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راهناي نحوه نگارش پايان نامه
دوره هاي تحصيات تكميي و دكري حرفه اي
پايان نامه يا رساله ماحصل كار تحقيق دانشجو بوده كه با هدايت و نظارت استاد راهنا و همكاري استاد مشاور تنظيم و تدوين مي شود .
قطع پايان نامه  A4مي باشد .
 -1عناوين موضوعات عبارتند از :
•  -فرم روي جلد فاري كه بايد زركوب شود  ) .نسخه نهايي شده بصورت مجلد (
•  -فرم داخل جلد به فاري
•  -تقديم ،تقدير و تشكر ) اختياري مي باشد (
•  -چكيده پايان نامه به فاري
•  -فهرست مطالب
•  -فهرست جداول
•  -فهرست اشكال و مودارها
•  -من پايان نامه در پنج فصل
•  -فهرست منابع
•  -پيوست ها
•  -چكيده انگليي
•  -فرم داخل جلد به انگليي
•  -فرم روي جلد انگليي كه بايد زركوب شود .
 -2ترتيب درج مطالب پايان نامه
الف – مطالب روي جلد:
به ترتيب آرم دانشگاه ،نام شعبه بن املل به صورت نستعليق  ،مقطع تحصيي،عنوان،نام استاد راهنا ،نام استاد مشاور ،نام دانشجو و تاريخ انتشار به ماه و سال )
مطابق راهناي پيوست(
تبره  :در صورت همكاري مراكز تحقيقاي با ساير دانشگاهها با پايان نامه ذكر نام آنها بامانع است .
راهناي نگارش براي روي جلد
 -1آرم دانشگاه وسط صفحه قرار گرد )مانند مونه ضميمه( و اندازه  3*3باشد .
 -2من دانشگاه علوم پزشي از بااي صفحه 5/6سانتيمر و حاشيه از دو طرف دو سانت و قلم آن با تير سياه  20زده شود .
" -3پايان نامه جهت اخذ در وسط با زرسياه  14با فاصله هشت سانت از لبه بااي كاغذ
 -4كلمه "عنوان" با زرسياه  20با فاصله  11سانت از لبه بااي كاغذ
 -5عنوان پايان نامه با تير سياه  18با فاصله  12سانت از لبه بااي كاغذ
 -6استاد راهنا " با زرسياه  "20با فاصله  16سانت از لبه بااي كاغذ
 -7نام و نام خانوادگي استاد راهنا با زرسياه  14با فاصله  17سانت از لبه بااي كاغذ
 -8كلمه "استاد مشاور" با زرسياه  20با فاصله 19سانت از لبه بااي كاغذ
 -9نام و نام خانوادگي اساتيد مشاور با زرسياه  14با فاصله  20سانت از لبه بااي كاغذ
 -10كلمه " نگارش" با قلم زرسياه  14با فاصله 24سانت از لبه بااي كاغذ
 -11نام و نام خانوادگي دانشجو با قلم زرسياه  14با فاصله  25سانت از لبه بااي كاغذ
 -12سال تحصيي با قلم زرسياه  14با فاصله  27سانت از لبه بااي كاغذ
راهنا براي پشت جلد
 -1آرم دانشگاه كاما" در وسط و در اندازه  3*3باشد .
 -2من دانشگاه" " The International Branch of Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Servicesبه اتن با
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قلم  Time Bold 20و فاصله آن از لبه بااي كاغذ پنج سانت
 -3كلمه " " Thesis for MS Degree in....با قلم  Time Bold 16فاصله آن از لبه بااي كاغذ هشت سانت
 -4كلمه "  "Titleبا  Time Italic Bold 20و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  10سانت
 -5عنوان پايان نامه با قلم  Time Bold 18و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  11سانت
 -6كلمه " "Supervisorبا قلم  Time Italic Bold 20و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  17سانت
 -7نام و نام خانوادگي استاد راهنا با قلم Time Bold 18و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  18سانت
 -8كلمه "  "Advisorبا قلم  Time Italic Bold 20و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  20سانت
 -9نام و نام خانوادگي استاد مشاور با قلم Time Bold 18و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  21سانت
 -10كلمه " "Byبا قلم  Time Italic Bold 20و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  25سانت
 -11نام و نام خانوادگي دانشجو با قلم  Time Bold 18و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  26سانت
 -12سال تحصيي با قلم  Time Bold 18و فاصله آن از لبه بااي كاغذ  28سانت
راهنا براي جلد عطف
-1عنوان پايان نامه در سمت راست و نام و نام خانوادگي دانشجو در سمت چپ و با قلم زر سياه 14
ب – صفحات ابتداي پايان نامه
 -1فرم داخل جلد به فاري :تكرار مطالب روي جلد
-2تقديم ،تقدير و تشكر :اختياري مي باشد .
