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 هزار  50000و حداکثر  20000مقطع ارشد حداقل  یبرا از ابتدای فصل اول تا انتهای فصل پنجم نامهانیپا متن

در مقطع  وستيصفحات پ تعداد .هزار کلمه باشد100000و حداکثر  50000حداقل  یمقطع دکتر یکلمه و برا

  صفحه باشد. 35حداکثر  یو در مقطع دکتر 15ارشد حداکثر  یکارشناس

 د در ادامه آورده شده است:نامه بعد از جلترتيب صفحات در گزارش نهایی پایان 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم صفحه -1-1 

 نامهنامه پایانصفحه تصویب -1-2 

 ام از انج شينامه/رساله خود و پ( پس از دفاع از پایانیارشد/ دکتر ی)کارشناس یليتکم التيتحص انیدانشجو

ین ااز اداره آموزش دانشکده و درج در  یرساله دکتر ایارشد  ینامه کارشناسفرم تصویب افتیملزم به در ،یصحاف

آورده  بو  الفهای پيوستدر به ترتيب  یرساله دکتر ایارشد  ینامه کارشناسفرم تصویبنمونه  باشند.میقسمت 

 شده است.

 نامه اصل باشند.باید در تمام نسخ پایانها نامهامضاهای این تصویب 

 تفکيک باشند.های نامبردگان کامالً از هم قابل. امضانام اساتيد راهنما، مشاور و داور قيد گردد 

 باشد. دشدهيق صراحتبه «موردقبول واقع شد»و عبارت  نامه، تاریخ دفاعنام کامل دانشجو، عنوان کامل پایان 

 فارسی صفحه عنوان -1-3 

 ی دمات بهداشتدر این صفحه به ترتيب از باال آرم دانشگاه علوم پزشکی ایران، عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خ

عنوان »نامه )بدون درج عبارت گروه، عنوان پایان نام رسانی پزشکی،درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع

 .../ دکتری تخصصی در رشتهارشد یکارشناسعنوان بخشی از شرایط دریافت درجه به شدهارائه ، عبارت«(نامهپایان

و مشاور، نام و نام خانوادگی دانشجو )دقيقاً طبق مدارک آموزشی(، سال و اساتيد راهنما / )عنوان رشته(، نام استاد 

 .آورده شده است پپيوست چين باشند. نمونه صفحه عنوان در التحصيلی ذکر گردد. تمام موارد فوق وسطماه فارغ
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 ادبی اجتناب از سرقت تعهدنامهصفحه  -1-4 

 آورده شده است. تپيوست  در این تعهد نامه محتوای 

 و تاریخ داشته باشد. ءنامه به کتابخانه این صفحه باید امضاه نسخه پایانئدر زمان ارا 

 نامهپایان صفحه واگذاری حقوق معنوی -1-5 

 آورده شده است. ثپيوست در این واگذاری  محتوای 

  ه کتابخانه این صفحه باید امضا و تاریخ داشته باشد.نامه بنسخه پایان ارائهزمان در 

 صفحه سپاس )اختیاری( -1-6 

 اند.ودهنامه یاریگر وی بدو صفحه از کسانی قدردانی نماید که در تهيه پایاندر تواند حداکثر دانشجو می 

 )اختیاری( صفحه تقدیم -1-7 

  تقدیم نماید.افراد به حداکثر در یک صفحه نامه خود را تواند پایانمیدر صورت تمایل دانشجو 

 فارسی چکیده -1-8 

 نامه مطابق با صفحه عنوان باشد.چکيده باید حاوی عنوان دقيق پایان 

 گيری ها، نتيجهمقدمه، روش پژوهش، یافته»عناوین  متن چکيده باید دارای ساختار بوده و متشکل از پنج بخش با

 است. «و کليدواژه )سه تا شش واژه یا عبارت(

  کلمه باشد. 500اکثر و حد 300حداقل 

 .در چکيده از ذکر منابع و اشاره به جداول، نمودارها و اشکال و ارائه پانویس اجتناب شود 

 نشودجز موارد بسيار خاص، از اختصار در چکيده استفاده به. 
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 فهرست مطالب -1-9 

  فقط در صفحه اول فهرست مطالب تایپ شود. «فهرست مطالب»عنوان 

 آورده شود.در فهرست مطالب شماره صفحه  به همراه مهناپایان عناوین موجود در 

  تا چهار سطح( در این فهرست آورده شود. نیعناو ریزعنوان فصول و( 

  است.آمده  در متنعناوین فهرست شده باید کامالً منطبق بر مواردی باشد که 

 رده شود.ها و منابع، باید در فهرست مطالب آوشماره صفحات عنوان برای شروع فصول، پيوست 

 چين به هم مرتبط شوند.عناوین و شماره صفحات با نقطه 

 .برای هر پيوست باید عنوان مربوط به آن در فهرست مطالب درج شود 

 فهرست جداول، نمودارها و اشکال )در صورت وجود( -1-10 

 ا قرار گيرند.هها باید در فهرست مربوط به آنچه در متن و چه در پيوست عناوین تمام جداول، نمودارها و اشکال 

 شماره»ها منطبق با متن ارائه و از تکرار کلمه عنوان و شماره صفحه آن همراهبه  شماره جداول، نمودارها و اشکال» 

 خودداری شود.

  اشکال  یافقط سطر اول آن در فهرست جداول، نمودارها  ،شکل یا، نمودار جدولدر صورت طوالنی بودن عناوین

 .ه شودقرار داد

 صارات و عالئم )در صورت وجود(فهرست اخت -1-11 

  فهرست شوند ترتيب حروف الفبابه  نامهدر سراسر پایاناستفاده شده الزم است کليه اختصارات. 
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 دهی شود که در ستون سمت چپ آن اختصار و در دو ستون دیگر این فهرست در قالب جدولی با سه ستون سازمان

 (1-1)جدول  انگليسی و فارسی آن ذکر شود. در مقابل هر اختصار، به ترتيب عبارت گسترده

 نویس با جوهر مشکی و کامالً ها را به شکل دستتواند آندانشجو می ،در صورت فقدان برخی عالئم خاص در رایانه

 نامه اضافه نماید.خوانا به متن پایان

 

 نامهفهرست اختصارات و عالئم موجود در پایان -1-1جدول 

 / عالمتاختصار سیعبارت انگلي عبارت فارسی

   

 نامهبخش اصلی پایان -1-12 

  ده آور «نامهمحتوای پایان»که توضيحات مربوط به آن در قسمت دوم با عنوان  استبخش اصلی شامل پنج فصل

 است.شده 

 ه ( در انگليسی به عنوان جدا کنند . ) نقطهاز  ودر فارسی  ( / ) 1خط مایلاز  برای اعداد اعشاری ،نامهپایان در متن

 12.34 و 34/12مثال: استفاده شود.  )مميز(

 استفاده شود. «درصد»عالمت % در متن خودداری و بجای آن از واژه  بکاربردن از 

 فصل اول: معرفی پژوهش -1-12-1 

 مقدمه -1-12-1-1 

 شودیمهایی اشاره شود که در این فصل آورده به بخش. 

                                                                                                                                                            

1 Slash 
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  مسألهبیان  -1-12-1-2 

 ی تعریف شودروشنبهیا مشکل  همسأل. 

 مشکل تشریح شود. آثار حاصل از تداوم 

 .انجام پژوهش چه نتایجی به همراه خواهد داشت 

 شود. از مستندات، اطالعات جدید و معتبر استفاده 

  وجود داشته باشد. شدهمطرحتوالی و پيوستگی بين مطالب و مفاهيم 

  باشند. شده ميتنظاطالعات از کلی به جزئی و از عمومی به اختصاصی 

 اهمیت پژوهش  -1-12-1-3 

  کامل بيان شود. طور بهپژوهش دالیل انجام 

  .چگونگی کمک پژوهش به حل مشکل موجود توصيف شود 

 بينی و تحليل شود.منافع مورد انتظار از اجرای پژوهش، پيش 

 ضرورت انجام پژوهش )چرا انجام تحقيق ضرورت دارد؟( و تأثير آن در بهبود و ارتقای امور و پتانسيل کاربرد آن به

طور شفاف بيان شود که پژوهش چگونه دانش و عملکرد مبتنی بر باید به نامهانیدر پاقسمت این اشاره شده باشد. 

