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  دانشجوي گرامی
 با هدفاین دستورالعمل . ، آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه نگارش و تنظیم یک موضوع علمی است)رساله(یکی از اهداف ارایه پایان نامه 

، نامهنوشتن پایان به هنگام و  مطالعه کردهبه دقت آن را خواهشمند است . است شدهپایان نامه ها تهیه  نگارشیکسان سازي و  تسهیل
  .فرماییدرعایت موارد ذکر شده را 

  
  بخش هاي مختلف پایان نامه

باید به ترتیب شامل ) و دکتري کارشناسی ارشد(ویل داده می شود بخشی تحواندانشکده تلی تحصیالت تکمی واحده ی که بیپایان نامه ها
  :باشد بخش هاي زیر
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  )وسط چین به صورت(ترتیب مطالب از باالي صفحه تا پایین آن : روي جلد
  ).از آرم موجود بر روي صفحه اول این راهنما می توان استفاده نمود( انبهداشتی درمانی ایردانشگاه علوم پزشکی و خدمات آرم  -
  )بولد 12 اندازهلوتوس قلم (نام دانشگاه  -
  )بولد 14قلم لوتوس اندازه (نام دانشکده  -
 )بولد 16قلم لوتوس اندازه ( مقطع تحصیلی -
  )بولد 16قلم لوتوس اندازه (رشته تحصیلی  -
  )بولد 18قلم تیتر اندازه ( نامهعنوان پایان  -
 )بولد 14قلم لوتوس اندازه ( راهنما ستادنام ا -
 )بولد 14قلم لوتوس اندازه (نام اساتید مشاور  -
 )بولد 16قلم لوتوس اندازه (نام دانشجو  -
  )بولد 14قلم لوتوس اندازه ( سال فراغت از تحصیل -

  .باشد "روي جلد"به زبان انگیسی و ترتیب مطالب دقیقاً مشابه با  :پشت جلد
  .باشددانشجو  نامو  تحصیلی خالصه عنوان، سال شامل؛ از باال به پایین :جلدعطف 
  ...بسم ا صفحه

حق استفاده از مفاد پایان " ذکر می شود که در انتهاي صفحهبا این تفاوت که  شبیه استروي جلد  بهاین صفحه کامال : صفحه عنوان
که این پایان نامه حاصل کار خود اوست و در هر قسمت که  دانشجو تایید می کند و "محفوظ است راناینامه براي دانشگاه علوم پزشــکی 

تعلق به تاکید می گردد که تمام محصوالت حاصل از پایان نامه، م .از یافته هاي دیگران استفاده کرده به آنها ارجاع داده است
دانشگاه علوم پزشکی ایران است و در مواردي که محصول یک نوشتار می باشد نویسنده مسئول حتماً باید یکی از 

  .اعضاي تیم تحقیقاتی پایان نامه باشد
ره و امتیاز و نم است تصویر گزارش جلسه دفاع از رساله که به تایید هیات داوران رسیده :داوران صفحه تصویب پایان نامه توسط هیات

  .می باشددانشجو در آن منعکس 
  اشخاص یا موسسه اي تقدیم نماید /که دانشجو تمایل داشته باشد پایان نامه خود را به شخص در صورتی :صفحه تقدیم

  ).انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است(ه کند یطور خالصه اراه را ب صفحه آن یکدر  حداکثرمی تواند 
انتخاب قلم تایپ به عهده خود ( صفحه محدود است حداکثر به دوها نیز  تقدیر و تشکر از کلیه افراد و ارگان :ردانیقد و صفحه تشکر

 ).دانشجو است

. تشکیل شده است) مورد 6تا  3(کلیدي  واژه هاي، نتیجه گیري و یافته ها، مواد و روش، مقدمهعنوان،  از بخش هاي :چکیده فارسی
در چکیده از اشاره به تاریخچه، زمینه پژوهش، . باشد می قلم تایپ شبیه متن اصلی و در یک صفحه کلمه و 300حداکثر چکیده همچنین، 

