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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 

 راهنمای  نگارش پایان نامه

مقدمه

به منظور گسترش مرزهای دانش وتقویت بنیه پژوهشگران درشیوه ارائه یافته های علمی وپژوهشی خود،       

آشنایی با شیوه نگارش و تنظیم مطالب علمی از اهمیت فراوانی برخوردار است. چگونگی تنظیم و تدوین یکنواخت 

نامه ای واحد،  -گاه مستلزم داشتن شیوهو مطلوب گزارش نهایی پایان نامه ها و اتخاذ شیوه ای واحد در سطح دانش

جامع و معتبر می باشد. دراین راهنما سعی شده است شیوه ای واحد و جامع بر اساس منابع معتبر گردآوری و 

نویسی، نگارش پایان  تقدیم پژوهشگران شود تا با رعایت نکات مندرج درآن ضمن مطلوب نموندن شیوه گزارش –

د.نامه ها از وحدت رویه برخوردار باش

مشخصات اصلی پایان نامه های دانشگاه الف –

 .     رنگ جلد 1

  :سورمهدکتری عمومی ای

  : دستیاری تخصصی زرشکی

2 .  Word 2007 تمامی صفحات پایان نامه باید در محیط نرم افزار (CD) تهیه و لوح فشرده Word حاوی فایل 

PDF آن تحویل گردد.  و 

 اسم فایل درج شده بر روی لوح فشرده بایستی به صورت انگلیسی باشد. .  3

 )فارسی( تنظیم شود. 2و  1. روی جلد و برگه داخل گزارش نهایی، مطابق با فرم های شماره  4

 تنظیم گردد. )انگلیسی( 4و  3. پشت جلد و برگه داخل جلد گزارش نهایی ، مطابق با فرم های شماره  5



2 
 

 

صفحات پایان نامه –ب   

 صفحات ابتدای پایان نامه 

 صفحه سفید 

 صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم 

  آرم و نام دانشگاه علوم پزشکی 2صفحه مشخصات فارسی داخل جلد پایان نامه ) مطابق فرم شماره( )
 در برگه مشخصات فارسی لحاظ شود(. دزفول و خدمات بهداشتی درمانی

  اسکن شده( )صورت جلسه دفاع به طور تایپ شده باشد و اسامی استادان صفحه صورت جلسه دفاع(
راهنما، استادان مشاور و داوران به صورت کامل )نام و نام خانوادگی(، تایپ شده و خوانا درج شود. 

 همچنین تاریخ ثبت و تاریخ دفاع پایان نامه و نیز شماره ثبت حتما در صورت جلسه دفاع قید شود(.

 (5یه صحت واصالت نتایج پایان نامه ) مطابق با فرم صفحه تایید 

 ) صفحه تقدیم ) در صورت لزوم حداکثر یک صفحه 

  صفحه سپاسگزاری ) در صورت تمایل در یک صفحه از افراد و سازمان های مورد نظر سپاسگزاری می
 شود.(

  کلمه(. 300صفحه چکیده فارسی ) حداکثر 

  فهرست مطالب 

 جود(فهرست جداول )در صورت و 

 ها )در صورت وجود(فهرست شکل 

 ها )در صورت وجود(فهرست نقشه 

 : صفحات فصول پایان نامه 

 فصل اول : کلیات و مقدمه 

 فصل دوم :  پیشینه تحقیق 

 هافصل سوم : مواد و روش 

 های تحقیق(فصل چهارم : نتایج )یافته 

  گیرینتیجهفصل پنجم : بحث و 

 :صفحات انتهای پایان نامه 

 هاپیوست 

 صفحه چکیده انگلیسی 

  آرم دانشگاه و نام دانشگاه علوم پزشکی و 4مشخصات انگلیسی داخل جلد )مطابق فرم شماره( )
 در برگه مشخصات التین لحاظ شود(. دزفول خدمات بهداشتی درمانی

 صفحه سفید 
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 چكيده  -ج

هاي آن را متتواي همه قسمت نامه است که در عين اختصار،اي از گزارش نهايي پايانچكيده، خالصه        

کند تا تصفففميم خود را مبني بر خواندن تمام خوب بفه خواننفدگان کمك مي ۀکنفد. يفك چكيفدبيفان مي

نامه بگيرند. چكيده بايد کامالً گويا و دقيق باشد تا يك تصوير کلي از تتقيق و نتايج آن را هاي پايانقسفمت

ه هاي بديهي ذکر شوند و بتتقيق و تكنيك ۀد تاريخچه، زميندر ذهن خواننده ترسفيم نمايد. در چكيده نباي

ها و نتايج تاکيد گردد. چكيده بايد به دو صورت فارسي و انگليسي تهيه ها بر اطالعات جديد، فرضيهجاي آن

شود که شامل موارد زير مي باشد :

(Introductionمقدمه   .1

(Materials and Methodsروش کار   .2

(Resultsنتايج   .3

(Conclusionگيري  نتيجه .4

(Keywordsواژگان کليدي   .5

االمكان بايد سعي نمود تا حجم مطالب واژه باشد و حتي 333تعداد واژگان متن چكيده نبايد بيش از        

تنظيم شود. چكيده انگليسي  1و1،2،2گيري را به ترتيب به نسبت هاي مقدمه، روش کار، نتايج و نتيجهقسمت

 نامه آورده شود. گزارش نهايي پاياندر انتهاي 

 باشد و با هم مطابقت داشته باشند.نامه ضروري ميالتين و فارسي عنوان پايان ۀدر قسمت چكيد

تخرج نامه مسنامه ذکر شود و از قيد عنوان مقاله که از پايانعنوان اصلي پايان ،عنوان فارسي و التين ۀدر صات

 شده است خودداري شود.

