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 همدمق

 

 انشجوی محترم:د

 

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

ي اردکت ،کارشناسی ارشد ازجملهمختلف  عطدر مقا میترين فعاليت در اخذ درجه علعملی کار، مهم

  است.داخته ر، پهستو فوق تخصصی  یتخصص

راهنمايی  لماک هنامر نگارش يک پاياند شمارانگاشته شده است تا  ايبه شيوه ساده راهنمااين 

 دقتبه، مطالب اين راهنما را نامهپايانه قبل از اقدام به نگارش ک دشوتوصيه می شماکند، پس به 

 د. يمطالعه نماي

پژوهشی دوران تحصيلی و گنجينه ماندگار  ايدست آوردهتاري وشن صلنامه، حاپايان

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

آرائی هاي مختلف و صفحهاستانداردها در نگارش مطالب، رعايت توالی منطقی در تدوين قسمت

 است. ضروريمناسب بسيار 

 ازلحاظ نامهپايان کهطوريبهبايد قوانين مربوطه رعايت شود نيز در ضمن در هنگام صحافی  

 ظاهري داراي نمايی زيبا و درخور باشد.
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 نامههدف از تدوین پایان -1

مطابق با مستندات و اصول علمی است. در  ،هاي پژوهشيافته ارائهنامه هدف از تدوين پايان     

بود پاسخ داده شود و  شدهمطرحنامه طرح تحقيقاتی در پرسش قبلاالتی که نامه بايد به سؤپايان

ها و پاسخهاي انجام کار، چگونگی يافتن روش همچنين، قرار گيرد موردبحثهاي پژوهشی فرضيه

 مشخص شوند. مستندات دقيقاً

 کندبررسی می شمارا نامهپايان توجه به اين نکته ضروري است که فردي که نامهپايانتدوين ر د 

 است:زير  هاي ی براي پرسشيافتن پاسخ درصدد

 است؟ شدهمطرح یلاؤچه سق قيحدر اين ت -1

 ؟ داشته استو ارزش بررسی کردن را  بوده ل مناسبیاؤس ،شدهمطرحل اؤآيا س -2

  ؟نداشته است، از قبل پاسخی وجود نامهپاياندر  شدهمطرحال آيا براي سؤ -3

 است؟ متقاعدکننده، شدهمطرحل اؤآيا پاسخ به س -3

 ه است؟داشت بسزايی شايش علم موجود نقزاف رد نامهپايانهاي آيا يافته -4

ات اينکه انجام اين باث االت باال وپاسخ به سؤ ، درنامهپاياندر  شدهمطرحن و واضح مسئله شبيان رو

سهمی در افزايش دانش بشري داشته است، الزم و ضروري است. براي اثبات ارزش و تازگی  نامهپايان

هاي نوشتهساير و  ، مقاالتو جامع بر روي کتب لامک شی، دانشجو بايد نگرشدهمطرحاصول علمی 

قيم به تسمآن داشته باشد و سپس با اشاره با  طتبمرل سائمو  شدهمطرحمورد موضوع  در دموجو

در  شدهمطرحل اؤموجود نشان دهد که از قبل پاسخی براي س منابع علمیدوباره به  هیع و نگاجامر

 . داشته استرا  سیررب و وجود ندارد و موضوع ارزش تحقيق نامهپايان

 تجديدنظربايست در آن ،  میدر برنداردرا  فوقت الؤاسمورد  رد افیاي کهنامه جوابنگر پاياا      

 د.و اصالحات الزم را به عمل آورکرد 
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 نامهپایانساختار عمومی  -2

اصول که  شدهريزيطرح ايگونهبه ارائه گرديده، ين مختصرااي که در نامهپايانعمومی  ارساخت    

تواند اي مینامهاين ساختار عمومی براي هر پايان را برگيرد. نامهپايانهاي مهم کلی نوشتن بخش

 جزاءااما  ،را ترجيح دهند ريگيد رابرخی از اساتيد ساخت تاسممکن قرار گيرد. البته  مورداستفاده

  .هستمشابه  هانامهانيپا تماماصلی در 

 مناسب خود قرار گيرد و از آنآن بايد در جاي  است که هر بخش از اي رسمینوشته نامهپايان      

خواهند جزئيات گزارش علمی استفاده خواهد شد و توسط پژوهشگران آينده که می عنوانبهدر آينده 

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

 صورتبه هانامهپاياناغلب  وتر است ديجيتالی، رايج کامالً صورتبه، نامهپاياننگهداري 

با سهولت بيشتري توسط  نامهپايانکه است  بيترتنيابهد. نشونيز نگهداري می PDFيپرونجاها

در نظر گرفتن اين دقت و با  را با  نامهپايان. بنابراين رديگیمقرار  موردمطالعهپژوهشگران سراسر دنيا 

 احتماالت بنويسيد.

را با دقت مطالعه نمايند  نامهپاياننيز همچون استاد راهنما،  نامهپايانالزم است که اساتيد مشاور      

را که  نامهپايانهاي و همچنين مناسب است که از ساير اعضاي گروه بخواهيم تا بعضی بخش

است مطالعه نمايند، زيرا ممکن  هستايشان است يا با موضوع تخصص ايشان مرتبط  موردعالقه

 هاي ارزشمنديکمک نامهپايانهاي در راستاي بهبود نحوه نگارش و بحث در خصوص يافتهبتوانند 

هاي ويرايش شده را تحويل دهيد، تا فقط نسخه به اساتيد مشاور و ساير اساتيد بخش . ارائه دهند

 موجب اتالف وقت آنان براي تصحيح نکات دستوري، اماليی و ساختاري نگرديد.
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  نامهپایانتن شارچوب برای نوتهيه چ -3

هاي مختلفی تقسيم ها به بخشاز اين فصل هرکدامهاي خاصی است که شامل فصل نامهپايانهر      

 ارچوببراي تهيه اين چ .ارچوبی کامل استامه، تهيه چنانيز نگارش پاابراي آغ اههترين رب،  شودمی

اين فهرست  کهطوريبه .ها  تهيه کنيدآن رمجموعهيزو  فلهاي مختبايد  فهرستی از عناوين بخش

 مطرح خواهد شد. نامهپايانباشد که در  هايیمطالب و عنواندربرگيرنده تمام 

 چارچوباد راهنما اين تبا کمک اس اشد. سپسبصفحه  5تا  2 شدههيته چارچوببهتر است که کل  

 داشته باشيد: مدنظرال زير را همواره رسی نماييد و در اين راستا دو سؤت برا دقب را

هاي و از ذکر عنوان اندذکرشدهتمام مطالب ضروري  عنوان ،ارچوبآيا در نوشتن چ -1

اط نيستند( پرهيز شده است؟ در ارتب موردبحثبا مسئله  مستقيم)مطالبی که  يرضروريغ

 . (حذف کنيد ار هاآندر صورت وجود داشتن اين مطالب )

 . (را اضافه نماييد نب آلدر صورت عدم اشاره به اين مط)است؟  افتادهازقلمآيا مطلبی  -2

  کند.تر میمند و آسانرا نظام نامهپايانکار نوشتن  چارچوباين تهيه بديهی است که 
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  نامهپایانهای مختلف قسمت -4

 هاي زير است:، شامل بخششودمیه که به تحصيالت تکميلی ارائ نامهپايانهر      

 به زبان فارسی  نامهپايانجلد  -

 الرحمن الرحيم( اهللبسمنامه )اول پايان هصفح -

سی رفابه زبان  نامهپايان مشخصاتصفحه  -

 )اختياري( ميفحه تقدص -

 )اختياري(ي رگزاسپاسفحه ص -

)اختياري( حالشرح فحهص -

 نامهپايانصحت  تأييديه -

 نامهپايانبرداري از مجوز بهره -

 چکيدهخالصه يا  -

البطفهرست م -

ارهداها و نموشکل ها،لدوج تهرسف -

رت نياز(هاي اختصاري )در صوانهشفهرست ن -

 مقدمه  : فصل اول -

فصل دوم: مروري بر مطالعات و تحقيقات گذشته -

تحقيقفصل سوم: مواد و روش  -

فصل چهارم: نتايج -

گيرينتيجهفصل پنجم: بحث و  -

فهرست منابع  -

نياز( صورتدر ها )پيوست -

انگليسی زبان چکيده به -
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انگليسی زبان به نامهپايان فحه مشخصاتص -