  .می شود، بحث و ذکر منابع خودداري روش هاتوصیف 
  .که در متن پایان نامه آمده است ی استاصلی و فرعی کلیه مطالب عناوینشامل  :فهرست مطالب

  .و عنوان جدول ها می باشد شمارهشامل  :جدول هافهرست 
  .عنوان نمودارها می باشد شامل شماره و :فهرست نمودارها

  . عنوان شکل ها می باشد شامل شماره و :شکل هافهرست 
  .) به انتخاب استاد راهنما می تواند از تلفیق شکل ها و نمودارها تحت عنوان فهرست شکل ها استفاده گردد(: تبصره

 .باشد می شامل شماره و عنوان پیوست ها :فهرست پیوست ها

واژه یا عبارت کامل  ذکرکلیه عالیم و اختصاراتی که در متن اصلی پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است با  :صفحه عالیم و اختصارات
  .آنها در این صفحه آورده می شود
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   اصلی متن پایان نامههاي  بخش
 10فصل دوم،  درصد 20فصل اول،  درصد 10ترجیحا . هاي پایان نامه تناسبی وجود داشته باشد الزم است بین تعداد صفحه هاي فصل

از معادل هاي فارسی  حتی المقدور همچنین، در کل متن پایان نامه. فصل پنجم درصد 20فصل چهارم و  درصد 40فصل سوم، درصد 
در مورد اسامی دانشمندان و محققین . و براي آنها پی نویس در نظر گرفته شود گرددمناسب براي واژه ها و اصطالحات انگلیسی استفاده 

  .انگلیسی آنها در کل متن توصیه می شود نگارش خارجی، استفاده از
  )Research Design(طرح تحقیق : فصل اول
  .تشکیل شده است، و تعریف مفاهیم و واژه ها فرضیات، سواالت، بیان مسئله، اهداف مقدمه، بخش هاي ازاین فصل 

 .شامل اشاره به سابقه موضوع پژوهش به صورت کلی است :مقدمه .1-1
اشاره می شود و نارسایی هاي  و چارچوب نظري پژوهش در این بخش به طور مختصر به پیشینه ي مطالعات قبلی :بیان مسئله .2-1

  .موجود در زمینه موضوع ذکر شده و ضرورت انجام کار بیان می گردد
 .است جزئی و اهداف اصلیشامل : اهداف .3-1

 اهداف جزئی توصیفی .1-3-1
 )در صورت تحلیلی بودن مطالعه(اهداف جزئی تحلیلی  .2-3-1

  اهداف کاربردي   4-1
 پژوهشسوال هاي    5-1
 .در صورت تحلیلی بودن مطالعه و بر اساس اهداف تحلیلی تهیه می شود :پژوهش یه هايفرض   6-1
 تعریف می شود علمی در این بخش، مفاهیم و واژه هاي مورد استفاده در پایان نامه با ارجاع به منابع :تعریف مفاهیم و واژه ها   7-1
  .)در انتهاي جمله قبل از نقطه پایانی) Brown et al., 2016مانند (منابع با استفاده از روش هاروارد ذکر (

  
 )Literature Review( مروري بر مطالعات انجام یافته: فصل دوم

 .شامل اشاره به سابقه موضوع پژوهش به صورت کلی است :مقدمه .1-2
مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع پایان نامه پرداخته  به جزئیات بیشتري از بخشدراین  :مروري بر مطالعات انجام یافته        2-2

  .استناد گرددروز به مقاالت معتبر و  بهبیشتر  و استفاده شدههاي مرجع کمتر  توصیه بر این است که از کتاب. شود می
  

  )Research Method(ژوهش  روش پ: فصل سوم
الزم است به دقت به موارد زیر پرداخته در این فصل . استبراي حل مسئله و یا موضوع پایان نامه  پژوهشهدف این فصل ارایه شیوه هاي 