فهرست -د

شود و عناوين ذکر شده در فهرست بايد در فهرست عناوين صاتات اوليه مانند تقديم و تشكر ذکر نمي       

ط صاته مربو ۀعيناً با عناوين متن مطابقت داشفته باشد. براي جلوگيري از خطاي چشم، بين عنوان و شمار

ن صاته در آخري ۀچين و شمارقطهتر باشد، نچين درج شود. در صورتي که يك عنوان از يك سطر بيشنقطه

سففطر همان عنوان نوشففته شففود. فهرسففت بايد شففامل فهرسففت مطالب، جداول، نمودارها، تصففاوير، عالئم 

ها و منابع به طور جداگانه باشد.اختصاري، پيوست
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 رعایت نکات کلی در نگارش متن -ه 

توصیه می شود حتی المقدور در نگارش متن اصلی به جای افعال معلوم از افعال مجهول استفاده شود. مثالً به . 1
 استفاده شود.« سی سی داروی ... تزریق گردید  دو» از جمله « دو سی سی داروی ... تزریق نمودم » جای 

نویسنده باید در مواردی از قبیل انتخاب نوع کاغذ و تایپ، تمیز و مرتب بودن متن، امالی صحیح کلمات، . 2
 رعایت قواعد و اصول نگارش و دستور زبان، نقطه گذاری و عالمات دیگر توجه کافی مبذول نماید.

 A4اندازه ی کاغذ . 3

فاصله ی ، سانتی متر 5/2سانتی متر و از سمت چپ، باال و پایین هر کدام  3ه ی کاغذ از سمت راست حاشی. 4
 سانتی متر 5/1کلیه خطوط 

 پوینت با پاراگراف قبلی و بعدی ) عناوین تیترها با متن، متن با جدول و ...( 12فاصله ی کلیه ی پاراگراف ها . 5

 18و اندازه  B Titrبا فونت   Boldن و به صورتعناوین فصل ها با تراز بندی وسط چی. 6

با فونت   Boldعناوین کلیه ی تیترهای اصلی با تراز بندی راست چین بدون تو رفتگی. متن فارسی بصورت . 7
B Nazanin   متن انگلیسی بصورت 14و اندازه ،Bold  با فونتTimes New Roman  12و اندازه. 

 Bبا فونت  Boldعناوین کلیه ی تیترهای فرعی با ترازبندی راست چین بدون تو رفتگی. متن فارسی بصورت . 8

Nazanin  متن انگلیسی به صورت 14و اندازه ،Bold  با فونتTimes New Roman  12و اندازه. 

 با فونت Boldبصورت عناوین کلیه ی تیترهای فرعی تر با ترازبندی راست چین بدون تو رفتگی. متن فارسی . 9

B Nazanin  متن انگلیسی به صورت14و اندازه ی ، Bold   با فونتTimes New Roman  12و اندازه ی. 

 1یا دوطرفه و میزان تو رفتگی سطر اول هر پاراگراف به میزان  justifyترازبندی متن هر پاراگراف بصورت . 10
، متن انگلیسی به صورت غیر 14و اندازه ی  B Nazaninبا فونت  Boldسانتی متر. متن فارسی به صورت غیر 

Bold  با فونتTimes New Roman  12و اندازه ی. 

 Bبا فونت  Boldعناوین کلیه ی جداول، تصاویر و نمودارها با ترازبندی وسط چین. متن فارسی به صورت . 11

Nazanin  متن انگلیسی به صورت 12و اندازه ی ،Bold  با فونتTimes New Roman  10و اندازه ی. 

 .10و اندازه ی  B Nazaninبا فونت  Boldپاورقی فارسی با ترازبندی راست چین و بصورت غیر . 12

 .9و اندازه ی  Times New Romanبا فونت  Boldپاورقی انگلیسی با ترازبندی چپ چین و به صورت . 13

  Word( حاوی فایل CDتهیه و لوح فشرده ) Word 2007تمامی صفحات پایان نامه باید در محیط نرم افزار 

(، کتابخانه CDهمراه با یک نسخه صحافی(، دانشکده پزشکی )یک  CDتحویل کتابخانه مرکزی )یک  آن PDFو 
 نسخه صحافی( گردد. 1( و استاد راهنما )CD(، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده )یک CDبیمارستان )یک 
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(صورت جلسه دفاع به طور تایپ شده باشد و اسامى استادان راهنما، استادان مشاور و داوران به صورت کامل 
(نام و نام خانوادگى)، تایپ شده و خوانا درج شود. همچنین تاریخ ثبت و تاریخ دفاع پایان نامه حتما در صورت 

جلسه دفاع قید شود.)
متن خودداري شود.  15. از بکار بردن معادلهاي متنوع یک واژه در 

16. الزم است تناسب حجم مطالب هربخش از گزارش به شرح زیررعایت گردد

 درصد  13-23مقدمه در حدود  چكيده و

  درصد  13-23بررسي متون در حدود 

  درصد  23مواد و روشها در حدود 

 درصد  23-33ها در حدود يافته 

 به خود اختصاص دهددرصد حجم پايان نامه را  23گيري در حدود نتيجه بتث و .

 باشد صاته کمتر 33نامه نبايد از کل حجم پايان . 

 گذاري صفحاتشماره -و

هيئت داوران،  يتاييديه يصفاتات سفايد، بسفم ا...الرحمن الرحيم، مشخصات فارسي، صورتجلسه .1

شوند. گذاري نميتقديم و سپاسگزاري و چكيده شماره

تا قبل از فصل اول با حروف ابجد   الف، ب، ج، هف , و ، ز ، ي فهرست مطالب گذاري از صاتهشماره .2

گيرد. و ... ( صورت مي I،II  ،IIIح ، ط ، ي، ك، ل، م، ن  ... ( يا اعداد رومي   

 يابد.  ها ادامهگذاري با اعداد از فصل اول تا انتهاي پيوستشماره .3

و  B Nazaninبا فونت  Boldگذاري صاتات وسط چين در پايين صاته و به صورت غير شفماره .4

.12اندازه 

 ل:شكاو اها دارنمواول، جدگذاري شماره -ز

ين طريق که اشوند. به اري گذرهشما ،به ترتيبو گانه اجدر شكلها به طوو ها دارنمواول، جد ۀکلي

