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 همدمق

 انشجوی محترم:د

نامه که پس از انجام مراحل عملی کار، دهی و نحوه نگارش پايانر به شرح چگونگی سامانضوشته حان

و  یي تخصصاردکتجمله کارشناسی ارشد،  ع مختلف ازطدر مقا میترين فعاليت در اخذ درجه علمهم

  داخته است.ر، پستافوق تخصصی 

هاي دهاي پژوهشی دوران تحصيلی و گنجينه ماندگار اندوختهتاري دست آوروشن صلنامه، حاپايان

علمی هر دانشجو است که بايد با دقت بسيار زياد و در قالب مشخصی نوشته شود. رعايت استانداردها 

آرائی مناسب بسيار هاي مختلف و صفحهدر نگارش مطالب، رعايت توالی منطقی در تدوين قسمت

 ضروري است.

 

 .راهنمايی کند لماک هنامر نگارش يك پاياندرا  نگاشته شده است تا شما اي ساده هبه شيو اين راهنما

نامه، مطالب اين ه قبل از اقدام به نگارش پايانک دشوپس به شما دانشجوي گرامی موکدا توصيه می

 دقت مطالعه نماييد. راهنما را به 
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 نامههدف از تدوین پایان -1

هاي پژوهش، مطابق با مستندات و اصول علمی است. در ارائه يافته نامههدف از تدوين پايان     

شده است پاسخ داده شود و نامه طرح تحقيقاتی مطرح نامه بايد به سؤاالتی که قبالً در پرسشپايان

ها و هاي انجام کار، چگونگی يافتن پاسخهاي پژوهشی مورد بحث قرار گيرد. همچنين روشفرضيه

 خص شوند.مستندات دقيقاً مش

 کندشما را بررسی می نامهپايان نامه توجه به اين نکته ضروري است که فردي کهر تدوين پاياند 

 هاي  زير است:درصدد يافتن پاسخی براي پرسش

 شده است؟مطرح یلاؤچه سق قيحدر اين ت -1

 بوده و ارزش بررسی کردن را داشته است؟  ل مناسبیاؤس شده،ل مطرحاؤآيا س -2

  ؟نامه، از قبل پاسخی وجود نداشته استشده در پايانيا براي سؤال مطرحآ -3

 شده، متقاعدکننده است؟ل مطرحاؤآيا پاسخ به س -3

 ه است؟داشت بسزايی شايش علم موجود نقزاف رنامه دهاي پايانآيا يافته -4

ات اينکه انجام بو اث هذکر شدپاسخ به سؤاالت  نامه، درشده در پايانن و واضح مسئله مطرحشبيان رو

نامه سهمی در افزايش دانش بشري داشته است، الزم و ضروري است. براي اثبات ارزش و اين پايان

و جامع بر روي کتب، مقاالت و ساير  لامک شیشده، دانشجو بايد نگرتازگی اصول علمی مطرح

باشد و سپس با اشاره آن داشته با  طتبمرل سائمشده و مورد موضوع مطرح در دهاي موجونوشته

ل اؤدوباره به منابع علمی موجود نشان دهد که از قبل پاسخی براي س هیع و نگاجاقيم به مرتسم

 الزم را داشته است.  سیررب و نامه وجود نداشته و موضوع ارزش تحقيقشده در پايانمطرح
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 نامهساختار عمومی پایان -2

شده که اصول ريزياي طرحگونهبه ارائه گرديده، ين مختصراکه در اي نامهپايانعمومی  ارساخت    

تواند اي مینامهبرگيرد. اين ساختار عمومی براي هر پاياندر نامه را هاي مهم پايانکلی نوشتن بخش

 مورد استفاده قرار گيرد. 

رار گيرد و از آن است که هر بخش از آن بايد در جاي مناسب خود ق اي رسمینامه نوشتهپايان      

خواهند جزئيات عنوان گزارش علمی استفاده خواهد شد و توسط پژوهشگران آينده که میدر آينده به

ايد، بدانند در کتابخانۀ دانشگاه مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. امروزه آنچه را شما انجام داده

صورت فايل هاي ها بهنامهغلب پايانتر است و ارايجصورت کامالً ديجيتالی، نامه، بهنگهداري پايان

PDF موردنامه با سهولت بيشتري توسط پژوهشگران سراسر دنيا پايان تا شوندنيز نگهداري می 

 . رديگقرار  مطالعه

 نامه تن پایانشتهيه چارچوب برای نو -3

تقسيم  هاي مختلفیها به بخشاز اين فصل هرکدامهاي خاصی است که نامه شامل فصلهر پايان 

امه، تهيه چارچوبی کامل است. براي تهيه اين چارچوب نانيز نگارش پاابراي آغ اههترين ربشود. می

 که اين فهرست درطوريها  تهيه گردد، بهآن رمجموعهيزو  فلهاي مختبايد  فهرستی از عناوين بخش

 د.نامه مطرح خواهد شهايی باشد که در پايانبرگيرنده تمام مطالب و عنوان

 داشت مدنظر نامهنگارش پایان نکات مهمی که باید در هنگام  - 4

د نامه چه کسانی هستندانشجويان همواره بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که خوانندگان پايان 

ت نسبی در مورد مسائل عاالاط هاآن "معموالً .دارند خودي را در ذهن انهيزمشيپطالعات و چه ا

نامه حاصل ديگري ندارد، پس بهتر مسائل جز زياد کردن حجم پايان گونهنياو ذکر عمومی دارند 

صورت مشخص توضيح داده شود. براي  است که تنها جزئيات مهم، مفاهيم و مضامين جديد به

از  هک نامه، دانشجو بايد تالش کند در ذهن خود فردي واقعی را تجسم نمايدنگارش بهتر پايان
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مستقيم توضيح  طور به ار ودخ اتريظبراي وي ن خواهدیم ي وي آگاهی دارد و انهيزمشيپطالعات ا

 . دينمایمنامه ياري و مفيدتر پايان بهتر چههيه و تنظيم هر تدهد. اين امر دانشجو را در 

کل نامه را مشنامه، همواره به اين امر مهم توجه داشته باشيد که کار خوانندگان پاياندر نگارش پايان 

ب نتخاحدس بزنيد، بر همين اساس، با ا ديتوانیمنامه خود را پايان نهيزم دراالت متداول ؤنکنيد. س

. هر چه خوانندگان درار دهيقرا در اختيار خواننده  هاآنی پاسخ راحت به ديتوانیم مناسب نعناوي

ش بيشتري نمايند ، تالهاآوردننتايج و دست  ،پاسخ آن ،ل تحقيقاؤمجبور باشند براي يافتن س

 ت. شدا دح خواهري و اصالنامه شما نياز بيشتري به دوباره نگپايان

، رودیم ريتع دکطنامه در مقنامه در مقطع کارشناسی ارشد و يك پاياناز يك پايان نتظاري کها

ها و ست آورددنيست بلکه در مورد اهميت و سطح  نامهپايان رمف ر شکل ود توافتاست. ت متفاو

 دينمایمي را حل تریاساسمقطع دکتري مسائل  پروژه تحقيقاتیهست. شده مطرح سؤاالتائل و مس

 يشدر افزاشد ار ارشناسیک نامهپايان مشارکتیسهم  .در بردارد زي را نيترمهمهاي يافته جهيدرنتو 

معمول  شدهشناختهي هاروشي فنون و ريکارگبهيا  از علم، یشر در حد بهبود يا بهسازي بخشب ملع

 بشريي در دانش انوآورانهو  تيپراهم يافته اينامه دکتري بايد پايان در حالی کهدر يك بخش است، 

 باشد. داشته

 ليسیانگ به زبان نامهپایاننگارش  -5

نامه به زبان انگليسی در صورت موافقت استاد راهنما، بالمانع است، تمام مواردي که نگارش پايان      

نيز  شودیمي که به زبان انگليسی نگاشته انامهانيپااست بايد در  ذکرشدهنامه فارسی ياندر مورد پا

 رعايت گردد. در اين خصوص به چند نکته زير دقت شود:

 

