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 اطالعات مربوط به پروپوزال -1-1 

  عنوان -1-1-1 

 فارسیبه زبان عنوان  -1-1-1-1 

 پژوهش را مشخص کند. یمحتوا یمفهوم کل 

 .کوتاه و در حد امکان مختصر باشد 

 .واضح و روشن باشد 

 مربوط به مطالعه باشد. یاصل یهاواژه یرندهدربرگ 

 و چگونه )بر اساس نوع پژوهش( پاسخ داده شده باشد. یچه کسان یز،چه چ یهابه سوال 

 .در صورت لزوم، زمان و مکان انجام پژوهش را نشان دهد 

 استفاده نشده باشد. یداور یشو پ یاز عبارات منف 

 ستفاده نشده باشد.متداول ا یراز کلمات اختصار مبهم و غ 

 .از اختصارات استفاده نشده باشد 

 انگلیسیبه زبان عنوان   -1-1-1-2 

 باشد.  یمنطبق برعنوان فارس 

 نوشته شود. یالدیبه م یسی،اشاره شده در عنوان انگل سال 

 اطالعات دانشجو -1-1-2 

 .در این قسمت اطالعات دانشجو قید گردد 
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o نام و نام خانوادگی 

o رشته تحصیلی 

o شماره تماس 

o  الکترونیکیآدرس پست 

 د راهنما و مشاور(اطالعات تیم پژوهش )اساتی -1-1-3 

 ارائه شوند. در این قسمت، اطالعات تیم پژوهش 

 راهنمااستاد/ اساتید  -1-1-3-1 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما 

 مرتبه دانشگاهی 

 ).گروه ) برای اساتید بیرونی ذکر نام دانشگاه کافی است 

 امضاء 

 مشاوراستاد/ اساتید  -1-1-3-2 

 وادگی استاد مشاورننام و نام خا 

 مرتبه دانشگاهی 

  است.( یذکر نام دانشگاه کاف یرونیب یداسات ی) براگروه 

 امضاء 

 مدت زمان پژوهش -1-1-4 

 وهش به صورت ماه قید می گردد.ژدر این قسمت مدت زمان پ 
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 پروپوزال بیو تصو ئهاطالعات مربوط به زمان ارا -1-1-5 

 ارائه به گروه،  نام و امضاء کارشناس گروه خیتار 

 گروه ریدر گروه، نام و امضاء مد بیتصو خیتار 

 نام و امضاء کارشناس آموزش ن،یمع یدر شورا بیتصو خیتار 

 نام و امضاء کارشناس پژوهش ،یلیتکم التیدر تحص بیتصو خیتار 

 و امضاء مسئول آموزش نام 

 یو امضاء معاون آموزش نام 

 زمینه پژوهش -1-2 

 طرح 1ذینفعان -1-2-1 

  ارائه شوند.  1-1در این قسمت، ذینفعان باید در قالب جدول 

 مثال:

 یانجمن کار درمان

 یعلوم توان بخش دانشکده

 یگروه ارتوپد -یپزشک دانشکده

 ها و انجمن مربوطه نورولوژیست

 یومکانیکگروه ب -یپزشک یمهندس انجمن

 یننو یها یفناور دانشکده

 دانشگاه یپژوهش معاونت

 درمانگر ها گفتار

 بیماران

 

                                                                                                                                                            

1 With Stakeholders 
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 ذینفعان-1-1 جدول

 5تا  1از  وزن ذینفع ردیف

 قدرت اهمیت

    

    

    

    

    

 بیان مساله -1-2-2 

  شده باشد.  یفتعر یمشکل به روشن یامساله 

 شده باشد. یححاصل از تداوم مشکل تشر آثار 

 به همراه خواهد داشت. یجیپژوهش چه نتا انجام 

 و معتبر استفاده شده باشد. یدمستندات، اطالعات جد از 

 مطرح شده وجود داشته باشد. یممطالب و مفاه ینب یوستگیو پ توالی 

 شده باشند. یمتنظ یبه اختصاص یو از عموم یبه جزئ یاز کل اطالعات 

 اهمیت پژوهش -1-2-3 

 شده باشد. یانانجام پژوهش به طور کامل ب یلدال 

 شده باشد. یفکمک  پژوهش به حل مشکل موجود توص چگونگی 

 شده باشد. یلو تحل ینیب یشپژوهش، پ یمورد انتظار از اجرا منافع 
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 کاربرد آن  لیامور و پتانس یآن در بهبود و ارتقا ری)چرا انجام تحقیق ضرورت دارد؟( و تاث ضرورت انجام پژوهش به

بر  یکند که پژوهش احتماال چگونه دانش و عملکرد مبتن انیبه طور شفاف ب دیاشاره شده باشد. )پروپوزال با