( يعني 1-4ول کر شوند. مثالً  جدذست راسمت ي از گيرارترتيب قر ۀربعد شماو فصل  ۀرشماا بتدا

شكلها و ها دارين نمووعناول و جدي باالاول در ين توضيح جدوست. عنارم افصل چهادر يك  ولجد

 قل برسانيد.ابه حدرا ها دارنموو ها ولجدازه نداد و اشوند. تعددرج يا شكل دار ير نمودر ز
اري گذرهست شماراسمت ي از گيرارترتيب قرو ها نيز با توجه به فصل مربوطه لفرموو ياضي ربط روا

ست. م افصل سول در هاتمين فرموه هندن د( نشا7-3بطه ل  رامثاان به عنو، شوند
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 گذاري عددي: نشانه -ح

ترين اعداد فرنگي( عام اليه سمت راست اعداد فارسي  و چپ درگذاري در منتهيدر اين نوع نشانه

اليه سمت چپ اعداد فصل آمده و سپس با تقسيمات فرعي ديگر اخص شده به طوري که منتهي

دهد.ترين تقسيم هر سرفصل را نشان ميفارسي  و راست در اعداد فرنگي( خاص

انگلیسيفارسي

1.

2.

2-1.

2-2.

2-2-1.

2-2-2.

2-2-2-1.

2-2-2-2.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.

 گذاري حرف و عدد: نشانه -ط

گيرد. گذاري به ترتيب از اعم به اخص و با استااده از عدد و حرف صورت ميدر اين روش، نشانه

ها( الزامي است.تقسيم پلكاني و تورفتگي  در عين استااده از اين نشانه

انگلیسيفارسي

1.

2.

الف. 

ب. 

يك. 

دو. 

آ. 

با. 

 1.)

        2.) 

I.
II.
    A.
    B.
        1.
        2.

    a.
    b.

 (1).
 (2). 

عدد با متن يك فاصله کافي است.تذکر: بعد از هر نشانه اعم از حرف يا 
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 نوع زبان: -ی 

تمامی بخش های پایان نامه )از جمله جداول، نمودارها، شکل ها، اعداد، شماره صفحات و...( باید فارسی یا 
مأنوس باشد،  انگلیسی باشند. در صورت نگارش پایان نامه به زبان فارسی، معادل فارسی واژه های انگلیسی نا

آورده شود. معادل انگلیسی واژه یا عبارت را نیز می توان در توضیح مختصری در کنار واژه و داخل پرانتز 
پاورقی ارائه نمود ) در صورتی که متن فارسی است(. در مواردی که الزم است از حروف اختصار انگلیسی در 
متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی را آورده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار میگیرد و با شماره گذاری 

 (NST) باالی پرانتز، اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی ارائه می شود. مثالً آزمون بدون استرس در

آوردن اصل کلمه انگلیسی در پاورقی برای اولین بار ضرورت دارد ولی در صورت تکرار فقط کلمه ی اختصاری 
انگلیسی آن به صورت زیرنویس  انگلیسی نوشته شود. در متن باید نام اشخاص به فارسی نوشته شود و تلفظ

 نگاشته شود.

عبارت موردنظر توسط شماره ی کوچک در باال و سمت چپ آن مشخص شده و در زیر نویس توضیح آن 
مشخص شده و در زیرنویس توضیح آن آورده شود. درصد با عالمت % در سمت چپ اعداد مشخص شود. 

 استفاده گردد(. 10 )برای پاورقی از قلم استفاده شده در متن با اندازه
 

 شماره گذاری عناوین -ک 

برای شماره گذاری عناوین بخش های هر فصل از حروف ابجد و برای شماره گذاری عناوین زیر بخش ها . 1
 دهلیزی-.بافت شناسی گروه سینوسی1-از اعداد استفاده شود. مثل الف

. نقش کلسیم 1-2-1-1-مثل ج عدد بیشتر باشد.حداکثر ارقام استفاده شده در شماره عناوین نباید از چهار . 2

 خارج سلولی

 در صورت نیاز به تقسیم بندی بیشتر میتوان آخرین عنوان را کمی درشتر از متن تایپ نمود.. 3
 

 پانویس ها -ل 

در متن گزارش نهایی پایان نامه باید از درج کلمات التین خودداری نمود. کلمات و اصطالحات التین باید 
با پانویس مربوط به آن استفاده شوند؛ به این ترتیب که در کنار معادل یا تلفظ فارسی مناسب آن، عدد همراه 

درج شده و در زیر متن در جلوی آن عدد، کلمه ی التین با امالی  نشان دهنده ی پانویس بصورت زیر نوشت
سطر فاصله دارد  2ندازه ی صحیح نوشته می شود. پانویس ها از متن اصلی توسط خط افقی که تا متن به ا

جدا می شوند.فاصله پانویس ها در این خط برابر یک سطر و فاصله ی بین دو پانویس به اندازه ی نصف فاصله 
سطرها در متن اصلی است. حتی االمکان از آوردن پانویس خودداری شود و سعی گردد مطالب در متن یا 

سانتی متری لبه پایینی کاغذ  5/2در کادر اصلی یعنی تا  داخل پرانتز قرار گیرد. در هر حال پانویس باید
در پانویس یا لیست خاتمه یابد. نام های علمی براساس مقررات بین المللی چه به شکل فارسی یا التین )

 باید بصورت ایتالیک نوشته شده و یا زیر دو جزء آنها خط افقی جداگانه کشیده شود. منابع(
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2

 سيستم واحد  -م

باشد. در مي SIالمللي متريك نامه، سيستم بينسفيسفتم واحد مورد استااده در گزارش نهايي يا پايان       

صورتي که استااده از واحدهاي ديگر الزم است معادل هر يك از اعداد در پرانتز درج گردد.