 -3چكيده  :ساختارمند شامل :سابقه و هدف ،روش كار ،يافته ها ،نتيجه گري كي است  .دانشجو موظف است اين چكيده را به زبان فاري بن  500تا 1000
كلمه همراه  3تا  5واژه كليدي تهيه و در پايان نامه درج مايد .
 -4فهرست مطالب ،جداول و شكل ها:
فهرست مطالب شامل فصل يا بخي است كه در آن عناوين اصي و فرعي مشخص مي شود  .عناوين اصي يك شاره اي )  ( ...،1،2،3و عناوين فرعي دو شاره
اي )  ( ...،3-1 ،2-1 ،1-1است  .در صوري كه عناوين فرعي نيز شامل تقسياي باشد ،حداكر عناوين سه شاره اي )  ( ...،2-1-1 ،1-1-1به كار
مي رود .
فهرست جدول ها:
شامل شاره جدول،عنوان جدول و شاره صفحه مي باشد .شاره گذاري جدولها به ترتيب استفاده آنها در من پايان نامه است .
فهرست شكلها و مودارها :
شامل شكل يا مودار  ،عنوان شكل و شاره صفحه مي باشد  .شاره گذاري شكلها به ترتيب استفاده آنها در من پايان نامه است .
-5اختصارات :اختصارات به كار برده شده در من به صورت الفبايي قبل از فصل اول در يك صفحه جداگانه ارائه مي شود .
ج -من پايان نامه
 -1حاشيه پايان نامه از سمت راست  00/3از سمت چپ  00/2از باا  00/3از پاين  50/2سانتيمر از حداكر  24-25سطر تشكيل شود .قلم من با
لوتوس نازك شاره  14و تير آنها با قلم كامپيوست سياه  22و من حروف اتن  Times newباشد .
فصل اول مقدمه :مقدمه شامل اهميت موضوع مورد تحقيق از ديدگاه نظري،علمي و كاربردي ،علت انتخاب ،هدف برري و فرضيه هاست  .در اين قسمت مي توان
متغرها و تعاريف علمي و عمي واژه ها اطاعات علمي و زمينه اي در مورد موضوع پايان نامه را براي آشنايي بيشر خواننده و درك اهميت موضوع و رورت انجام
آن به اختصار مطرح كرد .
فصل دوم مروري بر مطالعات پيشن :شامل مروري بر پژوهشهاي انجام شده در ايران و جهان در زمينه موضوع پايان نامه مي باشد .در صورت گسردگي منابع مربوطه
 ،مهمرين و به روزترين مطالعات در ارتباط با پژوهش مورد نظر گزارش مي شوند .در پايان اين بخش بايد از مجموعه مطالعات انجام شده جمع بندي و رورت
انجام تحقيق تعين شود .
فصل سوم روش كار :اين بخش شامل بندهاي زير مي باشد :
 -12-1روش تحقيق :در اين قسمت نوع مطالعه ،مشخصات كامل مونه هاي مورد برري ) معيارهاي ورود و خروج ( همراه با روش انتخاب چگونگي گزينش
جامعه مورد برري و حجم مونه و نحوه مونه برداري در اين بخش نوشته مي شود  .با دقت و روشني توضيح داده شود.
 -12-2روش و مواد :اطاعات كاي و دقيق درباره مشخصات مام مواد شيميايي يا ابزارهاي مورد استفاده در انجام پژوهش) درجه خلوص مواد ،نام ركت توليد
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كننده و ( ...و نحوه كاليره  /استاندارد كردن روش ،ارزياي پايايي و روايي و  ...ارائه مي شود .
رح دقيق و كامل مام روشهاي مورد استفاده در اجراي پژوهش
• توضيح كاي شاخصهاي مورد استفاده و روشهاي آزمايشگاهي
• چگونگي گردآوري داده ها
• در صورت استفاده از حيوان آزمايشگاهي  ،بيان ويژگيهاي كامل آنها  ،تركيب غذاي مورد استفاده و چگونگي تغذيه آنها.