 .موجود را پر خواهد نمود( یشواهد را توسعه و خالء ها

 طرح 1مخاطبان -1-2-4 

  استفاده کند. یمطرح به طور مستق یجگردد که بتواند از نتایاطالق م ینهاد یامخاطب به فرد، گروه، سازمان 

 مثال:

 / مردم2یمارانب

 مثال:

 یمغزفلج  3یمارانب

 ینورولوژ یمارانب

 مفصل یضاختالل راه رفتن/ تعو یارتوپد یمارانب

 

 گذاران یاستو س یرانمد

 مثال:

 یدانشگاه علوم پزشک

 یایمهب یهاسازمان

 

پرستاران و  یراپزشکان،)ازجمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پ یدرمان یخدمات بهداشتکنندگانارائه

 ماماها( 

 :ثالم

 هادارتوپ

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

1 To whom 

 مشخص شده اند. یمخاطبان به صورت کل 2

 مخاطبان به صورت خاص مشخص شده اند. 3
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  یدولت ینمخاطب یرسا

 :مثال

 یو فناور یقاتتحق یادرمان  یهامعاونت

 

 موارد  یرسا

 :مثال

 ....کارشناسان و ... ین،مهندس ی،صنعت و بخش تجار یرانمد

 1مخاطبان -2-1جدول 

 مخاطب ردیف

  

  

  

  2یامانتقال پ یهاروش -1-2-5 

 های متعدد انتشار استفاده کرد. توان از روشمی، با توجه به نوع مخاطب 

 مثال:

 سه-خالصه یک یهته
 ینفعانجلسه با ذ تشکیل
 هاموزش ثبت دادهآ کارگاه
 هادر رسانه معرفی
 هدف یهاگروه یگزارش برا ارسال
 یدجد ییدستور العمل اجرا تدوین
 هاثبت داده یراهنما انتشار
 / سالمتینیبال یراهنما تدوین

                                                                                                                                                            

 اند.در کامل کردن این جدول مخاطبان خاص آورده شده 1

2 Message delivery methods 
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 یاستیس گزینه
 چاپ مقاله
 چاپ کتاب

 روش انتشار -3-1جدول 

 روش انتشار ردیف

  

  

  

  

  

 پیشینه پژوهش -1-2-6 

 باشند. یرتبه علم یمقاالت استفاده شده از مجالت معتبر و دارا 

 چاپ شده باشند. یرسال اخ پنجالمقدور مقاالت استفاده شده در  حتی 

 در حیطه سواالت پژوهش باشند.  یقبل یهااستخراج شده از پژوهش اطالعات 

 داده شده باشد. یحمرور شده توض یهاپژوهش یجستجو روش 

 عنوان پژوهش داشته باشند. یابا موضوع و  یمیمطرح شده رابطه مستق یهاپژوهش 

 شده باشند. ینقد و بررس یها و مشکالت پژوهش قبلنارسایی 

 شده باشند. یکداخل و خارج کشور تفک یهاپژوهش 
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 1(یاریپژوهش)اخت یچارچوب مفهوم -1-2-7 

 پژوهش است که پژوهش بر اساس  ینظر یها و مبانمسأله، سوال نیب ییو معنا یمفهوم وندیپ ،یچارچوب مفهوم

از منابع معتبر و مستند  یامشخص مجموعه یحوزه موضوع کیکاربرد دارد که در  ی. زمانشودیم تیآنها هدا

 است. ریمس نیا مهشده و پژوهش حاضر استمرار و ادا یپژوهش ط ریاز مس یوجود دارد،  بخش

 انجام شده یهاپژوهش یرپژوهش با سا یزوجه تما  -1-2-8 

 لزوم انجام  یبرا یقو یمرتبط با پژوهش، منطق یهایو نقادانه از مطالعات موجود و تئور یکپارچه یبا بررس

 مطالعه حاضر ارائه شود.

 داده و  ی)بر اساس روش و نوع پژوهش، ابزار گردآور یشینانجام شده پ یهاپژوهش حاضر با پژوهش یزتما دلیل

 شود. یحها( به وضوح تشرداده یلروش تحل

 اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش -1-3 

 (یو کاربرد یفرع ی،اصلاهداف پژوهش ) -1-3-1 

 یهدف /اهداف اصل -1-3-1-1 

 شده باشد. یانب یبه روشن یهدف اصل 

 پژوهش باشد. یینها یجنتا یانگرب یاصل هدف 

 هداف فرعیا -1-3-1-2 

 شده باشد. یمتقس یبه اهداف فرع یروال منطق یکبر اساس  یهدف اصل 

 