 شواهد را توسعه و خألهای موجود را پر کرده است.

 (اصلی، فرعی و کاربردی)اهداف پژوهش  -1-12-1-4 

 هدف/ اهداف اصلی 

o  ی بيان شده باشد.روشن بههدف اصلی 

o .هدف اصلی بيانگر نتایج نهایی پژوهش باشد 
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 داف فرعیاه 

o منطقی به اهداف فرعی تقسيم شده باشد. روال کهدف اصلی بر اساس ی 

o باشند. نانهيبواقع موجود زمان و منابع ازنظر 

o ی باشند.ريگاندازه قابل 

o  بيان شود. سنجشقابلبا افعال عينی و 

o .مجموع اهداف فرعی، دستيابی به هدف اصلی را موجب شود 

 اهداف کاربردی 

o  ؟شودیمها چگونه موجب بهبود یا تسهيل فرآیندها کاربردی دارد یا استفاده از آنچه نتایج پژوهش 

 سؤاالت پژوهش -1-12-1-5 

 :در صورتی از سؤال استفاده شود که 

o .هدف، شناخت یا درک یک پدیده و چرایی انجام یک رفتار باشد 

o  باشد. پژوهش موردمنظور فقط توصيف متغيرهای 

o  وجود دارد. پژوهشدر تنها یک متغير 

o وهشگر اطالعات کمی در خصوص متغيرهای موردمطالعه دارد.پژ 

o  از سؤال استفاده شود. ستا هاآنبرای متغيرهایی که هدف بيان وضعيت 

o (نباشدباشد. )پاسخ آن بلی یا خير  شدهانيبصورت یک جمله پرسشی به 

o .در جهت دستيابی به اهداف فرعی باشد 
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 وجود( در صورتفرضیات پژوهش ) -1-12-1-6 

 خبری بيان شود.صورت جمله به 

 .بيانگر ارتباط دو یا چند متغير باشد 

 .قابليت آزمون داشته باشد 

 نداشته باشندی مختلف پژوهش با یکدیگر تناقض هاهيفرض. 

  نشده باشددر فرضيه، محيط و سال ذکر. 

 .پاسخگوی اهداف فرعی پژوهش باشد 

 هاتعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژه -1-12-1-7 

 صورت نظری و عملياتی های کليدی و تعاریف عملياتی بهشده در عنوان، اهداف، واژههای تخصصی استفادهواژه

 تعریف شوند.

  منبع مربوط به موضوع پژوهش استناد شود. نیترمرتبطو  نیمعتبرتردر تعریف نظری به 

  شود انيبطور دقيق ی مفهوم یا واژه در تحقيق بهريبکارگدر تعریف عملياتی منظور پژوهشگر از. 

 ها ارائه شود.کليه مفاهيم و واژهانویس انگليسی برای پ 

 هب در تعریف عملياتی باید به روش سنجش و در صورت لزوم ،یک متغير باشد مورد نظرکه واژه یا مفهوم درصورتی 

 ی اشاره شود.ريگاندازهابزار 

 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش  -1-12-2 

 مقدمه -1-12-2-1 

 فصل آورده شده است.هایی اشاره شود که در این به بخش 
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 مبانی نظری پژوهش  -1-12-2-2 

  شده در های ارائهها و مدلترین نظریهمهمشده و مشخص  مربوط به پژوهش یاديو بن یاصل ميمفاهدر این بخش

 آورده شود. ها خصوص آن

 ای باشد که نمایانگر ارتباط مفاهيم باشدسازماندهی این بخش به گونه.  

 باشد.سال اخير(  پنج) در صورت امکان مد معتبر و روزآستفاده شده ا منابع 

 شدهانجاممروری بر مطالعات  -1-12-2-3 

  دهی شود.های داخل کشور و خارج از کشور سازمانپژوهش عنوان فرعیاین بخش در دو 

  نقد شوند نه اینکه صرفاً گزارش شوند. باید مرتبط با موضوع باشد. این اطالعات شدهانجامشامل مطالعات اصيل 

  نشودبه مقاله، به چکيده آن اکتفا  نداشتندر صورت دسترسی  اله نقد و بررسی شود ومتن کامل مق. 

  دهی شوند.موضوعی( و به ترتيب تاریخ از جدید به قدیم سازمان)مطالب این بخش به شکل روایتی 

  ،پژوهش روشنوع پژوهش، در توصيف هر مطالعه به نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، محل انجام، عنوان پژوهش ،

 اشاره شود.پژوهش  های کليدییافتهو جامعه، نمونه، ابزار گردآوری داده، روش تحليل داده 

 شدهیبررسهای مقایسه پژوهش -1-12-2-4 

 های کليدی پژوهش هایی )روش و نوع پژوهش، ابزار گردآوری داده و روش تحليل داده( و یافتهشناسروش،  عنوان

 قایسه شوند.م باهم 2-1در قالب جدول  شدهیبررس
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 های انجام شدهمقایسه پژوهش -2-1جدول 

ف
دی

ر
 

 عنوان پژوهش
 ی پژوهششناسروش

 های کليدی پژوهشیافته

 روش تحليل داده ابزار گردآوری داده روش پژوهش نوع پژوهش

  
 

 
    

 (یاری)اخت  1پژوهش یچارچوب مفهوم -1-12-2-5 

  ،ها و مبانی نظری پژوهش است که پژوهش بر اساس  سوال ،مسألهپيوند مفهومی و معنایی بين چارچوب مفهومی

منابع معتبر و مستند وجود  ای ازه در یک حوزه موضوعی مشخص مجموعهبرد دارد کرشود. زمانی کاآنها هدایت می

 وهش حاضر استمرار و ادامه این مسير است.بخشی از مسير پژوهش طی شده و پژ دارد، 

 شدهانجامی هاپژوهشوجه تمایز پژوهش با سایر  -1-12-2-6 

  ی مرتبط با پژوهش، منطقی قوی برای لزوم انجام مطالعه هایتئوربا بررسی یکپارچه و نقادانه از مطالعات موجود و

 حاضر ارائه شود.

  پژوهش، ابزار گردآوری داده و روش  و پيشين )بر اساس نوع شدهانجامی هاپژوهشدليل تمایز پژوهش حاضر با

 به وضوح تشریح شود. فته های کليدیو یا ها(روش تحليل داده

 پژوهش 2فصل سوم: روش شناسی -1-12-3 

 مقدمه  -1-12-3-1 

 هایی اشاره شود که در این فصل آورده شده است.به بخش 

                                                                                                                                                            

 خواهد بود.-5-2-12-1 زیضرورت نداشته باشد، شماره وجه تما یکه پرداختن به چارچوب مفهوم یصورتر د 1 
2
 Methodology 
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 روش پژوهش -1-12-3-2 

 .علت انتخاب روش پژوهش بيان شود 

 .بر اساس اهداف پژوهش مشخص شود 

 .بر مبنای فرایند اجرای پژوهش انتخاب شود 

 در صورت لزوم(پژوهش مشخص شود بر اساس نتيجه( . 