1-Superscript
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«فصل اول»

 کلیات و مقدمه

مسألهبیان  الف –

له لزوم انجام پژوهش پایان نامه شامل می شود. بیان مسأنخستین قسمت را در نگارش گزارش نهایی له مسأبیان 

سازد و باید ب ، موضوع را مشخص و قابل درک میخوله ابعاد آن را نشان می دهد. بیان مسأ را مشخص می کند و

استه چه کاری انجام دهد و وخبخواند متوجه شود که پژوهشگر می شود که هرکس آن را ای نوشتهبه گونه

خوب می تواند در تنظیم  لهمسأباشد. بیان و لزوم انجام پژوهش تا چه حد می همچنین اهمیت و اولویت موضوع

تر و روش کار راحتالت( انی نماید. بدین ترتیب بیان اهداف، فرضیات )با سؤهای مختلف تحقیق کمک شایاقسمت

 عبارتند از: باید مد نظر داشت  لهمسأترین مواردی که به هنگام نگارش بیان مهم می شود.

 (لهمسأ. توصیف دقیق ماهیت مشکل )1

کید وارائه آمارهای موجود(حث، ابعاد، توزیع و شدت آن )با تأ.  بیان اهمیت  مشکل مورد ب2

 دمات موجود . نحوه برخورد با مشکل، راه حل ها و خ3

 . عوارض ناشی از تداوم موضوع مورد نظر4

 های موجود در نتایج پژوهش های قبلی )در صورت وجود(. بیان تناقض5

 هدف نهایی پژوهش  . بیان فواید ناشی از انجام طرح و6

)تجارب نه بدیهیات( با استناد به مراجع معتبر ذکر  لهمسأباید توجه داشت که مطالب عنوان شده در قسمت بیان 

گذاری شده )داخل پرانتز( شماره شوند. از این رو الزم است  که از همان ابتدا مرجع عبارات بیان شده، به ترتیب

 و در لیست مراجع مورد استفاده در قسمت منابع آورده شود.

کلیات ب –

. در نگارش این بخش مینه اصلی و موضوع تخصصی پژوهش استشود که زدربخش کلیات به مطالبی اشاره می

کنیم که خواننده با کلیات مطلب مورد نظر آشنایی دارد و ما در اینجا دانش پژوهشگر و سوابق چنین تصور می

بررسی فراوانی هایپر تیروئیدی در بیماران مبتال »ای کنیم. مثال اگر عنوان پایان نامهعلمی موضوع را بررسی می 

شوند مختصرا نواع اختالالتی که منجر به آن میبه گواتر و ا باشد، ابتدا راجع« به گواتر شناسایی شده در دزفول

کنیم.تر بیان میپردازیم و آن را مفصلیدهیم و بعد به موضوع اصلی بحث که هایپر تیروئیدی است متوضیح می
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 اهداف و فرضیات : د –

یا سواالت پژوهش باید بازگو شود. ش پایانی فصل اول اهداف و فرضیاتدر بخ

اهداف -1 -د

خواهیم به آن دست یابیم . اهداف یک چیزی است که با انجام مطالعه می اهداف یک پروژه تحقیقاتی خالصه آن

طور کلی اهداف پژوهش را به دو گروه تقسیم می کنند:پژوهش باید رابطه نزدیکی با بیان مسئله داشته باشند به 

اگر یک هدف آن چه را که مطالعه به طور کلی به آن دست خواهد یافت را مطرح نماید، در آن هدف کلی : 

 صورت به عنوان یک هدف کلی در نظر گرفته خواهد شد. هدف کلی تقریبا همان عنوان طرح است.

کلی طرح بهتر است، هدف کلی به اجزاء کوچکتری که از نظر منطقی به برای رسیدن به هدف : اهداف ویژه

ها راه رسیدن به هدف داف ویژه می نامند که از طریق آنیکدیگر پیوسته اند شکسته شود. این تقسیم بندی را اه

 آسان تر و دقیق تر می شود.کلی 

پژوهشفرضیات یا سؤاالت  -2-د

ه عینی نیست و صرفا به ای ذهنی در مورد روابط بین عوامل مختلف کهای پژوهش عبارتند از قضاوت هفرضیه

در حقیقت فرضیه یک نظر یا ایده است، ایده ای که هنوز قطعی نیست و پس از آزمایش و صورت نظری است،

ه در تحقیق بیان می شوند باید همانند اهداف مطالعه در راستای کبررسی مجدد باید رد یا قبول شود. فرضیه هایی 

موضوع پژوهش باشند و به طور دقیق، واضح، کامل و با استفاده از واژه های قابل اندازه گیری بیان شوند. فرضیه 

در برخی موارد شرایط  .آماری را حدس بزنیمهای توان از روی نگارش آن آزمونها باید به گونه ای بیان شوند که ب

آماری مقدور نیست )مطالعات توصیفی( و لذا در این  هایای است که آزمون فرضیات آن از طریق روشبه گونه

شود. در مواقعی که در یک تحقیق یک متغیر وجود دارد، بهتر به صورت سؤال نوشته میموارد فرضیات تحقیق 

شوند باید است به جای نوشتن فرضیه تحقیق، سؤاالتی را برای آن مطرح نمود. سؤاالتی که در تحقیق بیان می

مال روشن، دقیق و به صورت یک جمله بیان شوند. تعداد سؤاالت یک پژوهش باید حداقل معادل مانند اهداف کا

 تعداد اهداف پژوهش باشد.
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«فصل دوم»

پیشینۀ تحقیق

بررسی متون

در این قسمت عالوه بر اشاره به مطالعات قبلی که در خصوص موضوع مورد پژوهش ، انجام پذیرفته اند مسائل و 

مشکالتی که در آن تحقیقات، احیانا حل نشده باقی مانده اند نیز مد نظر قرار می گیرند. منابع و مقاالت مورد 

موضوع مورد پژوهش مرتبط و جدید باشند. البته در استفاده از مقاالت عنوان شده نباید به ذکر استفاده باید با 

جزئیات پرداخت و یا همگی آن ها را به تفصیل مورد بحث قرار داد. مهم ترین مواردی که باید در خصوص هر 

 مطالعه مورد استفاده ، رعایت شود عبارتند از:

.    توصیف جامعه مورد پژوهش1

.     حجم نمونه تحقیق2

.      بیان مختصر روش کار3

.      مهم ترین یافته های پژوهش4
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«فصل سوم»

