریان : 2مثال 
 ): 175(ص  . درس سیستماتیک کرمها (جلد اول) تریکوسترونژیلوئیدا) 1381دیگران ( ;سید حسین 
 ایراندانشگاه علوم پزشکی  ، تهران ، ایران

): تهران، ایران، موسسه 335) ارتباطات انسانی. جلد دوم (ص 1387فرهنگی، علی اکبر ( :3مثال 
  .خدمات فرهنگی رسا

) مدیریت ارتباطات. (ترجمه): 1389ولوین، دارلین آر ( ; ولوین، آندرو  دي   ;ري امبرکو، : 4مثال 
): تهران، ایران، دفتر پژوهش هاي 541اعرابی، سید محمد. ایزدي، داود(چاپ ششم، ص 

 فرهنگی.

  

Example1: 
 Guidotti, T. L; Rantanen, J; Rose, S G (٢٠١١) Global Occupational Health.   
Oxford ; UK: Oxford University Pres.  ٦١٠ 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 (٢٠٠٩) WHO report on the global tobacco epidemic: 
warning about the dangers of tobacco. Third series. World Health Organization, 
Geneva. ١٣٦ pp.  

 

  قالب کلی استناد به پایان نامه 

در صورت وجود پدید  [نام خانوادگی پدید آورنده ( ویرگول، یک فاصله ) نام کوچک    
( ویرگول، یک فاصله ) نام خانوادگی ونام   پدید آورندگان  همکار به  ]آورندگان بیشتر 

شکل مقلوب ( یک فاصله، پرانتز باز ) تاریخ دفاع ( پرانتز بسته، نقطه، یک فاصله ) عنوان 
پایان نامه  "پایان نامه به شکل ایرانیک / ایتالیک ( نقطه، یک فاصله ) در فارسی عبارت 

یا    "Unpublished  doctoral dissertation "رت ودر انگلیسی عبا "دکتري 
 "و درانگلیسی عبارت  "پایان نامه کارشناسی ارشد  "در  فارسی عبارت  
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Unpublished  thesis master's"  )  ( ویرگول، یک فاصله ) نام دانشگاه
  ویرگول، یک فاصله ) نام شهر ( نقطه ) 

  نمونه هاي استناد به پایان نامه 

Example1: 
Shahndeh K. (٢٠٠٠) A comparison of advice About Breast-Feeding Given 
by Community Midwives in UK and Iran. Master of Science in Health 
Promotion. University of Wales, Swansea, UK. 

  نمونه هاي استناد به مقاله نشریه الکترونیکی 

  نمونه هاي استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی 

  پیوستها ( درصورت نیاز)

غیر ضروري باشـد، همچنـین مـتن نبایـد      (data)قسمت اصلی متن پایان نامه نباید داراي داده هاي 
حاوي برنامه هاي نرم افزاري یا چگونگی به دست آوردن معـادالت ریاضـی و اثبـات انهـا و داده هـاي      

در صـورت وجـود   همچنـین   چنین مطالبی باید در پیوستهاي پایـان نامـه آورده شـوند.   تجربی باشد، 
و پرسشنامه ها، بررسی ها، مطالب مکمل، آمار و ارقام و غیره کـه بـه نحـوي     هانامه ها، نمونه، داشتن

در صورتی که داراي موضوع یـا طبیعـت    واند به صورت پیوست هاي جداگانه مورد استفاده قرار گرفته
د. اگـر در  نو . . .  آورده مـی شـو   ب، پ، ،الـف مختلف باشند، دسته بندي شده و تحت عنوان پیوست 

درج شماره پیوسـت در   د،شوموقع نگارش متن رساله الزم باشد که به این پیوست ها اشاره یا مراجعه 
اشکال ا همانند بقیه صفحات متن صورت می گیرد. داخل پرانتز الزامی است. آرایش صفحات پیوست ه

و جداول موجوددرهرضمیمه نیز باتوجه به ضمیمه مربوطه شماره گـذاري خواهدشـد.به عنـوان مثـال     
  ).2-دومین جدول درضمیمه الف بصورت زیرنوشته می شود: (جدول الف