 هم کند.اهای پژوهش را فرامکان دسترسی به داده 

 مراحل انجام پژوهش: -1-12-3-3 

 باشدای اگر پژوهش یک مرحله:   

o شوداهداف پژوهش با اجرای یک مرحله محقق می»شاره شود ا». 

o پژوهش مشخص شود. روش  

o ها، زار و روش گردآوری دادهگيری(، محيط، ابونه )شامل حجم نمونه و روش نمونهارکان پژوهش )جامعه، نم

 ها در ذیل عنوان هر رکن آورده شود.ها و متغيرها( و توضيحات مرتبط با آنروش تحليل داده

 از  بيش برای دستيابی به اهداف پژوهش، انجامبدین معنی است که  که پژوهش بيش از یک مرحله دارددرصورتی

 د. بنابراین:ارهای متفاوت ضرورت دشناسییک مرحله مستقل با روش 

o  تعداد مراحل پژوهش و عنوان هر مرحله آورده شود.«مراحل انجام پژوهش»ذیل عنوان ، 

o  نمایانگر ماحصل و نتيجه آن مرحله باشد. و نداشته باشدپژوهش مطابقت  اهدافعنوان هر مرحله دقيقا با 

o اگانه آورده شود.صورت عنوان جدو ...( و به 2-3-3، 1-3-3 مثالگذاری شده )هر مرحله شماره  

o گذاری شده هر مرحله، به موارد زیر اشاره شود:در ذیل عنوان شماره 

o .آن مرحله برای دستيابی به کدام هدف یا اهداف پژوهش است  
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o رحله آورده شودروش پژوهش آن م.  

o  و ، ابزارپژوهش ی(، محيطريگنمونهارکان پژوهش آن مرحله )جامعه، نمونه )شامل حجم نمونه و روش 

ها در ذیل عنوان هر رکن ها و متغيرها( و توضيحات مرتبط با آنها، روش تحليل دادهروش گردآوری داده

 شود. آورده

o  ندارد، ذکر عناوین جداگانه برای ارکان پژوهش هر گام ضرورت می شود انجاممرحله در چند گام اگر یک .

 ی جداگانههاپاراگرافهر گام در پاراگراف/  ، توضيحات مرتبط باموردنظر، در ذیل عنوان رکن صورت نیادر 

 با ذکر شماره آن گام آورده شود. 

 :مثال

 ..............جامعه پژوهش در گام اول عبارت است از 

 ..............جامعه پژوهش در گام دوم شامل 

 جامعه پژوهش -1-12-3-4 

  کامل توصيف شود. طوربهمشخصات جامعه پژوهش 

  بودن ذکر شود. نييتعابلقتعداد اعضای جامعه، در صورت 

  نداردکاربرد  «ی مورد مقایسهواحدها»این رکن در صورت ضرورت استفاده از رکن. 

 ی(ریگنمونهنمونه پژوهش )شامل حجم نمونه و روش   -1-12-3-5 

 معين شود. دقتبهاعضای نمونه  معيارهای ورود 

 .معيارهای خروج اعضای نمونه از پژوهش ذکر شود 

  ذکر دليل الزامی است(. صورت نیامعرف کل جامعه پژوهش باشد )در غير  المقدوریحت ذکرشدهنمونه 
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  کامل مراحل آن توضيح داده شود. طوربهو  ردهب نامی را ريگنمونهروش 

 حجم نمونه ذکر شود. روش محاسبه 

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

 1ی مورد مقایسهواحدها -1-12-3-6 

  آمده از نمونه به جامعه نيست. به دستیی کاربرد دارد که هدف، تعميم نتایج هاپژوهشدر 

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

 های انتخاب شده نام برده شود.های مورد مقایسه مثل کشورها یا سيستمواحد 

  های مورد مقایسه شرح داده شود.قضاوت برای انتخاب واحددالیل علمی و منطقی و معيارهای 

 محیط انجام پژوهش  -1-12-3-7 

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

  ی توضيح داده شود.روشنبهعلت انتخاب محيط انجام پژوهش 

 .حدود محيط پژوهش کامالً روشن و واضح باشد 

 

                                                                                                                                                            

، ابتدا به رکن نمونه پژوهش آورده شود. بنابراینبه جای ارکان جامعه و " واحدهای مورد مقایسه"، رکن تطبيقی -های توصيفیپژوهشدر 1  

شماره  (هاش گردآوری داده و روش تحليل دادهمحيط پژوهش، ابزار گردآوری داده، رو) د مقایسه و سپس ارکان دیگر پژوهشواحدهای مور

 .داده شود
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 هاداده بزار گردآوریا -1-12-3-8 

  و موارد دیگر(. ستيلچکذکر شود. )پرسشنامه،  شدهانتخابنوع ابزار 

  ی تشریح شود.روشنبهعلت انتخاب ابزار پژوهش 

 طور کامل توصيف شود.به ابزار گردآوری داده 

  ی داشته باشد.خوانهمبا نوع پژوهش  شدهانتخابابزار 

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

 نامه آورده شود.ابزار گردآوری داده در پيوست پایان 

 هاروش گردآوری داده -1-12-3-9 

 مشاهده، مصاحبه، مراجعه به محيط پژوهش، توزیع پرسشنامه و  .طور واضح ذکر شودبه هاداده گردآوری روش(

 غيره(

 ها توضيح داده شود.مراحل و جزئيات گردآوری داده 

 هاروش تحلیل داده -1-12-3-10 

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

 ی توضيح داده شود.خوببهی مربوط هاآزمونها و علت انتخاب روش تحليل داده 

 متغیرهای پژوهش -1-12-3-11 

 ها تعيين شود.ی عنوان، اهداف و تعاریف عملياتی مفاهيم و واژهابر اساس محتو 

 گيری هر متغير مشخص شود.اس، نقش، واحد یا ابزار اندازهنوع، مقي 

 .متغيرهای مراحل پژوهش در جداول جداگانه زیر هر مرحله آورده شود 
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 های پژوهشمحدودیت -1-12-3-12 

 ی استفاده از نوعبهها، مواردی است که ی توضيح داده شوند. منظور از محدودیتروشنبههای پژوهش محدودیت

پذیری نتایج پژوهش را کاهش ها، تعميم، وجود این محدودیتگریدعبارت؛ بهکنندیمنتایج پژوهش را محدود 

 دهد.می

 االتری پذیری بها از تعميمها، نتایج پژوهش آنبرای پژوهشگران دیگر ارائه گردد تا در صورت رعایت آن پيشنهادهایی

 برخوردار گردد.

 مالحظات اخالقی پژوهش -1-12-3-13 

  در این خصوص اشاره شود. شدهمانجابه موارد اخالقی و اقدامات 

  در پيوست آورده شود. نامهتیرضادر صورت نياز به اخذ رضایت کتبی، فرم 

 اشاره شود. کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایرانره از  کد  و تاریخ اخذ گواهی اخالق صاد 

با کد   یرانا یکارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکامه از نگواهی اخالق این پایان مثال:

 شده است.......................................... در تاریخ .................  اخذ 

 هافصل چهارم: یافته -1-12-4 

 مقدمه -1-12-4-1 

 هایی اشاره شود که در این فصل آورده شده است.خشبه ب 

 های پژوهشیافته -1-12-4-2 

 اشد.ی پژوهش بهاهيفرضاهداف و  بر اساسدهی این بخش سازمان 

 در ذیل عنوان مرتبط با آن هدف یا فرضيه اشاره شود.  هاآنها و شماره به جداول مربوط به اهداف، فرضيه 

 ها آورده شود.جداول و نمودارهای مربوط به مشخصات نمونه 
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 .شماره و عنوان کامل جدول در باالی جداول آورده شود 

 نبایدته و مهم باشند. تمام اطالعات مندرج در جدول شرح جداول باید خيلی خالصه باشند و شامل نکات برجس 

 دوباره در قالب متن تکرار شوند.

  شرح ندادتوان آن را می نداشته باشدچنانچه جدول نياز به شرح. 