ت، با اين تفاوت که حاشيه چپ سی اسنامه فاريی مانند پايانآراصفحهنامه انگليسی پايان رد -1

سانتيمتر و حاشيه سمت  4حاشيه سمت چپ فارسی است يعنی  برعکسو راست صفحات 

 )مطابق نمونه(. شود سانتيمتر در نظر گرفته 3راست 
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 5 ل، مثالً شکشودیمو فرعی به ترتيب از چپ به راست آورده صلی گليسی اعداد انمتن ا در -2

  .(Fig. 2-5 ) 2از فصل

 به زبان فارسی باشد.، بايد داراي يك چکيده شودیمي که به زبان انگليسی نگاشته انامهانيپا -3

، بايد فارسی باشد و همچنين شودیمي که به زبان  انگليسی نگاشته انامهانيپای جلد پشت -4

نامه به زبان فارسی نيز باشد که اين صفحه نامه بايد داراي صفحه مشخصات پاياناين پايان

 نامه قلمداد خواهد شد.آخرين صفحه پايان واقع در

 مهناپایان تعداد صفحات-6

و  111 به ترتيب نامه دانشجويان کارشناسی ارشدحداکثر تعداد صفحات پايانحداقل و ضروري است 

 باشد.   211و  151به ترتيب  .Ph.Dپايان نامه دانشجويان دکتري  براي و   151

صه کردن مطالب به نکات ، به حد مطلوب رسانيده شود و براي خالنامهپايانبراي اينکه تعداد صفحات 

 زير توجه شود:

شود بيان  نامهننده براي درک و فهم بهتر پايانانياز خو ي ضروري و در حدانهيزمشيپمطالب  نهات -1

 در خصوص موضوع مورد بحث نيست(. شدهعنوانذکر کليه مطالب  نيازي به)

در متن نيست، بلکه بايد  هذکرشدي هاجدولو  هاشکلواي تمح جزء به جزءتوضيح  لزومی به -2

 .گو شودزدر متن با هاجدولو  هاشکلالگوها، اجزاء و روندهاي موجود در  نيترمهم

، ستندنييا نتايج مرتبط  تداهشاا ميی که بهابحثيا و ناقص  جهينتیب يهابحثو تفسير و  تعبير -3

 .حذف شوند

 نامهم صفحات پایانينظت هونح -7 

 نامه رعايت شود:رد زير در تنظيم تمام صفحات پايانمواضروري است        

تنظيم  متریسانت 3 چپ از سمت و 4 ستاز سمت را 3 ناز پائي  3حاشيه هر صفحه از باال  -1

 نامه فارسی ثابت است. پايان مام صفحاتتدر  يبندهيحاش. اين شود

 زير(واحد در نظر گرفته شود. )نمونه  5/1نامه فاصله سطرها در تمام پايان -2
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نصف  اندازهبهصله بين دو سطر پانويسی د. فابا رسم يك خط افقی از متن جدا گرد پانويس -3

ن تملم قاز  ترکوچك يددر نظر گرفته شود. ) اندازه قلم پانويسی نيز بافاصله سطر متن اصلی 

 باشد(.ی اصل
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 رمت یسانت 3

 رمت سانتی 4
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 سانتی متر  3

، ذکرشدهنامه عالوه بر رعايت تمام موارد در هنگام  نوشتن پايان   

بهتر است که ترجمه فارسی مربوط به اصطالحات انگليسی را 

ي که در کتب معتبر فارسی براي آن اترجمهبنويسيد، يعنی 

خواننده  کهنيادر ضمن براي  است. کاررفتهبهاصطالح انگليسی 

متوجه شود، بايد عين عبارت  شمارای منظور درستبهنامه، متن پايان

در پايين صفحه بنويسيد و آن را در 1پانويس صورتبهانگليسی را 

 متن با يك شماره مشخص نماييد.

 

 

 

 

 

1-Footnote 
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از عنوان اصلی و  دو سطر به فاصلهبايد  یوان فرعدارد. اولين عن رعیف هر فصل تعدادي عنوان -4

 شود. مربوطه نوشته متن  ازآنپسکادر نوشته شود و  سترات سم اليهمنتهیدر 

 قلم بهتر است  نکات زير رعايت گردد: بخانتابراي   -5 

  پررنگ 18نازنين، اندازه با قلم ي اصلی هاعنوان-

  پررنگ 14لم نازنين اندازه با قي فرعی هاعنوان -

  14اندازه زر وس يا لوتبا قلم نازنين،  نامهمتن پايان -

  11Times New Romanيا 12ه ازندا نازنينلم قبا  هاسيپانوو  هاسيرنويز  -

  11با سايز Times New Roman منابع انگليسی  -

  12با سايز  Times New Romanگليسی  نا نامهکلمات پايان -

 تکميلی : چند نکته

 در اصلی شروع شود.کاه ب سبتنی تورفتگ متریسانت 1گراف ( با راپاد ) هر بن سطرولين ا -1

 واحد در نظر گرفته شود. 5/1ن دو بند برابر فاصله معمولی بين دو سطر يعنی فاصله بي  -2

 ي فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع شود.هاعنوان -3

، صورت شوندیمند عدد صحيح که با خط تيره از هم جدا ي فرعی با دو يا چهاعنواني گذارشماره -4

 . -5-3پذيرد، مثالً 

 شده درجي مراحل در اول سطر ها شمارهيش،  آزماش مراحل مختلف يك فرآيند يا ماين تهج -5

 تن درج گردد.مآن  ( و به دنبال -ره )يسپس يك خط ت

نام نويسنده،  مثال عنوانبهه عمل آيد االمکان از درج کلمات انگليسی در متن فارسی اجتناب بحتی-6

لغت به فارسی استفاده  ناموارد از برگرد رساي ی ذکر گردد و دررسنامه، فامقاله يا کتاب در متن پايان

 شود.
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 نامه های مختلف پایانقسمت -8

 نامه  دانشجوي تحصيالت تکميلی می بايست شامل قسمت هاي زير باشد:هر پايان     

به زبان فارسی  نامهجلد پايان -

 الرحمن الرحيم( اهللبسمنامه )اول پايان هصفح -

سی رنامه به زبان فاصفحه مشخصات پايان -

 )اختياري( ميفحه تقدص -

يرگزافحه سپاسص -

 نامهتأييديه صحت پايان صفحه -

 نامهبرداري از پايانمجوز بهره -

 خالصه يا چکيده -

البطفهرست م -

ارهداها و نموها، شکللدوج تهرسف -

رت نياز(هاي اختصاري )در صوانهشفهرست ن -

 مقدمه  : فصل اول -

گذشتهفصل دوم: مروري بر مطالعات  -

فصل سوم: مواد و روش تحقيق -

فصل چهارم: نتايج -

گيريفصل پنجم: بحث و نتيجه -

فهرست منابع  -

ها )در صورت نياز(پيوست -

چکيده به زبان انگليسی -

ليسینامه به زبان انگفحه مشخصات پايانص -

نامه به زبان انگليسیجلد پايان -
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 به زبان فارسی نامهجلد پایان -1-8

  صورت زرکوب تنظيم شود.نامه بايد مطابق قالب زير و بهجلد پايان يورمطالب         

                                                                                                                                                            
    

 

 علوم پزشکی شيراز  دانشگاه

 (B Nazanin Bold14))نام دانشکده در اين قسمت نوشته شود(دانشکده ...... 

