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 :است الزامي زیر موارد رعایت ها، نامه پایان بین بیشتر هماهنگي منظور به

  شوند تایپ Word .برنامه  با امكان صورت در .مطالب1

 چاپ زركوب شكل به جلد روي موارد و گردد انتخاب گالینگور نوع از نامه پایان .جلد 2

 .شود

 یكسان رنگهاي ها نامه پایان جلد براي دانشكده، پژوهشي شوراي نظر به بنا شود .سعي 3

 .گردد ایجاد بیشتري هماهنگي تا شود گرفته نظر در

 



 

 

 

 

 

 

 در تنظیم پایان نامه این موارد باید رعایت گردد:

 

  جلد روي طرح -الف

 B گیالن )قلم استان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه نام و دانشگاه آرم -

Titr،14) 

 (B Yagut,14دانشکده .......)قلم -

 ......... تحقیقات مركز نام -

 (B Yagut,14)قلم  ........نامه پایان -

 (B Yagut,14رشته ) و علمي درجه درج با ……… دریافت جهت-

 B Yagut,14 )گرایش.........)قلم  با -

 (B Titr,14 .)قلم.......پایان نامه عنوان - 

 (B Titr,14شود )قلم  جلوگیري اضافه القاب و كلمات آوردن از -راهنما اساتید/استاد -

 (B Titr,14نگارش )قلم  و پژوهش-

 (B Titr,14ن نامه )قلم  پایا اتمام سال و ماه-

 ثبت شماره-

 سال و ماه پژوهشگر، اسم :عطف در-



 

 

 

 

 

 

 شماره گذاری -ب

 صفحات: گذاري شماره -1

 : صفحات گیري قرار ترتیب

 …ا صفحه بسم

 مشاور( اساتید/استاد نام انضمام به جلد روي طرح عنوان )مثل صفحه

 دفاع برگه صورتجلسه

 تقدیم وتشکر

 صفحه( یك در كلمه 250 فارسي)حداكثر به پژوهش چكیده

 مطالب فهرست

  جدولها فهرست 

 نیاز( صورت )در نمودارها فهرست

 نیاز( صورت شكلها)در فهرست

 نیاز( صورت فهرستها )در سایر

 مي باشد( 5 الي 1 فصول ن نامه)شامل پایا اصلي متن

 EndNoteفرمت   با مطابق انگلیسي فونت انگلیسي هر دو با و فارسي منابع فهرست

 (...و آموزشي كتابچه پرسشنامه، پیوستها )



  صفحه( یك در كلمه (250 انگلیسي به پژوهش چكیده

 انگلیسي به عنوان صفحه

 فهرست صفحات .شوند ينم گذاري شماره ‹سپاسگزاري › و ‹تقدیم › ‹ …ا بسم › صفحات-

 وسط در باید صفحات گذاري شماره .شد خواهند گذاري شماره فارسي الفباي حروف با ها

 .گیرد انجام صفحه پایین و

 . شود نمي نوشته ولي شده محسوب صفحات جزء گذاري شماره در ها فصل شروع

 

 :موضوعات گذاري شماره 2-

 بخش چند به است نیزممكن هرفصل است فصل چند معمولا  نامه پایان اصلي هاي موضوع

 .گردد تقسیم

 هدوشمار با هرفصل هاي بخش از هریك .شود شروع پنجم خط از باید هرفصل اول صفحه

 شماره بیانگر راست سمت عدد .گردد مي اند،مشخص شده جدا یكدیگر از تیره خط با كه

 داراي بخش هر كه صورتي در .است نظر مورد بخش ترتیب شماره چپ سمت در و فصل

-4-2مثال  گیرد مي قرار مذكور شمارة چپ در سمت زیربخش هر هشمار باشد، زیربخش

 چهارم فصل دوم بخش از سوم زیربخش یعني   3

 

 ها نقشه و نمودارها ها، جدول ها، شكل گذاري شماره 3-

 شكل دهمین مثال است قبلي روال مانند ها نقشه و نمودارها جداول، ها، شكل گذاري شماره

  ( نوشته می شود.11-3 شكل) صورت به سوم فصل در

 

 :ها پیوست گذاري شماره 4-

 هاي جدول و ها شكل . شوند مي گذاري نام فارسي الفباي حروف با نامه پایان هاي پیوست

 مثال بعنوان شد خواهد گذاري شماره مربوطه پیوست به توجه با پیوست هر در موجود

 ( 3-ب جدولشود ) مي نوشته صورت این به “ب “ پیوست در جدول سومین

 



 :منابع گذاري شماره-5

 به توانید مي كنید مي استناد آن به خود نامه پایان در كه منابعي به خواننده ارجاع براي