  ی ريکارگبهدرصد( اشاره شود و از  )مثالًچنانچه جدول نياز به توصيف دارد به موارد مهم با ذکر نتایج عددی

 اکثریت و اقليت بدون ذکر درصدهای متناظر خودداری شود. هایی نظير واژه

 .توضيحات جدول بعد از جدول آورده شود 

 ها زیر جدول مرتبط نوشته شود.های آماری و نتایج حاصل از آنتوضيحات آزمون 

  شود.آورده می هاآن ریزشماره و عنوان تصاویر، نمودارها و اشکال در 

 ی تصویر، شکل، جدول یا نمودار استفاده شود.هاقالبی از برای ارائه نتایج یکسان فقط یک 

 ها و بحثفصل پنجم: خالصه یافته -1-12-5 

 مقدمه -1-12-5-1 

 هایی اشاره شود که در این فصل آورده شده است.به بخش 

 ها و بحثخالصه یافته -1-12-5-2 

  دهی شود.ی پژوهش سازمانهاهيفرضو  هاسؤالاین بخش بر اساس 

 ها در اینجا شود. در مورد مشخصات توصيفی نمونههای پژوهش آورده و فرضيه هاها در ارتباط با سؤالخالصه یافته

 .شودنمیبحث 

 های مرتبط با آن بحث شود.هر سؤال جداگانه و با ذکر خالصه یافته در مورد 
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  های آماری بحث شود.و با ذکر خالصه نتایج حاصل از آزمون طور جداگانهبهدر مورد هر فرضيه 

 د.شونبلکه توسط پژوهشگر تعبير و تفسير نيز می شوند،نمیها گزارش خالصه یافته قسمت فقط نیدر ا 

 ایج ها با نتاستفاده و به همخوانی داشتن یا نداشتن یافته هامقایسه یافته های تحقيقات دیگران برایاز یافته

 شود.های قبل اشاره پژوهش

  ر گيردقرا موردنظرگيری باید وجود دارد یا احتياطی در نتيجهاگر محدودیتی در تعميم نتایج نمونه به جامعه آماری، 

 شود.در اینجا مطرح می

 گیرینتیجه -1-12-5-3 

 .در یک پاراگراف نتيجه کلی حاصل از پژوهش ارائه شود 

 های پژوهشیافته بر اساسپیشنهادها  -1-12-5-4 

 ها، مشکل و انجام آن رعایت در صورتی اجرایی ارائه شود که هاهيتوصهای پژوهش، یافته بر اساس بخش نیدر ا

 گردد.یا تا حدودی مرتفع می کالًدر بيان مسئله پژوهش  ذکرشده

 های آتیپیشنهادها برای پژوهش -1-12-5-5 

 گردد.، پيشنهادهایی ارائه شدهانجامهای پژوهش های بعدی بر اساس یافتهبرای انجام پژوهش 

 د.در نگارش این پيشنهادها به اصول نگارش عنوان برای پژوهش توجه شو 

 1ی پژوهشهاامیپ پیام/ -1-12-5-6 

  / مشروحه ذیل توجه تا ث  الف آورده شود. در تکميل این جدول به موارد 3-1ی پژوهش در قالب جدول هااميپپيام

 شود.

                                                                                                                                                            

1
 Message/s 
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 ی پژوهشهااميپ -3-1جدول 

 ارزشيابی فرآیند انتقال رساناميپ مخاطبين پيام ردیف

      

  )پيام چه چيزی است؟الف 

 یهاافتهیاز  ذکر نتایج حاصل ،منظور از  پيام .تواند پيام پژوهش باشدها و اطالعات خام نمیادهبدیهی است ارائه د 

حاصل از پژوهش ممکن است یکی  یهااميپ ت.اس استفاده مخاطب قابل و درکقابل، شفاف ،طور مشخصپژوهش به

 :داز سه نوع زیر باشن

 )استـوس پيـام شامـل اطالعات دقيـق، مشـخـص و ملم نوع یک . 

سلول کبدی به ميزان  قند خون( به همراه اورليستات منجر به مرگ دهندهکاهشگليتازون )مصرف پيو :1مثال  

 .شودیمدرصد در محيط کشت  40

 خطر اقدام به خودکشی در افراد سيگاری سه برابر بيشتر نسبت به افراد غير سيگاری است.: 2مثال 

 )ماًيمستقرا  هایريگميتصم تواندینمی مطالعـه یا نوع شواهـد هاتیمحدودبه دليل  هایريگجهينتو  هاافتهی نوع دو 

 در یک تبادل پویا بين محقق و مخاطب، استفاده شود. تواندیمهدایت کند امّا 

 گليتازون و اورليستات منجر به نارسایی کبدی شود.پيو زمانهم: ممکن است مصرف مثال

  ی گوناگـون، هاهيتوصشود و  ارائـه 1اجراقابلصورت یک ایـده به تواندیمشواهد که  يام حاصل از مجموعهپ (سهنوع

 دینمایمو مشخص  استی یک مخاطب خاص ريگميتصمو مربوط به  کندمشـاوره یـا اقدامات مستقيم را فراهم 

 .کند رييتغکه چه کسی باید چه اقدامی انجام دهد و چه چيزهایی باید 

ماه برای پيشگيری  36بودی افسردگی، الزم است درمان دارویی با دوز مناسب به مدت حداقل پس از به :1مثال 

 از عود بيماری ادامه یابد.

                                                                                                                                                            

1 Actionable message 
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ک ی عنوانحمایت اجتماعی و پيوستگی گروهی در بين کارکنان باید توسط سازمـان به مندنظامبهبود  :2مثال  

ی کـارکنـان الزم است از روش آموزشـی یـادگيـری مندسازتوانعـامـل ارتقـاء دهنده سالمت تسهيـل گردد. برای 

 استفاده شود. 1مبتنی بر مسئلـه

 ؛ و در ستيناستخراج ها قابلو هر نوع پيامی از تمام انواع پژوهش ندارندها کيفيت یکسان بدیهی است تمام پژوهش

ه نظر . باستضروری ارائه پيام  قبل از آن، تيفيو ک شده بر اساس نوع پژوهشنظر گرفتن سطح شواهدی که حاصل

 یهاروش از اکثراً پيام نوع سه کهیاز مطالعات توصيفی حاصل شوند، درحال توانندیدو م که پيام نوع یک و رسدیم

ی، استخراج مگروهـیو هم قبولدار با حجم نمونه قابلکنترل ییآزمامند و کاردانش مانند مرور نظام منجر به سنتز

 .شود

  )باید منتقل شود؟ ؟ پيام به چه کسی )یا کسانی(2ين چه کسانی هستندمخاطبب 

  ضروری است:تعيين مخاطب )یا مخاطبين( پيام  برایزیر  نکاتتوجه به 

o  ؟استپيام به چه کسی )یا کسانی( مربوط 

o آگاهی از نتایج این پژوهش برای چه کسی )یا کسانی( مفيد است؟ 

o  )؟تحقيق را در عمل استفاده کنند این نتایج تواندیمچه کسی )یا کسانی 

o خدمات سالمت، پژوهشگران و  کنندگانارائه، گذاراناستيسبيماران، مدیران و مردم، تواند گروه مخاطب می

 د.باش (حوزه سالمت ی خارج از هاسازمانو  مدیران صنعتمانند سایر ذینفعان )

 د؟نچه کسانی می توانند مخاطب پيام زیر باش مثال:

ماه برای پيشگيری از عود  36هبودی افسردگی، الزم است درمان دارویی با دوز مناسب به مدت حداقل پس از ب»

 «بيماری ادامه یابد.

