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ه می شود ئیالت تکمیلی دانشکده ي پزشکی اراآموزش تحص که به اداره تخصصی دکترايکارشناسی ارشد و  پایان نامه هاي

 :باید به ترتیب شامل بخش هاي زیر  باشد

  

  : صفحات مقدماتی - 1

  صفحه ي روي جلد    -

 صفحه ي عنوان -

 )اختیاري حد اکثر در یک صفحه(صفحه ي تقدیم  -

 )اختیاري حد اکثر در یک صفحه(و قدردانی صفحه ي تشکر  -

 )کلمه حد اکثر در یک صفحه 300حد اکثر (چکیده ي فارسی  -

 فهرست مطالب -

 نمودارها و شکل ها جدول ها، فهرست  -

 م و اختصاراتئصفحه عال -

 پیوست ها فهرست ضمائم و -

  مقاالت چاپ شده -

  

  :متن اصلی -2

   (Introduction)مقدمه : فصل اول -

  (Literature  review)مروري بر مطالعات انجام یافته  :فصل دوم -

   (Materials and methods)ها  مواد و روش :فصل سوم -

  .....و ها ول شامل توضیحات، جد (Results)نتایج  :فصل چهارم -

  :فصل پنجم -

 (Discussion)بحث  -

 (Conclusion)نتیجه گیري  -

 (Suggestions)پیشنهادها   -

  :مششفصل  -

 )References(منابع  -

  :ضمائم -

  کلمه  300 کمتر از )Abstract(چکیده ي انگلیسی -

 عنوان به انگلیسی صفحه -

  تصویب پایان نامه توسط هیئت داوران صفحه -

  .....)، اخذ گرانت خاص و    patentمانند رضایت نامه، (سایر موارد  -

  

  : مشخصات کلی و ظاهري پایان نامه - 3

  تایپکاغذ و  -

  سطرها و حاشیه ها فاصله  -



٣ 

 

  شماره گذاري صفحات  و بخش هاي پایان نامه -

  ، نمودار و تصویر هاشکل ،جدول -

  زیر نویس ها -

  ذکر اعداد و در صد در متن -

  سیستم واحدها -

  استفاده از کلمات التین در متن -

  نحوه ي ارجاع در متن -

  مشخصات جلد پایان نامه -

  تکثیر پایان نامه -

  

  :صفحات مقدماتی - 1

، نام دانشگاه ایرانآرم دانشگاه علوم پزشکی  به نام خدا، :از باالي صفحه تا پایین آن بترتیب :جلد يصفحه رو -

راهنما، سال  )اساتید( ، دانشکده پزشکی، مقطع تحصیلی، عنوان پایان نامه، نام دانشجو، نام استادایرانعلوم پزشکی 

  .فراغت از تحصیل

 .نوشته شود ، مقطع تحصیلی و سالاسم دانشجو ،عنوان، جلد عطفدر  :تبصره

 

زیر نام با این تفاوت که نام اساتید مشاور در  باشد این صفحه کامالً شبیه صفحه روي جلد خواهد :عنوان صفحه -

حق استفاده از مفاد پایان نامه براي دانشگاه علوم پزشکی « :و در انتهاي صفحه، جمله  داساتید راهنما ذکر گرد

  .دونوشته ش »محفوظ است ایران

  

  .دانشجو است به عهده انتخاب  فونت. دباشدر یک صفحه  حداالمکان: تقدیم صفحه -

  

 انتخاب(د باشدر یک صفحه  حداالمکانها نیر  بخشتقدیر و تشکر از کلیه افراد و  :دانیتشکر و قدر صفحه -

  ).فونت به عهده دانشجو است

  

یجه گیري نهایی نت و ایان نامه، روش انجام کار، نتایجهدف از اجراي پمقدمه، شامل عنوان،  :چکیده فارسی -

فونت تایپ شبیه متن  .اشدب) بدون عنوان و کلمات کلیدي( کلمه 300الزم به ذکر است که چکیده حد اکثر . باشد

  . باشد اصلی و حتی االمکان در یک صفحه

  .باشد  Data base کلمه بر اساس  5و حد اکثر  3تعداد کلمات کلیدي حداقل   -1  :تبصره 

  تحقیق، توصیف تکنیک ها، بحث وذکر منابع به تاریخچه، زمینهدر چکیده از اشاره  - 2                                     

  .گرددخودداري                                          

  

  .که در متن پایان نامه آمده است ی باشدشامل رئوس اصلی و فرعی کلیه مطالب فهرست مطالب:  فهرست مطالب -

  .عناوین ذکر شده در فهرست مطالب باید عیناً با عناوین متن مطابقت داشته باشد  :تبصره    