         
  چکیده به انگلیسی (الزامی است): 

  ان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدي باشد.چکیده انگلیسی باید تا حد امک
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  طبق فرم پیوست) -صفحه عنوان انگلیسی (الزامی است

، نام دانشکده، نام و نام خانوادگی اساتید راهنما، مشاور و نویسنده و ایرانشامل آرم دانشگاه 
اطالعاتی ماشینی و دستی تاریخ تهیه پایان نامه می باشد.چون عناوین پایان نامه ها در بانکهاي 

حفظ می شود الزم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد. یک پایان نامه / رساله بیش از یک 
عنوان نمی تواند داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان نامه باید عیناً یکی 

  باشد.

  طبق فرم پیوست) -پشت جلد. (الزامی است

، نام دانشکده، عنوان پایان نامه، نام و نام خانوادگی ایرانم دانشگاه شامل آر ،صفحه روي جلد
  اساتید راهنما، مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد. (طبق نمونه)

  عطف جلد ( الزامی است).

می شود. (طبق عطف، عنوان پایان نامه، نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب در قسمت 
  نمونه)

  

  نگارشنحوه 

بهترین کیفیت  توسط چاپگري با و (رحلی)، A4تایپ پایان نامه باید در روي کاغذسفید در قطع    
کاغذ تحریر هفتاد گرمی باشد. از بکار  "یک جنس و ترجیحا صورت گیرد. صفحات پایان نامه باید از

  بردن کادر و تزئینات در تمامی صفحات خودداري شود.

  ي صفحات حاشیه

 2,5سـمت چـپ و پـایین هـر کـدام       و از 3,5 صفحات بایستی از سمت راسـت  و از بـاال  حواشی 
سانیتمتر باشد. این حاشیه ها در تمام صفحات پایان نامه فارسی ثابـت اسـت. فاصـله سـطرها در هـر      

   :واحد باشد1صفحه 
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  صفحات بعديالگوي                              صفحه ي اول هر فصل الگوي 

  

  می باشد. Microsoft Wordنرم افزار مورد استفاده براي تایپ پایان نامه  - 1
 Nazanin 13در اولین خط با قلم  "چکیده"و کلمه  Nazanin 14متن چکیده با قلم  - 2

Bold  کلمات کلیدي"یا  "کلید واژه ها"یا  "واژگان کلیدي"در اول سطر درج شود. نوشتن" 
  الزامی است.

 "و کلمه  Times New Roman 14) با قلم Abstractمتن چکیده انگلیسی (  - 3

Abstract "  در اولین خط با قلمTimes New Roman 13 Bold  در اول سطر درج
  الزامی است. "Key Words"شود. نوشتن 

   در اولین خط با قلم "پیشگفتار"و کلمه  B Nazanin 14متن پیشگفتار با قلم   - 4
Nazanin 13 Bold B .در اول سطر درج شود  

و با فاصله  B Nazanin 14با قلم  A4متن اصلی پایان نامه باید روي یک طرف کاغذ  - 5
) و حاشیه هاي صفحات مطابق Line Spacing | Multiple 1,2( خطوط یک سانتیمتر

  باال رعایت گردد.نمونه ي 

5/2  3,5  

5/2  

8  

  فصل اول

  شروع فصل

مه 
نی

ـاع
فــ

ارت
  

2,5  3,5  

2,5  

3,5  
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حروف الفبا در وسط پایین اعداد و باازصفحه ي فهرست تا صفحه ي اول، متن صفحات با  - 6
  مانند یک، دو، سه، صفحه شماره گذاري می گردد.

کاغذ و  پاییناز  cm2صفحه سمت چپ و به فاصله ي  پایین و ... در 3، 2، 1صفحات متن با اعداد  - 7
  کاغذ شماره گذاري می شود. توجه شود که بر روي صفحه ي اول هر فصل، شماره ي صفحه ذکر وسط

  نمی شود، لیکن به حساب می آید.