 انگليسی به زبان  نامهپايانجلد  -
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 به زبان فارسی نامهپایانجلد  -1-4

  .شودتنظيم  زرکوب صورتبهزير و  بايد مطابق قالب نامهپايانجلد  يورمطالب         

              

 ي اسالمی ايرانررم جمهوآ                اه علوم پزشکی شيرازگرم دانشآ

    

 

 علوم پزشكی شيراز  دانشگاه

  (در اين قسمت نوشته شود)نام دانشکده ...... دانشكده 

 
 (در اين قسمت نوشته شود نامهپايانعنوان )

 

 

 توسط:
 ( در اين قسمت نوشته شود وجام دانشن)

 

 

كارشناسی )بر اساس مقطع تحصيلی دانشجو یكی از درجات درجه  جهت اخذ

 شتهر ما)ن......  در رشتهنوشته شود(  وق تخصصی فدكترای /  PhDارشد/ دكتری 

 (تحصيلی دانشجو در اين قسمت نوشته شود

 

 

 :استاد راهنما
 ( در اين قسمت نوشته شود نامهپاياني راهنما ساتيدااستاد/ )نام 

 

 
 (دنوشته شو شمسی در اين قسمت به هجري نامهانياز پا عال دفاسو ه ما) 
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 نامهپایاناول  هصفح - 2-4

 مزين گردد.  همتایببه نام پروردگار  نامهپايانشايسته است که اولين صفحه         
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 به زبان فارسی نامهپایان صفحه مشخصات- 3-4

 .دتنظيم گرد زير صورتبهبايد است و  نامهپايانه بيانگر شناسنامه فحصين ا        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فرمانيداضافه  مربوطهدر قسمت  ،باشد نفر بيش از يک و استاد مشاور نفر 2 نامهپاياني *چنانچه تعداد استاد راهنما

 داور حضور دارند که نام هر دو نفر بايد ذکر گردد. عنوانبهدو نفر استاد  ،PhD يهانامهانيپادر مورد 

 

 متریسانت3↓
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رسانتيمت3↑

 اده نام خب
 (سرفاصله1)

 :نوانع
 

 (سرفاصله2)

 توسط:
 (سرفاصله1)

 وجام دانشن
 (سرفاصله1)

به تحصيالت تكميلی دانشگاه علوم پزشكی شيراز  شدهارائه نامهانیپا

 رشناسی ارشدكاه رجذ دختحصيلی الزم برای ا یهاتيفعالبخشی از  عنوانبه

 وق تخصصی فدكترای /  PhDدكتری 
 (سرفاصله1)

 :یرشتهدر 
 (سرفاصله1)

 ام رشتهن
 (سرفاصله1)

 دانشكده/  گروه 

 علوم پزشكی شيراز هدانشگا

 رانیا -شيراز
 (سرفاصله1)

 *توسط شدهبیتصو ورزیابی ا

 امحل امض                    وهگر  -رتبه علمی  -اد راهنماتنام اس  -1

 اضمحل ام                         وهگر  -رتبه علمی  -د مشاورستانام ا  -2

 اضمحل ام      رتبه علمی  -داور)نماینده تحصيالت تكميلی(د ستانام ا  -3
 

 (سرفاصله2) 

 ل دفاعاماه و س
 

متریسانت 3  

متریسانت 3 متریسانت 4   
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 دیم  قت -4-4

ذکر نام فرد  اختصاص به. اين صفحه اختياري است نامهپايانبه ه صفح ايننگارش و اضافه کردن       

به سليقه شخص بستگی  ،اين صفحهنحوه نگارش . شودمیديم قت نيشاا به نامهپايانه کيا افرادي دارد

 دارد. 

 

 سگزاری  پاس -5-4

در  که اتیموسی، اشخاص يا همکارانساير  ،نامهپايان مشاورو  راهنمااستادان فحه از صدر اين        

رسمی سپاسگزاري  صورتبه ،اندنموده ييا مالی يار فن ،آزمايشگاهیعلمی،  ازنظر نامهپايانانجام اين 

 . شودمی

 

  حالشرح -6-4

يا  نامهپايانمختلف  مراحلمختصري از روند اجراي  حالشرح تواندیمدر اين صفحه دانشجو       

 مختصري از خود را ارائه دهد. حالشرح
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 نامهپایانصحت  تأیيدیه -7-4  

کار  ، حاصلنامهپاياندر  شدهارائهکه نتايج  کندیمزير گواهی  بافرمدر اين صفحه دانشجو مطابق       

 نشده است. يبرداریکپ يمأخذاوست و از هيچ منبعی و 

  یتعالباسمه

............................... دانشجوي رشته ................................... مقطع تحصيلی .......................... به  جانبنيا

و  جانبنيا، حاصل کار نامهپايانکه کليۀ نتايج اين  مينمایم ماييدشماره دانشجويی ........................ 

از آثار ديگران را با ذکر کامل مشخصات  شدهبردارينسخهو موارد دخل و تصرف است  هرگونهبدون 

. در صورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم امآورده

کتب و نشريات و آثار صوتی، ضوابط  تکثيرو مصنفان و قانون ترجمه  موظفان)قانون حمايت از حقوق 

اعتراض در  هرگونهرفتار خواهد شد و حق  جانبنياژوهشی و انضباطی ...( با و مقررات آموزشی، پ

. در کنمیمو تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب  مکتبخصوص احقاق حقوق 

)اعم از  صالحذيضمن، مسئوليت هرگونه پاسخگويی به اشخاص، اعم از حقيقی و حقوقی و مراجع 

 نخواهد داشت.          بارهدراينودم خواهد بود و دانشگاه هيچ مسئوليتی اداري و قضايی(، بر عهدۀ خ

 خانوادگی دانشجو :  ونمنام 

 امضاء و تاريخ :
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  نامهپایاناز  یبرداربهرهمجوز  -8-4

يا مقاالت نگارش براي  نامهپاياناز  يبرداربهرهکه  شودمیزير اعالم  بافرمدر اين صفحه مطابق       

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

 گيرد.

با اجازه استاد يا اساتيد راهنما صورت  نامهپاياندر  آمدهدستبهنتايج از )مقاالت( حاصل مقاله  انتشار

 . رديگیم

 

 حق برداشت

نويسندۀ  ، تنها با هماهنگی استاد راهنما وهااستخراج)به هر روش( چه از متن کامل يا از  يبردارنسخه

توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکی شيراز  شدهارائهو بر اساس دستورالعمل  شدهثبت

 يهانسخه. تکثير (است یدسترسقابلجزئيات از طريق کتابخانه دانشکدۀ مربوط ) است ريپذامکان

 و استاد راهنما موجود، بر اساس اين دستورالعمل بدون اجازۀ کتبی يهایکپبه هر شکل از  ،بيشتر

 نيست. ريپذامکاننويسنده، 

، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شيراز است. در نامهپاياندر اين  ذکرشده مالکيت 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 

، منوط به ذکر منبع و با رعايت ضوابط ديگري يا هر نوشتۀ علمی هامقالهدر  نامهپاياناستفاده از 

 .       هستانتشارات دانشگاه علوم پزشکی شيراز 
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 چكيدهخالصه یا  -9-4

ها، نتايج، بحث و هاي مقدمه، اهداف، مواد و روشخود بايد شامل بخش نامهپايانخالصه هر 

 کلمات کليدي باشد.