مواد و روش ها

دراین فصل نحوه انجام پژوهش تشریح می شود. باید این کار را با ترتیب انجام دهید و در صورت لزوم براي هر 
مرحله عناوین فرعی در نظر بگیرید. این فصل به دو منظور نوشته می شود: اول آنکه خوانندگان با روش پژوهش 
به کار رفته آشنا شوند و بتوانند همان پژوهش را تکرار نمایند، دوم آنکه از مقایسه یافته ها با مواد و روش هاي 
بکار رفته اعتبار نتایج را داوري نمایند. البته باید از توضیحات اضافی و تشریح روش هاي رایج خودداري نمود. این 
فصل از چند بخش فرعی تشکیل می شود که تعداد آن ها بستگی به نوع پژوهش دارد، اما اکثر مقاله ها وپژوهش 

ها داراي اطالعات زیر هستند.  
الف - جامعه مورد مطالعه، نمونه گیري و طرح پژوهش

و  سن  جنس،  ها،  آن  انتخاب  نحوه  و  گیري  نمونه  روش  مطالعه،  تحت  افراد  توصیف  مطالعه،  نوع  قسمت  دراین 
نحوه  تجربى  مطالعات  در  شود.  مى  نوشته  درپژوهش،  ها  نمونه  دادن  شرکت  نحوه  نیز  و  ضروري  سایراطالعات 
تصادفى کردن 1 نمونه ها، تعداد افراد حذف شده از پژوهش و شرایط حذف آن ها (حذف اختیاري یا اجباري)، نحوه 
ورود به مطالعه 2 و نحوه خروج از مطالعه 3 باید توضیح داده شود. در مطالعات مورد - شاهدي باید چگونگى انتخاب 
انتخاب، پیگیري و کنترل نمونه ها  شاهدها و موردها توصیف شود. در مطالعات پیگیري و هم گروهى نیز شرایط 
باید تشریح شود. در صورت لزوم درخت انتخاب نمونه ها ترسیم شود. مثال: در یک مطالعه که براي پیگیري نتایج 

درمان عمل جراحى قلب روي 0031 بیمار انجام شده است، درنهایت فقط 670 نفر در مطالعه داشته اند. 

1 Randomization 

2 IncIusion criteria 
3 ExcIusion criteria 
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شوند :بندي مياي تقسيماي و مشاهدهانواع مطالعات به دو گروه مداخله به طور کلي،    

ز هاي مناسب اگيري يك تكنيك است که طي آن نمونهگيري بايد اشاره کرد که نمونهدر مورد نمونه        

ها، نتايج به کل جمعيت تعميم داده شود. شوند تا با بررسي اين نمونهيك جمعيت انتخاب مي

(، غير ايبندي شده، خوشهگيري ممكن است به صورت تصادفي  تصادفي ساده، تصادفي منظم، طبقهنمونه

اي صورت پذيرد.دار( و يا چند مرحلهتصادفي  آسان، هدف

 روش كار -ب 

داخته پرنامه هاي مختلف انجام پاياندر اين مرحله بر اساس مسأله مورد تتقيق به بيان نتوه انجام قسمت      

ر متقق اي که اگاي از قلم نياتد به گونهشود. در نگارش اين بخش بايد تمام سعي بر اين باشد که نكتهمي

ديگري بخواهد همان پژوهش را تكرار نمايد، بتواند مطابق با روش کار ذکر شده کار را به پيش ببرد. در نگارش 

داشته باشد. روش کار، پژوهشگر بايد به نوع مطالعه خود توجه کافي

 آوري اطالعاتابزار جمع  -ج

ر وار ذکدر اين قسمت بايد ابزاري که در حين پژوهش مورد استااده قرار گرفته است به صورت فهرست        

شوند. در خصوص وسايل مورد استااده در پژوهش بايد نام ابزار، مدل، شرکت و کشور سازنده و ويژگي کاربردي 

کر شود.ها به طور دقيق ذآن

نوع مطالعه

مشاهده اي 

توصياي

گزارش موردي

سري مورد

مقطعي

تتليلي

مقطعي

شاهدي-مورد 

هم گروهي
مداخله اي

تجربي

نيمه تجربي
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 مواد مورد استفاده  -د

اند و نيز شرکت و احياناً درجه خلوص يا در اين قسمت موادي که در پژوهش مورد استااده قرار گرفته     

اطالعات مايد ديگري که الزم است بايد آورده شود. اگر در تتقيق از حيوان آزمايشگاهي استااده شده است 

شود.بايد نژاد و ساير خصوصيات آن ذکر 

 متغير -ده

 تواند تغيير کند و يا تغييري را بهگيري است که ميمتغير به ماهوم خصوصيات و يا حاالت مورد اندازه         

وجود آورد. متغيرهاي يك تتقيق بايد بر اساس اهداف پژوهش تعيين شوند. اگر تعداد متغيرهاي يك پژوهش 

 نامه بايد به موارديکند. براي معرفي متغير در طرح يا پايانميخيلي زياد باشد، امر تتقيق را کامالً دشوار 

گيري آن اشاره نمود.سنجش و واحد اندازه ينظير نام، نوع، مقياس، نتوه

 تعريف واژگان ) مفاهيم ( -و 

معاني ها و اصطالحات معموالً در هر تتقيق تعدادي اصطالح تخصصي وجود دارد. از آنجا که اکثر واژه        

متااوتي دارند، ناگزير بايد اين اصطالحات را به طور دقيق تعريف نمود؛ زيرا ممكن است در بعضي موارد يك 

واژه  يا اصطالح( ماهومي را به خواننده ارائه دهد که اصوالً مورد توجه متقق نبوده و يا براي وي گنگ و 

ها را با تكيه بر يك مرجع معتبر و به طور دقيق، ناماهوم باشد. بنابراين، الزم است پژوهشگر اين گونه واژه

واضح و با کلمات ساده بيان نمايد.