                                                                                                                                                            

1 Problem-based learning 
2 To whom 
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 مخاطبين:

 گذارمهيبی هاسازمان: وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، گذاراناستيس

 ستاران، پزشکان عمومی و سایر پزشکان، پرپزشکانروانانجمن  خدمت: کنندگانارائه

 ، عموم مردمهاخانوادهخدمت: بيماران و  کنندگانافتیدر

  )؟1چه کسی است رساناميپپ 

 روی مخاطب باید در نظر گرفته  رساناميپاز طرفی ميزان نفوذ  است. رسانامياصل مهم در اینجا اعتبار و حيثيت پ

آورده  4-1در جدول  شدهمطرحبرای پيام  رساناميپیی از هانمونهاستفاده گردد.  رگذاريتأثاز افراد  حاًيترجشود و 

 :شده است

 پيام پژوهش رسانپيام -4-1جدول 

 رساناميپ مخاطب

 گذاراناستيس
، مسئولين نظام پزشکانروان، رئيس بورد پزشکانروانرئيس انجمن 

 پزشکی

 خدمت کنندگانارائه
روانپزشکان پيشکسوت، پزشکان عمومی وسایر پزشکان، پرستاران، 

 ژوهشگرانپ

 پزشکان، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی ، عموم مردم(هاخانوادهخدمت )بيماران و  کنندگانافتیدر

 گرمهيبی هاسازمان
پيشکسوت، متخصص  پزشکروانرئيس اداره بيمه وزارت بهداشت، 

 اقتصاد سالمت

   ها بيان شود.با نياز آن ی متفاوت مخاطبين تعدیل و متناسبهاگروهالزم است پيام پژوهش برای 

  )فعال یا منفعل است؟؟ 2فرآیند انتقال چگونه استت 

 

                                                                                                                                                            

1
 By whom 

2
 How 
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 چندانی نداشته و فرآیندهایی که متضمن درگير  ريتأث رفعاليغ یندهاینظران بر این باورند که فرآامروزه اغلب صاحب

تواند تغييرات فرهنگی مطلوبی تبادالت دوطرفه در درازمدت میو  دارند يتصورت تعاملی باشند، ارجحشدن افراد به

و انتقال  شودینمشامل تعامل با مخاطب را  هاکنگرهغيرعلمی و حتی در انتقال از طریق نشریات علمی،  ایجاد نماید.

 :آورده شده است 5-1در جدول  شدهمطرحبرای پيام  یی از فرایند انتقالهانمونه. شودیمغيرفعال محسوب 

 يام پژوهشفرآیند انتقال پ -5-1جدول 

 فرآیند انتقال مخاطب

 یاصفحهسهحضوری یا تهيه گزارش حداکثر  گذاراناستيس

 خدمت کنندگانارائه
ی یا اهفتهکارگاه، سمينار، بروشور، سخنرانی در مجامع علمی، سخنرانی در جلسات 

 ماهانه

 ی عمومی و مطبوعاتیهارسانه، مايصداوسبروشور،  خدمت کنندگانافتیدر

 یا جلسه حضوری یاصفحهسهتهيه گزارش حداکثر  گرمهيبی هانسازما

  )ی خواهد داشت؟ريتأث: این انتقال چه 1ارزشيابیث 

  اهداف» ،در این خصوص .بستگی به ميزان دستيابی به هدف موردنظر دارد ،در انتقال دانشميزان موفقيت ارزشيابی »

 :مدنظر  باشندتوانند موضوع می ذیل

o آینداستقرار یک فر 

o دسترسی به یک پيامد بينابينی مثل تغيير در ميزان آگاهی، دانش و نگرش 

o دسترسی به یک پيامد عملی مثل تصميم برای در پيش گرفتن یک عملکرد خاص 

 

 

                                                                                                                                                            

1
 Evaluation 
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ی لغات و ريکارگبهپيام برای عموم مردم است از  کهیهنگامپيام باید به زبان مخاطب نگاشته شود مثالً  تذکر:

 .شودجتناب عبارات تخصصی ا

 فهرست منابع -1-13 

 استفاده شود. )در صورت امکان پنج سال اخير( از جدیدترین منابع مرتبط با موضوع 

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

 ذکر گردد. [In Persian]عبارت فارسی، 

 عنوان انگليسی منابع فارسی، عنوان فارسی ترجمه گردد.بهنداشتن رسی الزم است در صورت دست 

  استفاده ازWiki  نيستعنوان منبع مجاز به هاوبالگها و. 

 .تاریخ نشر منابع فارسی به ميالدی تبدیل شود 

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

 بشناختی در بخش منابع، ارجاع مرتبط در متن را داشته باشد.اهای کتتمامی آدرس 

   باید در فهرست منابع ذکر شده باشند.در متن شده استفادهتمام منابع ، 

 نویسی داخل متنی و فهرست منابع مطابق با سبک ونکوور باشد. توضيحات کامل در این خصوص در شيوه منبع

بارگذاری شده در سایت دانشکده، معاونت  «رسانی پزشکیت و اطالعدستورالعمل منبع نویسی دانشکده مدیری»

 ها آورده شده است.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 

 .اعداد مندرج در این فهرست باید انگليسی باشند 
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 ها )در صورت لزوم(پیوست -1-14 

 استفاده شود. «هاپيوست»ی با عنوان اصفحهها باید از برای شروع بخش پيوست 

 د.گذاری شونها باید با حروف الفبای فارسی نامها بيش از یک مورد باشد، هر یک از آنکه تعداد پيوستدرصورتی 

  ها را در توان آنکند و نمیمطالبی در پيوست آورده شود که به درک بهتر پژوهش کمک می ،لزومدر صورت

 نامه قرار داد.های پایانفصل

  ابزارهای گردآوری داده، فرم کسب رضایت آگاهانه، مکاتبات، مجوز استفاده از تجهيزات و مانند آن در پيوست آورده

 شود.

 ها آورده شود.ذاری حقوق معنوی در پيوستتعهد اجتناب از سرقت ادبی و واگ 

 فهرست انتشارات -1-15 

   در مجالت در دوره تحصيل دانشجو آورده شود.منتشرشده  یا شدهرشیپذاطالعات کتابشناختی مقاالت 

  یا منتشرشده در مجالت در دوره  شدهرشیپذ ،شدهارسالبرای دانشجویان ارشد شامل اطالعات کتابشناختی مقاالت

 و آورده شود.تحصيل دانشج

  نامه در ستون آخر با عالمت مقاالت مستخرج از پایان تکميل شود. 6-1این اطالعات بر اساس جدول  مشخص

 استفاده گردد. * نامه نباشد از عالمت صورتی که مقاله مستخرج از پایان درگردد. 

 

 

 



 نامهانیپا یبخش اول: ساختار و محتوا

 

24

 

 

 کتابشناختی مقاالت دانشجواطالعات  -6-1جدول 

No. Article Title Journal Title IF 
IF 

Quartile 
CiteScore 

CiteScore 

Quartile 
Indexed in / * 

         

  The article was extracted from the thesis/dissertation.  

* Other articles 

  1انگلیسیچکیده  -1-16 

 .چکيده انگليسی کامالً ترجمه چکيده فارسی باشد 

 های ذیل باشد:چکيده انگليسی شامل بخش 

- Title 

- Introduction 

- Methods 

- Results 

- Conclusion 

- Key words 

 

 رديگیمنامه قرار نهایی پایانگزارش نامه و بعد از صفحه عنوان انگليسی و در سمت چپ در انتهای پایان. 

 صفحه عنوان انگلیسی -1-17 

 (جوست )پي قرار گيرد. نامهصفحه عنوان انگليسی کامالً منطبق بر صفحه عنوان فارسی، در انتها و سمت چپ پایان 

  درجه تحصيلی استاد/اساتيد راهنما و مشاور( مثلPh.D ،MSc  یاMD در مقابل نام خانوادگی آنها داخل پرانتز )

 Ahmad Ahmadi (Ph.D) مثالآورده شود. 