                                                                                                                                                            

 بود. خواهد -7-2-1 زیضرورت نداشته باشد، شماره وجه تما یکه پرداختن به چارچوب مفهوم یصورتدر  1
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 باشند. ینانهو منابع واقع ب یارنظر زمان در اخت از 

 باشند. یریاندازه گ قابل 

 شده باشد. یانو قابل سنجش ب ینیافعال ع با 

 را موجب شود. یبه هدف اصل یابیدست ی،اهداف فرع مجموع 

 اهداف کاربردی -1-3-1-3 

 کار خواهد شد؟ یلتسه یا یندموجب بهبود فرا یاستفاده از آنها به چه صورت یاخواهد داشت  یپژوهش چه کاربرد یجنتا 

 پژوهش سواالت -1-3-2 

 از سوال استفاده شود که:  یدر صورت 

o  رفتار باشد.  یکانجام  ییو چرا یدهپد یکدرک  یاهدف، شناخت 

o مورد پژوهش باشد. یهامتغیر یفمنظور فقط توص 

o  .تنها یک متغیر مورد پژوهش وجود داشته باشد 

o اطالعات کمی در خصوص متغیرهای مورد مطالعه داشته باشد. هشگرپژو 

 متغیرهایی که هدف بیان وضعیت آنها است از سوال استفاده شود. یبرا 

 نباشد( یرخ یا یشده باشد. ) پاسخ آن بل یانب یجمله پرسش یکصورت  به 

 باشد. یفرعبه اهداف  یابیجهت دست در 
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 فرضیات پژوهش ) درصورت وجود( -1-3-3 

 .به صورت جمله خبری بیان شده باشد 

 .بیانگر ارتباط دو یا چند متغیر باشد 

 .قابلیت آزمون داشته باشد 

 مختلف پژوهش با یکدیگر تناقض نداشته باشند. یهافرضیه 

 و سال ذکر نشود. یطمح یه،فرض در 

 پژوهش باشد. یاهداف فرع پاسخگوی 

 هاو  واژه یممفاه یاتیو عمل ینظر یفتعر -1-3-4 

 شوند. یفتعر یاتیو عمل یبه صورت نظر یدیکل یهاواژه، ه شده در عنوان، اهدافاستفاد و یتخصص یهاواژه 

 منبع مربوط به موضوع پژوهش استناد شود. ینترو مرتبط ینبه معتبرتر ینظر یفتعر در 

 شود. یانب یقبه طور دق یقواژه در تحق یامفهوم  یریمنظور پژوهشگر از بکارگ یاتیعمل یفتعر در 

 ارائه شود. یسیانگل یسها الزم است پانوو واژه یممفاه یهکل یبرا 

 به روش سنجش و در صورت  یدبا یاتیعمل یفباشد در تعر یرمتغ یکشده  یفمفهوم تعر یاکه واژه ی صورت در

 اشاره شود. یریاندازه گ یلزوم ابزار مورد استفاده برا
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 پژوهش 1روش شناسی -1-4 

 روش پژوهش -1-4-1 

 شود. یانعلت انتخاب روش پژوهش ب 

 اساس اهداف پژوهش مشخص شود. بر 

 پژوهش انتخاب شود. یاجرا یندفرا یمبنا بر 

 پژوهش مشخص شود )در صورت لزوم( یجهاساس نت بر 

 پژوهش را فراهم سازد. یهابه داده یدسترس امکان 

 مراحل انجام پژوهش -1-4-2 

 یامرحله یکپژوهش  در: 

o  خواهد شدمرحله محقق  یک یاهداف پژوهش با اجرا"اشاره شود". 

o پژوهش مشخص شود.و روش وع ن 

o ها، دادهی ابزار و روش گردآور یط،(، محیریگوروش نمونه )شامل حجم نمونه)جامعه، نمونه ارکان پژوهش

 عنوان هر رکن آورده شود. یلمرتبط با آنها در ذ یحات( و توضیرهاها و متغداده یلروش تحل

  :2ایمرحله چندپژوهش  در

o تعداد مراحل پژوهش و عنوان هر مرحله آورده شود."مراحل انجام پژوهش"عنوان  یلذ ، 

                                                                                                                                                            

1 Methodology 

 .متفاوت ضرورت دارد هاییشناسمرحله مستقل با روش یکاز  یشبه اهداف پژوهش، انجام ب یابیدست برای 2
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o و  نداشته باشدپروپوزال مطابقت  با اهداف یقادقدرج شود و مستقل به صورت جداگانه  عنوان هر مرحله

 آن مرحله باشد. یجهماحصل و نت یانگرنما

o  د:اشاره شو یرموارد ز آن به یلدر ذو و ...(  2-2-3،  1-2-3 مثالشده ) یهر مرحله شماره گذارعنوان 