• روشهاي آماري و آزمونهاي مورد استفاده براي پاسخگويي به هريك از پرسشها و فرضيه هاي پژوهش به تفكيك
• چگونگي در نظر گرفن مسائل اخاقي و رعايت استانداردهاي اخاق پژوهش ،مطالعات كارآزمايي باليني با تاييد كميته اخاق
فصل چهارم يافته ها :
اين بخش شامل مام يافته هاي بدست آمده از بررسيها و آزمايشهاي انجام شده مي باشد .نتايج بايد به صورت واضح ،دقيق و نظم منطقي با به كار گري من يا
جدول ،مودار و تصوير ارائه شود  - .يافته ها در صورت لزوم با پردازش آماري همراه باشد .در اين بخش ازم است به هريك از پرسشهاي تحقيق پاسخ داده شده و
يافته ها براساس اين پرسشها طبقه بندي شوند .هيچگونه بحث و تفسري صورت مي گرد .بايد از تكرار در ارائه داده ها مندرج در )جدول و مودار ( خودداري
شود .
ترتيب درج جدول شاره و عنوان هر جدول در بااي آن نوشته مي شود .ترتيب درج شكل ها و مودارها در من رعايت و شاره و عنوان هر شكل يا مودار در زير
آن نوشته مي شود .
فصل پنجم بحث و نتيجه گري:
شامل بيان نتايج كي بدست آمده از مطالعه بدون تكرار يافته ها و ارقام ،بيان نقاط ضعف و محدوديت هاي احتاي مطالعه ،مقايسه يافته هاي بدست آمده با نتايج
مطالعات مشابه منتر شده و بحث پرامون نكات موافق و مخالف يافته ها با يكديگر  ،نتيجه گري ،پيشنهادات كاربردي و پيشنهادات براي مطالعات بعدي مي باشد .
فهرست منابع :
الگوي نگارش منابع و ارجاعات مربوط براساس سيستم هاروارد ) ( Harvardمي باشد .در اين سيستم ابتدا منابع فاري و سپس منابع انگليي فهرست مي شود
.
استفاده از سيستم هاروارد در من
اگر نام خانوادگي نويسنده در من آمده باشد ،سال بدنبال نام خانوادگي در داخل پرانتز مي آيد در غر اينصورت نام خانوادگي و سال هردو داخل پرانتز نوشته مي
شود .
مثال:كارمر) (1974ابتدا به توضيح مطالعه خود درباره صاحيت پرستاران ...
وقتي كه نويسندگان دو نفر باشند :
در يك مطالعه اطمينان از كيفيت ،ميك و كوپ ) (1995به اين نتيجه رسيدند ...
وقتي كه نويسندگان بيش از دو نفر باشند ،نام اولن نويسنده نوشته و بدنبال آن كلمه و همكاران آورده مي شود .
نقل قول مستقيم از يك يا چند نويسنده بايد در داخل گيومه ) عامت مخصوص نقل قول مستقيم( گذاشته شود .بطور معمول نقل مستقيم كمر از  20كلمه مي
باشد كه داخل گيومه گذاشته مي شود .قابل ذكر است كه تعداد نقل قولهاي مستقيم در پايان نامه بايد به حداقل ممكن برسد.
مثال هايي براي نگارش منابع فارسی و انگليي
فاري:
مقاله :نام خانوادگي و نام كوچك نويسنده )ها( .عنوان مقاله .نام كامل مجله .سال انتشار ،شاره مجله :صفحات.
مونه :عابدی روستانی احمد ،شاه ولی منصور ،محقق داماد سید مصطفی .ماهیت و دیدگاه های اخاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسامی .فصلنامه اخاق در
علوم و فناوری ،1386 .شاره های  1و .72 – 59 :2
كتاب :نام خانوادگي و نام كوچك نويسنده)ها( .نام كتاب .ويراست چندم .نام نار .سال انتشار؛ شاره جلد :شاره صفحه.
مونه :قراملي احد فرامرز ،نوچه فاح رستم .موانع رشد اخاق حرفه اي در سازمان ها .چاپ اول ،انتشارات .115 -117 :1386 ....
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انگليي:
مقاله :نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده)ها( )سال انتشار( .عنوان مقاله .نام كامل مجله شاره مجله :صفحات.
Rothman KJ, Michels KB (1994). The continuing unethical use of placebo controls. N Engl J Med
.331 (1): 394-8
كتاب :نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده)ها( )سال انتشار( .نام كتاب .ويراست چندم .نام نار .شهر انتشار كتاب .شاره صفحه.
Kopelman LM, Clouser KD (2002). Building bioethics: Conversations with Clouser and friends
.on medical ethics. Kluwer Academic Publishers. New York. pp: 15-27
 يادآوري :آوردن نام مامي نويسندگان هر كتاب يا مقاله ،در فهرست اسامي منابع ،الزامي استدر مورد نحوه نگارش استفاده از سایت ذیل پیشنهاد می گردد
libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm
مثالهای زیر جهت روشن شدن بیشتر موضوع می باشد.