 استناد آن به شماره ترتیب به منابع فهرست در و نموده گذاري شماره متن در استفاده ترتیب

 .كنید

 

 :اول فصل

 (تحقیق ضرورت و مسئله اهمیت -مسئله بیان -تحقیق زمینه) مقدمه

 (ویژه اهداف و كلي هدف)پژوهش اهداف

 (Evidance Based مفاهیم و استانداردها رعایت با) ها فرضیه یا و پژوهش سئوالت

 (عملي -نظري)ها ه واژ تعریف

 پژوهش هاي محدودیت

 :دوم فصل

 (است تكمیلي تحصیالت دانشجویان به مربوط)پژوهش چهارچوب

 شده انجام مطالعات بر مروري

 :سوم فصل

 واحدهاي مشخصات پژوهش، نمونه پژوهش، جامعه پژوهش، نوع)  پژوهش روش -

 و اعتبار تحقیق، متغیرهاي اطالعات، گردآوري ابزارهاي پژوهش، محیط پژوهش، مورد

 (ها داده تحلیل و تجزیه روش علمي، اعتماد

 بر پژوهش واحدهاي آگاهانه نامه رضایت از نمونه یك ارایه جمله از اخالقي مالحظات -

 پزشكي علوم هاي درپژوهش انساني آزمودني حفاظت كد مبناي

 :چهارم فصل

 پژوهش هاي یافته-

 ارائه دیگر شیوه به میگردد ارائه شیوه یك به كه موضوعاتي) ها شكل نمودار، جدولها،

 (نگردد



 .شود آورده آنها پایین در نمودارها و شكلها عناوین و آنها بالي در جدولها عناوین :تذكر

 :پنجم فصل

 ها یافته بررسي و بحث

 پژوهش هاي فرضیه یا سئوالت براساس نهایي گیري نتیجه

 ها یافته كاربرد

 بعدي هاي پژوهش براي پیشنهادات

 

 : منابع -ج

 مشخصات . داد ارائه شماره ذكر با نامه پایان آخر در متن در استفاده ترتیب به باید منابع

 . گردد مي تنظیم زیر ترتیب به مدرك كتابشناختي اطالعات اساس بر ها رفرنس

 ردیف یا شماره 1-

 ( نام اول حرف ) نویسنده كوچك نام ، خانوادگي نام 2-

 اثر یا مدرك عنوان 3-

 . صفحات : نشر تاریخ ، نشر محل ؛ ناشر = كتاب : الف نشر اطالعات 4-

 . صفحات ، شماره و جلد ، سال ، نشریه نام = مجله : ب

 . صفحات : نشر تاریخ ، نشر محل ؛ ناشر = سایر : ج

 . نیست ها صفحه شماره ذكر به لزومي گیرد قرار استفاده مورد كتاب كل كه صورتي در

 غیر در گیرد قرار استفاده مورد استاندارد صورت به مجله مخفف نام لتین مجالت در

 . گردد قید مجله كامل نام اینصورت

 ]  pubmedیا  scopus [ فرمت از استفاده

 ترتیب رعایت ، باشد گرفته قرار استفاده مورد مدرك چند نویسنده یك از كه صورتي در -

 . دارد ضرورت آنها انتشار زماني



 چنانچه . است الزامي نویسنده سه آوردن دارد نویسنده سه تا استفاده مورد مدرك اگر -

  دكر استفادهetalكلمه  از توان مي نوسینده سه از پس ، دارد نویسنده سه از بیش مدرك

 ندارد. قانوني منع نامه پایان نویسنده نظر با نفر 25 تا نویسندگان نام ذكر

 . گردد مي استفاده ؛ عالمت از نویسندگان نام كردن جدا براي -

 برگردان انگلیسي به را اثر باید نامه پایان نویسنده فارسي منابع از استفاده صورت در -

 Text ]   كروشه داخل عبارت ، آخر در ونماید  تنظیم ،استاندارد فرمت براساس و نموده

in Persian ]   نماید ذكر را. 

 ارائه رفرنس عنوان به را مدرك اصل باید نویسنده فارسي ترجمه از استفاده صورت در -

 . دهد

 گردد ذكر پاراگراف هر پایان در حداقل ها رفرنس شماره ذكر متن داخل در شود توجه -
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 :چكیده -د

 مقاله كیفیت تعیین و اطالعات بازیابي ابزارهاي از یكي عنوان و ها واژه كلید از بعد چكیده

 . باشد مي نامه پایان یا

 :است زیرالزامي نكات رعایت چكیده نگارش در

 یا نامه پایان كل از كوچك مینیاتور یك چكیده یعني . باشد نامه پایان محتواي كننده منعكس -