 اهداف پژوهش است. یابه کدام هدف  یابیدست ین مرحله براانجام آ -

 .یستپژوهش آن مرحله چ روش -

ابزار و  یط،(، محیری)شامل حجم نمونه و روش نمونه گان پژوهش )جامعه، نمونهارک هایزیرعنوان -

 یحاتتوض مرحله به همراهدر ذیل عنوان ( یرهاها و متغداده یلها، روش تحلداده یروش گردآور

 شود. آوردهمرتبط 

هرگام ضرورت ندارد. در  برایجداگانه  هایزیرعنوانذکر  داشته باشد،گام  بیش از یک ایاگر مرحله -

جداگانه  با  یها/ پاراگرافگام در پاراگرافا هر مرتبط ب یحاتتوض، رکنهر عنوان  یلدر ذ ینصورت،ا

 ذکر شماره آن گام آورده شود. 

 :مثال

 جامعه پژوهش

خواهد  جامعه پژوهش در گام دوم شامل ...و   جامعه پژوهش در گام اول عبارت است از ...

 بود.

 

 جامعه پژوهش -1-4-3 

  کامل توصیف شود. طوربهمشخصات جامعه پژوهش 

  بودن ذکر شود. نییتعقابلتعداد اعضای جامعه، در صورت 

  نداردکاربرد  «ی مورد مقایسهواحدها»این رکن در صورت ضرورت استفاده از رکن. 
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 ی(ریگنمونهنمونه پژوهش )شامل حجم نمونه و روش   -1-4-4 

 معین شود. دقتبهاعضای نمونه  معیارهای ورود 

 د.معیارهای خروج اعضای نمونه از پژوهش ذکر شو 

  ذکر دلیل الزامی است(. صورت نیامعرف کل جامعه پژوهش باشد )در غیر  المقدوریحت ذکرشدهنمونه 

  کامل مراحل آن توضیح داده شود. طوربهو  ردهب نامی را ریگنمونهروش 

 حجم نمونه ذکر شود. روش محاسبه 

  نداردکاربرد « سهیمورد مقا یواحدها» رکناستفاده از  ضرورتدر صورت این رکن. 

 1ی مورد مقایسهواحدها 

o  آمده از نمونه به جامعه نیست. به دستیی کاربرد دارد که هدف، تعمیم نتایج هاپژوهشدر 

o .در صورت ضرورت استفاده از این رکن، ارکان جامعه و نمونه پژوهش کاربرد ندارد 

o .واحد های مورد مقایسه مثل کشور ها یا سیستم های انتخاب شده نام برده شود 

o های مورد مقایسه شرح داده شود.انتخاب واحد الیل علمی و منطقی و معیار های قضاوت براید 

 

 

                                                                                                                                                            

انجام  طیموارد مثل مح ریخواهد بود. سا-5-4-1رکن، ارکان جامعه و نمونه پژوهش کاربرد ندارد و شماره آن  نیصورت استفاده از ادر 1  

 خواهد شد. یگذارشماره بیرکن به ترت نیداده ها با توجه به شماره ا یپژوهش، ابزار گردآور
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 محیط انجام پژوهش  -1-4-5 

 ها مراجعه شده است.ها به آنها یا مراکزی اشاره شود که برای گردآوری دادهبه نهادها، سازمان 

  ی توضیح داده شود.روشنبهعلت انتخاب محیط انجام پژوهش 

  پژوهش کامالً روشن و واضح باشد.حدود محیط 

 هاداده ابزار گردآوری -1-4-6 

  و موارد دیگر(. ستیلچکذکر شود. )پرسشنامه،  شده انتخابنوع ابزار 

  ی تشریح شود.روشنبهعلت انتخاب ابزار پژوهش 

 طور کامل توصیف شود.به ابزار گردآوری داده 

  ی داشته باشد.خوانهمبا نوع پژوهش  شدهانتخابابزار 

 طور کامل تشریح شود.نحوه بررسی روایی و پایایی ابزار به 

  آورده شود. پروپوزالابزار گردآوری داده در پیوست پیش نویس اولیه 

 هاروش گردآوری داده -1-4-7 

 مشاهده، مصاحبه، مراجعه به محیط پژوهش، توزیع پرسشنامه و  .طور واضح ذکر شودبه هاگردآوری داده روش(

 غیره(

  ها توضیح داده شود.گردآوری دادهمراحل و جزئیات 

 هاروش تحلیل داده -1-4-8 

 شوداشاره  شدهافزارهای استفادهنرم نام و نسخه، آماری یهاآزمون ها،به روش تحلیل داده. 