 سطر( 2)
 (B Nazanin Bold18) نامه در اين قسمت نوشته شود()عنوان پايان

 

 سطر( 2)

 (B Nazanin 16) توسط:
 (B Nazanin Bold14)و در اين قسمت نوشته شود( جام دانشن)

 

 سطر( 2)

درجه )بر اساس مقطع تحصيلی دانشجو یکی از درجات کارشناسی  جهت اخذ

 شتهر ما)ن......  وق تخصصی  نوشته شود( در رشتهفدکترای /  PhDارشد/ دکتری 

 تحصيلی دانشجو در اين قسمت نوشته شود(

(B Nazanin Bold14) 

 سطر( 2)

 (B Nazanin 16) استاد راهنما:
 (B Nazanin Bold14)نامه در اين قسمت نوشته شود( راهنماي پايان ساتيدا)نام استاد/ 

 

 سطر( 2)
 (B Nazanin Bold14) به هجري شمسی در اين قسمت نوشته شود( نامهانياز پا عال دفاسو ه ما) 

 

     
 



13 

 نامهاول پایان هصفح -2-8

 مزين گردد.  همتایبنامه به نام پروردگار ته است که اولين صفحه پايانشايس        

 

 

 

 

 

 ماهلل الرحمن الرحیبسم 
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 نامه به زبان فارسیصفحه تأیيدیه کميته داوران پایان - 3-8

 .دزير تنظيم گرد صورتبايد بهنامه است و ه بيانگر مشخصات پايانفحصين ا        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متریسانت3↓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رسانتيمت3↑

 اده نام خب
 (لهفاص1)

 :نوانع
 

 (فاصله2)

 توسط:
 (فاصله1)

 وجام دانشن
 (فاصله1)

به تحصيالت تکميلی دانشگاه علوم پزشکی شيراز  شدهارائه نامهانیپا

 رشناسی ارشدکاه رجذ دختحصيلی الزم برای ا یهاتيفعالبخشی از  عنوانبه

 وق تخصصی فدکترای /  PhDدکتری 
 (فاصله1)

 :یرشتهدر 
 (فاصله1)

 ام رشتهن
 (فاصله1)

 دانشکده/  گروه 

 علوم پزشکی شيراز هدانشگا

 رانیا -شيراز
 (فاصله1)

 توسط شدهبیتصو ورزیابی ا

 امحل امض                           وهگر  -رتبه علمی  -راهنما /اساتيدادتنام اس  -1

 اضمحل ام            وهگر  -رتبه علمی  -مشاور /اساتيددستانام ا  -2

 اضمحل ام              رتبه علمی -گروه و دانشگاهداور تيداسنام ا  -3
 

 (فاصله2) 

 ل دفاعاماه و س
 

متریسانت 3  

متریسانت 3 متریسانت 4   
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 دیم  قت -4-8

نامه اختياري است. اين صفحه اختصاص به ذکر نام فرد ه به پايانصفح ايننگارش و اضافه کردن       

. نحوه نگارش اين صفحه، به سليقه شخص بستگی شودمیديم قت نيشاا نامه بهه پايانکيا افرادي دارد

 دارد. 

 سگزاری  پاس -5-8

ساير همکاران، اشخاص يا   ،نامه، اساتيد داورور پايانفحه از استادان راهنما و مشاصدر اين        

علمی، آزمايشگاهی، فنی يا مالی )با ذکر شماره گرنت  نظر ازنامه در انجام اين پايان موسساتی  که

 . شودمیصورت رسمی سپاسگزاري به ،اندنمودهمربوطه(  همکاري 

 نامهتأیيدیه صحت پایان -6-8  

نامه، حاصل در پايان شده ارائهی نمايد که نتايج مزير گواهی  فرم باو مطابق در اين صفحه دانشج      

 ي نشده است.برداریکپي مأخذکار اوست و از هيچ منبعی و يا 

 ی تعالباسمه

............... به اينجانب ............................... دانشجوي رشته ................................... مقطع تحصيلی ........... 

نامه، حاصل کار اينجانب که کليۀ نتايج اين پايان مينمایمشماره دانشجويی ................................ تاييد 

. در صورت اثبات خالف امآوردهشده از آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات برداريبوده و موارد نسخه

ابق با ضوابط و مقررات حاکم )قانون حمايت از حقوق مولفان  مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مط

و قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی 

اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتوب و تشخيص و  هرگونه...( با اينجانب رفتار خواهد شد و حق 

. در ضمن، مسئوليت هرگونه پاسخگويی به اشخاص، کنمیمويش سلب تعيين تخلف و مجازات را از خ

صالح )اعم از اداري و قضايی(، بر عهدۀ اينجانب خواهد بود و اعم از حقيقی و حقوقی و مراجع ذي

 باره نخواهد داشت.         دانشگاه هيچ مسئوليتی در اين

 نام ونام خانوادگی دانشجو : 

 امضاء و تاريخ :
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 نامه ی از پایانبرداربهرهوز مج -7-8

نامه براي نگارش مقاالت يا ي از پايانبرداربهرهکه  شودمیزير اعالم  فرم بادر اين صفحه مطابق       

ساير متون علمی با ذکر منبع بالمانع است، اما در موارد خاص بايد با اجازه کتبی دانشگاه صورت 

 گيرد.

نامه با اجازه استاد يا اساتيد راهنما صورت در پايان آمدهدستبهيج انتشار مقاله )مقاالت( حاصل از نتا

 . رديگیم

 

 برداشت حق

 ثبتي )به هر روش( از متن کامل يا از يافته ها، تنها با هماهنگی استاد راهنما و نويسندۀ بردارنسخه

 ريپذامکانی شيراز توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشک شده ارائهو بر اساس دستورالعمل  شده

ي بيشتر از هانسخهی است(. تکثير دسترسقابلاست )جزئيات از طريق کتابخانه دانشکدۀ مربوط 

ي موجود ، به هر شکل ، بر اساس اين دستورالعمل بدون اجازۀ کتبی استاد راهنما و نويسنده، هایکپ

 مجاز  نمی باشد.

تعلق به دانشگاه علوم پزشکی شيراز است. در نامه، مدر اين پايان ذکرشدهمالکيت حقوق معنوي 

اين مالکيت با شخص سوم، امکان استفادۀ بدون اجازۀ کتبی  برخالفصورت هرگونه توافق قبلی 

 .ستين، مجاز دينمایمدانشگاه که شرايط چنين توافقی را تعيين 

کر منبع و با رعايت يا هر نوشتۀ علمی ديگري، منوط به ذ هامقالهنامه در استفاده از مطالب پايان

 ضوابط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شيراز بالمانع می باشد.       
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 خالصه یا چکيده -8-8

پژوهش، هدف يا اهداف،  لزوم انجامهاي مقدمه، ه می بايست شامل بخشنامخالصه هر پايان

 يافته ها، نتيجه گيري و کلمات کليدي باشد.ها،  روش

اي جذاب باشد تا خواننده را براي خواندن بقيه گونهنامه بايد بهچکيده پايان زينامالت آغج

پردازد يا اينکه آن را مورد نامه به حل آن میاي که پاياننمايد. در مقدمه بايد مسئله رغيبتپايان نامه 

 پسره گردد. اشا هنيمز ناي رقبلی د شدهانجام قاتقيبيان شود و به تح اختصار بهدهد، بحث قرار می

مختصر بيان  طوربهانجام کار   روش  ، لزوم انجام اين پژوهش و هدف از انجام آن عنوان گردد.آن از

مختصر   طوربهعنوان گردد. در قسمت  نتيجه گيري بايد  آمدهدستبهنتايج  نيترمهمشود و خالصه 

 د.نتيجه نهايی گرفته شده از پژوهش در يك يا دو پاراگراف آورده شو

واژه يا عبارت کليدي که کامالً در ارتباط با موضوع تحقيق باشد  3-5در پايان الزم است که 

 عنوان کلمات کليدي برگزيده و نوشته شود.به

 شايسته است براي نگارش اين قسمت به  نکات زير توجه شود:

ت که اين ، اما بهتر اسکنندیممطالعه  هابخشاگرچه خوانندگان، چکيده را قبل از ساير  -1

 نامه نوشته شود. بخش پس از اتمام نگارش پايان

يی، کامل است و براي خواننده تنهابهپس از نگارش اين بخش مطمئن شويد که چکيده  -2

 . هست داریمعن

 کلمه باشد.  411-711تعداد کلمات اين بخش می بايست بين  -3
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 ست مطالب فهر -9-8

نامه ت رئوس کليه مطالب مندرج در پايانسهرف مختلف و يهافصلشامل عنوان  بخشين ا

 شوندیمنامه، در صفحه فهرست آورده در متن پايان شدهارائهاست. مطابق نمونه زير، عناوين به ترتيب 

نامه که آن عنوان يا مطلب در آن نگاشته شده است، ذکر ي از پاياناصفحهو روبروي هر عنوان، شماره 

 .گرددیم

 بطه به نکات زير توجه شود:الزم است در اين را

و  شوندذکر نمی در اين فهرست  اندشدهتی که قبل از صفحه فهرست مطالب آورده حافص -1

 .نياز به شماره گذاري ندارد

تا قبل از  هاعکس، نمودارها و هاشکل،  هاجدولصفحات چکيده، فهرست مطالب، فهرست از  -2

نامه بايد با اعداد رقمی ساير صفحات پايان ي شوند.گذارشماره بايد با اعداد يونانی مقدمه

 ي شوند.گذارشماره

 اورده شوند. نيچ وسطصورت  بايد در پايين صفحه و به هاشماره -3

 ي از فهرست مطالب در ادامه آورده شده است:انمونه
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 ، نمودارها و نشانه های اختصاری  هاشکل، هاجدولفهرست  -11-8

ي اجداگانهي هافهرست، اندشدهنامه آورده و نمودارهايی که در متن پايان هالشک، هاجدولبايد براي 

 تهيه شود.