  

  .نمودارها و شکل ها می باشدجدول ها، شامل شماره و عنوان  :نمودارها و شکل ها جدول ها، فهرست  -

تمامی عالئم و اختصاراتی که در متن اصلی پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است  :م و اختصاراتئعال صفحه -

 .با تعیین واژه ي کامل آن ها در این صفحه آورده شود



٤ 

 

  .م وپیوست ها  باشدشامل شماره و عنوان ضمائ :پیوست ها  فهرست ضمائم و -

  .خالصه مقاالت چاپ شده ، ضمیمه گردد :مقاالت چاپ شده  -

 

  :زیر باشدمتن اصلی پایان نامه شامل قسمت هاي   -2

 )یا سواالت پژوهشی(اي بیان مسئله، اهداف و فرضیات شامل بخش ه :(Introduction)مقدمه : لفصل او -

  .باشد

انجام کار  ضرورتدر این بخش بطور مختصر به  :  (Statement of the problem) بیان مسئله -

ورت انجام کار بررسی و ضر ،در زمینه موضوع  (Existence gap)می شود و کاستی هاي موجود اشاره 

  .دبیان می گرد

اهداف اصلی و جزئی و همچنین فرضیات به همان : (Goals and hypothesis)فرضیات  اهداف و -

  .پایان نامه درج گردد از  در این بخش دردیده است بایپروپوزال طراحی گترتیبی که در 

 

در این فصل به جزئیات بیشتري از : (Literature review)مروري بر مطالعات انجام یافته  :فصل دوم -

  . شود ه با موضوع پایان نامه پرداختهمطالعات انجام شده در رابط

 

مورد هاي  روشهدف از این فصل، ارائه : (Materials and methods)مواد و روش ها  :فصل سوم -

  : توضیح داده شود  ددر این فصل موارد زیر بای. استیا موضوع پایان نامه  حل مسئله واستفاده در 

  مواد و تجهیزات مورد نیاز -

  .، تعیین گرددکاربردي، بنیادي، بنیادي کاربردي و یا جامعه نگر نوع مطالعه از نظر   -1      :نوع مطالعه -

درصورتی که موضوع پایان نامه بالینی باشد، بایستی تعریف جامعه ي مورد مطالعه  -2

حذف، روش نمونه گیري، حجم نمونه و روش آماري مورد استفاده   معیارهاي ورود و 

  .بیان گردد

این بخش در کارهاي تجربی بیشتر از نظر حفظ حقوق : مکان و زمان انجام مطالعه -3

اما در کارهاي بالینی می تواند از نظر عملی نیز موثر . داردمعنوي دانشگاه اهمیت 

  .لذا در هر دوصورت بیان آن ضروري است. باشد

ونه، نحوه  نمونه برداري، نحوه  تعیین حجم نم برحسب نوع مطالعه به نحوه  دبای -4

اشاره ... مداخله، مالحظات اخالقی نیز  همسان سازي نمونه ها، نحوه پیگیري، نحوه

  .شود

  

  .متغیر ها شرح داده شود تعریف عملی و مقیاس اندازه گیري:  متغیر ها -

  

امه مورد استفاده بوده کلیه مراحل علمی و آزمایشگاهی که در طول انجام پایان ن: اجراي طرح روش -

به نحوي که اگر فرد دیگري بخواهد در همان زمینه تحقیق نماید اطالعات الزم (بیان گردد  داست بای

 ).وضروري را در اختیار داشته باشد

در صورت نیاز طبق نظر (روش هاي آماري مورد استفاده دقیقاً بیان شود  :وش تجزیه و تحلیل داده هار -

 ).مشاور آمار

ر صورتی که احساس می شود مشکل در انجام پایان نامه خواهد به هرحال د :ت و محدودیت هامشکال -

 .بود بهتر است دقیقاً بیان گردد
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  (Results)نتایج  :مفصل چهار -

. داده می شود پاسخدر پروپوزال  شدهطراحی  واالت، اهداف و فرضیاتیس و بهحاصل تحقیق دانشجو است  این فصل

 .....، شکل ها  و  نمودارها ها، ولو براي بیان جزئیات به جد ودجمالت ساده و روان بیان ش ید بایافته ها در ابتدا با

به حاصل نتایج  .یافته ها پرهیز گرددتفسیر  و از د یاببه بیان یافته ها اختصاص باید تنها این فصل در . استناد شود

در این فصل زیر نویس شکل  .بیان گردد ، دمتناسب با اهداف و فرضیاتی که در پروپوزال طراحی شده بو ترتیب و

  .باید مفهوم باشد اها، بطور کامل اورده شود و هم چنین  نمودار ه

  