 بقيهجذاب باشد تا خواننده را براي خواندن  ايگونهبهبايد  نامهپايانزين چکيده امالت آغج

پردازد يا اينکه آن را به حل آن می نامهپاياناي که سازد. در مقدمه بايد مسئله رغيبتنوشته 

اشاره گردد.  هنيمز ناي رقبلی د شدهانجام قاتقيبيان شود و به تح اختصاربهدهد، قرار می موردبحث

 طوربه ها، مواد و روشهايبندگروه و هدف از انجام آن مطرح گردد. پژوهشلزوم انجام اين  ،ازآنپس

 طوربهعنوان گردد. در قسمت بحث بايد  آمدهدستبهنتايج  نيترمهممجمل بيان شوند و خالصه 

 ه شود.و استدالل منطقی بر اين پايه ارائها ربط داده شوند نتايج و يافتهمختصر، 

در ارتباط با موضوع تحقيق باشد  کامالًواژه يا عبارت کليدي که  پنج در پايان الزم است که 

 کلمات کليدي برگزيده و نوشته شود. عنوانبه

 براي نگارش اين قسمت به سه نکته زير توجه شود:

، اما بهتر است که اين کنندیممطالعه  هابخشاگرچه خوانندگان، چکيده را پيش از ساير  -1

 نوشته شود.  نامهپايانبخش پس از اتمام نگارش 

و براي خواننده است کامل  ،يیتنهابهاين بخش مطمئن شويد که چکيده پس از نگارش  -2

 . هست داریمعن

 کلمه تجاوز کند. 300تعداد کلمات اين بخش نبايد از  -3
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 ست مطالب فهر -10-4

ت رئوس کليه مطالب مندرج در متن سهرف ومختلف  يهافصلعنوان شامل  بخشين ا

، در صفحه فهرست نامهپاياندر متن  شدهارائهعناوين به ترتيب مطابق نمونه زير،  .است نامهپايان

که آن عنوان يا مطلب در آن نگاشته  نامهپاياناز  ياصفحهشماره و روبروي هر عنوان،  شوندیمآورده 

 .گرددیمشده است، ذکر 

 در اين رابطه به نکات زير توجه شود:

 .شوندنمیذکر  در اين فهرست  اندشدهآورده تی که قبل از صفحه فهرست مطالب حافص -1

بايد با اعداد  هاعکس، نمودارها و هاشکل،  هاجدول، فهرست مطالب چکيده، فهرستصفحات  -2

 شوند.  يگذارشمارهبايد با اعداد رقمی  نامهپايانساير صفحات . شوند يگذارشمارهالتين 

 شوند.نوشته  نيچوسط صورتبهو بايد در پايين صفحه  هاشماره -3

 از فهرست مطالب در زير آورده شده است: يانمونه
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 و نمودارها   هاشكل، هاجدولفهرست  -11-4  

 يهافهرست، اندشدهآورده  نامهپايانو نمودارهايی که در متن  هاشکل، هاجدولبايد براي 

 تهيه شود. ياجداگانه

 نامهپاياندر متن  شدهارائهنمودار است که به ترتيب  ياشکل  جدول، شامل عنوان فهرست هر

را به خود اختصاص  ياشماره ،نامهپاياندر متن  ،نمودار يا  . هر جدول، شکلشوندیم يگذارشماره

. شودمیدر فهرست مربوطه قبل از عنوان جدول، يا شکل و نمودار نوشته شماره که اين  دهدیم

 . شودمیذکر  نامهپايانمربوط در  يصفحهنمودار، شماره  ياروبروي شماره و عنوان جدول، شکل 

اعداد اصلی و فرعی به که  شودمینمودار به اين صورت انجام  ياجدول، شکل  يگذارشماره

 . به مثال زير توجه کنيد:شودمیترتيب از چپ به راست آورده 

 (. 3-2شکل ) :شودمی يگذارشمارهدومين شکل موجود در سومين فصل به اين صورت 

 

 اختصاری یهانشانهفهرست  -12-4

است، بهتر  شدهاستفادهمکرر  صورتبهاختصاري  يهانشانهيا  هاعالمتاز  نامهپاياناگر در متن       

که روبروي هر عالمت اختصاري، نام  بيترتنيابهيک فهرست الفبايی تدوين شود  هاآناست که براي 

 کامل آن نگاشته شود.

  نامهپایانكلياتی راجع به نحوه نگارش فصول مختلف  -13-4

داراي پنج فصل اصلی است که شامل فصل اول مقدمه، فصل دوم مروري بر مطالعات و  نامهپايان      

و روش کار، فصل چهارم نتايج و فصل پنجم بحث و ، وسايل موادتحقيقات گذشته، فصل سوم 

، فصلو عنوان  که در آن شماره شودمیبا يک صفحه مستقل شروع هر فصل  .هست گيرينتيجه

 .گرددیمذکر مطابق نمونه زير، 

صفحات  يکادربندنحوه ) .شودمیسطر از لبه کادر طبق الگوي زير درج  5فاصله ه ب صلف همارش

 .(است شدهدادهتوضيح  "نامهپاياننحوه تنظيم صفحات "در قسمت  نامهپايان
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 فصل اول: مقدمه  -14-4

در ابتداي  يانهيزمشيپه اطالعات ارائ، درواقع. است نامهپاياناولين بخش از متن اصلی  ،مقدمه

اي از چند مقوله ، داشتن اطالعات زمينهنامهپايانر براي درك مطلب گا ژهيوبهضروري است،  نامهپايان

باشد که در  يانهيزمشيپطالعات اوليه و احاوي بايد  نامهپايانمختلف الزم باشد. پس اين بخش از 

اين بخش نبايد به توضيح واضحات پرداخته شود بلکه . در است کنندهکمک نامهپايانمطالب  ركد

در نگارش است.  نامهپايانهدف از نگارش اين قسمت آماده کردن ذهن خوانندگان براي درك مطالب 

 داشته باشيد: مدنظرمواره مطالب زير را ه ،مقدمه

 

 

 

 

 

 اولفصل 

 

 مقدمه
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د به مالتی که با استنابايد منابع و رفرنس ج نامهپايان يهاقسمت ساير همچنين در ومقدمه در  -1

ه در ، الزم است کشودمی قولنقل عيناً ياجملهذکر شود. اگر  شودمیکارهاي ديگران نوشته 

 گيومه گذاشته شود.

  ز گردد.  طوالنی شود و بايد از توضيح بديهيات پرهي ازاندازهشيبمقدمه نبايد  -2

 ر مبحثو براي ه شودرعايت  هنگام نوشتن اين بخش  درمطالب  تا خرالزم است که تقدم و  -3

 گردد.اي تعريف سرفصل جداگانه

بايد   گرفتهقرار مورداستفادهدر متن نوشتاري  هاآنترجمه  انگليسی کهخاص  اتاصطالحاصل  -4

 الح يا عبارتنوشتن اصل انگليسی اصط .در انتهاي همان صفحه نوشته شود سيرنويز صورتبه

 .هست ، ضرورياست کاررفتهبه، تنها در اولين جايی که ترجمه آن موردنظر

خفف ي که اين م، بايد در اولين بارشدهاستفادهاگر براي يک اصطالح خاص از يک کلمه مخفف  -5

 ود.آورده ش سيرنويز صورتبهشده است، اصل اصطالح انگليسی  کاربردهبه

 هدف 

ه ا توجه بببايد  ، اهداف انجام پروژه تحقيقاتی بايد عنوان شود. در اين بخشاولدر پايان فصل  

شرح داده شود و  وضوحبه نامهپاياندر دو بخش پيشين، هدف از انجام کار  شدهارائهاطالعات 

ن ايعنوان شود. نحوه نگارش  صراحتبه شدهدادهپاسخها که در تحقيق پيش رو به آن یسؤاالت

 بخش و بيان صحيح و صريح اهداف، اهميت زيادي دارد.