  .شود
 مقدمه .1-3
شاهد، هم -مقطعی، مورد(و نوع مطالعه ) کاربردي یا توسعه اي، کاربرديبنیادي، بنیادي (ذکر نوع تحقیق  شامل :نوع مطالعه .2-2

  )غیره گروهی، مداخله اي، کارآزمایی بالینی، مشاهده اي، کیفی و
 مقیاس اندازه گیري و کاربرديتعریف علمی، ذکر : هامتغیر .3-2
 .معیارهاي ورود و حذف دقیق جامعه مورد مطالعه وشامل تعریف : مورد مطالعه جمعیت .4-3
 مکان و زمان انجام مطالعه .5-3
 روش نمونه گیري و تعیین حجم نمونه  .6-3



 

 ٥

به ( است قرار گرفتهکلیه مراحل عملی و آزمایشگاهی که در طول انجام پایان نامه مورد استفاده الزم است : اجراي طرحروش  .7-3
به روشنی بیان  )ضروري را در اختیار داشته باشد اطالعات الزم و ،نماید مطالعهنحوي که اگر فرد دیگري بخواهد در همان زمینه 

 .دنشو
  ) ، مصاحبه و غیرهپرسشنامهتکمیل  دستگاه ها، وسایل و تجهیزات، شامل( :روش و ابزار جمع آوري داده ها .8-3
  .دنشو به دقت ذکرآماري  هاي روش الزم است :روش تجزیه وتحلیل داده ها .9-3

ینی می تواند جایگاهی داشته باشد اما در کارهاي تجربی چندان جایگاهی این بخش در کارهاي بال :مشکالت و محدودیت ها .10-3
زیرا موضوع پایان نامه ها بیشتر با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه تعریف می شود و عوامل مداخله گر، دخالت . ندارد

  .دنبیان شو در صورت بروز مشکل در انجام پایان نامه بهتر است این موارد به دقت. کمتري دارند
  مالحظات اخالقی .3- 11
 

  )Results( یافته ها: چهارمفصل 
الزم است در هر قسمت، به آزمون آماري مورد استفاده و سطح معناداري . گرددمی  پژوهش گزارشتنها نتایج  ،طرفی کاملاین فصل با بیدر 
به ترتیب زیر، سازماندهی و ارایه می و یا تصاویر نمودارها  ،به طور کلی، نتایج پژوهش در قالب متن، جدول ها. اره شوداش) pمقدار (آن 

  .گردد
  مقدمه .1-4
  )یا نمودار جدول( آمار توصیفی .2-3
  )نمودار وجدول (آمار تحلیلی  .3-3

  :تبصره
از آن، به  حاصلکلی مقدمه اي روشن کننده و پس از هر جدول و نمودار، نتیجه ، شکلالزم است قبل از ارایه هر جدول، نمودار یا  -

  .طور خالصه ذکر گردد
  .بتواند اطالعات مورد نظر را ارایه دهد و یافته هاي آن قابل تحلیل و ارزیابی باشد مراجعه به متنهر جدول یا نمودار باید بدون  -
  .ذکر گردد شکلباید شماره و عنوان کامل جدول، نمودار یا  شکلدر باالي هر جدول و پایین هر نمودار یا  -
  .فارسی و از راست به چپ تنظیم می شوند جدول ها، -
  

 نتیجه گیري و بحث: فصل پنجم

  .این فصل از سه بخش بحث، نتیجه گیري و پیشنهادها تشکیل شده است
گذاشته شده و با یافته هاي دیگر  بررسیبه بحث و  چهارم،مطالب ارایه شده در فصل جا در این ):Discussion(بحث  .1-5

به یافته هاي مهم و شاخص پایان  الزم استدر این فصل . ذکر می شودمقایسه می گردد و دالیل رد و تایید نتایج  پژوهشگران
 :قرار گیردمطالب زیر مد نظر الزم است نامه با دالیل منطقی و علمی اشاره شوددر این بخش 

 .ستاشاره شده ا هاتنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در فصل یافته ها به آن -
  .در پاراگراف آخر بحث، به محدودیت هاي علمی پژوهش اشاره شود -