* *در مواردی که اثر یک نویسنده در یک جمله مطرح می شود ،ابتدا اسم نویسنده و سپس سال انتشار اثر نوشته می شود .مثال:
In general, when writing for a professional publication, it is good practice to make reference to other relevant
.(published work. This view has been supported in the work of Cormack (1994
**در مواردی که قسمتی از اثر یک نویسنده بطور نقل قول مستقیم در یک جمله مطرح می شود ،ابتدا اسم نویسنده و سپس سال انتشار وشماره
صفحه اثر نوشته می شود .مثال:
Cormack (1994, pp.32-33) states that 'when writing for a professional readership, writers invariably make
.'reference to already published works
**در مواردی که قسمتی از اثر یک نویسنده در یک جمله مطرح می شود ،و اسم نویسنده در متن مطرح نمی شود .مثال:
Making reference to published work appears to be characteristic of writing for a professional audience
.((Cormack, 1994
* *در مواردی که بیش از یک نویسنده بطور مستقیم در یک جمله مطرح می شود ،نویسندگان بر اساس سال چاپ نوشته می شوند .مثال:
… Smith (1946) and Jones (1948) have both shown
** در مواردی که چندین اثر چاپی از چندین نویسنده بطور غیر مستقیم گزارش می شود ،نویسندگان بر اساس سال چاپ (ابتدا از قدیم به جدید) نوشته
می شود .مثال:
……Further research in the late forties (Smith, 1946; Jones, 1948) led to major developments
Recent research (Collins, 1998; Brown, 2001; Davies, 2008) shows that
زمانی که دو یا سه یا چهارنویسنده در یک اثر در متن مطرح می شود
بطور مستقیم با بکارگیری کلمه و
مثال:
...White and Brown (2004) in their recent research paper found
بطور غیر مستقیم
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مثال:
...Recent research (White and Brown, 2004) suggests that
**مثال های دیگر در رابطه با بکارگیری  3یا  4نویسنده در متن که در تمام موارد اسامی بر ترتیب چاپ در اثر چاپی است.
مثال:
...During the mid nineties research undertaken in Luton (Slater and Jones, 1996) showed that
Further research (Green, Harris and Dunne, 1969) showed
(Later research demonstrated that this theory was incorrect (Smith, Davis, Singh and Green, 2000
**زمانی که بیش از یک اثر چاپی از یک نویسنده در سال های متفاوت وجود دارد ،منابع به ترتیب زمان (منابع قدیم به جدید) نوشته می شود.
بطور مستقیم
مثال:
…as suggested by Patel (1992; 1994) who found that
بطور غیر مستقیم
مثال:
…research in the nineties (Patel, 1992; 1994) found that
**زمانی که بیش از یک اثر چاپی از یک نویسنده در یکسال های وجود دارد ،منابع توسط حروف کوچک الفبا بافاصله بعد از سال ،نوشته می شود.
مثال:
… Earlier research by Dunn (1993a) found that…but later research suggested again by Dunn (1993b) that
**زمانی که بیش از یک اثر چاپی از یک نویسنده در یک سال در رابطه با همان موضوع بکار گرفته می شود ،همه موارد بترتیب حروف کوچک الفبا
ها نوشته می شود.
مثال:
… Bloggs (1993a; b) has stated on more than one occasion that
**زمانی که منبع مورد استفاده یک فصل کتاب است که توسط نویسنده دیگری ویراستاری شده ،در متن نام نویسنده مشارکت کننده (نه ویراستار)
نوشته می شود .در فهرست منابع انتها باید جزییات نویسنده فصل کتاب و نیز ویراستار اثر نوشته شود.
مثال:
… In his work on health information, Smith (1975) states
**زمانی که یک اثر چاپی توسط سازمان مشخص ( نه توسط فرد) مانند سازمان غذا ودارو امریکا در متن استفاده می شود ،اسم کامل انجمن و یا
سازمان در اولین استفاده در متن بطور کامل و عامت اختصارداخل پرانتز نوشته می شود .سپس در بقیه متن کلمات اختصاری نوشته می شود.
