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دا  م   
نحوه نگارش پایان نامه

جلد يطرح رو-الف

لرستان یآرم دانشگاه و نام دانشگاه علوم پزشک-

یدانشکده  پزشک-

)بولدنازنین-ب17قلم (.......افتیجهت درنامهانیپا-

)بولدنازنین-ب18قلم (عنوان -

)نازنین بولد-ب16قلم (نگارش -

)نازنین بولد-ب16قلم (ما استاد راهن-

)نازنین بولد-ب16قلم (نامه انیماه و سال اتمام پا-

)نازنین بولد- ب14قلم (شماره ثبت-

: توجه 

ذکر پایان نامهباید حتمًا در صفحه اولنیست اما زرکوبنیازي به ذکر نام اساتید مشاور بر روي جلد-

گردند

از ذکر مشاورین افتخاري پوزال مصوب گردیده ذکر شود وفقط نام مشاورین اصلی که در پرو-

.شودخودداري 

از الگوي ضمیمه استفاده شود
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:یک پایان نامه به ترتیب شامل بخشهاي زیر می باشد

الرحمن الرحیم...بسم ا-1

به شکل ساده و مشخص باشد

تائیدیه اعضاي هیات داوران-2

صفحه عنوان فارسی -3

. م شود طبق نمونه تنظی

. یکی باشد عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان نامه باید عینًا

نام مشاورین حتماً ذکر گردد

صفحه حق مالکیت دانشگاه-4

. طبق نمونه تنظیم شود

سوگند نامه-5

تقدیم -6

. در یک صفحه تنظیم گردد

تشکر و قدر دانی -7

در یک صفحه تنظیم گردد

فارسیچکیده-8

کلمه و کلمات کلیدي باشد300در یک صفحه تنظیم گردد و شامل حد اکثر 

:رش چکیده نکات زیر باید رعایت شوددر نگا

Bدر نوشتن چکیده باید سعی شود متن مزین به کلمه ها و عبارات سلیس ، آشنا با معنی و روشن باشد

B اشاره به جـداول  / در چکیده از ذکر منابع .شدباید به تنهایی مستقل و گویا باجدا از پایان نامه چکیده

.و نمودار ها اجتناب شود 
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B        تمیز بودن مطلب ، نداشتن غلطهاي امالیی یا دسـتور زبـانی و رعایـت دقـت و تسلسـل رونـد نگـارش

.چکیده از نکات مهم دیگري است که باید در نظر گرفته شود 

Bداري شودخودایان نامه در چکیده پایان نامه باید از درج مشخصات مربوط به پ.

B        محتواي چکیده بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه بنـدي مـی شـود و بـه همـین جهـت وجـود

. کلمات شاخص و کلیدي مراکز اطالعاتی را در طبقه بندي دقیق و سـریع اطالعـات یـاري مـی دهـد      

ر حد امکان کلمه هـا و  این باید دبنا بر.هستنددر پایان نامه کلمات کلیدي راهنماي نکات مهم موجود 

.یا عباراتی انتخاب شود که ماهیت ، محتوا و گرایش کار را به وضوح  روشن نماید 

B چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد .

B در چکیده اهداف و موارد بررسی شده باید مورد توجه قرار گیرد .

B یه ها ، فرضیه ها ، نتـایج و پیشـنهادات   و اصطالحات جدید یا نظر) یافته ها (تاکید روي اطالعات تازه

. متمرکز شوند 

B روش نوینی براي اولین بار ارائه می شود و تا به حال مرسوم نبوده است ، با جزئیـات  اگر در پایان نامه

. بیشتري ذکر شود 

B کلمات کلیدي در انتهاي چکیده آورده شود.

Bبه تایید استاد راهنما رسیده باشد چکیده باید حتمًا.

فهرست مطالب -9

ذکـر نمـی   ) آیین نامه ها ، تقدیم ، تشکر و چکیده فارسی : شامل ( در فهرست مطالب صفحات اول پایان نامه 

در ضمن منـابع ، ضـمائم   . عناوین ذکر شده در فهرست مطالب باید عینا با عناوین متن اصلی یکی باشد . شود 

الب قرار می گیرد و چکیده انگلیسی در فهرست مط) در صورت نیاز (

فهرست جداول ، نمودار ها و شکل ها -10

ورت فهرست آن تهیه و تنظیم گردد ، در این صعدد  باشد3حداقلدر صورتی که هر کدام از موارد باال 
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11-

مقدمه : فصل اول 

مروري بر مطالعات انجام شده : فصل دوم 

ها روشمواد و: فصل سوم

B پـژوهش ، مشخصات واحدهاي مـورد  پژوهش ، جامعه پژوهش ، نمونه پژوهش نوع ( پژوهش روش ،
محیط پژوهش ، ابزار هاي گرداوري اطالعات ، متغیر هـاي تحقیـق، اعتبـار و اعتمـاد علمـی ، روش      

.....................وا تجزیه و تحلیل داده ه

نتایج و یافته ها : فصل سوم

Bاره جداول و شکل ها در داخل متن ارجاع داده شود شم .