  نهایی پیشنهادها بحث، نتایج : فصل پنجم  -

به بحث و ارزیابی گذاشته شده و با یافته هاي  ، در فصل نتایج مندرجمطالب  ،در این فصل: (Discussion)بحث  -

به یافته هاي  هم چنین باید . می گردد تحلیل حاصله، تایید نتایجیا دیگر محققین مقایسه می گردد و دالیل رد و 

این فصل از نظر حجم مطالب با فصل هاي بررسی . مهم و شاخص پایان نامه با دالیل منطقی و علمی اشاره شود

صل تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در ف باید توجه گردد که . تناسب منطقی داشته باشد دج بایمتون و نتای

  .مقایسه شود علمی و معتبر العاتنتایج با مطو  یافته ها به آن اشاره شده است

 
ه در این قسمت نتایج اختصاصی ومهم به صورت دسته بندي شده جهت استفاد): Conclusion( تیجه گیرين -

بهینه از محتویات پایان نامه ارائه می گردد، طوري که خواننده پایان نامه با خواندن آن بتواند یافته هاي مهم پایان 

  .الزم به ذکر است که در این قسمت، هیچ مطلب جدیدي نباید اضافه شود .نامه را به دست آورد

  

 جهت تقویت و ارتقاء پروژه انجام شده، به ان که در در این بخش از پایان نامه : (Suggestions)پیشنهادها  -

هاي پیشنهادي دانشجو واستاد راهنما با توجه به آشنایی و تسلطی که به موضوع پیدا کرده  راه حل اشاره می شود 

پیش روي محققان گذاشته  ،اند ارائه می شود و در حقیقت می توان گفت در این بخش زمینه هاي تحقیقاتی جدید

  .می شود

که درصورت کاربردي بودن  باشد در رابطه با بکارگیري یافته هاي تحقیق ممکن استاز پیشنهادها  تعدادي :هبصرت

  .به آنها اشاره شود  دبای ،موضوع

 

و اعتبار بخشیدن اخالقی تحقیق  اصول رعایت به جهتذکر منابع  :(References)فهرست منابع  : فصل ششم  -

انجام گردد که در این ) روش ونکوور( تنظیم فهرست منابع به روش شماره گذاري .ستبه پروژه هاي انجام شده ضروري ا

رانس در بخش اولین منبع مورد استفاده در متن، اولین رفکه ورود منبع به داخل متن خواهد بود  شماره، به ترتیب روش،

  :مانند  .فهرست منابع می باشد

  : استفاده از مقاله هاي انگلیسی - الف

Deleu. D, Hanssens. Y, Salmy. HS, Hastie. I. Peripheral polyneuropathy  
due to chronic use of topical ammoniated mercury. J. Toxicol. Clin. 
Toxicol. 1998: 36(3): 233-237. 

 
، جلد، شماره و سال انتشار ،نام خانوادگی و نام، عنوان، مقطع، رشته، دانشکده، دانشگاه: استفاده از پایان نامه -ب

  :صفحه، مانند 

در روند تکامل  Tمطالعات هیستوشیمیایی ترکیبات قندي سطح سلولی لنفوسیت هاي . فاضل علیرضا 

  3- 13):49شماره( 38؛ جلد 1374. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. جنینی

 



٦ 

 

    :، مانند شر، سال چاپ، صفحاتنام نویسنده، اسم کتاب، نام نا: استفاده از کتاب  -ج

ــدي   ــرفی  امی ــک . : ح.  ، رضــایی ع.  اش ــاي تکنی ــتوپاتولوژي  ه ــاد هیس مشــهد،   دانشــگاه  دانشــگاهی ، جه

  50-80 هصفح 1368

  

 

 .در فهرست منابع آورده شودباید فقط منابعی که در متن به آنها استناد شده  :هبصرت

  

  

تصویب پایان نامه  صفحه، عنوان به انگلیسی صفحه، چکیده ي انگلیسیدر این قسمت مطالبی مانند : ضمائم -

 هم چنین. اورده شود.....) ، اخذ گرانت خاص و    patentمانند رضایت نامه، (، سایر موارد توسط هیئت داوران

ه آنها جهت ارائ وکه به طور مستقیم به پایان نامه ارتباط نــداشته باشد مواردي  جدول، شکل و یا ی مانندمطالب

  .تکمیل اطالعات خوانندگان ضروري به نظر می رسد درج می گردد

 
ترجمه ي سلیس و روان چکیده انگلیسی که باید داراي عنوان باشد، : (Abstract)چکیده ي انگلیسی  -