مثال:
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It is acceptable to use standard abbreviations for these bodies, e.g. FDA, in your text, providing that the full
:name is given at the frst citing with the abbreviation in brackets
:استفاده اولین بار
… … research in 2006 undertaken by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has shown that
:استفاده دومین بار
… More recently the FDA (2007) has issued guidelines
.توجه شود که اسم کامل انجمن یا سازمان در فهرست منابع انتها قرار می گیرد
(U.S. Food and Drug Administration (2011
(Codex Alimentarius Commission (2011
(Select Committee on Food Safety Management System (2010
.توجه شود موارد خاص نیز وجود دارد که اختصار اسم رسمی سازمان می باشد
:مثال

BBC Philharmonic Orchestra
BBC News
**نقل قول مستقیم
در این موارد جمات مورد نظر داخل گیومه قرار می گیرد در کلمه ص برای یک صفحه و صص برای دامنه ایی از صفحات بکار
 مثال.می رود
نگارش مستقیم
“… Lawrence (1966, p.124) states “we should expect
نگارش غیرمستقیم
...(This is to be expected (Lawrence 1966, p.124
 محل چاپ و ناشر، شماره چاپ، اسم کتاب، سال، بترتیب اسم خانوادگی و اول اسم کوچک نویسنده،**زمانی که منبع مورد استفاده یک کتاب است
.نوشته می شود
چاپ اول:مثال
.Baron, D. P., 2008. Business and the Organization. Chester: Pearson
چاپ سوم:مثال
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** در مورد رفرانس فارسی باید با حروف انگلیسی نوشته شود.
پيوستها
به منظور جلوگري از حجيم شدن من اصي پايان نامه مروح برخي از اطاعات جمع آوري شده مانند پرسشنامه ها و ابزارهاي ديگر،جدولهاي آماري،مودارها و يافته
هاي مطالعات مقدماي بر حسب نوع پژوهش كه درج آنها در من اصي پايان نامه روري مي باشد با نظر استاد راهنا در اين بخش ارائه مي شود .
صفحات انتهاي پايان نامه
• صفحه ماقبل آخر ) چكيده انگليي پايان نامه (  :چكيده پايان نامه به زبان انگليي ترجمه هان چكيده فاري مي باشد.
• صفحه آخر صفحه عنوان مي باشد :اين صفحه بايد ترجمه صفحه عنوان به زبان فاري باشد.
) مطابق راهناي پيوست (
شاره گذاري صفحه هاي من
• صفحه هاي فرم داخل جلد تا ابتداي مقدمه ) فصل اول ( به ترتيب حروف الفبايي شاره گذاري مي شوند)الف ،ب ،پ( .
• شاره گذاري صفحات من از روع فصل اول تا انتهاي پايان نامه ادامه خواهد داشت .شاره گذاري اعداد بايد در وسط و پاين صفحه قرار گرند.
چگونگي تايپ
تايپ پايان نامه برروي صفحات  A4صورت مي گرد.حاشيه براي من قلم  14نازك لوتوس و قلم هاي مورد استفادهه  18سياه لوتوس براي به عنوان اصي يك
شاره اي 16 ،سياه لوتوس براي عنوان فرعي دو شاره اي
و  14سياه براي عنوان فرعي سه شاره اي و عنوان جدولها و شكلها مي باشد .براي كلات انگليي از قلم  Tmes New Romanبا اندازه  12نازك و
براي عنوان ها از هان قلم با اندازه  12سياه استفاده شود.
 -2يادآوري  :1دانشجو بايد قبل از پرينت نهايي پايان نامه آن را به تاييد استاد راهنا برساند .
 -3يادآوري  :2معادل فاري اطاعات انگليي در من و خود واژه به صورت پانويس آورده شود .
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توصيه ها
• جمات من حتي اامكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فاري باشد .
• كليه واحدها در سيستم  SIارائه شود .
• تصاوير مورد استفاده كاما"واضح و از كيفيت خوي برخوردار باشد .
• رنگ جلد پايان نامه براي دوره هاي كارشناي ارشد و دكراي حرفه اي آي نفتي و براي دوره هاي دكراي تخصي آي تره خواهد بود  .نوشته ها به صورت
زركوب ) طايي رنگ ( مي باشد .
•دانشجو موظف است پايان نامه نهايي و تأئيد شده توسط استاد راهناي خود را پس از صحاي به تعداد  4مجلد براي شعبه بن املل تحويل دهد )يك جلد از پايان
نامه تحويي همراه با شاره بر حسب تاريخ دفاع در قطر براي نگهداري در كتابخانه شعبه بن املل باشد( .تعداد نسخه هاي صحاي شده به تعداد اساتيد راهنا و
مشاور و خود دانشجو بعاوه  4جلد شعبه بن املل مي باشد.
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