 . است متن یك

 .باشد گیري نتیجه و نتایج بررسي، روش و مواد اهداف، مقدمه، بیانگر -

 پیشنهادها و نتایج هها، فرضي ها، نظریه جدید، اصطالحات و تازه اطالعات روي تاكید -

 باشد

 ه است نبود معمول بحال تا گردد مي ارایه بار اولین براي نویني روش نامه پایان در اگر -

 .گردد ذكر بیشتري جزئیات با

 .باشند داشته مطابقت یكدیگر با انگلیسي و فارسي خالصه -

 جویي صرفه همچنین و اطالعات بازیابي و سازماندهي و سازي ذخیره تسهیل منظور به

 یا (keywords)ه ها  كلیدواژ ها نامه پایان و چكیده مقالت انتهاي در باید خواننده وقت در

 چنین این ع رساني اطال و كتابداري دانشنامه در كلیدواژه .گردد ذكر كلیدي واژگان

 یك كلمه اولین عنوان به كه متن یك از یا عنوان یك از مهمي كلمه " ه است شد تعریف

 كلماتي ها كلیدواژه دیگر عبارت به یا ."شود مي بكاربرده فهرست یا نمایه دریك شناسه

 آن كمك به و كند مي برداشت مدرك یك اصلي محتواي و عنوان از مقاله نویسنده كه هستند

 نقش تواند مي مناسب واژه كلید ارائه است بدیهي . نماید مي بیان را مدرك یا مقاله موضوع

 .نماید ایفا خواننده راهنمایي و مدارك بازیابي در را مهمي

 .نمود توجه باید ذیل موارد به واژه كلید تهیه براي



 . باشد مي مدرك یك واژه كلید تعیین براي بخش مهمترین مقاله عنوان :الف

 به فقط فارسي كلیدواژه یعني كرد توجه آن بودن زبان تك به باید كلیدواژه نگارش در :ب

 استفاده لتین چكیده در انگلیسي زبان به لتین كلیدواژه و فارسي چكیده در فارسي زبان

 . شود

 .شود استفاده رشته هر خاص نامه اصطالح یا شده كنترل زبان از :ج

 / عالمت از ها واژه كلید دربین و باشد الفبایي بصورت ه ها كلیدواژ نوشتن ترتیب :د

 . گردد مي استفاده

 آن ه ي دربار آنكه مگر نمي شوند محسوب كلیدواژه كشور(جزء-استان -شهر ) مكان :ه

 .باشد ه شده داد مفصل توضیح متن در مكان

 در و باشد نشده تعیین ها واژه كلید عنوان به اصطالحنامه در كه صورتي در داروها :و

 واژه كلید عنوان به تواند مي ، باشد داده داروتوضیح درباره متن در نویسنده كه صورتي

 . شود محسوب

 باشد نداشته فارسي مترادف ، است اصطالحنامه در كه كلیدواژه كه صورتي در :ز

 .شود نوشته فارسي به شود مي خوانده كه بصورتي

 

 .نمائید استفاده زیر منابع از ها واژه كلید نمودن استاندارد و مستند منظور به :ح

  MeSH ( Medical Subject Heading ) پزشكي  موضوعي عنوان سر-1

 گردد مي تنظیم آن اساس بر اطالعاتي پایگاههاياكثر و بوده المللي بین اصطالحنامه این 

  اینترنتي سایت به آن از استفاده و دسترسي براي

www.NLM.nih.gov/mesh/MBrowser.html نماید. مراجعه 

 پزشكي نامه اصطالح : میرمهدي پور؛ ابراهیم ؛ مریم ‘كازراني ؛ فاطمه ‘ دوست رها 2-

 اسالمي جمهوري ملي كتابخانه و اسناد سازمان ؛ تهران . دوم ویرایش .جلد 2 . فارسي

 1384 ایران،

 

 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html


 

 

 

 

 

 :تایپ نحوه-ه

 

 صفحات تمام خطوط محدوده و گیرد صورت4 كاغذ روي یك در باید نامه تایپ پایان

 باشد. 3/1- 2/1تواند بین  مي مناسب فاصله و شود عایتر یكسان 

 و بالي لبه تا خطوط فاصله متر چهارسانتي صفحه راست لبه تا خطوط شروع فاصله

 در ها محدودیت این باشد، متر سانتي 2صفحه چپ لبه تا و متر سانتي 4 صفحه پائیني 

 .گردد رعایت باید نیز غیره و  جداول مورد 

 

  .باشد مي 12 اندازه با B Yagut یا  B Lotusتایپ  براي پیشنهادي قلم*

 اعم از نقطه،ویرگول،دو نقطه و ....  )نشانه گذاریها(نگارشدستوری رعایت قواعد **

 در نگارش پایان نامه الزامی می باشد.
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