 باشد کلمه  300 چکیده باید کمتر از . ضروري استبا چکیده ي فارسی  و انطباق ان. چکیده فارسی است

 .اورده شوددر انتهاي چکیده باید کلمات کلیدي . و حتی االمکان در یک صفحه نوشته شود

  

عنوان فارسی با همان ترتیبی که قبال توضیح داده شده در این  ترجمه صفحه : عنوان به انگلیسی صفحه -

 .شود اورده قسمت از پایان نامه

  

فرم گزارش جلسه ي دفاع از رساله  که به تایید تصویر : تصویب پایان نامه توسط هیئت داوران صفحه  -

  .هیئت داوران رسیده و نمره و امتیاز دانشجو در آن ملحوظ شده باشد

  

  مشخصات کلی پایان نامه - 3

 Times Newو انگلیسی  14، قلم فارسی لوتوس با فونت   Wordبا برنامه    A4روي کاغذ  مطالب بر: تایپکاغذ و  -1

Roman متن فقط بر یک روي ). عناوین و فهرست می توان از فونت درشت تر استفاده نمود جهت(تایپ شود  12فونت  با

 .کاغذ تایپ شود

حاشیه از باال و سمت . سانتی متر باشد 5/1فاصله ي سطرها در تمامی متن فارسی   :سطرها و حاشیه ها فاصله  -2

 .سانتی متر باشد 3سانتی متر و از پایین و سمت چپ صفحه  4راست صفحه 

، الف، ب(با حروف ) تا اول متن اصلی از ابتداء(صفحه هاي ابتدایی :  شماره گذاري صفحات  و بخش هاي پایان نامه -٣

 و پایین  متري سانتی 5/1شماره باید در. شوند  با عدد شماره گذاري ،متن اصلی پایان نامه از اول تا آخر و ...)   و ج

شماره فصل در  به طوریکه شوند،عدد شماره گذاري  ها، بخش ها و زیر بخش ها با فصل. وسط صفحه قرار گیرد

 .است 4و زیر بخش  2، بخش 3بیان کننده ي فصل  3-2- 4مثال . بخش بعد از آن و الی آخر سمت راست و شماره

شماره  ،استنادبه ترتیب  ، نمودار و تصویر ها باید واضح باشند، ولشک ل،وجد: ، نمودار و تصویر هالشک ل،وجد -4

جدول و یا شکلی از  ازاستفاده در صورت  .شود  نوشته 2-1شکل   2براي اولین شکل در فصل مثال . گذاري شوند

 .باید به آن استناد شود، بعامنسایر 

در  و شود گذاري عدد در متن فارسی، ،در باال و سمت چپ عبارت مورد نظر ،ضرورتصورت  در: زیر نویس ها -5

 .شودنویس، نوشته پا



٧ 

 

   ،در متنزیر ده با حروف و اعداد باالي ده و اعشاري، با عدد، ضروري است اعداد : ذکر اعداد و در صد در متن - 6

 .شودمشخص   %عالمت در صد را با . دنوشته شو

در صورتی که از واحدهاي دیگري . است SIسیستم واحدهاي مورد استفاده در پایان نامه متریک : سیستم واحدها -7

 .ود معادل آن بر مبناي متریک آورده شوداستفاده ش

در صورت نیاز کلمه التین مورد . همه ي کلمات در متن به فارسی نوشته شود: استفاده از کلمات التین در متن -8

 .دوش نوشتهو یا در پانویس فاده در داخل پرانتز است

به ترتیبی که در متن مورد  ،منابع ، دیگرانمنابع استفاده از  در صورت: ارجاع در متن نحوه  -9

شماره گذاري شوند و در بخش منابع نیز با همان ترتیب  به روش ونکوور، استفاده واقع می شوند

  .دآورده  شو

  : جلد پایان نامه باید خصوصیات زیر را داشته باشد: مشخصات جلد پایان نامه -10

  . باشد میلی متر 3تا  2ضخامت حدود با از جنس مقواي سخت، با روکش گالینگور و  -

 .باشد سورمه اي او براي دکتر یآبرنگ پایان نامه براي دانشجویان کارشناسی ارشد  -

 .باشدقطع جلد نیم سانتی متر بزرگ تر از کاغذ متن  -

 .باشد نوشته هاي روي جلد زرکوب -

 .در عطف جلد، عنوان، نام دانشجو، شماره ثبت و سال، نوشته شود -

دانشجویان  براي و CDنسخه و  3+ به تعداد اساتید راهنما و مشاور  نشجویان فوق لیسانسبراي دا: تکثیر پایان نامه  -11

  .CDنسخه و  3+ به تعداد اساتید راهنما و مشاور  دکتري

  

  

  