شماره ي  6مشخص می شود که عدد  2-4- 6یا  4-6قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظیر  - 8
شماره ي قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم  2ره ي بخش و عدد شما 4فصل، عدد 

Nazanin 18 Bold B  بخش هاي مختلف فصل ها با قلم ،B Nazanin 16 Bold  و قسمت ها با
  تایپ شود. (توجه: شماره ي فصل با حروف نوشته شود). B Nazanin 14 Boldقلم 

ترتیبی که ظاهر می شوند مانند جدول ها و شکل ها فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به  - 9
  شماره گذاري گردد.

معادل انگلیسی لغات یا اصطالحات فارسی که براي اولین بار به کار می رود به صورت زیرنویس  -10
(فقط براي یک بار) در صفحه ي مربوط درج شود. (حتی المقدور در متن پایان نامه از به کار بردن 

از لبه ي  cm5/2فباي انگلیسی احتراز شود). زیرنویس ها زیر یک خط که به فاصله ي واژه هاي با ال
از لبه ي پایینی و به طول موردنیاز رسم می شود، نوشته می شوند. (در هر  cm3چپ کاغذ و حداقل 

حاشیه ي پایین صفحه رعایت شود). زیرنویس ها در هر صفحه با گذاردن  cm5/2صورت الزم است 
و ... فارسی در گوشه ي باالي آخرین کلمه در متن مشخص می شوند. در زیرنویس ها  2، 1شماره ي 

فقط معادل زبان خارجی لغات یا اصطالحات فارسی نوشته شود. در صورت وجود توضیحات بیشتر باید 
  در قسمت پی نوشت ها آورده شود.

گیرد اشاره شود. چنانچه در داخل الزم است در متن به کلیه ي منابعی که مورد استفاده قرار می  -11
متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه ي جمله کروشه اي باز شود و مرجع ذکر 

  گردد. نحوه ي ارجاع در متن به روش زیر می باشد:
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می باشد. در این روش، مراجع و شماره صفحه  ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار 
  یب حروف الفبایی نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد.به ترت

  

  تهیه جدول ،نمودارها و تصاویر

نمودارها وتصاویر باید خوانا، مرتب و مستقل باشند. هر جدول / نمودار/ تصویر باید  ،جداول  
آن قابل  یافته هاي موجود در بدون نیاز به مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد و

تجزیه، تحلیل و ارزیابی باشد. در بسیاري از مواقع ، محتواي جدولهاي کوچک را می توان در متن 
گنجاند. اگر مطالب تکراري در جدول وجود دارد می توان آنها را نیز بطور خالصه در متن ذکر کرد. از 

تیب و سازماندهی جدول در اندازه ، تر رآنجا که نوشتن جدول وقت بیشتري می گیرد ،رعایت اقتصا
  باید از نکات اصلی مورد نظر در طراحی نتایجی باشد.

هر جدول داراي شماره، عنوان، ستونها و یا ردیفهاي یافته است. پاورقی و عالیم اختصاري ممکن است 
عنوان جدول باید مختصر ، مفید و کامل باشد. بهتر است مطالب در در بعضی جدولها ضروري باشند. 

سکوپ الکترونیکی، نیاز به ارائه انده شوند. بسیاري از مطالعات امروزي ، بخصوص با میکرومتن گنج
تصاویر دارند. استفاده از عکس زمانی موثر است که عکس به خوبی مطلب مورد نظر را در معرض دید 

د نیاز به می توان از طریق جدول یا نمودار ارائه داد، شای  خواننده قرار دهد. اگر مطلب مورد نظر را
  ارائه تصویر نباشد.

تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند. مثالً براي جدول  
و ...  2- 3، جدول 1-3، جدول 3و ... براي جدول هاي فصل  2- 2، جدول 1- 2، جدول 2هاي فصل 

 B Nazanin 12عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. (قلم 

Bold.اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود (  

جدول هایی که در راستاي طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوري قرار گیرند که متن باالي آنها در 
سمت عطف پایان نامه واقع شود و همچنین شکل هایی که در راستاي طولی کاغذ تنظیم می شوند، 
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وري قرار گیرند که متن پایین آنها در سمت لبه ي پایان نامه قرار گیرد. شکل ها و جدول ها باید ط
  حتی المقدور داخل متن و در نزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده، آورده شوند