 ی توضیح داده شود.خوببهی مربوط هاآزمونها و علت انتخاب روش تحلیل داده 
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 متغیرهای پژوهش -1-4-9 

 ها تعیین شود.یف عملیاتی مفاهیم و واژهبر اساس محتوای عنوان، اهداف و تعار 

 گیری هر متغیر مشخص شود.نوع، مقیاس، نقش، واحد یا ابزار اندازه 

 .متغیرهای مراحل پژوهش در جداول جداگانه زیر هر مرحله آورده شود 

 های پژوهشمحدودیت -1-4-10 

 استفاده از  ینوعاست که به یموارد ها،تیداده شوند. منظور از محدود حیتوض یروشنپژوهش به یهاتیمحدود

یپژوهش را کاهش م جینتا یریپذمیتعم ها،تیمحدود نیوجود ا گر،یدعبارتبه کنند؛یپژوهش را محدود م جینتا

 .دهد

 یریپذمیها از تعمپژوهش آن جیها، نتاآن تیارائه گردد تا در صورت رعا گریپژوهشگران د یبرا ییشنهادهایپ 

 برخوردار گردد. یباالتر

 مالحظات اخالقی پژوهش -1-4-11 

  در این خصوص اشاره شود. شدهانجامبه موارد اخالقی و اقدامات 

  شود. در پیوست آورده نامهتیرضادر صورت نیاز به اخذ رضایت کتبی، فرم 

 جدول زمان بندی انجام پژوهش -1-4-12 

 ابزار  یرسا یاپرسشنامه  یمتون، طراح یانجام بررس یرپژوهش نظ یهایتاز فعال یکانجام هر  یمدت زمان الزم برا

 مشخص شود. ییگزارش نها ینها و تدوداده یلو تحل یها، گردآورداده یجمع آور

 آیا این پژوهش نیاز به حمایت مالی دارد؟ -1-4-13 

 خیر                                                           بلی
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 هامنابع و پیوست -1-5 

 فهرست منابع -1-5-1 

  منابع مرتبط با موضوع استفاده شود.از جدیدترین 

 ها به زبان انگلیسی فهرست شوند. در انتهای اطالعات کتابشناختی منابع کلیه منابع اعم از فارسی و سایر زبان

 ذکر گردد. [In Persian]عبارت فارسی، 

  عنوان انگلیسی منابع فارسی، عنوان فارسی ترجمه گردد.بهنداشتن الزم است در صورت دسترسی 

  استفاده ازWiki  نیستعنوان منبع مجاز به هاوبالگها و. 

 .تاریخ نشر منابع فارسی به میالدی تبدیل شود 

  باید در فهرست منابع ارائه گردند.مورداستفادهاطالعات کتابشناختی تمام منابع ، 

 بشناختی در بخش منابع، ارجاع مرتبط در متن را داشته باشد.های کتاتمامی آدرس 

   باشند. آمده، باید در فهرست منابع استناد شده در متنمنابع تمام 

 توضیحات کامل در این خصوص در )و فهرست منابع مطابق با سبک ونکوور باشد.  نویسی داخل متنشیوه منبع

در سایت  داده شده که «بر اساس شیوه ونکوور رسانی پزشکینویسی دانشکده مدیریت و اطالعدستورالعمل منبع»

 .(شده است بارگزاریها دانشکده، معاونت پژوهشی، بخش دستورالعمل

 در صورت  .های مدالین یا تخصصی هر رشته( در فهرست منابع درج شوداختصار عنوان مجله )موجود در پایگاه

 صورت کامل نوشته شود.به مجله، عنوان اختصاربهدسترسی نداشتن 

  انگلیسی باشند.اعداد مندرج در این فهرست باید 
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 ها پیوست -1-5-2 

 موارد ذیل باید در پیوست پروپوزال ارائه گردد:

  نامه مقطع دکتری و شرط انتشار مقاله برای دفاع از پایانپیشمصوبات شورای تحصیالت تکمیلی در خصوص

 1اجزای نمره رساله که دانشجو ملزم به امضاء آن می باشد.