 و تحقيقات گذشته  مطالعات مروری برو 1 چارچوب پنداشتیفصل دوم:  -4-51

 گرفتهانجام موردنظرمقوله  بر روي درگذشتهش به بررسی مطالعات و تحقيقاتی که خر اين بد      

پشت سر هم  صورتبهتنها بيان تحقيقات گذشته  . در نوشتن اين بخش،شودیمرداخته پ ،است

ه گردند ارائ يطوربه هاآنيج نتا تيدرنهاشوند و  يبنددستهنيست، بلکه بايد تحقيقات مشابه  موردنظر

                                                
    فلسفی و پارادایم پژوهش و سپس دانش  یربنایزالزم به ذکر است که در مطالعات کیفی در فصل دوم ابتدا  1

در این زمینه  شدهانجام یهاپژوهشو در انتها  ردیگیمقرار  موردبحثموجود در خصوص مفهوم مربوطه 

 بررسی و نقد خواهد گردید.
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شخصی  ريهظ.  در اين بخش ننده القا نمايدرا در ذهن خوان موردنظراز مطلب کلی  يبندجمعکه يک 

باشد که نواقص کارهاي قبلی،  ياگونهبهاما روند نوشتار بايد  ،شودذکر نمی نامهپايان دهندهارائهفرد 

 را روشن نمايد. موجود ابهامات يا اشکاالت

 تقسيم شود. ايی منطقیهبخش هاي فرعی بهه از سرفصلدافتساا بايد بنيز  نامهپايانخش از باين  

 تحقيقوش ر ود وامفصل سوم:  -16-4

 . گرددیمتقسيم  تحقيقبه دو بخش مواد و روش  فصلين ا       

ذکر مشخصات آن  اب قيقدر تح مورداستفادهمهم  و مواد ست فهرست کليه وسايلازم در بخش اول ال

 نام کمپانی سازنده، محل ساخت و شماره کاتالوگ ارائه گردد.  ازجمله

اين  ارائهدر توضيح داده شود.  مورداستفاده يهافنها، روش تحقيق و بندي، گروهدر بخش دوم بايد

 توضيحات به موارد زير توجه شود:

 بهتر است که جمالت با افعال مجهول نگاشته شود. -1

در  یموردبررس يهانمونه، تعداد يبندگروه، نحوه آزمودنی يهانمونه، ويژگی يريگنمونهشرايط  -2

 داده شود.هر گروه و ... با دقت شرح 

اگر فرد ديگري  کهطوريبه داده شود،جزييات دقيق توضيح  انيباب ،انجام مطالعه يهاروش -3

 را تکرار کند بتواند بدون مشکل اين امر را انجام دهد. آن هدخواب

اند، گذاري کردهها را پايهپژوهشگرانی آن قبلهايی است که روش ،مطالعه هاي انجام اگر روش -4

و  داده شودتوضيح  یطورکلبه آن روشذکر تمام جزييات الزم نيست و در اين حالت بهتر است 

 .گردد( ذکر موردنظرهاي منبع يا منابع مربوط )رفرنس

 قرارگرفته مورداستفادهمتعددي  يهاروشمختلف موضوع تحقيق،  يهاجنبهبراي بررسی اگر  -5

مربوطه در  روش کار ) آزمايش ،...(و شرح  شودبا يک عنوان مشخص  هرکدامالزم است که ، است

 . آورده شوداين قسمت 

 .شودبيان  هاآنها و ميزان اعتبار و قبولی ها، فرضيهمحدوديت -6
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 .شودها ذکر داده ليوتحلهيتجزهاي آماري و روش مورداستفادهآماري  افزارنرم -7

 هایافتهو  جیاتن فصل چهارم: -17-4

و ه نتايج براي ارائشود.  ارائهدر اين قسمت  بايد متناسب با نوع مطالعه آمدهدستبه يهايافته      

 به موارد زير توجه شود: هايافته

 گذشته استفاده شود. بازمان يهافعلبراي نگارش اين بخش بهتر است که از  -1

و اگر بخش نتايج طوالنی است و موضوعاتی  شودمنطقی معرفی  یبانظميد با هاداده -2

 .گرددجداگانه انجام  طوربه بايدگيرد، بيان نتايج هر موضوع  یدربرمگوناگونی را 

توان را می هايافتهبسيار مهم است.  آنه دقت در ارائه نتايج و در اين بخش، انتخاب روش ارائ -3

 ه کرد. هاي معمول ارائوير و يا ساير روشدر جدول، با رسم نمودار يا تص

 گويا باشد.  کامالًجداول، تصاوير و نمودارها بايد  توضيحات مربوط به – 1-3

توضيحات مربوط به جداول بايد در باالي جدول و توضيحات مربوط به تصاوير و  -2-3

 نوشته شود. هاآننمودارها در زير  

 يیهاتفاوتگيري، تعداد نمونه و نشان دادن در نمودارها و جداول، ذکر واحدهاي اندازه -3-3

 مرسوم ضروري است. عالئمهستند، با  داریمعناري آم ازنظرکه 

بير و تفسير علی از تو شوداشاره  آمدهدستبهمثبت و منفی  يهايافتهبه بايد سمت قدر اين  -4

 .گرددخودداري  هاآن

 قولنقلو ذکر  هادادهاز  شدهاستخراجدر مطالعات کيفی ذکر طبقات و زير طبقات  -5

 توانیممفهومی در اين قسمت  يهامدلضرورت دارد. از نمودارها و  کنندگانمشارکت

 استفاده کرد.

 گيرینتيجهو  ثبحفصل پنجم:  -18-4

بايد بخش باشد. در اين قسمت  اين ، نگارشنامهپايانترين مراحل نگارش رشايد يکی از دشوا      

 . شودبيان  نامهپاياني هايافتهمعناي 



25 

 .شودمنطقی تقسيم  يهابخشبه ، فرعی يهاسرفصل با کمک بايدي پژوهش، بحث هايافتهبر اساس 

در خصوص موضوع  شدهاثباتذکر حقايق  يد باا بار، بحث و بررسی هابخشاز اين  هرکدامدر 

، سپس بحث نمودرا بيان  آمدهدستبهنتايج  نيترمهمو در چند جمله مختصر،  کردآغاز  قيموردتحق

علمی موجود  يهاتيواقعکه نتايج با  شودسعی کرد. در اينجا بايد را آغاز  آمدهدستبهدر مورد نتايج 

ساير پژوهشگران در اين با نتايجی که  در اين پژوهش  آمدهدستبهنتايج الزم است که . شودتوجيه  

قرار  موردبحثو  شودلی ذکر بق شدهانجام يباکارهاموارد مغايرت . شوداند مقايسه ه دادهرابطه ارائ

بررسی  "در قسمت  شدهعنوانتکرار مطالب  وجهچيهبه)به خاطر داشته باشيد که اين بخش  گيرد

 نيست(.  "نتايج"يا قسمت  "مطالعات و تحقيقات گذشته

 به ساير شرايط آزمايش تعميم نتايج چگونگی ط ميان نتايج برقرار شود وبارتادر 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 شدهارائهمقدمه  که در بخش يانهيزمشيپتفسير نتايج بايد بر اساس  ر وبيتع

 تبيين گردد.  نامهپايانل اصلی اؤارتباط ميان نتايج حاصله کنونی و س

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

در نظر بايد  هاآننتايج وجود دارد. توجه کنيد که تمامی  توجيه ندين توضيح برايچ "معمول -1

 حالنيدرع هستند. از پروژه حاضر آمدهدستبهکه موافق با نتايج توجيهاتی  تنهانه و گرفته شود

 يهااستداللو تنها به  روي آورده نشود هايافتهکه به هر توضيحی براي توجيه  دقت شودبايد 