جهت استفاده بهتر از  ،نتایج اختصاصی و مهم به صورت  دسته بندي شده ،در این قسمت: Conclusion)(نتیجه گیري  .2-4
  .یابدمهم پایان نامه دست  نتایجبه بتواند  هاطوري که خواننده پایان نامه با خواندن آنه ب گرددمحتویات پایان نامه ارایه می 

 :در دو قالب زیر تنظیم می شوند ):Suggestions(پیشنهادها  .3-4
 پیشنهادها در رابطه با به کارگیري یافته هاي پژوهش .1-3-5
 بعدي/پیشنهادها بر اساس زمینه هاي تحقیقاتی جدید .3-5-
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  پایانی ه هايصفح

 )References( منابعفهرست 
باید بیشتر از در کارهاي پژوهشی . اعتبار بخشیدن به پژوهش نشانگر رعایت مالحظات اخالقی پژوهش نیز می باشد ذکر منابع عالوه بر

  . گردداستفاده  مقاالت
استفاده از سایت هاي اینترنتی به عنوان منبع، تنها . دنکه در متن به آنها استناد شده است در فهرست منابع آورده شو منابعیفقط الزم است 

  .می باشدتایید استاد راهنما  به موارد موردد محدو
  .انجام پذیرد [ ])(شماره گذاري منابع در متن بر اساس ترتیب استفاده از آنها و با استفاده از قالب 

  . انتخاب شود Numbered، حالت  Style، الزم است که در قسمت  EndNoteدرصورت استفاده از نرم افزار 
به عالئم جداکننده بخش هاي مختلف توجه نموده و آنها را در هنکام مرجع نویسی ( الگوهاي زیر استفاده گردد جهت تنظیم فهرست منابع از

  :)رعایت نمائید
  در صورت استفاده از مقاله) الف

سال ، عنوان کامل مقاله، نام کوتاه شده مجله، ه اولنویسند سه نویسنده یا نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام :انگلیسی -
 .انتشار، شماره مجله، شماره صفحه یا صفحات

  .براي منابع التین استفاده شود 12با اندازه  Times New Romanفونت 
 

  : مثال
Yu, J.G., L. Carlsson, and L.E. Thornell, Evidence for myofibril remodeling as opposed to 
myofibril damage in human muscles with DOMS: an ultrastructural and immunoelectron 
microscopic study. Histochem Cell Biol, 2004. 121(3): p. 219-27. 

  
 

نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره  )هاي(نام  اولحرف یا حروف  نام خانوادگی،: فارسی -
 .ه صفحه یا صفحاتمجله، شمار

شناسی و سطح  مندي از خدمات شنوایی بررسی ارتباط میان رضایت. امینی س ر، کمالی م، عشایري ح، جاراللهی ف: مثال
  .26- 35: 20، 1390شنوایی شناسی،  مجله.شنوا کم اضطراب والدین کودکان

. مجله یاد شده می باشدپذیرفته شدن رسمی مقاله در  "زیر چاپ"منظور از مقاله هاي چاپ نشده یا : مقاله هاي منتشر نشده 
 .مجوز ذکر مقاله به عنوان مرجع نمی باشد) submission(صرف ارسال مقاله 

  :مثال
 :فارسی -

  .مجله نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران، زیر چاپ. بیمار قلبی 300عوارض ناشی از مصرف کینیدین در . محمدي ح، احمدي ج
 :انگلیسی -

 Leshner AL. Molecular mechanisms of cocaine addiction.  J Med.2007. In press. 

  
  در صورت استفاده از پایان نامه) ب

  .نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام ارائه دهنده، عنوان کامل پایان نامه، مقطع و رشته تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه، سال
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  :مثال
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تغذیه، دانشکده بهداشت، . و اندازه گواتر در شهرستان دماوند تاثیر نمک ید دار در کاهش ندول. احمدي ج

  .1377دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
  : انگلیسی -

Kaplan JS. Ultrasound in osteoarthritis patients. MS of physiotherapy, rehabilitation faculty, 
Tehran University of Medical Sciences, 1999. 