 (.ملزم به امضاء آن می باشند ) نامبردگان تایید استاد/ اساتید راهنما 

 پیش نویس اولیه ابزار)های( گردآوری داده 

 

                                                                                                                                                            

 الزامی نیست تایید این مورد برای دانشجویان ارشد 1
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 نگارشزبان و سبک  -1-6 

 فارسی است. تنها در مواردی مانند کلماتی که معادل فارسی ندارند، برخی اختصارات رایج  روپوزالپی اصلزبان

باید به زبان روان و درست نگاشته  پروپوزالشود. از زبان انگلیسی استفاده  فهرست منابع و هاانگلیسی و برخی پانویس

 نامه باید زمان آیندهپایانبرخالف  پروپوزال. زمان افعال در نیسترفته شود. خطاهای امالیی، دستوری و نوشتاری پذی

باید با استفاده از واژگان تخصصی و با رعایت  پروپوزالتوان از زمان حال نیز استفاده نمود. گیری میباشد. در نتیجه

  های حوزه تخصصی مرتبط با پژوهش نگاشته شود.استاندارد

 1حاشیه -1-7 

 ضروری است: 1-2های مندرج در جدول رعایت حاشیه 

 پروپوزال صفحات حاشیه -1-2جدول 

متر(سانتی) هیحاش  

      بخش
 چپ راست پائین باال

5/2 اصلی متن  5/2  3 5/2  

5/2 صفحه عنوان انگلیسی  5/2  5/2  5/2  

5/2 چکیده انگلیسی  5/2  5/2  5/2  

قول مستقیمنقل  - - 5/3  5/3  

 

  2در متن اصلی قلم و اندازه نوع -1-8 

 های از قلمItalic  وunderline نشود استفاده. 

                                                                                                                                                                 

1
 Margin 

2
 Font 
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  پروپوزالبرای نگارش ( از دو قلم فارسیB Nazanin  وB Titr( و دو قلم انگلیسی )Times New Roman  وTahoma )

  اولین قلم برای متن و دیگری برای عناوین استفاده شود.در هر مورد استفاده شود، 

 قلم های به ترتیب ازهای مستقیم قولنقلمربوط به  فارسی و انگلیسی متن در B  Nazanin  و 10اندازه New Roman 

Times  استفاده شود. 9اندازه 

  از قلمدر عنوان جدول، نمودار و شکل B  Nazanin  استفاده شود. 10اندازه 

  از قلمدر متن جدول، نمودار و شکل B  Nazanin  شود استفاده 10اندازه. 

  از قلم های ها پانویس فارسی و انگلیسی مربوط بهدر متنB  Nazanin  و 10اندازه New Roman Times  10اندازه 

 استفاده شود.

  در فهرست منابع از قلم  New Roman Times    استفاده شود 12اندازه. 

 پروپوزال متن اصلینوع قلم و اندازه بکار رفته در  -2-2جدول 

 متن

 اندازه قلم نوع قلم

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 B Nazanin New Roman Times 12 10 اصلی          

 - B Nazanin -  10 نقل قول مستقیم         

 - B Nazanin -  12 عنوان جدول، نمودار و شکل         

 B Nazanin New Roman Times  10 10 متن جدول، نمودار و شکل        

 B Nazanin New Roman Times 10 10 پانویس          

 New Roman Times - 12 - فهرست منابع         
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 فاصله خطوط -1-9 

 .رعایت یکدست بودن مطالب در کل متن الزامی است 

 یدو پاورق ینفاصله ب single .باشد 

  فرعیفاصله بین عناوین اصلی و single .باشد 

  1.5در متن اصلی فاصله خطوط lines .باشد 

  فاصله بین خطوط در نقل قول مستقیمsingle .باشد 

  و شکل با متن قبل و بعد آن  جدول، نمودارعنوان فاصله بینsingle .باشد 

  بین خطوط جدول، نمودار و شکل فاصلهsingle .باشد 

  خطوط در فهرست منابع فاصلهsingle  ولی بین منابعdouble .باشد 

 پروپوزالهای مختلف در قسمتفاصله گذاری  -3-2جدول 

 فاصله بعد از خط فاصله قبل از خط فاصله بین خطوط فاصله

 Single 0 0 سرصفحه/پاورقی از باال و پایین صفحه

 Single 12 12 اصلی و فرعی عناوین

5/1 بین خطوط متن  12 6 

 Single 6 6 بین خطوط نقل قول مستقیم

 6 12 5/1 پاراگراف

 Single 12 6 منابع، جدول، نمودار و شکل عناوین فهرست

 Single 6 6 جدول، نمودار و شکلمتن 

 Single 0 0 در فهرست منابع بین خطوط یک منبع

 double 0 0 بین دو منبع در فهرست منابع
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 1عناوینبندی بخش -1-10 

 ن اوی(، عندوم(، عنوان فرعی )سطح اول}عنوان اصلی )سطح قسمت چند از  بخش. هراستبخش  پنجشامل  پروپوزال

 ،دنمتمایز از متن اصلی باشو برجسته  ،عناوین باید کوتاه، مشخص .شده استتشکیل  ({سوم و چهارمتر )سطح فرعی

بندی بخشبرای عناوین انگلیسی استفاده شود.  Tahomaبرای عناوین فارسی و از قلم  B Titrبه همین دلیل از قلم 

ز سطح اول تا سطح چهارم به . اندازه قلم متناسب با سطح انتخاب شود و اشود انجامحداکثر تا چهار سطح  هاقسمت

 هر بخش فرعیعناوین و  گذاری عناوینشمارهباشد. بخش میاولین سطح همان عنوان  باشد. 12و  14، 16 ترتیب

 به معنای قسمت دوم از بخش)سطح دوم(  2-1شماره  ،مثالبرای )حداکثر تا چهار رقم( از سمت راست صورت گیرد. 