 .شودمحکم و منطقی اکتفا 

 . ه شودارائ رك و توجيه منطقی براي تعابير و تفاسيرددليل، م -2

 .شوداشاره  وضوحبهها جديد حاصل اين تحقيق و اهميت آن يهاافتهيبه  -3

 .شونداکثر اوقات، نتايج منفی نيز ارزشمند هستند. اين نتايج  بايد مانند نتايج مثبت تفسير  -4

 مرتبط در محل مناسب، ضروري است. يهارفرنسدر نگارش اين بخش، ذکر  -5
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  گيرینتيجه- 1-18-4

و  نيترمهمدر اين قسمت نوشته شود.  گيرينتيجهتحت عنوان  حث بايد قسمتیبپس از اتمام       

 شدهمطرح لؤاسبه و با توجه  شودیمنگاشته  ،آمدهدستبهمشاهدات نتايج و بيانی که از  نيتریاساس

 توضيح داده شود. آمدهدستبه هایبررسو  هابحثنتايجی که در راستاي انجام  بايد نامهپاياندر 

منجر به کار کنونی  هک دييدج هايهابه ديدگ و عنوان شودالصه خ صورتبهو تعابير جديد  تهداامش

  .گرددگرديده است اشاره 

و مواردي که براي اصالح کار و تحقيقات آينده در  هاپيشنهادا، هتوصيه معمول ش،ايان اين بخپدر 

 .شودیممحقق است، عنوان نظر 

 

 عبامنفهرست  -19-4

ه، جلم ب،کتامقاله،  ازجمله)  مراجع و منابع یتمامبهبايد  ماًتح، نامهپايان مختلف يهابخشدر         

ترتيب  هب هاآن فهرست و شود، اشاره است قرارگرفته مورداستفادهمصاحبه و ...( که در تدوين رساله 

در صورت لزوم يا مرجع منبع  يک هادن بد عاجرا .گرددم يتنظ ،نامهپاياندر  هاآنيت بيان واول

 .استبالمانع  بندايان هر د در پعدمت دفعاتبه

 

    و تنظيم فهرست منابع جاعروه انح  -1-19-4

از اين برنامه، کار  استفادهصورت پذيرد.  Endnoteبهتر است که اين کار با بهره بردن از برنامه 

در صورت استفاده از برنامه  .دينمایمدقيق  حالنيدرع سان وآ را بسيار نوشتن فهرست منابع

Endnote  کهیدرصورتکار رود. ه ببراي نگارش فهرست منابع در زير بايد  ذکرشده يهاروشيکی از 

 :گرددبايد قواعد زير در تدوين اين بخش رعايت نيز  شودنمیاز اين برنامه استفاده 
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استفاده از روش  هاآنوجود دارد. از ميان  مورداستفادهچند روش معتبر و جهانی براي ارجاع به منابع 

بايد  نامهپايان ره رد بديهی است. شودیمتوصيه  هانامهانيپادر تدوين  سال-يا روش نام ياياشماره

  فقط از يک روش استفاده شود.

  ياياشمارهوش ر -1

در تمام متن براي مراجعه ، پسازآنکه  شودیمداده  ياشمارهدر اين روش به هر منبع      

و منابع  هارفرنس هراذکر شم ،در داخل متن .شودیماز آن شماره استفاده ، موردنظربه منبع 

مطلب مشخص باشد،  یدرستبه کهطوريبه ،جاي ممکن الزامی است نيترکينزددر 

براي دادن ، ياشماره درروشبرگرفته از کدام مرجع است.  نامهپاياندر متن  شدهنوشته

 از يکی از دو روش زير استفاده کرد: توانیمشماره به هر منبع 

 روش ترتيب ارجاع -الف

 موردنظربه منبع اطالعاتی  ياشماره، نامهپايانبه ترتيب ورود اطالعات در متن در اين روش، 

 . در ليست منابع به ترتيب وارد خواهد شد هاشمارهو همان  شودیمداده 

 نام-روش ارجاع -ب

به  ياشمارهو بر اين اساس  شوندیمدر اين روش، ابتدا منابع به ترتيب فهرست الفبايی نوشته 

مورد ارجاع قرار  موردنظراز متن که منبع  يیهرجاو در  شودیمهر منبع اختصاص داده 

  .شودیم، آن شماره ذکر رديگیم

 سال -نام شور -2

نوشته شد،   نامهپايانکه مطلب برگرفته از يک منبع خاص، در متن  نيازاپسروش،  ينا در

بايد دقت شود که بين نام نويسنده و . شودیمنام نويسنده و سال انتشار آن منبع خاص در پرانتز ذکر 

نويسندگان به ترتيب  مان، هافهرستدر قسمت در اين روش، گذارده شود.  فاصلهکيسال انتشار 

 . شودیم وارد حروف الفبا
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نگارش "به کتاب  ديتوانیمفوق  يهاروش از هرکداميات نحوه ارجاع به ع از جزئ)براي اطال

نوشته ويکتوريا مک ميالن ترجمه مهرداد زمان پور و سارا کشتگر، صفحات  "مقاله در علوم زيستی

 مراجعه نماييد(. 155تا  149

 

 فهرست منابع سازیآماده -2-19-4

ارجاع شده است. اگر از  هاآنفهرست منابع شامل مشخصات کامل منابعی است که در متن به          

اما در غير  و در دسترس است شدههيته  یراحتبه، فهرست منابع باشد شدهاستفاده Endnoteبرنامه 

. در نوشتن بخش فهرست منابع رعايت در نوشتن اين قسمت دقت بسيار زيادي الزم استاين صورت، 

 ، ضروري است. شدهدادهکه در زير توضيح  صورتبه یدهآدرسروش 

 با یک نویسنده  ییهامقاله-1-2-19-4

شود.  تيتبع ريز يهاقالباز يکی از  که يک نويسنده دارند، بايد يیهامقاله براي نگارش مشخصات     

زير  ترتيبفهرست منابع بايد  تهيهباشد در  شدهاستفاده ياياشمارهدهی از روش  عاگر در ارجا

 شود: رعايت

نام خانوادگی نويسنده حرف اول نام نويسنده. عنوان کامل مقاله. نام مجله. سال  -شماره رديف   

 شماره مجلد: شماره صفحه.  ;چاپ

 :مثال 

1- Adams MD. Mutation of a mutL homolog in hereditary colon 

cancer. Sciences. 1994;263:1625-1629. 

زير  ترتيبباشد، در تهيه فهرست منابع بايد  شدهاستفادهسال -اگر در ارجاع دهی از روش نام     

 شود:  رعايت

عنوان کامل مقاله. نام  .نام خانوادگی نويسنده حرف اول نام نويسنده. سال چاپ -شماره رديف        

 : شماره صفحه. شماره مجله . مجله
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 مثال:

1- Adams MD. 1994. Mutation of a mutL homolog in hereditary 

colon cancer. Sciences. 263:1625-1629. 

قرار گيرد  مورداستفادهارد، بهتر است که مخفف جود دو ياشدهشناختهاگر براي نام مجله، مخفف     

 .رددگنام کامل مجله قيد  صورت نياو در غير 

 بيش از یک نویسنده با ییهامقاله-2-2-19-4

    نظر گرفته  زير درموارد  براي نگارش مشخصات منابعی که بيش از يک نويسنده دارند، بايد  

 :شود

با يک  يیهامقالهدر مورد  ذکرشدهنويسنده داشته باشد، قالب کلی  دو يا سه يامقالهچنانچه 

اول اسم نويسندگان به همان ترتيبی و حرف  با اين تفاوت که نام خانوادگی ،بايد رعايت شود نويسنده

 گذاشته شود.  کاملو بين نام هر نويسنده با نويسنده بعدي يک  گرددذکر  ،که در مقاله آورده شده

 ازآنپسبيش از سه نويسنده داشته باشد، ذکر مشخصات سه نويسنده اول کافی است و  يامقالهاگر 

 .قيد شود "and et al ,."در مورد منابع انگليسی و ".همکاران، و "در مورد منابع فارسی بايد 

 مثال:

1- Grady WM, myeroff LL, swinler SE, and et al. Mutational 

inactivation of transforming growth factor beta receptor type II in 

microstallate stable colon cancers. Cancer Res. 1999; 59:320-324.  