B جداول و شکل ها داخل متن تنظیم گردد.

اتپیشنهادوبحث ، نتیجه گیري : فصل چهارم

فهرست منابع و ماخذ-12

B کلیه منابعی که در متن استفاده شده اند ، باید در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند.

B ترتیب ظهور در متن شماره گذاري شود منابع به.

Bداري شود از نوشتن منابع تکراري خود.

Bد نکلیه اسامی باید ذکر شو

B ازetal استفاده نشود.

B در بین اسامی ازand استفاده نشود.

B آخرین فرمت براي نوشتن منابع بر اساس اصول ونکور می باشد.
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انواع منابع 

مجله -1

. اول نام ، نام خانوادگی دوم حـرف اول نـام دوم ، پـس از حـرف اول نـام آخـرین نفـر        نام خانوادگی حرف 

شـماره  : )دوره (شماره جلد ؛ سال انتشار) هیچ نقطه و عالمتی نمی خواهد (مخفف نام مجله . عنوان مقاله 

صفحه 

: مثال 
Jeong YW, Hossein MS , Bhandari DP , Kim YW , Kim JH , Park SW , Lee JK , Kim S ,
Hwang WS , Effects of insulin-transferrin-selenium in defined and porcine follicular fluid
supplemented IVM media on prcine IVF and SCNT embryo production. Anim Reprod Sci
2008; 106(1):130-4

پایان نامه -2

. دوم حـرف اول نـام دوم ، پـس از حـرف اول نـام آخـرین نفـر        نام خانوادگی حرف اول نام ، نام خانوادگی

.مقطع تحصیلی ، نام شهر ، نام دانشگاه ، سال . پایان نامه عنوان 

:مثال 

بررسی ارتباط برخی عوامل افسردگی پس از زایمان در خانمهاي مراجعه کننده بـه مراکـز   . خدادوستان م 

رشناسی ارشد ، اصـفهان ، دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان ،      پایان نامه کا. بهداشتی درمانی شهر اصفهان 

1376 .

کتاب-3

. نام خانوادگی حرف اول نام ، نام خانوادگی دوم حرف اول نام دوم ، پس از حرف اول نام آخرین نفـر  -الف

ناشر ، نوبت چاپ ، محل نشر ، ) اگر کتاب چند جلدي باشد (، جلد .....  مترجم یا ویرایشگر  . کتاب عنوان 

، سال انتشار ، شماره صفحه 

پور افکاري نصرت اهللا ، جلد دوم ، چاپ : خالصه روان پزشکی ، مترجم . کاپالن هارولد ، سادوك بنیامین جی 
.10-20، صفحه 1378سوم ، تهران ، انتشارات شهر آب ، 

استفاده شود:Inز کلمه اگر مطلب از فصل خاصی از کتاب که نویسنده مجزایی دارد به روش زیر و ا-ب
Author(s). Title of chapter. In: Editor(s) of book, editors. Title of edited book. Edition ( if 2nd or
later). Place of publication: Publishers; Date. Page number.
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Glennon RA, Dukat M.Serotonin receptors and drugs affecting serotinergic
neurotransmission. In: Williams DA, Lemke TL. Foye's principles of medicinal chemistry.
5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002:535-723

باشند [ ] منابع مورد استفاده در متن باید داخل کروشه 

:مثال

.]1[است ¨

.]102، 95، 8، 5[است ¨

.]29، 25[است ¨

.]46-40و 32، 9[است ¨

ضمائم -13

Bدر صورت نیاز تهیه و تنظیم گردد .

B       مالحظات اخالقی از جمله ارایه یک نمونه از رضایت نامه آگاهانـه واحـدهاي پـژوهش بـر مبنـاي کـد
.گرددانسانی در پژوهشهاي علوم پزشکی ضمیمهحفاظت آزمودنی

Bدر صورت داشتن پرسشنامه ضمیمه گردد.

چکیده انگلیسی-14

. ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدي باشد . در یک صفحه تنظیم گردد 

عنوان انگلیسی-15

طبق نمونه تنظیم شود
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نحوه تایپ پایان نامه

A4: اندازه صفحه¨

Top=2.5 cm; Bottom)حاشیه ها¨ =3 ; Left = 2.5 ; Right =3.5)

برعکس گرددحاشیه راست و چپ ازه انددر چکیده انگلیسی 

Paragraph >>Line Spacing >>At least >> 29pt

باشد Times New Roman 12و التین B Nazanin 14فارسی :قلم متن¨

داري شودتایپ شده خوداز بکار بردن کادر و تزئینات به دور متن ¨

در صورت نیاز . زرگ در پایان نامه خود داري کنید حتی المقدور استفاده از صفحات ب: صفحات بزرگ ¨

.را به اندازه دلخوااه در محل مناسب تنظیم کرد می توان با اسکن کردن صفحات بزرگ ، آنها 

متن اصلی

B ل و عنوان آن اختصاص داده شودجداگانه براي فصصفحه یک

B می باشد6شروع متن هرفصل از خط
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Bباشد[ ] روشه منابع استفاده شده در متن داخل ک.