  پیوستهاشماره گذاري 

ب )و شماره  شوند.(ضمیمه الف یا ضمیمهنامگذاري می فارسیرساله با حروف  پایان نامه / پیوست ها
گذاري ضمائم به ترتیب متن اصلی پایان نامه / رساله می باشد. اشکال و جداول موجود در هر ضمیمه 

به ضمیمه مربوط شماره گذاري خواهد شد، به عنوان مثال دومین جدول در ضمیمه الف   نیز با توجه
  )2-بصورت زیر نوشته می شود(جدول الف

  شماره گذاري روابط و فرمولها

رابطه که در متن باشد با دوشماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می شود. عدد هر 
مثالً دهمین رابطه در  سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است.

 آمده است با توجه به حروف پیوستها) نوشته می شود. روابطی که در 10 -7فصل هفتم به صورت (
  )2-آن ضمیمه ، شماره گذاري می شود. مانند(الف فارسی
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  (روي جلد) 1پیوست

  

  آرم دانشگاه 

  

  نام دانشکده 

  عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود

  

  در اینجا ذکر گرددومشاور نام استاد راهنما                                          

  نگارش 

  نام کامل نویسنده دراینجا نوشته شود 

  ( کارشناسی ارشد)دکتري  (پایان نامه ) براي دریافت درجه

  در رشته نام رشته

  

  ماه و سال
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  (صفحه عنوان) 2پیوست

  ایران علوم پزشکی دانشگاه

  

  نام دانشکده در اینجا نوشته شود

  

  عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود

  

  نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود       نگارش:              

  نام اساتید راهنما و مشاور در اینجا قید گردد

  

  رساله (پایان نامه) براي دریافت درجه دکتري (کارشناسی ارشد)

  )MPHیا (گواهی عالی بهداشت عمومی 

  در

  نام رشته تحصیلی در اینجا قید شود
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  ماه و سال

  (صفحه عنوان انگلیسی) 3پیوست

  

Iran University of Medical Sciences 

  

Faculty name 

  

Thesis title 

  

By: Author name 

Under Supervision of……… 

 

A thesis submitted to the Graduate Studies Office 

 In partial fulfillment of the requirements for 

 The degree of ………….. in   

The name of the discipline 

 

Month and year 

 



 ٢٩

 
 
  

  نمونه اي از صفحه تقدیم
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  تقدیم به پدرم که بی نیازیم آموخت 
  به مادرم که به من درس محبت داد
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  : اين پايان نامه با عنوان
  

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

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

  ......... دانشجوي دوره...........................................................توسط خانم / آقاي ..................
رشته ..................................................................دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 تدوين و در جلسه هيات محترم داوران مركب از : ايرانبهداشتي درماني 

١-  
٢-  
٣-  
٤-  
٥-  
  

در تاريخ .......................... مطرح گرديده و طبق صورتجلسه جداگانه اي با درجه ....................... و نمره 
  ..................... به تصويب رسيده است.

  
  
  

 معاون آموزشي دانشكده بهداشت
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  اظهار نامه دانشجو
  
  

  موضوع پایان نامه :
  
  

  دانشجوي دوره دکتري/ کارشناسی ارشد         اینجانب 
گواهی می نمایم که تحقیقات  ایران علوم پزشکی دانشگاه      دانشکده 

ارائه شده در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش 
شده مورد تائید می باشد، و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده 

کنون  براي اشاره شده است . بعالوه گواهی می نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تا
ارائه نشده است و در تدوین  ي       جا دریافت مدرك توسط اینجانب یا فرد دیگري در

  را بطور کامل رعایت کرده ام. شکدهصوب دانم طبق دستورالعملمتن پایان نامه 
  
  

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

مجـاز مـی    استاد راهنمـا هرگونه کپی برداري بصورت کل پایان نامه یا بخشی از آن تنها باموافقت  -1

  باشد. 

مـی باشـد و بـدون اجـازه کتبـی       ایران علوم پزشکیکلیه حقوق معنوي این اثر متعلق به دانشگاه  -2

  دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاري نیست.

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

  

  

  

  

 
 
 
 

  
  
  

  
  
  
  