نامه در متن پايان شده ارائهشامل عنوان جدول، شکل يا نمودار است که به ترتيب  هر فهرست

 . شوندیمي گذارشماره
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 فصل اول: مقدمه  -11-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولفصل 

 مقدمه
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رسانتيمت 3 ↑
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ي در انهيزمشيپ، ارائه اطالعات واقع دراست.  نامهمه، اولين بخش از متن اصلی پايانمقد

اي از نامه، داشتن اطالعات زمينهر براي درک مطلب پايانگا ژهيوبهنامه ضروري است، ابتداي پايان

ي انهيزمشيپطالعات اوليه و احاوي نامه بايد چند مقوله مختلف الزم باشد. پس اين بخش از پايان

اين بخش نبايد به توضيح واضحات پرداخته . در است کنندهکمكنامه مطالب پايان رکباشد که در د

نامه است. شود بلکه هدف از نگارش اين قسمت آماده کردن ذهن خوانندگان براي درک مطالب پايان

 داشته باشيد: مدنظردر نگارش مقدمه، همواره مطالب زير را 

نامه بايد منابع و رفرنس جمالتی که با استناد به ي پايانهاقسمتدر ساير  در مقدمه و همچنين -1

شود، الزم است که در می قولنقلي عيناً اجملهذکر شود. اگر  شودمیکارهاي ديگران نوشته 

 گيومه گذاشته شود.

 طوالنی شود و بايد از توضيح بديهيات پرهيز گردد.    اندازه از شيبمقدمه نبايد  -2

است که تقدم و تأخر مطالب در هنگام نوشتن اين بخش  رعايت شود و براي هر مبحث الزم  -3

 اي تعريف گردد.سرفصل جداگانه

در متن نوشتاري مورد استفاده  هاآنعبارت کامل اصطالحات خاص انگليسی که ترجمه  -4

 در انتهاي همان صفحه آورده شود. نوشتن عبارت کامل سيرنويزصورت بايد به قرارگرفته

است،  رفته کاربه، تنها در اولين جايی که ترجمه آن موردنظرانگليسی اصطالح يا عبارت 

 .هستضروري 

، بايد در اولين باري که اين مخفف شدهاستفادهاگر براي يك اصطالح خاص از يك کلمه مخفف  -5

 آورده شود. سيرنويزصورت شده است، عبارت کامل اصطالح انگليسی به کاربردهبه

 اهداف هدف یا 

شود. در اين قسمت ضروري است با توجه به  اوردهه بايد مدر پايان فصل اول، اهداف انجام پايان نا 

ی که سؤاالتشرح داده شود و  وضوح بهنامه در دو بخش پيشين، هدف از انجام پايان شدهارائهاطالعات 



23 

وه نگارش اين بخش و بيان عنوان شود. نح صراحت به شده داده پاسخها در تحقيق پيش رو به آن

 صحيح و صريح اهداف، اهميت زيادي دارد.

 تحقيقات گذشتهو  مطالعات فصل دوم: مروری بر -12-8

 گرفتهانجام نظر موردبر روي مقوله  درگذشتهش به بررسی مطالعات و تحقيقاتی که خر اين بد      

صورت پشت سر هم مد گذشته به . در نوشتن اين بخش، تنها بيان تحقيقات شودیماست، پرداخته 

گونه اي ارائه گردند  به هاآننتايج  تينها دري شوند و بنددستهنيست، بلکه بايد تحقيقات مشابه  نظر

شخصی  ريهظرا در ذهن خواننده القا نمايد.  در اين بخش ن نظر موردي کلی از مطلب بندجمعکه يك 

ي باشد که نواقص کارهاي قبلی، اگونه بهروند نوشتار بايد شود، اما نامه ذکر نمیپايان دهندهارائهفرد 

اي هه از سرفصلدافتساا نامه نيز بايد بخش از پايانباين  موجود را روشن نمايد. ابهامات يا اشکاالت

 تقسيم شود. ايی منطقیهبخش هفرعی ب

حسب صالحديد استاد راهنما  ساير انواع مطالعاتهمچنين در الزم به ذکر است که در مطالعات کيفی 

دانش  موجود و  )چهارچوب پنداشتی( ي فلسفی و پارادايم پژوهش ربنايزابتدا  می توان ر فصل دومد

 اورده شود.در اين زمينه سپس مطالعات گذشته و  رديگیمقرار  بحث مورددر خصوص مفهوم مربوطه 

      وش  کارر ود وامفصل سوم:  -13-8

ذکر مشخصات آن  اب قيقدر تح استفاده موردمهم  و مواد ست فهرست کليه وسايلازم در  اين فصل ال

 از جمله نام شرکت سازنده، محل ساخت و شماره کاتالوگ و روش انجام کار به تفصيل آورده شود. 

توصيه می شود در ابتداي هر کدام از روشها و يا تکنيك ها هدف از انجام آن روش در يك جمله   -1

نگارش فصل سوم می بايست به نکات زير توجه شود : جمالت با افعال مجهول و  آورده شود. در

 گذشته نگاشته شوند.

ی در بررس موردي هانمونهي، تعداد بندگروهي آزمودنی، نحوه هانمونهي، ويژگی ريگنمونهشرايط  -2

 هر گروه و ... با دقت شرح داده شود.
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که اگر فرد يا افراد ديگري طورييح داده شود، به جزييات دقيق توض انيب باي انجام  کار، هاروش -3

 بخواهند آن ازمايش يا روش کار  را تکرار نمايد بتواند بدون مشکل موفق به انجام اين کار شوند.

اند، ذکر تمام جزييات الزم نيست گذاري کردهها را پايههايی که پژوهشگران قبل آندر مورد روش -4

( موردنظرهاي ی با ذکر منبع يا منابع مربوط )رفرنسطورکل بهوش و در اين حالت بهتر است آن ر

 بصورت مختصر اورده شود. 

 قرارگرفتهي متعددي مورد استفاده هاروشي مختلف موضوع تحقيق، هاجنبهاگر براي بررسی  -5

با يك عنوان مشخص شود و شرح روش کار ) آزمايش ،...( مربوطه در  هرکداماست، الزم است که 

 مت آورده شود. اين قس

 آماري مورداستفاده و ذکر شود. افزارنرمها و يافته  ليوتحل هيتجزهاي آماري روش -6

 هایافته فصل چهارم: -14-8

بايد متناسب با نوع مطالعه در اين قسمت ارائه شود. شايسته است براي  آمدهدست بههاي يافته      

 ها به موارد زير توجه شود:ارائه يافته

 گذشته استفاده شود. زمان بانگارش اين بخش الزم است از افعال  براي -1

ی منطقی آورده شوند و اگر بخش نتايج طوالنی است و موضوعات  گوناگونی نظم بابايد  هايافته  -2

 جداگانه اورده شود. طوربهی گيرد، بيان نتايج هر موضوع بايد برم دررا 

هاي معمول ارائه کرد. ار يا تصوير و يا ساير روشتوان در جداول، يا رسم نمودها را میيافته -3

گويا باشند.  عناوين جداول می بايست  کامالًتوضيحات مربوط به جداول، تصاوير و نمودارها بايد 

آورده شوند.  در نمودارها و جداول، ذکر  هاآندر باالي جدول و  عناوين تصاوير و نمودارها در زير 

هستند، با  داریمعنآماري  ازنظريی که هاتفاوتنمونه و نشان دادن گيري، تعداد واحدهاي اندازه

 مرسوم ضروري است. عالئم

، اعم از مثبت يا منفی   اشاره شود آمدهدستبههاي سمت ضروري است به تمامی يافتهقدر اين  -4

 .خودداري گردد هاآنبير و تفسير علی از تو
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 قول نقلو ذکر  هادادهاز  شده اجاستخردر مطالعات کيفی ذکر طبقات و زير طبقات  -5

استفاده  توانیمي مفهومی در اين قسمت هامدلضرورت دارد. از نمودارها و  کنندگانمشارکت

 کرد.آوردن شماره جدول و يا نمودار در متن ضروري است . 