  در صورت استفاده از کتاب یا فصلی از کتاب) ج
  .نویسنده یا نویسندگان، دفعه چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه) هاي(نام خانوادگی و حرف اول نام  :کتاب

عنوان کتاب، نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان فصل، عنوان فصل، ) هاي(نام خانوادگی و حرف یا حروف اول نام : تابکفصلی از 
  .یا نویسندگان در مرجع نویسی کتاب فارسی، دفعه چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه اول نویسنده

 .و پس از آن عنوان کتاب و نام مولف اصلی ذکر شود" در ترجمھ"در کتب ترجمه اي ابتدا نام مترجمین و سپس عبارت 
  :مثال

  فارسی
  .50-58، ص 1385چاپ اول، انتشارات رشد،.مقدمه اي بر اصول توان بخشی معلوالن. راتی سده فداور منش ع، ب :کتاب

در کتاب تضمین کیفیت آزمایشگاهی، مولفین محمدي ح، . کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهاي سرم. بهرامی ف، نواحی ع ن :فصلی از کتاب
  .50-61، ص 1375چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، . جلیلی ح

چاپ اول، موسسه فرهنگی انتشاراتی ). مولف(در ترجمه جنین شناسی النگمن، سادلر تی دبلیو . اعرابی م، رئیس زاده ف :ترجمه اي کتاب
  .160-195، ص 1376تیمورزاده، 

  
  انگلیسی

Book: Anderson GJ, McLaren GD. Iron physiology and pathophysiology in humans.1st 
edition, Springer, New York (Humana press), 2012, P 10-16. 
Book chapter: Mandell GL, Petri WA. Antimicrobial agents. In The pharmacological basis of 
therapeutics. 9 th edition, Edited by Hardman JG, Limbird LE. McGraw-Hill, New York, 1996. 
P 1073-1101. 

  :پیوست ها
ارایه آنها جهت ها یا هر مورد دیگري که  نمونه فرم جمع آوري دادها، پرسشنامه، فرم رضایت نامه اخالقی، توضیحات تکمیلی بخشدراین 

  .آورده می شود ،می رسد نظره تکمیل اطالعات خوانندگان ضروري ب
  

  ):Abstract(چکیده انگلیسی 
آورده  باشد و در یک صفحه با چکیده فارسی مطابقت داشته د امکانو الزم است تا ح این قسمت ترجمه سلیس و روان چکیده فارسی است

  .شوند ذکرکلیدي انگلیسی نیز  واژه هايدر انتهاي چکیده باید . باشدکلمه بیشتر  500تا  300باید از نچکیده . شود
  
از پایان نامه  بخشاین در  ،شدبا همان ترتیبی که قبال توضیح داده است و ترجمه صفحه عنوان فارسی  :صفحه عنوان به انگلیسی -

  .آورده می شود
  

  مشخصات کاغذ، صفحه بندي و تایپ پایان نامه 



 

 ٨

با توجه به باالتر،  نسخهیا  Word 2007یک دست و مرغوب با برنامه  A4 هاي پایان نامه باید روي کاغد سفید تمام قسمت :کاغذ و نحوه چاپ
تایپ  5/1و با فاصله  12 اندازه  Times New Romanانگلیسیقلم و  14 اندازه ، نازنین یا میترافارسی لوتوسهاي قلم حجم پایان نامه با یکی از 

الزم است پایان نامه به صورت دو طرفه  به منظور کاهش حجم، .)کرداستفاده  اندازه بزرگ تر قلمتوان از  براي عناوین و فهرست می(شود 
  .چاپ گردد

سانتی متر و در  5/2، پایین و سمت چپ صفحه حاشیه در باال. سانتی متر باشد 5/1فاصله سطرها در تمام متن باید  :فاصله سطرها و حاشیه ها
  .استسانتی متر  3 ،هحصفسمت راست 