 

                                                                                                                                                            

1 Abstract 
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 زبان و سبک نگارش -2-1

 ه فارسی است. تنها در مواردی مانند کلماتی که معادل فارسی ندارند، برخی اختصارات رایج انگليسی نامی پایاناصلزبان

نامه شود. پایانها، فهرست منابع، چکيده انگليسی و صفحه عنوان انگليسی از زبان انگليسی استفاده میو برخی پانویس

نامه . زمان افعال در پایاننيستری و نوشتاری پذیرفته باید به زبان روان و درست نگاشته شود. خطاهای امالیی، دستو

نامه توان از زمان حال نيز استفاده نمود. پایانگيری میبرخالف پروپوزال باید زمان گذشته یا ماضی نقلی باشد. در نتيجه

  شود.های حوزه تخصصی مرتبط با پژوهش نگاشته باید با استفاده از واژگان تخصصی و با رعایت استاندارد

 1حاشیه -2-2

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

 نامهپایان صفحات حاشيه -1-2جدول 

متر(سانتی) هيحاش  

 بخش
 چپ راست پائين باال

5/2 اصلی متن  5/2  3 5/2  

5/2 صفحه عنوان انگليسی  5/2  5/2  3 

5/2 چکيده انگليسی  5/2  5/2  3 

قول مستقيمنقل  - - 4 5/3  

  2در متن اصلی قلم و اندازه نوع -2-3

 هایقلم از Italic  وunderline .استفاده نشود 

  قلم ازمطالب، جداول، اشکال و نمودار مربوط به های فهرستدر B  Nazanin  استفاده شود. 10اندازه 

 

                                                                                                                                                                 

1
 Margin 

2
 Font 
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 یاز دو قلم فارس نامهپایاننگارش  یبرا (B Nazanin  وB Titrو دو قلم انگل )يسی (Times New Roman  و

Tahomaاستفاده شود.  ینعناو یبرا یگریمتن و د یقلم برا ين( استفاده شود، در هر مورد اول 

 یاز قلم ها يببه ترت يممستق یهاقولمربوط به نقل يسیو انگل یدر متن فارس B  Nazanin  و  10اندازهTimes 

New Roman   استفاده شود. 9اندازه 

  از قلم در عنوان جدول، نمودار و شکلB  Nazanin  استفاده شود. 10اندازه 

  در متن جدول، نمودار و شکل از قلمB  Nazanin  استفاده شود. 10اندازه 

 یاز قلم ها هایسمربوط به پانو يسیو انگل یدر متن فارس B  Nazanin  و  10اندازهTimes New Roman  10اندازه 

 استفاده شود.

    در فهرست منابع از قلمTimes New Roman  استفاده شود. 12اندازه 

 نامهپایانمتن نوع قلم و اندازه بکار رفته در  -2-2جدول 

 متن
 اندازه قلم نوع قلم

 انگليسی فارسی انگليسی فارسی

 B Nazanin New Roman Times 12 12 مطالب، جدول، نمودار، شکل و منابعفهرست عناوین 

 B Nazanin New Roman Times 10 10 منابع مطالب، جدول، نمودار، شکل ومتن فهرست 

 B Nazanin New Roman Times 12 10 اصلیمتن        

 B Nazanin New Roman Times 10 9 نقل قول مستقيم       

 B Nazanin New Roman Times 10 10 پانویس       

 - B Nazanin New Roman Times 12 عنوان جدول، نمودار و شکل     

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

 - B Nazanin New Roman Times 9 های زیادمتن جدول با سطر و ستون     
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 فاصله خطوط -2-4

 .رعایت یکدست بودن مطالب در کل متن الزامی است 

  فاصله بين دو پاورقیsingle .باشد 

  ،قول فهرست اشکال، تقدیم و سپاس، چکيده فارسی و انگليسی، نقلفاصله خطوط فهرست مطالب، فهرست جداول

 باشد. single هاپيوست ها، عناوین جداول، نمودارها و اشکال، متن جداول ومستقيم، پانویس

  برای متون فارسی و انگليسی باشد. 1. 5در متن اصلی فاصله خطوط 

  خطوط در فهرست منابع فاصلهsingle  ولی بين منابعdouble .باشد 

  فرعیفاصله بين عناوین اصلی و single  .باشد 

 و شکل با متن قبل و بعد آن  فاصله بين جدول، نمودارsingle .باشد 

 نامههای مختلف پایانگذاری در قسمتفاصله -3-2جدول 

 فاصله بعد از خط فاصله قبل از خط فاصله بين خطوط فاصله

 Single 0 0 سرصفحه/پاورقی از باال و پایين صفحه

 Single 6 6 فهرست مطالب، فهرست جداول، نمودارها و اشکالمتن 

 Single 12 12 اصلی و فرعی عناوین

5/1 بين خطوط متن  12 6 

 Single 6 6 بين خطوط نقل قول مستقيم

 6 12 5/1 پاراگراف

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

 Single 6 6 متن جدول، نمودار و شکل

 Single 0 0 در فهرست منابع بين خطوط یک منبع

 double 0 0 بين دو منبع در فهرست منابع



 نامهانیبخش دوم: سبک نگارش پا

 

29

 1عناوینبندی بخش -2-5

 ه همراه شامل پنج فصل ب نامهپایان اصلی بدنه. تشکيل شده استاصلی  بدنهدو قسمت صفحات مقدماتی و  ازنامه پایان

باید از ابتدای صفحه جدید آغاز گردد. هر فصل از چندین بخش و زیر بخش ها است. هر فصل فهرست منابع و پيوست

به همين  دنمتمایز از متن اصلی باشو برجسته ، عناوین باید کوتاه، مشخص .شده است( تشکيل عناوین اصلی و فرعی)

 عناوینبندی خشببرای عناوین انگليسی استفاده شود.  Tahomaبرای عناوین فارسی و از قلم  B Titrدليل از قلم 

، 20. اندازه قلم متناسب با سطح انتخاب شود و از سطح اول تا سطح چهارم به ترتيب شود انجامحداکثر تا چهار سطح 

)حداکثر تا هر فصل  عناوین فرعیو  گذاری عناوینشمارهاولين سطح همان عنوان فصل می باشد.  باشد. 12و  14، 16

به معنای بخش دوم از فصل اول و شماره )سطح دوم(  2-1شماره  ،مثالبرای چهار رقم( از سمت راست صورت گيرد. 

اصلی و فرعی . عناوین استمربوط به بخش دوم از فصل اول  فرعی عنوانبه معنای اولين )سطح سوم(  1-2-1

 ه دهی استفاده شود.برای شمار 2افزار وردباشند. از امکانات نرمباید کامالً با فهرست مطالب همخوانی داشته  شدهاستفاده

  قلم عنوان فصلB Titr   باشد. 20اندازه 

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

 باشد.   10و  12، 14اندازه  3ضخيم Tahoma( Boldسطوح دوم، سوم و چهارم به ترتيب )
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 نامههای پایانفصل، بخش و زیربخش لم و اندازه بکار رفته در عناویننوع ق -4-2جدول 

 سطح
 اندازه قلم

 مثال
 انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی

 Heading 1)) عنوان فصلفصل سوم:  - B Titr - 20 یک )فصل(

 B Titr (عنوان اصلیدو )
Tahoma 

(Bold) 
 (Heading 2)  2عنوان سطح  3-1 14 16

 B Titr (فرعی وان)عن سه
Tahoma 

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

فرعی )عنوان چهار

 (تر
B Titr 

Tahoma 

(Bold) 
 (Heading 4)  4عنوان سطح  3-1-1-1 10 12

 گذاری صفحاتشماره -2-6

 ی، ب از سرقت ادبنامه، تعهدنامه اجتنانامه پایاناهلل الرحمن الرحيم، عنوان فارسی و انگليسی، تصویبصفحات بسم