 

 كتاب:-3-2-19-4

زير نوشته  صورتبهبايد  یطورکلبهمربوط به نويسنده و عنوان کتاب مانند مقاله است و  يهاقانون

 شود:

نام خانوادگی نويسنده حرف اول نام نويسنده. عنوان کامل کتاب. شماره بازنگري. محل  -شماره رديف

 شماره صفحه.  ;سال چاپ ;چاپ: ناشر
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  مثال:

  

1- Ganong WF. Review of medical physiology. 23th Ed. Lange Medical books: 

McGraw Hill; 2009; 340-347. 

ذکر  به یباشد لزوم قرارگرفته مورداستفادهمرجع  عنوانبه موردنظرکل کتاب  کهیدرصورت -

 .نيست هاصفحهشماره 

 نام نويسنده ضرورت دارد.  زاذکر نام مترجم پس مه باشد له اثر ترجقايا م بکتا کهیدرصورت  -

به هر  توانیمزايی است مجنويسنده  رايامختلف آن د يهافصلچنانچه  ،کتب مرجعدر مورد  -

. مشخصات اين منبع  اديک شماره در قسمت مراجع اختصاص د ،قرارگرفته مورداستفادهفصل که 

ب مرجع ات کتاخصمش Inو سپس با استفاده از کلمه  شودیمفصل شروع  ن آننويسنده و عنوا بانام

 .شودیمنوشته  بعدازآن

 

1- Lowy AM, and Beech DJ. Oncologic surgical emergenices, In: Berger DH, Fejg BW, 

and Fahrman GM. The M.D. Anderson surgical oncology نهيدست . Little Brown: Boston; 

1995; 369-91.  

 

 

 منابع الكترونيكی:-4-2-19-4

 :شودبراي استناد به منابع الکترونيکی از قالب کلی زير پيروي 

نام خانوادگی نويسنده يا نويسندگان)در صورت مشخص بودن( حرف اول نام نويسنده يا  -شماره رديف

که روي صفحه  يیهاواژهنويسندگان. عنوان نوشتار )اگر عنوان خاصی نداشت، چشمگيرترين 

سازمان يا کسی که مسئول انتشار يا پشتيبان مالی آن )ناشر  ;انتشار. محل ] اينترنت [(. دينيبیم

 آدرس اينترنتی سايت ;است(. تاريخ
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 مثال:

1- Information about influenza pandemics [internet]. Centers for disease 

شيواپا  and prevention (US); [updated 2005 Mar 8; cited 2005 Apr 11]; 

[about 2p.]. Avalabile from http://www.cdc.gov.flu/avian/gen-

info/pandemics.htm 

 

 سایر ارجاعات:-5-2-19-4

، کارهاي هاشيآهم  يهامقاله، هانامهانيپابراي نوشتن فهرست ساير ارجاعات مثل ارجاع به 

نوشته ويکتوريا مک  "نگارش مقاله در علوم زيستی"به فصل ششم کتاب  توانیمدر دست چاپ و ..... 

 يهاروشدر اين فصل جزييات تمام   .ودمراجعه نم ميالن ترجمه مهرداد زمان پور و سارا کشتگر

 آورده شده است.ارجاع دهی به منابع مختلف 

 

 هاوستيپ -20-4

براي  ،هاآن اشاره به اما ،نيست نامهپاياناصلی  تارخسا جزوکه  شودیم مطالبی ذکرش خر اين بد

 زم و ضروري است.ال ،عد کردن هر چه بيشتر وياقتو متوسط خواننده  نامهپايانبررسی و مطالعه 

 شامل موارد زير باشد: تواندیم هاوستيپ

 در دسترس نيستند. یراحتبهی که مراجعاطالعات  مطالب يا -

 کند. یدهجهت نامهپاياندر راستاي کار  یدرستبهي که ذهن خواننده را ليدک قالهيک م -

 آمدهدستبه)محتويات اين جداول نبايد اطالعات  ديا دو صفحه باشن يکاز  شتريکه ب يیهاجدول -

 باشد(. نامهپاياندر  شدهانجام يهاشيآزماحاصل از 

 بيش از يک يا دو صفحه باشند. هحاسباتی کم -

 است. قرارگرفته مورداستفادهکه در طرح تحقيقاتی  ياپرسشنامه -

 است. قرارگرفته مورداستفادهاز بيماران که در طرح تحقيقاتی  نامهتيرضارم ف -

http://www.cdc.gov.flu/avian/gen-info/pandemics.htm
http://www.cdc.gov.flu/avian/gen-info/pandemics.htm
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 است. شدهچاپ نامهپايانمقاله يا مقاالتی که از طرح تحقيقی  سينوشيپاصل يا  -

 .باشد نامهپايانمربوط به روندهاي تکميلی که جزئياتی  -

 

 یسيبه زبان انگل دهيچك -21-4

ترجمه  حيفص یسيبه زبان انگل نامهپايان یفارس دهيبخش بهتر است که متن چک نينوشتن ا يبرا

 شود. تيبخش رعا نيدر ا دهيو نوشتن چک یسيگردد و تمام قواعد نگارش انگل

 

  یسيبه انگل نامهپایانمشخصات صفحه -22-4

 گردد. ميتنظ ريز صورتبه دياست و با یسيبه زبان انگل نامهپايانصفحه شناسنامه  نيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   
 رسانتيمت3 ↓
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  یسيبه زبان انگل نامهپایانجلد  -23-4

 شود. ميزرکوب تنظ صورتبهو  ريمطابق قالب ز ديبا نامهپايانپشت جلد  مطالب
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 هاجدول، نمودارها و هاشكل -5

آن شکل،  ديپرداخته شد، با نامهپاياندر  یجدول ايبه شرح شکل، نمودار  نکهيازاپس      

، نمودارها و هاشکل یممکن آورده شود. الزم است که تمام يجا نيجدول در اول اينمودار 

 هاآنبه  یمتوال صورتبهشوند و در طول متن  يگذارشمارهو مستقل از هم  بيبه ترت هاجدول

و  نمودارهاو   هاشکلدر زير  ديو .... با 1، جدول شماره 1شکل شماره  مثالعنوانبه. شوداشاره 

 :رديقرار گ مدنظر ديبا ريخصوص موارد ز نيتوضيحات مناسب ذکر شود. در ا هاجدول يباال

 و واضح باشند. ايگو يااضافهشرح  چيو بدون ه يیتنهابه هاجدول، نمودارها و هاشکل-1

 ذکر شوند. يريگاندازه يواحدها-2

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

 مشخص باشد.  هاجدول يهادادهيروبر  اينمودارها  يخطا بر رو زانيم -4

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

 و تنظيم شوند. يآورجمعپراکنده در قالب يک جدول  يهاداده -6

 کنترل شود. هاشکلو  هادادهميان  یهماهنگ -7

 شوند. انيدر متن ب هاشکلو  هاجدولاطالعات مهم -6

 

 

 

 

 

 

 

 

  نامهپایانوشتن نبرای  یزیربرنامه -6 



36 

در  و انجامدیمبه طول  ،کنندیمفکر دانشجويان  معمول ازآنچهيشتر ب نامهپاياننگارش       

 . گرفتدر نظر  نامهپايانماهه را براي نوشتن  4زمان حداقل بايد  ،هايزيربرنامه

ر ما ينا بهن است. براي سرعت بخشيد مستلزم صرف زمان و دقت بسيار نامهپايان ت نوشتنقدر حقي