. عناوین و استاول  مربوط به قسمت دوم از بخش فرعی عنوانبه معنای اولین )سطح سوم(  1-2-1اول و شماره 

برای شماره  2افزار وردباشند. از امکانات نرمباید کامالً با فهرست مطالب همخوانی داشته  شدهاستفادهفرعی  عناوین

 دهی استفاده شود.

 قلم عنوان بخش B Titr   باشد. 20اندازه 

  قلم عناوین فارسی برای سطوح دوم، سوم و چهارم به ترتیب B Titr  و قلم عناوین انگلیسی برای  12و  14، 16اندازه

 باشد.   10و  12، 14اندازه  3ضخیم Tahoma( Boldسطوح دوم، سوم و چهارم به ترتیب )
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 پروپوزال لم و اندازه بکار رفته در عناویننوع ق-4-2جدول 

 سطح
 اندازه قلم

 مثال
 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 B Titr (عنوان اصلی)یک
Tahoma 

(Bold) 
 (Heading 1)  1عنوان سطح  1 14 16

 B Titr (فرعی )عنواندو 
Tahoma 

(Bold) 
 (Heading 2)  2عنوان سطح  3-1 12 14

 B Titr (ترفرعی )عنوان سه
Tahoma 

(Bold) 
 (Heading 3)  3عنوان سطح  3-1-1 10 12

 B Titr (ترفرعی )عنوانچهارم
Tahoma 

(Bold) 
 (Heading 4)  4عنوان سطح  3-1-1-1 9 10

 گذاری صفحاتشماره -1-11 

  آورده شود.در وسط، پایین صفحه شماره صفحه 

 هاپانویس -1-12 

  تخصصی و عبارات فارسی دارای اختصار انگلیسی، باید در اولین باری که بکار اسامی و عناوین خارجی، واژگان

 صورت پانویس به زبان انگلیسی ارائه شوند.روند، بهمی

 ،شود.داخل پرانتز آورده  در پانویس، اختصار انگلیسی در مقابل فرم گسترده انگلیسی 

 Hospital Information System (HIS) مثال:

  ها باید به انگلیسی پانویس داشته باشند حتی اگر قبالً ها، کلیه مفاهیم و واژهمفاهیم و واژهدر بخش تعریف

 شده یا پانویس داده شده باشد.استفاده

 توان از پانویس برای توضیح برخی موارد ضروری دیگر نیز استفاده نمود.می 

 ها نیز در همان صفحه ارائه گردد.سها در هر صفحه، با شماره یک آغاز گردد و متن پانویشماره پانویس 

 ( ذکر شوند.1،2های فارسی با اعداد فارسی )( و پانویس.… ,2 ,1های انگلیسی باید با اعداد انگلیسی )کلیه پانویس... ، 
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 های انگلیسی با حرف بزرگ نوشته شود. در مورد اختصارات و اسامی خاص الزم است تنها حرف اول کلمه اول پانویس

 کلیه کلمات بزرگ نوشته شود.حرف اول 

 قلمهای فارسی با پانویس B nazanin  قلمهای انگلیسی با و پانویس 10و اندازه New Roman Times  ذکر  10و اندازه

 شوند.

 پانویسنوع قلم و اندازه بکار رفته در  -5-2جدول 

 متن
 اندازه قلم نوع قلم

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 B Nazanin New Roman Times 10 10 پانویس

 جداول و اشکال -1-13 

 ترین محلی گذاری شده و در نزدیکها( باید شمارهتمام جداول و اشکال )شامل نمودار، نقشه، تصویر، عکس و مانند آن

 است.ها بحث شده قرار گیرند که در مورد آن

 نمودار و شکل انجام گیرد.گذاری متوالی تصاویر با اعداد فارسی و بدون تمایز بین تصویر، شماره 

 صورت متوالی انجام گیرد.گذاری جداگانه برای جداول با اعداد فارسی و بهشماره 

 ی شماره سمت راست نشانه شماره به عبارتگذاری جدول، تصویر، نمودار و شکل از سمت راست صورت گیرد، شماره