در مورد هرجدول يا نمودار توضيح مختصر و ذکر يافته اصلی بصورت حداقل يك جمله متنی  -6

 است.  ضروري 

 هاها، نمودارها و جدولشکل

که اين شماره  دهدیمي را به خود اختصاص اشمارهنامه، هر جدول، شکل يا  نمودار، در متن پايان 

ي جدول، شکل گذارشماره. شودمیدر فهرست مربوطه قبل از عنوان جدول، يا شکل و نمودار نوشته 

. شودمیاصلی و فرعی به ترتيب از چپ به راست آورده که اعداد  شودمیيا نمودار به اين صورت انجام 

 به مثال زير توجه کنيد:

 (.  3-2شکل ) :شودمیي گذارشمارهدومين شکل موجود در سومين فصل پايان نامه به اين صورت 

 از چپ به راست: اول فصل پايان نامه و سپس شماره شکل.

شوند و در  يگذارو مستقل از هم شماره بيترت ها بهها، نمودارها و جدولشکل یالزم است که تمام 

 :رديمدنظر قرار گ ديبا ريخصوص موارد ز ني. در اشودها اشاره به آن یصورت متوال طول متن به

 و واضح باشند. ايگو ياشرح اضافه چيو بدون ه يیتنهاها بهها، نمودارها و جدولشکل-1

 ذکر شوند. يريگاندازه يواحدها-2

 هر محور مشخص باشد. يشوند و واحدها فيتعر یدرستنمودارها به يمحورها -3

 ها مشخص باشد. جدول يهادادهيبر رو اينمودارها  يخطا بر رو زانيم -4

 نشان داده شود.  "بودن نتايج داریمعن"با عالئم مشخصی  -5

 و تنظيم شوند. يآورپراکنده در قالب يك جدول جمع يهاداده -6

 ها کنترل شود.ها و شکلداده ميان یهماهنگ -7

 شوند. انيها در متن بها و شکلاطالعات مهم جدول-6
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 گيریو نتيجه ثبحفصل پنجم:  -15-8

هاي پژوهش، اين فصل را می نامه بيان شود. بر اساس يافتههاي پاياندر اين فصل بايد معناي يافته

، بحث و هابخشاز اين  هرکدامدر  .ودي منطقی تقسيم نمهابخشي فرعی، به هاسرفصلتوان با کمك 

آغاز کرد و در چند جمله  قيتحق موردا بايد با ذکر يافته هاي تاييد شدهدر خصوص موضوع ربررسی 

را آغاز  آمده دست بهرا بيان نمود، سپس بحث در مورد نتايج  آمدهدستبهنتايج  نيترمهممختصر، 

با نتايجی که ساير پژوهشگران در اين رابطه ارائه  هش در پژو آمدهدستبهکرد. الزم است که نتايج 

لی ذکر و مورد بحث قرار گيرد به خاطر داشته بق شدهانجامي کارها باموارد مغايرت اند مقايسه  و داده

  "بررسی  مطالعات گذشته "در قسمت  شدهعنواننبايد تکرار مطالب  وجه چيه بهباشيد که اين بخش 

 اشد.ب "نتايج"ويا قسمت 

تعميم نتايج به ساير شرايط آزمايش چگونگی ط ميان نتايج برقرار شود و بارتادر بحث و بررسی بايد 

و داليل احتمالی بروز  هاميتعمتثناء در ميان الگوها و سعنوان گردد. در ضمن الزم است موارد ا

  استثناء شرح داده شود.

، صورت پذيرد و تسا شده ارائهمقدمه  در بخش ي کهانهيزمشيپتفسير نتايج بايد بر اساس  ر وبيتع

 نامه تبيين گردد. ل اصلی پاياناؤارتباط ميان نتايج حاصله کنونی و س

 ار گيرد به شرح زير است:قر توجه مورد ري که در نوشتن اين بخش بايدگدي رداهم موا

بايد در نظر  هاآنندين توضيح براي توجيه نتايج وجود دارد. توجه کنيد که تمامی چ "معموالً -1

هستند.  از پروژه حاضر آمدهدست بهتوجيهاتی که موافق با نتايج  تنها نهگرفته شوند و 

ها روي آورده نشود و تنها به بايد دقت شود که به هر توضيحی براي توجيه يافته حالنيدرع

 ي محکم و منطقی اکتفا شود.هااستدالل

 اشاره شود. وضوحبهها اهميت آن ي جديد حاصل اين تحقيق وهاافتهبه ي -2

 نتايج منفی نيز ارزشمند هستند. بنابراين اين نتايج  بايد مانند نتايج مثبت تفسير شوند. -3
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ي مرتبط در محل مناسب، ضروري هارفرنسدر نگارش اين بخش نيز مانند ساير بخش ها، ذکر  -4

 است.

  گيرینتيجه - 1-15-8

ت نتيجه نهايی بدست امده از پايان نامه بصورت مختصر و با بيانی حث می باسبپس از اتمام       

 روشن اورده شود در يك تا دو پاراگراف اورده شود. . 

ات براي اصالح و ادامه کار و انجام تحقيقات آتی و پيشنهاد اهضروري است توصيه ش،ايان اين بخپدر 

 آورده شود. 

 عبامنفهرست  -16-8

 ب،) از جمله مقاله، کتای مراجع و منابع تمام به نامه، ضروري استپايان لفي مختهابخشدر         

فهرست  و است، به درستی اشاره شود قرارگرفتهمورد استفاده مصاحبه و ...( که در تدوين پايان نامه 

وم منبع يا مرجع در صورت لز يك هادن بد عاجرا م گردد.ينامه، تنظدر پايان هاآنترتيب ذکر  هب هاآن

 .ايان هر بند بالمانع استد در پعدمت دفعات به

 و تنظيم فهرست منابع    جاعروه انح  -1-16-8

نامه توسط کميته بين نامه ونکوور استفاده شود. اين شيوهبايست از شيوهدر نوشتن فهرست منابع می

 تصويب شده است. 2المللی ويراستاران مجالت پزشکی

 بايست به نکات زير توجه شود:در به کار بردن اين شيوه می 

 استناد در متن -1-1-16-8

  ،شيوه استناد ونکور مبتنی بر توالی استناد است. به اين معنی که منابع در متن، به ترتيب استناد

 شوند. گذاري میبا استفاده از اعداد در داخل پرانتز شماره

 ی که در متن مورد استناد قرار به هر منبع يك شماره اختصاص می يابد، آن هم در اولين مکان

گيرند. از همين شماره در استناد هاي مکرر به آن منبع، صرف نظر از مکان بعدي استناد می

 شود. استفاده می

                                                 
2 International Committee of Medical Journal Editors <http://www.icmje.org/>. 
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 شود، از خط تيره براي وقتی در قسمت مشخصی از متن، به چند منبع تواماٌ و به توالی استناد می

به طور مثال اگر  در بخش مشخصی از متن به  شود.اتصال بين اولين و آخرين منبع استفاده می

. در صورتی که به چند منبع 5-12شود:تواماٌ استناد شده باشد، در پرانتز نوشته می 12تا  5منابع 

که قبال هم مورد استفاده قرار گرفته اند و داراي شماره هاي استناد غير متوالی هستند تواماٌ 

(. در 1، 4، 5، 7، 8، 11شوند: )اد با ويرگول از يکديگر جدا میاستناستناد شود، اعداد به ترتيب 

توان از شکل ترکيبی استفاده صورتی که بخشی از اعداد متوالی و بخشی غير متوالی باشند می

 (. 8، 11، 1-5کرد: )

  جايگاه اعداد استناد در متن بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد. به طور مثال يك ارجاع مشخص

ست فقط مربوط به بخشی از جمله باشد نه همه آن، لذا بايد عدد استناد در جايی قرار ممکن ا

 گيرد که مشخص کننده چنين وضعيتی باشد. 