از زمانی که به انجام  نامهپاياند و نوشتن وجود داشته باش شدهبنديزمانبهتر است که يک برنامه 

، وقت ديگريهر بهتر از در اين زمان،  .گرددآغاز  ،شودیماطالعات پرداخته  يآورجمعو  هايآزمايش

چون تنها در اين زمان است که تمام جزييات مربوط به  نوشت، ار کار روش فصل مواد و توانیم

 هادادهو  اتعزمانی که اطال بهتر است .وجود دارددر ذهن  یروشنبهمراحل مختلف انجام کار 

تا  کندیمکمک  محققه بين امر ا. شوده تهيمربوطه  ينمودارهاجدول يا است،  شدهيآورجمع

اطالعات  آوريجمعو بتواند بر مشکالتی که در راستاي  وردآ به دستت تصويري ذهنی از اطالعا

که  تجداول مربوطه،  بهتر اسو  انموداره و رسم آماري يهاآزمودنپس از انجام . دائق آيف وجود دارد

کامل  هاجدولزمانی که نمودارها و  شوند.منطقی منظم  يبیتتر با و شدهيبنددستهاين اطالعات 

حث ب"فصلبه  توانیم، يجاتن فصل نوشتن در حين. پرداخته شود "تايجن " فصلتن به نوشبايد  ،شدند

 جيتدربهتا  دهدیماست و به محقق زمان تفريحی در نوشتن  "معمول ر. اين کانيز فکر کرد "سیرو بر

يک محقق . باشد هاآنرا در ذهن خود بررسی کرده و به دنبال توجيه علمی براي  آمدهدستبهنتايج 

و  نقدبهو اقدام  سينوشيپتهيه   ،گزارش انجام تحقيق از هر فرصتی براي نوشتن لوط ردهميشه 

 .کندیمبررسی کارهاي ديگران و مواردي از اين قبيل استفاده 

 يهانوشتهاز  دانشجو بتواندکه  شودیماين  زمانع ا ،افیک سیبا سرعت و بدون برر نامهپاياننگارش 

 . خود به نحو احسن دفاع نمايد

 

 

 

 داشت مدنظر نامهپایاننكات مهمی كه باید در هنگام نگارش   - 7
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چه کسانی  نامهپاياند که خوانندگان نبه اين مسئله توجه داشته باشبايد همواره دانشجويان       

ت نسبی در مورد عاالاط هاآن "معمول .خوددارندرا در ذهن  يانهيزمشيپطالعات د و چه اهستن

 حاصل ديگري ندارد، نامهپايانمسائل جز زياد کردن حجم  گونهنياو ذکر  مسائل عمومی دارند

داده مشخص توضيح  صورتبهمفاهيم و مضامين جديد  مهم،جزئيات  بهتر است که تنها پس

تالش کند در ذهن خود فردي واقعی را تجسم ، دانشجو بايد نامهپايانبراي نگارش بهتر . شود

 طوربه ار ودخ اتريظبراي وي ن خواهدیم دارد و وي آگاهی  يانهيزمشيپطالعات از ا هک نمايد

ياري  نامهپايانو مفيدتر  بهترچههيه و تنظيم هر ترا در  دانشجومستقيم توضيح دهد. اين امر 

 . دينمایم

را  نامهپايانکار خوانندگان ، همواره به اين امر مهم توجه داشته باشيد که نامهپاياندر نگارش        

با  حدس بزنيد، بر همين اساس، ديتوانیمخود را  نامهپايان ٔ  نهيدرزماالت متداول ؤس .مشکل نکنيد

. هر چه درار دهيق خوانندهرا در اختيار  هاآنپاسخ  یراحتبه ديتوانیم مناسب نب عناوينتخاا

تالش بيشتري  ،هاآوردننتايج و دست  ،پاسخ آن ،ل تحقيقاؤخوانندگان مجبور باشند براي يافتن س

 ت. شدا دح خواهري و اصالشما نياز بيشتري به دوباره نگ نامهپاياننمايند 

بايد اطمينان  وجودنيباااست.  دادهيجااطالعات را در خود  زوسيعی ا مشما حج نامهپايان       

ر . به خاطاندکردهآشکار دريافت  ومستقيم  طوربهرا  الت مهماؤداشته باشيد که خوانندگان پاسخ س

 بيان  هاخيتارنتايج را با ذکر  هک يداشب تهالش داشت ديابنداستان نيست و  نامهپايانيد شبا هداشت

مهم  ول اساسی اؤپاسخگويی به چند س منظوربهاست که  يانوشته نامهپايانلکه ب ،کنيد

 است. شدهريزيطرح

 ،رودیم ريتع دکطدر مق نامهپاياندر مقطع کارشناسی ارشد و يک  نامهپاياناز يک  نتظاري کها     

و  هاآوردنست دنيست بلکه در مورد اهميت و سطح  نامهپايان رمف ر شکل ود توافت. استت متفاو

و  دينمایمرا حل  يتریاساسمقطع دکتري مسائل  نامهپايان .هست شدهمطرح سؤاالتمسائل و 

 ملع يشدر افزا شدار ارشناسیک نامهپايان یمشارکتسهم  .در بردارد زرا ني يترمهم يهايافته جهيدرنت

معمول در  شدهشناخته يهاروشفنون و  يريکارگبهيا  ،از علم یبهبود يا بهسازي بخش در حدشر ب

 باشد. داشته هاانساندر دانش  يانوآورانهو  تيپراهم تکثيردکتري بايد  نامهپايانولی  ،استيک بخش 
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 نامهپایانمتن  ریگنزبا -8

م و در هنگا شودبازنگري  ،شدهنوشتهبايد متن  ،و پس از اتمام آن نامهپاياندر هنگام نوشتن        

 :داشت مدنظربازنگري موارد زير را بايد 

 باشند. شدهنوشتهصحيح  تهديککلمات فارسی يا انگليسی بايد با  -1

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

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

 و ....( رعايت شود. کامل)نقطه،  يگذارعالمتقوانين مربوط به 

 .شودبودن جمالت اطمينان حاصل  از کامل -1

 نی پرهيز شود. الت طوالبردن جمار از بک -2

 .شودخودداري  ت سر همشبردن دو کلمه منفی پار از بک  -3

 مثالعنوانبهر خودداري شود. يپذ کمی است بردن صفات کيفی براي توصيف مفاهيمار از بک -4

 mg/dl  10بيش از يبادیآنتمقدار " عبارت، "زياد است يبادیآنتمقدار " ترعبا يجابه

 .شود کاربردهبه "است

، اندنشدهتوضيح داده  قبليا عالئم اختصاري که  راستاندارديغاز به کار بردن عالئم اختصاري  -5

 پرهيز شود.

 

 

 

 

 

 نامهپایان تعداد صفحات -9
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، يرضروريغاز عنوان کردن مطالب بايد  حالنيدرعبايد کامل و دقيق نوشته شود ولی  نامهپايان     

صفحه باشد و از  200 نامهپايانبهتر است که حداکثر تعداد صفحات  تکراري و نامرتبط پرهيز نمود. 