 به ترتیب با حروف الفباي فارسی) متن اصلی قبل از شروعتا  ابتدا از(ی یصفحه هاي ابتدا :و بخش هاي پایان نامه صفحه هاشماره گذاري 
شماره باید در پایین صفحه و در وسط . عدد شماره گذاري می شود با انتهاتا  ابتدامتن اصلی پایان نامه از . شوندمی شماره گذاري ...) الف ، ب، پ، ت و(

که شماره فصل  طوريه ب. عدد شماره گذاري می شوند اها ب بخش فصل ها، بخش ها و زیر. سانتی فاصله داشته باشد 5/1از پایین صفحه  قرار گیرد و
  .است 3و زیر بخش  2، بخش 4بیان کننده فصل  4- 2-3 براي مثال،. گیردمی  بعد از آن قرار و زیربخش و شماره بخش چپسمت  در

معادل آن شود، الزم است حدهاي دیگري استفاده که از وا صورتی در. است SIپایان نامه متریک  سیستم واحدهاي مورد استفاده در :سیستم واحدها
  .ذکر گرددبر مبناي متریک 

شده و وسط تمام جدول ها و شکل ها باید به ترتیب استناد شماره گذاري . کیفیت جدول ها و شکل ها باید قابل قبول باشد :جدول ها و شکل ها
چنانچه جدول و یا شکلی از منبعی استفاده شده است . شود نوشته می 2- 1آمده است جدول  2فصل  براي اولین شکلی که در براي مثال،. چین باشند

شرح جدول  باید فارسی آورده شوند وجدول ها  .شودمی آن با ذکر شماره آورده  پایینعنوان جدول در باالي آن و نمودار در . حتما باید به آن استناد شود
واحد اندازه گیري در پرانتز  وصورت استفاده از نمودار باید محورهاي آن داراي توضیح  در. آن نوشته شود پایینات در یا نمودار به همراه توضیح اختصار

 12تا  10در جدول ها نیز از قلم فارسی لوتوس با اندازه  .حروف، اعداد و نماد ها باید به فارسی و واضح باشند ،شکل هادر کلیه نمودارها و . ذکر گردد
  .استفاده شود) ه محتواي مطالب و اندازه هر جدولبسته ب(

شماره کوچک در باال و سمت چپ آن مشخص شده و در زیر نویس توضیح آن آورده می  باعبارت مورد نظر  ،اگر ضرورت داشته باشد :زیر نویس ها
  . می باشد 10و زیر نویس انگلیسی  11اندازه قلم در زیر نویس فارسی . شود

%  با عالمت  جدول ها و در) مانند دو درصد(حروف  بادرصد در متن . متن به فارسی نوشته شوند است تمام اعداد در الزم :در متن ذکر اعداد و درصد
  .گرددمی مشخص %) 2مانند (

  :است مشخصات جلد پایان نامه به شرح زیر :مشخصات جلد پایان نامه
  متر ضخامت میلی 3 تا 2د از جنس مقواي سخت، با روکش گالینگور و حدو - 
  .می باشد مشکیدکتري دانشجویان مقطع و  طوسیکارشناسی ارشد  مقطعبراي دانشجویان  رنگ پایان نامه - 
  .باید نیم سانتی متر بزرگتر از کاغذ متن باشد قطع جلد - 
  .باشند طالکوب بایدنوشته هاي روي جلد  - 

و  کتابخانه ملیکتابخانه مرکزي دانشگاه، کتابخانه دانشکده، جهت همچنین  مشاور، و  الزم است پایان نامه به تعداد اساتید راهنما :تکثیر پایان نامه
بر  pdfبصورت  پایان نامه همراه بودن فایل الکترونیک در هنگام تحویل پایان نامه به تحصیالت تکمیلی دانشکده .تکثیر گرددگروه آموزشی 

  .ی ضروري استجهت ارسال به کتابخانه هاي دانشکده، مرکزي و مل CDروي 
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