B مثال (اعداد داخل متن فارسی باشند ، به جز موارد خاص( ..... :

BP 05/0: (مثال . باید با حروف بزرگ نوشته شود <P(

B تصویر باال(سانتی متر تو رفتگی داشته باشد 75/0ابتداي هر پاراگراف(

B1-2شکل (این سندروم است : مثال . طه بعد از پرانتز و کروشه می آیدنق. (

B بدون تورفتگی باشند ) عنوان ها(تیتر ها.

B یک خط فاصله داشته باشند) متن(تیتر ها با خط باالیی.

B فاصله نداشته باشند) متن (تیتر ها با خط پایینی.

Bبین دو تیتر فاصله نمی خواهد

B جدول قرار گیردعنوان جدول در باال و توضیحات جدول در پایین.

Bشکل در پایین نمودار و شکل قرار گیردعنوان نمودار و.

)Foot note(پاورقی

Bکلمه فارس در داخل متن و التین آن به صورت پاورقی باشد.

B آنقلماگر پاورقی التین استTimes New Roman 10باشد

Bوقتی پاورقی التین است ، شماره آن در زیرنویس التین باشد.

B آن به صورت پاورقی باشدمخفف کلمه انگلیسی در داخل متن و کامل.

Bپاورقی هر صفحه را همان صفحه بیاورید

B یعنی از یک شروع شود(شماره پاورقی ها در هر صفحه مستقل باشد(

Bدر کل کار بیش از یک بار تکرار نشود.
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شماره گذاري صفحات

Bشد،شـماره  آیین نامه ها، عنوان فارسی ، تقدیم، تشکر، چکیده فارسی می با:صفحات اولیه که شامل

.گذاري نمی شوند

Bصفحات فهرستها با حروف ابجد شماره گذاري می شوند.

B آغـاز مـی شـود و تـا آخـرین      ) فصل اول مقدمه (شماره گذاري با اعداد از اولین صفحه : صفحات متن

.صفحه عنوان انگلیسی شماره نمی خواهد. ادامه می یابد) چکیده نگلیسی(صفحه 

Bشـماره  (چسبیده به قسمت فوقـانی حاشـیه پـایین صـفحه درج شـود      شماره صفحات باید در وسط و

)صفحه فارسی باشد

Bکلیه صفحات متن اصلی پایان نامه باید شماره گذاري شوند

)عنوان ها(شماره گذاري تیتر ها

B کلیه تیتر ها(Bold)باشند.

Bاصلی پایان نامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسیم می شودموضوعات.

Bدر صـورتی  . سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر استعدد

.که هر بخش داراي زیر بخش باشد ، شماره هر زیر بخش در سمت چپ عدد قوق قرار می گیرد

:مثال

)14Boldو قلم التین16Boldقلم فارسی فونت (انتروباکتریاسیه. 1-2

)Bold 12و قلم التین فونت 14Boldقلم فارسی فونت (سالمونالجنس. 1-2-1

)Bold 11و قلم التین فونت 13Boldقلم فارسی فونت (انتریکاگونه . 1-2-1-1

نمودارها و شکل هاشماره گذاري جداول و

عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سـمت چـپ   گذاري جداول، نمودارها و شکل ها شماره در ¨

.هاي مورد نظر استجدول، نمودار و شکل) تعداد(ره شما

.باشددقت شود شماره گذاري جداول ، نمودارها و شکل ها مستقل از یکدیگر ¨

الی آخر .    2-2جدول .   1-2جدول 

الی آخر.    2-3نمودار .   / 1-3نمودار 

الی آخر.     2-4شکل .    / 1-4شکل 
.باشد Boldدرجه کوچکتر و  2لم متن از ق: هاقلم عنوان جداول و شکل¨

فونت متن داخل جدول را به نسبت کوچک کرد،می توان نسبت به نوع جدول:قلم متن داخل جداول ¨
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شماره گذاري ضمائم

و شـماره گـذاري ضـمائم بـه     ) ضمیمه الف یا ضـمیمه ب . (ضمائم پایان نامه با حروف ابجد نامگذاري می شوند

.ایان نامه می باشدهمان ترتیب متن اصلی پ

اشکال و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به ضمیمه مربوطه شماره گذاري خواهد شد، به عنوان مثـال  

:دومین جدول در ضمیمه الف بصورت زیر نوشته می شود

)2-جدول الف(

هارمولشماره گذاري روابط و ف

. یکدیگر جدا می شوند مشخص می شوده ازد با دو  شماره که با خط فاصلهر رابطه که در متن باش

مـثال دهمـین رابطـه در    . عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظـر اسـت  

.نوشته می شود) 10-3(فصل سوم به صورت 

گودرزيدکتر غالمرضا: تدوینوتهیه