  قانون کلی در جايگاه استناد اين است که اين اعداد بايد بعد از عالئم سجاوندي مثل 

 بگيرند. ها قرار ها و نقطه ويرگولها و قبل از دو نقطهها، ويرگولنقطه

 شود:نام نويسنده در متن به صورت زير ذکر می 

Scholtz (2) has argued that... 

 مثال های استناد در متن:

 مثال )فارسی(: 

 آنتی ،(5) ضدالتهاب ،(4، 3) ديابت ضد اثرات داراي گياه اين که اند داده نشان علمی تحقيقات

  اسپاسموديك آنتی و (11) اولسري یآنت ضددرد، ،(7، 8) ميکروب ضد و ضدتب( 6) اکسيدان

 ( 11-13) .باشدمی

 مثال )انگليسی(: 

Patients and the public have been known to self prescribed herbal 

medicines for health maintenance )2, 3(for the treatment or prevention of 

minor ailments )2, 4(and also for chronic illnesses. (5-7)  

 درج منابع در فهرست مآخذ -2-1-16-8

   ذکر  منابعچنانچه منابع منحصراٌ فارسی باشند، منابع فارسی به ترتيب زير عنوان 

گردند. فهرست می Referencesشوند. در صورتی که منابع منحصراٌ التين باشند زير عنوان می

آورده  منابعباشند به ترتيب زير عنوان  در صورتی که منابع ترکيبی از منابع انگليسی و فارسی

 شوند. می

  فهرست منابع پايان نامه می بايست منحصراٌ دربرگيرنده منابعی باشد که در متن به آنها استناد

هاي فارسی به ترتيبی که در متن نامه و بر اساس شمارهشده است. فهرست منابع در انتهاي پايان

 شوند. میاند مرتب مورد استناد قرار گرفته
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 هاي غير فارسی حرف اول عنوان کتاب، عنوان مقاله و اسامی خاص بزرگ نوشته در مورد کتاب

 شود. می

  .بعد از عالئم سجاوندي يك فاصله و قبل از آنها بدون فاصله است 

 نرم افزارهای مدیریت استناد -3-1-16-8

نادها به متن، ايجاد فهرست منابع، نرم افزارهاي مديريت استناد سازماندهی استنادها، افزودن است

هاي هاي رايج و انتقال و سازماندهی نتايج جستجو از پايگاهقالب بندي نوشتار بر اساس شيوه نامه

سازد. ضروري است دانشجويان از ابتداي جستجوي منابع و نگارش اطالعاتی را امکان پذير می

الزم به ذکر است که دانشگاه علوم پزشکی شيراز  استفاده نمايند. EndNote نامه از نرم افزارپايان

 .را فراهم نموده است EndNoteامکان دسترسی به نسخه تحت وب نرم افزار 

 نمونه های استناد به منابع بر اساس شيوه نامه ونکور -4-1-16-8

ده ه شنامه ونکور آوردترين منابع اطالعاتی بر اساس شيوههاي متداول استناد به مهمدر زير نمونه

 است. 

 مقاالت مجالت

 شوند. براي جستجوي عناوين مجالت، مطابق با شيوه مدالين، به صورت کوته نوشت نوشته می

 کوته نوشت مجالت در مدالين به آدرس زير مراجعه کنيد.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals  

 عبارت زير را در جعبه جستجو وارد نماييد.براي مشاهده فهرست کليه مجالت نمايه شده در مدالين 

  .بين اختصارات نام مجله از عالئم سجاوندي استفاده ننماييد 

 جا که در مورد مجالت فارسی استاندارد خاصی براي مختصر کردن نام مجالت وجود ندارد، از آن

 شوند. ترجيحاٌ نام مجالت فارسی به صورت کامل نوشته می

 شود.  به طور اعداد صفحه شمار از تکرار غير ضروري ارقام خودداري می در انگليسی براي نوشتن

 . اما در فارسی اعداد کامل 9-171شود: نوشته می 179-171مثال به جاي 

 آيند. می
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 اطالعات کتابشناختی ضروری: 

 نام نويسنده/ ويراستار/ گردآورنده. عنوان مقاله. کوته نوشت عنوان نشريه. سال نشر؛ دوره 

 )شماره(: شماره صفحات. 

 مثال:

بررسى آزمايشگاهى اثر سميّت سلولی داروهاي مهارکننده آنزيم سيکلواکسيژناز  ،احمدعبدي 

(COX1 ,COX2 بر روي رده سلول )KB .مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشکان ايران .

 .32-21(: 2)15؛ 1388

Edwards BM, Barash SC, Main SH, Choi GH, Minter R, Ullrich S, et al. The 

remarkable flexibility of the human antibody repertoire; Isolation of over one 

thousand different antibodies to a single protein, BLyS. J Mol Biol. 3002; 223(1): 

102-11. 

 دگی و نام کوچك يا آغازه شش پديد در مورد مقاالت داراي هفت نويسنده يا بيشتر، تنها نام خانوا

 بگذاريد.  ".et al"و در انگليسی  "و همکاران"آور اول را فهرست نماييد و بعد از کاما در فارسی 

 مثال:

Hatam GR, Adnani SJ, Asgari Q, Fallah E, Motazedian MH, Sarkari B, et al. 

First report of natural infection in cats with Leishmania infantum in Iran. Vector 

Borne Zoonotic Dis. 3010 Apr;10 (2):212-6. 

  DOI 3   مقاله دارای

 دارد آن را به صورت زير به اطالعات کتابشناختی مقاله اضافه کنيد.  DOI چنانچه مقاله شما

Wang B, Ma R, Liu G, Liu X, Gao Y, Shen J, et al. Effect of Coordination on the 

Glucose-Responsiveness of PEG-b-(PAA-co-PAAPBA) Micelles. Macromol 

Rapid Commun. 3010 Sep 11; 21(11):1631-23. doi: 1001003/marc.301000163. 

 (Article in pressمقاله در دست انتشار )

ره، شماره و شماره چنانچه مقاله مورد استفاده شما از نوع مقاالت در دست انتشار باشد احتماالٌ دو

ر اطالعات کتابشناختی مقاله کافی خواهد صفحات نخواهد داشت. در اين مورد ذکر تاريخ ارائه شده د

 و سپس روز، ماه و سال درج شود.  Forthcomingبود. براي اين کار الزم است ابتدا کلمه 

 مثال:

                                                 
3    ِ Digital Object Identifier 

  رود. : شماره اي منحصر به فرد است که براي شناسايی منابع رقومی به کار میشناسگر اشياء رقومی 
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Ngoc PK, Phuc PV, Nhung TH, Thuy DT, Nguyet NT. Improving the efficacy of 

type 1 diabetes therapy by transplantation of immunoisolated insulin-producing 

cells. Hum Cell. Forthcoming 3011 May 12. 
 

 مقاله نشریات الکترونيکی روی اینترنت

 اطالعات کتابشناختی ضروری: 

 "نشريه الکترونيکی"نيکی ]در فارسی شرح پديدآورنده مقاله. عنوان مقاله. مخفف عنوان نشريه الکترو

[ سال نشر و ماه نشر در صورت لزوم؛ دوره )شماره(: ]شماره قاب ها "serial online"و در انگليسی 

نشانی دسترسی. تاريخ دسترسی )شامل نام ماه به طور کامل( روز،  Available fromيا صفحات[. :

 سال. 