 .نشوندگذاری فارسی و انگليسی شماره واگذاری حقوق معنوی، سپاس، تقدیم، چکيده

  صفحات مقدماتی شامل فهرست مطالب، فهرست جداول، نمودارها و اشکال، فهرست اختصارات و عالئم با حروف الفبای

 گذاری گردند.شماره ب پ ت و...( الففارسی )

  وسط، پایين صفحه قرار گيرند.شماره صفحات مقدماتی در 

 گردد. روی صفحات عنوان برای شروع فصول، عنوان فهرست منابع عنوان صفحه یک محسوب صفحه عنوان فصل اول به

ها در فهرست مطالب آورده گذاری لحاظ و شماره آنولی در شماره گرددنمیها، شماره صفحه چاپ و عنوان پيوست

 شود.می

 ( تا آخرین صفحه پيوست با اعداد فارسی پيوسته 2صفحه اول )از اولين صفحه فصل  شماره صفحات بخش اصلی

 گذاری گردد.شماره

 .شماره صفحات بخش اصلی در گوشه سمت چپ باال قرار گيرد 

 ( باشد.10تر از بخش اصلی )قلم شماره صفحات باید تایپی و با قلمی مشابه اما کوچک 
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 ،نشودپرانتز و مشابه آن استفاده  برای احاطه شماره صفحه از خط فاصله. 

  گذاری ولی در شماره شودنمیها چاپ روی آن سر صفحهدر صورت نياز به استفاده از صفحات افقی، شماره صفحه و

 شوند.لحاظ می

 هاپانویس -2-7

 روند، بکار می اسامی و عناوین خارجی، واژگان تخصصی و عبارات فارسی دارای اختصار انگليسی، باید در اولين باری که

 صورت پانویس به زبان انگليسی ارائه شوند.به

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

 Hospital Information System (HIS) مثال:

 شده شته باشند حتی اگر قبالً استفادهها باید به انگليسی پانویس داها، کليه مفاهيم و واژهدر بخش تعریف مفاهيم و واژه

 یا پانویس داده شده باشد.

 توان از پانویس برای توضيح برخی موارد ضروری دیگر نيز استفاده نمود.می 

 ها نيز در همان صفحه ارائه گردد.ها در هر صفحه، با شماره یک آغاز گردد و متن پانویسشماره پانویس 

 ( ذکر شوند.1،2های فارسی با اعداد فارسی )( و پانویس.… ,2 ,1اعداد انگليسی ) های انگليسی باید باکليه پانویس... ، 

 های انگليسی با حرف بزرگ نوشته شود. در مورد اختصارات و اسامی خاص الزم است تنها حرف اول کلمه اول پانویس

 حرف اول کليه کلمات بزرگ نوشته شود.

 قلمهای فارسی با پانویس B nazanin قلمهای انگليسی با و پانویس 10دازه و ان New Roman Times  ذکر  10و اندازه

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

 متن
 اندازه قلم نوع قلم

 انگليسی فارسی انگليسی فارسی

 B Nazanin New Roman Times 10 10 پانویس

 جداول و اشکال -2-8

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

 است.ها بحث شده قرار گيرند که در مورد آن

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

 صورت متوالی انجام گيرد.داد فارسی و بهگذاری جداگانه برای جداول با اعشماره 

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

به  5-4در آن فصل را نشان دهد )برای نمونه جدول  موردنظرفصل و شماره سمت چپ شماره جدول، نمودار و شکل 

 است(. 4فصل  در 5معنای جدول شماره 

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

 گذاری نيست ولی ارجاع نامه وجود دارد، نيازی به شمارهفقط یک جدول، تصویر، نمودار یا شکل در پایان کهیدرصورت

 ضروری است. «دهد...که جدول/ تصویر/ نمودار/ شکل نشان می گونههمان»به آن با عباراتی مانند 

  ها اجتناب شود.در عنوان جدول، تصویر، نمودار و شکل و در ارجاع به آن «شماره»از ذکر کلمه 

  و عنوان  نيچراستتمام جداول، تصاویر، نمودارها و اشکال باید عنوان مناسب داشته باشند. عنوان جدول در باال و

 گيرد.تصویر، شکل و نمودار در زیر آن قرار می
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 و ساده استفاده شود. ديوسفاهيسصورت از جداول، تصاویر، نمودارها و اشکال به حاًيترج 

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

 دهی کرد.ک صفحه سازمانتوان بيش از یک جدول، تصویر، نمودار و شکل را در یتصویر، شکل و نمودار می

 یابد، فقط در صفحه اول آورده شود. در صفحات بعد فقط ها به صفحات بعد انتقال میعنوان جداول بزرگی که ادامه آن

باید در تمام صفحات بعدی  ناًيع هاستونآورده شود. بدیهی است عناوین  (ادامه)شماره جدول و در داخل پرانتز عبارت 

 تکرار شود.

 در صورت خوانا نبودن، از صفحه با اندازه  استفاده نمود. 1برای جداول یا اشکال بزرگ از صفحات افقیتوان میA3 

 استفاده شود.

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

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

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

  قلم متن جدول، نمودار، شکل و تصویرB  Nazanin   باشد( 9در جداول بزرگ  )اندازه قلمباشد.  10اندازه 

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

 متن
 اندازه قلم نوع قلم

 انگليسی فارسی انگليسی فارسی

 B Nazanin New Roman Times 12 10 عنوان جدول، نمودار، شکل

 B Nazanin New Roman Times 10 10 جدول، نمودار، شکلمتن 

 B Nazanin New Roman Times 9 8 ول با سطر و ستون های زیادمتن جد

 و معادالت هاولفرم -2-9

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

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

ی شماره سمت راست نشانه شماره فصل و شماره سمت چپ شماره فرمول به عبارتيرد، راست معادله و فرمول قرار گ

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

 ها و معادالت از سمت راست صورت گيرد.گذاری فرمولشماره 

 ع داده شود.ها و معادالت ارجادر متن باید به تمام فرمول 

 ولی ارجاع به آن با عباراتی نيستگذاری نامه وجود دارد، نيازی به شمارهکه فقط یک فرمول یا معادله در پایاندرصورتی 

 ضروری است. «....بر اساس فرمول»مانند 

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

 قسمت از  1ددر نرم افزار ورنویسی باید برای فرمولEquation  برگه درInsert .صورت کسرهای ریاضی به استفاده شود

  :مثال)مخرج/ صورت( نوشته شوند. 
7

8
 

                                                                                                                                                                 

1
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 متنارجاعات درون - 2-10

 رسانی پزشکی )روش ونکوور( تنظيم گردد.متن بر اساس راهنمای منبع نویسی دانشکده مدیریت و اطالعارجاعات درون 

 



 

 

 صحافیبخش سوم: چاپ و 
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 چاپ و تکثیر -3-1

 ها باید بر روی کاغذ نامه و سایر نسخهگزارش نهایی پایانA4  تيفيباکقلم مشکی  بارنگو سفيد بدون خط و دورو 

 چاپ گردد.در دو نسخه مطلوب 

 صحافی -3-2

  صفحات با اندازهA3  به اندازه( در زمان صحافی به صورت تا شدهA4در پایان ).نامه قرار گيرد 

 ارائهاه و کتابخانه مرکزی دانشگدانشکده کتابخانه صورت صحافی شده به نامه باید بهدو نسخه از پایانویه در هنگام تس 

 شود.