 تجزيه و تحليل اطالعات ) روش هاي آماري ( -ز 

ا تواند به صورت توصياي يگردد که ميدر اين قسمت نتوه توصيف و تجزيه و تتليل اطالعات بيان مي       

 تتليلي باشد.

:اطالعات توصيفي  -1-ز

هاي تمايل مرکزي مورد استااده نظير ميانگين، مد يا نما ذکر شوند.شاخص-1-1-ز     

 هاي پراکندگي مورد استااده نظير دامنه، انتراف معيار يا خطاي معيار بيان شوند.شاخص -2-1-ز    

به آنها اشاره کرد.در صورت استااده از نمودارها يا جداول توزيع فراواني و فراواني نسبي بايد   -3-1-ز   

 اطالعات تحليلي  -2-ز

هاي آماري مورد استااده و هدف از انجام آنها ذکر شود.نام آزمون – 1-2-ز   
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هاي آماري ذکر شود.داري مورد استااده در آزمونسطح معني -2-2-ز   

 رعايت مسائل اخالقي -ح 

ها انجامکند که روي انسانداق پيدا مياگر چه رعايت اصول اخالقي بيشتر در مواردي مص         

شود يا به نتوي با آزادي فرد، شخصيت و موجوديت انسان در ارتباط باشد ولي با اين حال در تتقيقات مي 

هاي روي حيوانات نيز رعايت نكات اخالقي در هر مرحله از پژوهش ضروري است. در آزمايشگاهي و پژوهش

سب مجوز کميته يا شوراي اخالق در پژوهش دانشگاه يا سازمان خاصي مواقعي که انجام پژوهش مستلزم ک

( باشد بايد تأييديه الزم را از شوراي اخالق اخذ و سپس به انجام پژوهش اقدام نمود. مثل آموزش و پرورش 

 همچنين بايد فرم تأييديه کميته اخالق در پژوهش و نمونه رضايت نامه و شيوه کسب رضايت از موارد پژوهش

نامه آورده شود.در قسمت ضمائم گزارش نهايي يا پايان
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«فصل چهارم»

نتایج

در این فصل به بیان نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود. در هنگام نگارش این بخش باید اهداف تحقیق 
خود را به خاطر داشته باشید. یافته های تحقیق باید به گونه ای تدوین گردند که تمام تحلیل های مربوط به 

باشد. هدف این فصل ارائه داده ها و نه تفسیر آنهاست که این فرضیه ها یا سواالت تحقیق در آن ذکر شده 
 امر با استفاده از جدول ها، نمودارها، تصاویر و شرح الزم برای داده ها صورت می پذیرد.

( وقتی پژوهش دارای 1جدول ها معموال در موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند:  -جدول ها -الف

( وقتی مقایسه داده 3( وقتی رابطه بین متغیر ها باید نشان داده شود، 2است، مقدار زیادی داده های عددی 
( وقتی خواننده نیاز دارد که مقادیر اندازه گیری شده 4های عددی در طبقات یا در چند گروه الزامی است، 

در یک جدول برای متغیر ها را به طور دقیق بداند. وقتی می خواهید یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته را 
 وارد کنید. متغیر مستقل را در ستون عمودی و متغیر وابسته را در ردیف افقی قرار دهید.

مطالبی که نمی توان از طریق متن نوشته شده یا جداول چنان بیان نمود که مقصود حاصل  -نمودارها -ب

ک الگو، تغییرات و یا روابط مهم باید به کمک نمودار آن ها را توصیف نمود. نمودار ها برای نشان دادن یشود، 
مورد استفاده قرار می گیرند. نمودار های تهیه شده باید ساده، واضح، مختصر و قابل درک باشند. و از ترسیم 

 نمودارهای تزئینی و شلوغ خودداری نمایید.

انند جداول هنگامی که از تصیر در طرح یا پایان نامه استفاده می شود، الزم است تصاویر) هم -تصاویر -ج

و نمودارها( شماره گذاری شده و شرح مختصری از تصویر در زیر آن بیان گردد. حروف و یا پیکان هایی که 

 قسمت های مهم تصاویر را نشان می دهند باید واضح و مشخص باشند.

به مهم ترین  برای استفاده از جداول، نمودارها، و تصاویر باید ابتدا اختصارا در متن به آن ها اشاره نمود یا
نتیجه ای که می توان از آن ها استنباط نمود اشاره کرد. در این صورت باید جدول، نمودار یا تصویر را در 

 اولین فضای مناسب درج نمود.

جداول، نمودار ها و تصاویر باید خوانا، دقیق و مرتب باشند. هر جدول، نمودار یا تصویر باید بدون نیاز به -
اند اطالعات مورد نظر را داده و یافته های موجود در آن قابل تجزیه و تحلیل باشند. بنابر مراجعه به متن بتو

این باید نام متغیر ها، تعداد نمونه، واحد اندازه گیری، روش آماری و سطح معنا داری و توضیح کامل عالئم 
اختصاری به کار رفته در یک پاراگراف و با یک فونت ذکر شود.

 دارای شماره و عنوان می باشد.ر یا تصویر، هر جدول، نمودا-

شماره ی جداول، نمودار ها و تصاویر، مستقل از یکدیگر می باشد و باید با شماره ی فصل شروع شود.-

نمودارها یا تصاویر باید در عین اختصار، مفید و کامل باشد.، عناوین جداول-
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گردد.ها درج ميها و عناوين نمودارها و تصاوير در زير آنها و شمارهها و عناوين جداول در باالي آنشماره -

 سطر در نظر گرفته شود. 5/1وير برابر انويسي نمودار و تصفاصله باالنويسي جدول و زير -

منبع آن در انتهاي عنوان ضروري  ۀکر شمارچنانچه جدول، نمودار يا تصفوير از منبعي اخذ شفده باشفد، ذ -

 است.