 5-4را نشان دهد )برای نمونه جدول  بخشدر آن  موردنظرو شماره سمت چپ شماره جدول، نمودار و شکل  بخش

 است(. 4 بخشدر  5به معنای جدول شماره 

 .در متن باید به تمام جداول، تصاویر، نمودارها و اشکال ارجاع داده شود 

 گذاری نیست ولی ارجاع وجود دارد، نیازی به شماره پروپوزالفقط یک جدول، تصویر، نمودار یا شکل در  کهیدرصورت

 ضروری است. «دهد...که جدول/ تصویر/ نمودار/ شکل نشان می گونههمان»به آن با عباراتی مانند 
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  ها اجتناب شود.در عنوان جدول، تصویر، نمودار و شکل و در ارجاع به آن «شماره»از ذکر کلمه 

 و عنوان  نیچراستاشکال باید عنوان مناسب داشته باشند. عنوان جدول در باال و  تمام جداول، تصاویر، نمودارها و

 گیرد.تصویر، شکل و نمودار در زیر آن قرار می

 و ساده استفاده شود. دیوسفاهیسصورت از جداول، تصاویر، نمودارها و اشکال به حاًیترج 

 در یک صفحه قرار گیرد. در صورت کوچک بودن  هر تصویر، شکل، نمودار یا جدول و متن مربوط به آن حاًیترج

 دهی کرد.توان بیش از یک جدول، تصویر، نمودار و شکل را در یک صفحه سازمانجدول، تصویر، شکل و نمودار می

 استفاده نمود. 1توان برای جداول یا اشکال بزرگ از صفحات افقیمی  

  آورده شود. از منابع باید شماره منبع داخل پرانتز شدهاستخراجدر مقابل عنوان جدول، تصویر، شکل یا نمودار 

 .برای ارائه توضیحات ذیل جدول صرفاً از عالمت * استفاده شود 

  قلم عنوان جدول، نمودار، شکل و تصویر B  Nazanin  باشد. 12اندازه 

  قلم متن جدول، نمودار، شکل و تصویرB  Nazanin   باشد.  10اندازه 

  عنوان آن به صورت راست چین باشد.جدول و 
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 ریجدول، نمودار، شکل و تصونوع قلم و اندازه بکار رفته در  -6-2جدول 

 متن
 اندازه قلم نوع قلم

 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 B Nazanin New Roman Times 12 10 عنوان جداول، نمودار، اشکال

 B Nazanin New Roman Times 10 10 متن جداول، نمودار، اشکال

 و معادالت هافرمول -1-14 

  ها بحث شده است.ترین محلی قرار گیرند که در مورد آنگذاری شده و در نزدیکو معادالت باید شماره هافرمولتمام 

 داخل پرانتز سمت  هافرمولمستقل از یکدیگر و با اعداد فارسی انجام گیرد. شماره معادالت و  هافرمولگذاری شماره

و شماره سمت چپ شماره فرمول  بخشی شماره سمت راست نشانه شماره به عبارتمعادله و فرمول قرار گیرد،  راست

 است(. 4 بخشدر  3( به معنای فرمول شماره 3-4را نشان دهد )برای نمونه ) بخشدر آن  موردنظر

 ها و معادالت از سمت راست صورت گیرد.گذاری فرمولشماره 

 ها و معادالت ارجاع داده شود.رمولدر متن باید به تمام ف 

 ولی ارجاع به آن با  نیستگذاری وجود دارد، نیازی به شماره پروپوزالکه فقط یک فرمول یا معادله در درصورتی

 ضروری است. «....بر اساس فرمول»مانند عباراتی 

 .از قرار دادن تصویر فرمول به علت ناخوانا بودن خودداری شود 

 قسمت از  1در نرم افزار وردنویسی باید رای فرمولبEquation  برگه درInsert .صورت کسرهای ریاضی به استفاده شود

  :مثال)مخرج/ صورت( نوشته شوند. 
7

8
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 متنارجاعات درون -1-15 

 تنظیم  ونکوور(رسانی پزشکی )روش مدیریت و اطالعمتن بر اساس راهنمای منبع نویسی دانشکده ارجاعات درون

 گردد.
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 چاپ و تکثیر -1-16 

 باید بر روی کاغذ  پروپوزالA4 چاپ گرددمطلوب  تیفیباکقلم مشکی  بارنگرو و سفید بدون خط و دو. 

  می باشد. تعداد اعضاء گروه و کارشناس گروه ارائه شده به گروه برابر باتعداد نسخ پروپوزال 

  یر شوراهایدبتعداد اعضاء و  برابر باشورای معین یا شورای تحصیالت تکمیلی ارائه شده به پروپوزال تعداد نسخ 

 مذکور می باشد.

 



 هاپیوست 
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