 ای و برای مقطع دکتری، زرشکی است.نامه برای مقطع ارشد، سرمهرنگ جلد پایان 

 امالً منطبق با صفحه عنوان ک نامه باید کامالً منطبق با صفحه عنوان فارسی و پشت جلد آنروی جلد پایان حتوایم

 صورت زرکوب تنظيم شود.انگليسی به

  مطابق با صفحه عنوان ضروری است. سال دفاعماه و نامه، ذکر عنوان، نام و نام خانوادگی دانشجو و پایانجلد در عطف 

 CD/DVDفایل الکترونیکی در قالب  -3-3

 عدد یک به همراه نامه نسخه صحافی شده پایان یکCD/DVD (نامهمل فایل پایانشا)  و یک نسخه دانشکده کتابخانه به

 ارائه گردد.کتابخانه مرکزی دانشگاه به  (نامهمل فایل پایانشا) CD/DVDعدد نيز به همراه یک نامه صحافی شده پایان

 نامه در قالب د جداگانه فایل الکترونيکی پایاننيز بای و مشاوره استاد/ اساتيد راهنما بCD/DVD ل گردد.تحوی 



 

 

 

 

 هاپیوستبخش چهارم: 
 

 

 

 

 

 



  هاپيوست 

 

39

 نامه کارشناسی ارشدپایانتصویب نامه  :پيوست الف 
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 رساله دکتریتصویب نامه   :پيوست ب 
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   :صفحه عنوان فارسی پيوست پ 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 رسانی پزشکیدانشکده مدیریت و اطالع

 ----------گروه 

 نامه طبق آخرین پروپوزال مصوبه شورای تحصیالت تکمیلی عنوان کامل پایان

 بخشی از شرایط دریافت درجه) کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی(  عنوانبه شدهارائه

 در رشته .......................

 استاد )اساتید( راهنما

 نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول

 (وجود در صورتخانوادگی استاد راهنمای دوم ) نام و نام

 استاد )اساتید( مشاور

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور اول

 وجود( در صورت) نام و نام خانوادگی استاد مشاور دوم

 دانشجو

 نام و نام خانوادگی دانشجو

ماه و سال دفاع

از  متریسانت 5/2 فاصله بادانشگاه  یوارهنشان

 باالی صفحه و واسط چین.

و گروه وسط چین و با  دانشکدهدانشگاه،  عنوان

به  B Titrفونت از هم و با  singleفاصله 

 نوشته شوند. 10، 12، 14ترتیب با اندازه 

 .14و سایز  B Titrبا فونت 

اصله این سطر با سطر ف

 خط باشد. 5/1بعدی 

اد است"، "استاد راهنما" تیترهای 

 Bبا فونت " دانشجو "و " مشاور

Nazanin  صورتبه 14و اندازه 

Bold نوشته شود  

فاصله این تیترها با سطر پایین آن 

 خط باشد 5/1

 .12و سایز  B Titrبا فونت 

 ،نامدر صورت وجود چندین  

 باشد singleبعدی فاصله با نام 

و  14و سایز  B Nazaninبا فونت 

 Bold صورتبه

با فونت این سطر 

Nazanin B  14و اندازه 

 نوشته شود معمولی

  3فاصله هر بخش با بخش بعدی 

 خط باشد
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 :تهعدنامه اجتناب از سرقت ادبی پيوست ت 

 جتناب از سرقت ادبیا تعهدانهم

 

که کليه  دینمایم ديأیت..... اینجانب ...................... دانشجوی رشته ..................... مقطع ..................... به شماره دانشجویی ..............

از آثار دیگران با ذکر  شدهیداربرنسخهنامه، حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است. موارد نتایج این پایان

کامل اطالعات کتابشناختی آورده شده است. در صورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و 

مقررات حاکم )قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و 

 بهمکتسپژوهشی و انضباطی ...( با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مقررات آموزشی، 

نماید. در ضمن، مسئوليت هرگونه پاسخگویی به اشخاص، اعم از و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خویش سلب می

باره ده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هيچ مسئوليتی دراینصالح )اعم از اداری و قضایی(، بر عهحقيقی و حقوقی و مراجع ذی

 نخواهد داشت.

 

 

 انم و انم خانوادگی دانشجو: 

 امضا و اترخی
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 نامهپيوست ث: واگذاری حقوق معنوی پایان 

ری حقوق معنوی پایان  انهمواگذا

فزاری ادر آن )همچنين کليه محصوالت سختنامه و مطالب موجود دارد که کليه حقوق معنوی این پایاناعالم می لهيوسنیبد

ی پزشکی، دانشگاه علوم رساناطالعاست( متعلق به دانشکده مدیریت و  شدهساختهافزاری که استخراج، خریداری یا و نرم

قی واین مالکيت با شخص حقيقی یا حق برخالفهرگونه توافق قبلی یا آتی پزشکی ایران و در اختيار استاد راهنما )اول( است. 

 .ستيننماید(، مجاز دیگری، بدون اجازه کتبی دانشگاه، دانشکده و استاد راهنما )که شرایط چنين توافقی را تعيين می

 شدهارائهدستورالعمل  بر اساسراهنما )ی اول( و  از متن کامل یا از مقاالت، تنها با هماهنگی استاد برداری )به هر روش(نسخه

دون اجازه های موجود، بی بيشتر از کپیهانسخهاست. تکثير  ریپذامکانه علوم پزشکی ایران توسط کتابخانه مرکزی دانشگا

ها یا هر نوشته علمی دیگر، منوط به ذکر منبع و با رعایت نامه در مقالهپذیر نيست. استفاده از پایانکتبی استاد راهنما، امکان

 ضوابط دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

نامه استخراج و منتشر خواهد شد با ذکر نام و وابستگی سازمانی دفاع از پایان بعد ازگردد کليه مقاالتی که یهمچنين متعهد م

هریک از اساتيد حق خواهند داشت از انتشار مقاله جلوگيری  صورت نیااستاد )اساتيد( راهنما و مشاور)ین( باشد. در غير 

ماه از تاریخ دفاع، صرفاً استاد  6در صورت منتشر نشدن مقاله ظرف مدت  نموده و اقامه دعوی نمایند. الزم به ذکر است،

راهنما )اول( حق خواهد داشت تا نسبت به انتشار مقاله اقدام نماید. بدیهی است اتخاذ تصميم در مورد ذکر و ترتيب اسامی 

فهرست نویسندگان مقاله را نخواهم  نام خود در گونه اعتراضی نسبت به درج نشدندر مقاله بر عهده ایشان بوده و حق هيچ

 داشت.

 انم و انم خانوادگی دانشجو:

 امضا و اترخی 
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 پيوست ج: صفحه عنوان انگليسی    

 
 

 

Iran University of Medical Sciences 

School of Health Management and Information Sciences 

Department of ……………… 

Title of Thesis/Dissertation 

A Thesis/Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Master of Science or Doctor of Philosophy  

in ---------------------- 

Supervisor: 

Your First Supervisor (Ph.D   / MSc / MD) 

Your Second Supervisor (If any) 

Advisor: 

Your First Advisor (Ph.D   / MSc / MD) 

Your Second Advisor (If any) 

By: 

Your Name 

Month Year                       

از  متریسانت 5/2 فاصله ابدانشگاه  یوارهنشان

 باالی صفحه و وسط چین.

و گروه وسط چین و با  دانشکدهدانشگاه،  عنوان

 Arial Blackاز هم و با فونت  singleفاصله 

 نوشته شوند. 10، 12، 14به ترتیب با اندازه 

 4ش با بخش بعدی فاصله هر بخ

 خط باشد

و  Arial Blackبا فونت 

 .14سایز 

اصله این سطر با سطر ف

 خط باشد. 5/1بعدی 

و  Arial با فونتاین سطر 

نوشته  معمولی 12اندازه 

 شود

و  Arial Blackبا فونت 

 .12سایز 

 ،نامدر صورت وجود چندین 

 singleبعدی فاصله با نام 

 باشد

، "Supervisor" تیترهای

"Advisor " و"By " با فونت

Arial  12و اندازه Bold  نوشته

 شود

فاصله این تیترها با سطر پایین آن 

 خط باشد 5/1

 .Boldو  12ز و سای Arialبا فونت 