ته داري در نظر گرفهاي تتليلي، تجزيه و تتليل نتايج بايد بر اسفففاس سفففطح معنادر هنگام گزارش يافته     

 آماري ۀشود که به هنگام بيان نتايج هر مرحله، هدف از انجام متاسبشفده بيان شود. همچنين پيشنهاد مي

هاي آماري مورد استااده  مانند ( و شاخصBو  Aميانگين سفطح کلسفترول در دو گروه  ي مانند مقايسفه
( گزارش شود.Xضريب همبستگي، مقدار 2
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 «فصل پنجم»

 گیرینتیجهبحث و 

 بحث -الف

دراین قسمت باید به این پرسش پاسخ داده شود که نتایج بدست آمده در پژوهش چه مفهومی دارند وچه 

 ؟کاربردهایی می توانند داشته باشند

گیرند.سپس برای نگارش بحث، ابتدا باید یافته های مطالعه ، به اختصار بیان شده و به تفصیل مورد بررسی قرار 

با ارائه منابع موثق، یافته ها ونظرات موافق با نتایج پژوهش و مخالف آن عنوان شود. در نگارش بحث باید تالش 

کرد تا بین یافته های پژوهش و مطالعات دیگری که دراین زمینه انجام پذیرفته است به نوعی ارتباط منطقی 

مثال  آیا اختالف مهمی از نی ندارند، دلیل آن را شرح دهید. وابرقرارشود. درمواردی که این نتایج با یکدیگر همخ

 شته است؟نظر برنامه ریزی، تعیین مشخصات، روش اندازه گیری حجم نمونه وجود دا

 نتیجه گیری -ب

نتیجه گیری خود را با اهداف وفرضیات مطالعه ارتباط دهید، اما از اظهارنظر در زمینه هایی که داده ای ندارید یا 

هایی را  –های شما برای نتیجه گیری کافی نیست ، خودداری کنید. البته می توانید تفسیر کنیدونظریه  داده

 مطرح نمایید ولی صریحا بگویید که این ها تفسیر ونظریه هستند وهنوز تایید نشده اند.

 پیشنهادها -ج

هدایت تحقیقات بعدی  محقق بر اساس یافته های مطالعه خودو با هدف روشن شدن زوایای تاریک آن یا

 پیشنهادهای خود را ارائه می دهد.
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 مراجع

مطالب و اطالعاتی که جهت انتخاب موضوع طرح یا پایان نامه، تنظیم اهداف و فرضیات، روش انجام پژوهش 

و استنتاج صحیح ضروری به نظر می رسند باید از منابع معتبر انتخاب گردند.اصول مرجع نویسی در سرتاسر 

ع به ترتیب استناد در متن پایان نامه پایان نامه براساس استاندارد ونکوور می باشد. مطابق شیوه ونکوور، مناب

و با استفاده از اعداد فارسی در داخل پرانتز یا کروشه شماره گذاری می گردند. باید در نظر داشت که به هر 

منبع تنها یک شماره اختصاص می یابد و آن هم در نخستین مکانی است که در متن ظاهر میشود.از همین 

استفاده می شود.با توجه به وجود نرم افزارهای متعدد  -نظر از مکان استنادصرف –شماره در استنادهای بعدی 

توصیه می گردددر هنگام نگارش گزارش طرح  EndNoteو کارآمد در مورد تنظیم منابع، مانند نرم افزار 

 های تحقیقاتی و مقاالت از این گونه نرم افزارها استفاده شود.

 شیوه ونکوور

 تمام فصل های آن یک نفر است( استناد به کتاب) نویسنده

نام کوچک یا آغازه ی نویسنده )در صورت وجود پدیدآورندگان بیشتر ویرگول و در -نام خانوادگی نویسنده

-نقطه ویرگول-ناشر-دونقطه-محل نشر-نقطه-شرح ویرایش-نقطه-عنوان کتاب-نقطه-غیر این صورت نقطه(

 نقطه-شماره صفحات-نقطه-سال نشر

 مثال:

1. Stack A. Comprehensive textbook of hearing. New York: Thieme publisher; 

1999. p.169-75. 

دانستنی های عمومی وزوز گوش. ویرایش اول. تهران: انتشارات دانش فریاد؛  محمودیان س، بیات آ.. 1 مثال:

 . 27-29 ص. .1381

 استناد به فصلی از کتاب 

نام کوچک یا آغازه ی نگارنده فصل )درصورت وجود پدیدآورندگان -فصلنام و نام خانوادگی نگارنده ی شماره، 

-دونقطه–( Inحرف اضافه در یا )-نقطه-عنوان فصل کتاب-نقطه-بیشتر ویرگول و در غیر این صورت نقطه(

نام -نقطه–( Editor)-ویراستار-ویرگول-نام کوچک یا آغازین نگارنده ی کتاب-نام خانوادگی نگارنده کتاب

 نقطه-شماره صفحه-نقطه-سال نشر-نقطه ویرگول-ناشر-دونقطه-محل نشر-نقطه-شرح ویرایش-هنقط-کتاب
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 مثال:

1. Zimmerman RQ. Neurologic disorders and examinations. In: Katz J, Editor. 

Neurology. 4th ed. Philadelphia: Williams and Wilkins; 1994. p. 25-29. 

 مثال:

 . ویرایش سوم.ناجی س. باکتریولوژی اوتیت میانی. در : فرزانه ف، سیمایی ص، ویراستاران. اوتیت میانی .1

 .248 ص.  1380تهران: انتشارات پزشکیار؛ 

 استناد به مقاالت

شکل اختصاری -نقطه-عنوان مقاله-نقطه-نام کوچک یا آغازه ی نویسنده–نام خانوادگی نویسنده مقاله . 2

-ا دوره ) درصورت وجود شماره ی نشریه در داخل پرانتز(یشماره ی جلد -نقطه ویرگول-سال نشر-نشریه

 نقطه-شماره ی صفحه ی مقاله-دونقطه

 مثال:

3. Fredrick L. Recurrent basal cell carcinoma. Arch Dermatol 2000; 136(18): 

1378-92. 