 مثال:

(: 2)5؛ 1382کته هاي قلب. پژوهشيار ]نشريه الکترونيکی[ معماريان محمد حسين. عوامل خطر در س

 قاب[.  4]

Available from: http://www. Pazhouheshyar.com/m13.htm. Accessed March 13, 

1111. 

Fallahian F, Najafi A, Alavian SM. Intravenous Drug Use: the Predominant Risk 

Factors for Hepatitis C Virus Infection.SEMJ [serial online]. 3010 Oct; 11 (3): [11 

screens]. Available from: http://semj.sums.ac.ir/vol11/oct3010811032.htm. 

Accessed December 33, 3010.  

 مقاله کنفرانس

 نتشر شده کنفرانسای از مجموعه مقاالت ممقاله

اي در مجموعه مقاالت کنفرانس بايد مانند فصلی از کتاب عمل کرد، با اين تفاوت براي استناد به مقاله

که اگر در عنوان اثر اصلی )مجموعه مقاالت کنفرانس( شرح کنفرانس ارائه نشده باشد بايد شرح 

محل برگزاري کنفرانس شامل شهر کنفرانس )شامل عنوان کنفرانس، سال ماه روز برگزاري کنفرانس، 

 وضعيت نشر به شرح زير ارائه شود.  و کشور( پس از ذکر عنوان اثر و قبل از

 اطالعات کتابشناختی ضروری: 

آور مقاله نام کوچك يا آغازه )در صورت وجود پديد آورندگان بيشتر ويرگول، يك نام خانوادگی پديد

شرح پديد  "In:"يا  "در:"عنوان مقاله. حرف اضافه  فاصله و در غير اين صورت نقطه، يك فاصله(

قاالت کنفرانس. عنوان مجموعه مقاالت کنفرانس. عنوان کنفرانس)در انگليسی آورندگان مجموعه م

؛ سال برگزاري "مجموعه مقاالت"و در فارسی به دنبال عبارت  "Proceedings of"بعد از عبارت 

http://semj.sums.ac.ir/vol11/oct2010/88043.htm
http://semj.sums.ac.ir/vol11/oct2010/88043.htm
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گزاري کنفرانس؛ نام شهر برگزاري کنفرانس، نام کشور. کنفرانس ماه برگزاري کنفرانس روزهاي بر

 سال نشر. صفحه شمار.محل نشر: ناشر؛ 

 مثال:

احمديانی عباس. تقويت زير ساخت هاي اطالع رسانی پزشکی. در: مهرور انيس، ملك زاده شکوه، 

ين المللی خانی پرنيان، ويراستاران. مقاالت اطالع رسانی پزشکی. مجموعه مقاالت هفتمين کنفرانس ب

 .1432-1425. ص. 1382، تهران، ايران. شيراز: ناجی؛ 22-15تير  1382اطالع رسانی پزشکی؛ 

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic 

for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi 

AG, editors. Genetic programming. Proceedings of the 1th European 

Conference on Genetic Programming; 3003 Apr 2-1; Kinsdale, Ireland. Berlin: 

Springer; 3003. p. 113-11. 

 مقاله ای از مجموعه مقاالت منتشر نشده کنفرانس

طبيعتاٌ وضعيت نشر وجود نخواهد داشت. در نشده باشد  در صورتيکه مقاله کنفرانس چاپ و منتشر

ط به پديد آورنده مقاله، عنوان مقاله و شرح کنفرانس مطابق قواعد فوق اين مواقع فقط اطالعات مربو

 شود. الذکر درج می

 مثال:

ناجی، سعيد. ارزيابی بخش تحقيقات بازار شرکت توسعه و تجهيز صنايع بيمارستانی. ارائه شده در 

 ؛ تهران، ايران. 22-15تير  1382نس بين المللی اطالع رسانی پزشکی؛ هفتمين کنفرا

Bengeston S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security 

in medical informatics. Proceedings of the 7th World Congress on Medical 

Informatics; 1113 Sep 6-10; Geneva, Switzerland.  

 مجموعه مقاالت کنفرانس

توان مانند کتاب نس که به صورت چاپی منتشر شده است میبراي استناد به مجموعه مقاالت کنفرا

چاپی عمل کرد. بدين صورت که پس از عنوان اثر و قبل از وضعيت نشر بايد شرح کنفرانس )عنوان 

 کشور( ذکر شود. کنفرانس، سال ماه روز برگزاري، محل برگزاري شامل شهر و 

 مثال:

. مجموعه یکزشدر پ الماس ايه اهدگديمويدي اصفهانی بهجت السادات، جالير تهمورث، ويراستاران. 

زنجان: ؛ زنجان. 18-12تير  1384مقاالت کنفرانس بين المللی ديدگاه هاي اسالم در پزشکی؛ 



33 

 و پژوهشی دانشگاه، ین، معاونت آموزشدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجا

1385 . 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours. Proceedings of the 

1th Germ Cell Tumour Conference; 3001 Sep 12-11; Leeds, UK. New York: 

Springer; 3003. 

 کتاب:

 اطالعات کتابشناختی ضروری: 

م کوچك نويسنده/ ويراستار/ گردآورنده. عنوان کتاب. شماره ويرايش )به غير از نام خانوادگی و نا

 ويرايش اول(. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار. 

 مثال:

 کتاب با یک تا شش نویسنده

 .1389احسانی زنور عبداهلل . بيوشيمی. تهران: پوران پژوهش؛ 

Koda-Kimble MA, Young LY, Kradjan WA, Guglielmo BJ, Alldredge BK. Applied 

therapeutics: the clinical use of drugs. 2rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams 

& Wilkins; 3001. 

 کتاب با هفت نویسنده یا بيشتر

در چنين مواردي نام خانوادگی و نام کوچك يا آغازه شش پديد آور اول را فهرست نماييد و بعد از 

 بگذاريد.  ".et al"و در انگليسی  "و همکاران"کاما در فارسی 

شهيدي پرتو، ابکاري مينا، ميوندي رابعه، بابازاده پيوند، ايرانی پوريا، و همکاران. پور آريا، نظاممعتمد

 .1382. تهران: پزشکان؛ 15آناتومی بدن. ويرايش 

Marie CB, Jill K, Chisholm-Burns MA, Patrick M, Schwinghammer TL, Wells 

BG, et al. Pharmacotherapy principles and practice. New York: McGraw-Hill; 

3010. 

 ویرایش 

و در منابع فارسی پس  editionبه جاي  ".ed"در استناد به منابع انگليسی قبل از عالمت اختصاري 

 شود. شماره ويرايش ذکر می "ويرايش"از کلمه 
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Edmunds MW. Introduction to clinical pharmacology. 2rd ed. St. Louis: Mosby; 

3000. 

در صورتی که کتاب به جاي مؤلف ويراستار داشته باشد، بعد از شرح کامل نام ويراستار يا ويراستاران 

با حروف کوچك و در فارسی کلمه ويراستار يا ويراستاران  "editors"يا  "editor"در انگليسی کلمه 

 آيد. می

Enna SJ, Wiliams M, Ferkany JV, Kenakin T, editors. Short protocols in 

pharmacology and drug discovery. Newjersy: Wiley; 3007. 

 فصلی از یک کتاب

 اطالعات کتابشناختی ضروری: 

 و در انگليسی "در:"نام خانوادگی پديد آور فصل نام کوچك يا آغازه. عنوان فصل. در فارسی 

" :In" ات پديد آورندگان اثر اصلی. عنوان اثر اصلی. شرح ويرايش. محل نشر: ناشر؛ سال نشر. اطالع

 صفحه شمار. 

اجی سعيد. باکتريولوژي اوتيت ميانی با مايع. در: فرزانه فرهاد، سيمايی صنم، ويراستاران. اوتيت ن

 .25-217. ص. 1381. تهران: پزشکيار؛ 3ميانی. ويرايش 

Cullen JM, Ruebner BH. A histopathologic classification of chemical induces 

injury of the liver. In: Meeks RG, Harrison SD, Bull RJ, editors. 

Hepathotoxicology. Florida: CRC Press; 1111. p. 67-13. 