 اختصاص يابد. بر مطالعات و تحقيقات گذشته مروريصفحه آن به مقدمه و  30اين ميان، حداکثر 

، به حد مطلوب رسانيده شود و براي خالصه کردن مطالب نامهپايانبراي اينکه تعداد صفحات 

 توجه شود: زير به نکات

 شودبيان  نامهپايانننده براي درك و فهم بهتر انياز خو ضروري و در حد يانهيزمشيپمطالب  نهات -1

 .(نيست موردبحثدر خصوص موضوع  شدهعنوانذکر کليه مطالب  نيازي به)

بايد بلکه  نيست،در متن  ذکرشده يهاجدولو  هاشکلواي تمح جزءجزءبهتوضيح  لزومی به -2

 .شود گوزبا در متن هاجدولو  هاشکلاجزاء و روندهاي موجود در  ،الگوها نيترمهم

 به  نامهپاياندر  آمدهدستبهنتايج  اي و عملی توسط مشاهدات "مستقيمکه  يیهايريگجهينت -3

 .شودحذف  ،رسندنمیاثبات 

يا نتايج  تداهشاا مب عیرف صورتبه که يیهابحثيا ناقص  و جهينتیب يهابحثو  و تفسير تعبير -4

 .ندشو حذف، مرتبط هستند

  

  



40 

 نامهپایانم صفحات ينظت هونح -10

 بايد رعايت شود: نامهپايانصفحات  تمام موارد زير در تنظيم         

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

 فارسی ثابت است.  نامهپايان مام صفحاتتدر  يبندهيحاش. اين شود

 (زيرنمونه ). در نظر گرفته شودواحد  5/1 نامهپاياندر تمام  فاصله سطرها -2

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
 

 سانتيمتر 3↓

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رسانتيمت 3

→ 
 رسانتيمت 4

 ← 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 رسانتيمت  3↑

، ذکرشدهنامه عالوه بر رعايت تمام موارد در هنگام  نوشتن پايان   

بهتر است که ترجمه فارسی مربوط به اصطالحات انگليسی را 

که در کتب معتبر فارسی براي آن  ياترجمهبنويسيد، يعنی 

خواننده  کهنيااست. در ضمن براي  کاررفتهبهاصطالح انگليسی 

متوجه شود، بايد عين عبارت  شمارامنظور  یدرستبهنامه، متن پايان

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

 متن با يک شماره مشخص نماييد.

 

 

 

 

 

1-Footnote 
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، صفحه مقدمه است. صفحات قبل از مقدمه با اعداد يونانی يا نامهپايان دارشمارهحه فن صاولي -3

 .شوندیم يگذارشمارهحروف فارسی 

  سانتيمتر از لبه پايينی کاغذ 3به فاصله  نيچوسط صورتبهپائين صفحه   صفحات در رهاشم  -4

 شوند. نوشته 

نصف  اندازهبهصله بين دو سطر پانويسی د. فابا رسم يک خط افقی از متن جدا گرد پانويس -5

ن تملم قاز  ترکوچک يد. ) اندازه قلم پانويسی نيز بادر نظر گرفته شودفاصله سطر متن اصلی 

 باشد(.ی اصل

ذکر  فصلبا يک صفحه مستقل شروع شود و در آن صفحه، شماره و عنوان  بايد جديد هر فصل -6

 گردد. 

وسط در و سانتيمتر از کادر بااليی  3به فاصله بايد  داردکهی لنوان اصعتنها يک  فصل هر -7

 شود. نوشته صفحه 

از عنوان اصلی و در  دو سطر به فاصلهبايد  وان فرعیدارد. اولين عن رعیف عنوان فصل تعداديهر -8

 شود. مربوطه نوشته متن  ازآنپسنوشته شود و کادر  سترات سم اليهمنتهی

 نکات زير رعايت گردد: بهتر است قلم  بخانتابراي   -9 

  پررنگ 18نازنين، اندازه با قلم اصلی  يهاعنوان-

  پررنگ 14لم نازنين اندازه با قفرعی  يهاعنوان -

  14اندازه زر يا وس لوت ،با قلم نازنين نامهپايانمتن  -

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

  11با سايز Times New Roman منابع انگليسی  -

  12با سايز  Times New Romanگليسی  نا نامهپايانکلمات  -

 

 

15 
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 تکميلی : چند نکته

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

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

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

، صورت شوندیمفرعی با دو يا چند عدد صحيح که با خط تيره از هم جدا  يهاعنوان يگذارشماره -4

 . -5-3پذيرد، مثالً 

 شدهدرجمراحل در اول سطر  يهاشمارهيش،  آزماش مراحل مختلف يک فرآيند يا ماين تهج -5

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

نام نويسنده،  مثالعنوانبهآيد  به عملاز درج کلمات انگليسی در متن فارسی اجتناب  االمکانحتی-6

استفاده لغت به فارسی  ناموارد از برگرد رساي ی ذکر گردد و دررس، فانامهپايانمقاله يا کتاب در متن 

 شود.

يد ضمن رعايت اصول و قواعد نگارش، به امال صحيح کلمات نيز توجه و با نامهپايان هدنسيون-7

 دقت کافی داشته باشد. 

براي تصحيحات   http://www.virastyar.irاستفاده از نرم افزار ويراستيار با لينک    -8

 .نگارشی پيشنهاد ميگردد

 اصول کلی باال، در بقيه موارد طبق نظر استاد راهنما عمل شود. تبا رعاي

 

 یپ، تكثير و صحافنحوه چا  -11

 ،فارسی نگار که قابليت چاپ داشته باشد بالمانع است افزارنرمدر هر  نامهپاياناگرچه نگارش 

يد ئبه تا بايد نامهپايان ،تمام نگارشاز ا پس شود.ده افتاس word يبرنامهاز  ،شودیم يکن پيشنهادل

 رسانيده شود.يلی تکم تحصيالت اساتيد راهنما و مشاور و کارشناس مربوطه در
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در جلسه  توسط داور يا ، و رفع اشکاالت احتمالی يا تصحيح نکاتی کهنامهپاياناز  عادف ازس پ   

 نامهپايانی ياهن پابه چ توانیمنهايی اساتيد راهنما، مشاور و داور،  داست، و تائي شدهعنواندفاع 

 نسخهکه  شودتوجه  بايد .کرد تکثيری صلا ي نسخهروز ا را ازيموردنخ تعداد نس سپس و نموداقدام 

  باشد.  شدهبيتصوبرابر با نسخه اصلی  رشدهيتکث

 تکثير گردد. وروپشت صورتبه تواندیم نامهپايانالزم به ذکر است که 

 یبه تحصيالت تکميلبايد  نامهپاياننهايی و دريافت شماره  يیآراصفحهی جهت بازبينی صحاف زا لبق

  .براي صحافی اقدام گردد ازآنپسشود و شگاه مراجعه ندا

( با جلد مشکی و زرکوب طاليی  Ph.Dتحصيالت تکميلی ) کارشناسی ارشد و  هاينامهپايانکليه 

 . هست رشيپذقابل

کامل حاوي آخرين تغييرات جهت تحويل به مديريت تحصيالت تکميلی و کتابخانه  CDدو عدد 

 دانشکده مربوطه آماده گردد.

 ليسیانگ به زبان نامهپایاننگارش  -12

تمام مواردي که  ،بالمانع است موافقت استاد راهنما، انگليسی در صورت به زبان نامهپاياننگارش       

نيز  شودیمکه به زبان انگليسی نگاشته  يايانامهانيپابايد در  است ذکرشدهفارسی  نامهپايان مورد در

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

 

با اين تفاوت که حاشيه چپ  ،تسی اسفار نامهپايانمانند  يیآراصفحهانگليسی  نامهپايان رد -1

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

 .)مطابق نمونه( شود سانتيمتر در نظر گرفته  3راست 

 5 ل، مثالً شکشودیمو فرعی به ترتيب از چپ به راست آورده صلی گليسی اعداد انا درم تن -2

 .  (Fig 2-5 ) 2از فصل

 بايد داراي يک چکيده به زبان فارسی باشد.، شودیمنگاشته  که به زبان انگليسی يانامهانيپا -3
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، بايد فارسی باشد و همچنين شودیمبه زبان  انگليسی نگاشته  که يانامهانيپا یجلد پشت -4

که اين صفحه  به زبان فارسی نيز باشد نامهپايانبايد داراي صفحه مشخصات  نامهپاياناين 

 مداد خواهد شد.لق نامهپايانآخرين صفحه  درواقع

 

 



  

  )تکمیل توسط دانشجو کنترل توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی( چک لیست نظارت بر ساختار عمومی پایان نامه 
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