 مثال:

اموگرافی. مجله های درمان هورمونی جایگذین پس از یائسگی در نمای مآذریان آ. بررسی اثرات انواع رژیم . 4

 .62-67: 42؛ 1383ی علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

 استناد به مقاالت الکترونیکی

-مخفف عنوان نشریه الکترونیکی-نقطه-عنوان مقاله-نقطه-نام کوچک نویسنده-نام خانوادگی نویسنده. 1

-شماره ی جلد-نقطه ویرگول-و ماه نشر در صورت لزوم(سال نشر ) -کروشه بسته-کر نوع رسانهذ-کروشه باز

تاریخ دسترسی به مقاله -نقطه–( (available fromآدرس دسترسی به مقاله-شماره ی صفحات-دونقطه

(accessed)-نقطه 

2. Crawn JL, Berg k. Low back pain. Occup Health ( Serial online ) 1995; 36: 56-

90. Available from: http://www. …..Accessed June 26, 2004. 

رسانه ذکر نمی  به هنگام استناد به یک سایت اینترنتی نیز مشابه روش فوق عمل میگردد با این تفاوت که نوع

 استفاده می شود. at availableگردد و جهت معرفی آدرس دسترسی به مقاله از 
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 هااستناد به پایان نامه

ذکر کلمه پایان نامه در داخل -عنوان پایان نامه-نقطه-نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک یا آغازه نویسنده

سال ارائه -نقطه ویرگول-نام دانشگاه-دونقطه-نام شهری که دانشگاه مربوط در آنجا قرار دارد-نقطه-کروشه ها

 نقطه )در صورت لزوم شماره ی صفحات ذکر گردد(.-نامهی پایان 

 مثال:

1. Rag TWS, Road M. Neural plasticity in rats (dissertation). Torento: Univ. 

Torento; 1999. P.79-83. 

 مثال:

 صالحی ز. بررسی تأثیر تمرینات حس عمقی بر تعادل افراد مبتال به پیچ خوردگی خارجی مچ پا ) پایان .1

 .30-35. ص.1379نامه( . اهواز : دانشکده ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ؛ 

در موارد دیگری که برای آنها مثالی ذکر نشده است می توان به کتابهای معتبر دیگری که در این مورد نوشته 

 شده مراجعه نمود.
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«ها پيوست» 

ها، مطالب مكمل، آمار و ارقام و موارد ديگري که به نتوي در ها، بررسيها، فرمپرسشنامه ۀها، نموننامه       

-تشوند. در صورتي که اين پيوسهاي جداگانه آورده مياند به صورت پيوستنامه مورد استااده قرار گرفتهپايان

شوند. اگر در بندي شده و تتت عنوان پيوست الف، ب، ... آورده ميها داراي موضوعات مختلاي باشند دسته

ها اشاره يا مراجعه شود، درج شماره پيوست در داخل پرانتز  پيوست موقع نگارش متن الزم باشد به اين پيوست

گيرد، گذاري صاتات پيوست همانند بقيه صاتات متن صورت ميماره...( الزامي است. آرايش و ش ۀشمار

تواند شامل موارد زير باشد :قسمت پيوست مي

 نامه اخالق در پژوهشفرم يا نمونه رضايت .1

 نامه انجام پژوهش در يك مرکز خاصفرم موافقت .2

 تصاوير .3

 جداول .4

 نمودارها .5

 هانقشه .6

( …گيري هاي نمونه   تاريخچهفرم .7

 ژوهشپ ۀپرسشنام .1

 آموزشي مورد استااده در پژوهش ۀمطالب پمالت يا کتابچ .9

هاي آزمايشگاهي به تاصيل  در صورت لزوم(بيان وسايل و روش .13

 نامهواژه .11

 فهرست واژگان اختصاري .12

 ها يا متاسبات آماري به تاصيل  در صورت لزوم(بيان روش .13

 نامه گواهي پذيرش مقاله استخراج شده از پايان .14
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 نگارنده:
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هزینه این پایان نامه از محل اعتبار طرح تحقیقاتی مصوب شماره )شماره طرح تحقیقاتی ثبت شده در 
دانشگاه( تامین شده است و کلیه حقوق این پایان نامه برای معاونت دیریت تحقیقات و فناوری م
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5فرم شماره 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

ییدیه صحت و اصالت نتایج پایان نامهتأ

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویینام دانشجو

تاریخ دفاعتصویب تاریخ

مقطع تحصیلیرشته تحصیلی

راهنما اساتید/استاد

اینجانبان اقرار می نماییم که:

کلیه نتایج مندرج در پایان نامه مذکور، حاصل کار پژوهشی دانشجو و تحت نظارت و راهنمایی استاد/ اساتید راهنما و -1

بدون هیچگونه دخل و تصرفی انجام گرفته و به موارد نسخه برداری شده از آثار دیگران، مطابق مقررات و ضوابط، ارجاع 

منابع ذکر شده است.شخصات کامل منابع در فهرست داده شده و م

پایان نامه مذکور قبال برای احراز هیچ مدرکی ارائه نگردیده است. -2

در صورت اثبات خالف مندرجات فوق، دانشگاه می تواند به تشخیص خود و مطابق با ضوابط و مقررات حاکم -3

انون ترجمه، تکثیر و نشریات و )دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی، قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و ق

آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی، انضباطی و غیره( با اینجانبان رفتار نماید و اینجانبان حق هر گونه اعتراض 

و یا ادعای بعدی در خصوص احقاق حقوق مکتسبه و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب و ساقط می 

مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقییقی و حقوقی و مراجع ذیصالح )اعم از اداری و نماییم. در ضمن، 

قضایی( به عهده اینجانبان خواهد بود و دانشگاه هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان نامه کامال متعلق به دانشگاه و هرگونه -4

اطالعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه برداری ترجمه و اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه ممنوع 

است و چنانچه مقاله ای از این پایان نامه استخراج و منتشر شود، آدرس شخص دانشجو، نویسنده مسئول و نویسنده اول، 

آدرس صحیح دانشگاه ضمنا نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است.

امضاء نام و نام خانوادگی سمتردیف

استاد راهنمای اول1

استاد راهنمای دوم2

دانشجو3
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