 

 

 سایر ارجاعات:

 نامه پایان

 اطالعات کتابشناختی ضروری: 

نامه ]نوع رسانه[ نام محلی که دانشگاه در آن قرار کوچك عنوان پايان نام خانوادگی پديدآورنده نام

 دارد: نام دانشگاه؛ سال دفاع. 

  مثال:

ين، سروتونين و بررسی اثرات ضد دردي داروي ترامادول بر غلظت نوراپی نفرمباشر محمد علی. 

متابوليت هاي آنها در هسته لوکوس سرولئوس در آزمون فرمالين توسط روش ميکرودياليز در موش 

  .1387نامه[ شيراز: دانشگاه علوم پزشکی شيراز؛ ]پايان صحرايی

http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=500012494
http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=500012494
http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=500012494
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Azadi O. Preparation and in vitro characterization of hydrogel nanoparticles for 

intravenous long- circulating delivery of sodium valproate [dissertation] Shiraz: 

Shiraz University of Medical Science; 3007. 

 پروانه ثبت اختراع

 اطالعات کتابشناختی ضروری

يا  inventorانگليسی  رعان )در فارسی کلمه مخترع يا مخترعان و درشرح مخترع يا مخت

inventorsعامل و در انگليسی  (؛ موسسه يا شرکت عامل اختراع )در فارسی کلمهassignee عنوان .)

شماره ثبت اختراع. سال ماه روز  patentاختراع. نام کشور. در فارسی کلمه اختراع در انگليسی کلمه 

 ثبت اختراع. 

 ثال:م

 1382. 5، 237ناجی محسن، مخترع؛ شرکت طب تجهيز، عامل. سيمان استخوانی. ايران. اختراع 

 .24فروردين 

Cheradame H, Sassarelli, inventors; Noveste Corporation, assignee. Polymer 

derived from linear polyethylenimine for gene transfer. US patent 123312711. 3001 

Jan 30.  

 ی)فارس ها شيهما مطالب دهيچک به ارجاع ، نامه انيپا به ارجاع.  شود آورده یمثال موارد از است الزم

 ( یسيو انگل

 

 هاوستيپ -17-8

  نامه نيست. اصلی پايان تارخکه جزو سا شودیممطالبی ذکر ش خر اين بد

  شامل موارد زير باشد: تواندیم هاوستيپ

 ی در دسترس نيستند.راحتبهمراجعی که اطالعات  مطالب يا -

 آمدهدستبه)محتويات اين جداول نبايد اطالعات  ديا دو صفحه باشن يكاز  شترييی که بهاجدول -

 نامه باشد(.در پايان شدهانجامي هاشيآزماحاصل از 

 بيش از يك يا دو صفحه باشند. هحاسباتی کم -

 است. قرارگرفتهي که در طرح تحقيقاتی مورداستفاده اپرسشنامه -

 است. قرارگرفتهاز بيماران که در طرح تحقيقاتی مورداستفاده  نامهتيرضارم ف -

http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=500011405
http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-MARCdetail.pl?bib=500011405
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 اصل مقاله يا مقاالت منتج از پايان نامه که به چاپ رسيده باشد -

آزمايشات )بافرها ، محيط هاي  -توضيحات تکميلی در خصوص مواد استفاده شده مداخالت  -

 کشت و ...(

 و غيره  -

 به زبان انگليسی چکيده  -18-8

ترجمه گردد و  حيفص یسينامه به زبان انگلپايان یفارس دهيبخش بهتر است که متن چک نينوشتن ا يبرا

 .شود تيبخش رعا نيدر ا دهيو نوشتن چک یسيقواعد نگارش انگل تمام
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  یسينامه به انگلمشخصات پایانصفحه  -19-8 
 گردد. ميتنظ ريز صورتبه دياست و با یسيبه زبان انگلنامه صفحه شناسنامه پايان نيا

 

    
 

   

 

  

 

 

 رسانتيمت3 ↓
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 رسانتيمت3
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(Name of the student) 

 
 

  Thesis  
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 Fulfillment of the Requirements for the Degree 

of (Master of Sciences  or Doctor of Philosophy) in: 

 

(Field of study)  

 

 

Shiraz University of Medical Sciences 

Shiraz / Iran  
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1-Name and rank of the Supervisor/ Department …….Signature 
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  یسينامه به زبان انگلپایانجلد  -21-8

 شود. ميزرکوب تنظ صورتبهو  ريمطابق قالب ز ديبا نامهپشت جلد پايان مطالب

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                                                             

 

Shiraz University of Medical Sciences 

School of … 
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 سطر(2)
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 سطر(2)

By: (Times New Roman 16) 

 

(Name of the student) (Times New Roman Bold 14) 

 سطر(2) 

For the Degree of Master of Sciences/ Doctor of 

Philosophy/ Subspecialty in: 

(Field of study) 

(Times New Roman Bold 14) 

 Thesis Supervisor: (Times New Roman Bold 16)سطر(2)

 

(Name and Rank of the Supervisor) (Times New Roman Bold 

14) 

 سطر(2)

(Month, Year) (Times New Roman Bold 16) 

 

Month and Year)  ) 
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 نامهمتن پایان ریگنزبا -9

، بازنگري شود و در هنگام شدهنوشتهبايد متن  نامه و پس از اتمام آن،پاياندر هنگام نوشتن        

 داشت: مدنظربازنگري موارد زير را بايد 

 باشند. شدهنوشتهصحيح  تهکلمات فارسی يا انگليسی بايد با ديک -1

شده باشد. هر جمله بايد کامل رعايت  طوربهقواعد دستوري و نگارشی زبان فارسی يا انگليسی  -3

مفرد يا جمع بودن( هماهنگی برقرار باشد.  ازنظرساختار صحيح داشته باشد،  ميان فاعل و فعل )

 ي )نقطه، کامل و ....( رعايت شود.گذارعالمتقوانين مربوط به 

 بودن جمالت اطمينان حاصل شود. از کامل -1

 نی پرهيز شود. الت طوالبردن جمار از بک -2

 خودداري شود. ت سر همشن دو کلمه منفی پبردار از بک  -3

 مثال عنوانبهر خودداري شود. يپذکمی  بردن صفات کيفی براي توصيف مفاهيمار از بک -4

 mg/dl  11ي بيش ازبادیآنتمقدار "، عبارت "ي زياد استبادیآنتمقدار "ت ري عباجابه

 شود. کاربردهبه "است

، اندنشدهيا عالئم اختصاري که قبل توضيح داده  ردراستاندايغاز به کار بردن عالئم اختصاري  -5

 پرهيز شود.

 یپ، تکثير و صحافنحوه چا  -11

يکن ل فارسی نگار که قابليت چاپ داشته باشد بالمانع است، افزارنرمنامه در هر اگرچه نگارش پايان

بايد به تائيد اساتيد  نامهتمام نگارش، پاياناز ا پس شود.ده افتاس Wordي برنامهاز  ،شودیم پيشنهاد

 يلی رسانيده شود.تکم راهنما و مشاور و کارشناس مربوطه در تحصيالت

 تکثير پايان نامه می بايست به صورت صفحات پشت و رو )دو رو( باشد. 
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نامه، و رفع اشکاالت احتمالی يا تصحيح نکاتی که توسط داور يا در جلسه دفاع از پايان عادف ازس پ  

نامه اقدام ی پايانياهن پابه چ توانیم، و تائيد نهايی اساتيد راهنما، مشاور و داور، است شدهعنوان

تکثير کرد. بايد توجه شود که نسخه ی صلا ي نسخهروز ا را ازين خ موردنمود و سپس تعداد نس

 باشد.   شده بيتصوبرابر با نسخه اصلی  رشدهيتکث

( می بايست با جلد مشکی و  .Ph.Dاسی ارشد و هاي تحصيالت تکميلی ) کارشننامهکليه پايان

حاوي آخرين نسخه پايان نامه جهت  CDزرکوب طاليی تهيه و صحافی گردد.عالوه بر اين دو عدد 

 تحويل به مديريت تحصيالت تکميلی و کتابخانه دانشکده مربوطه ضروري است.

 


