پایان نامه هایی که تا تاریخ  22مرداد  39داوری آنها به تایید نهایی نرسیده است باید مطابق
این راهنما تهیه و تنظیم شوند.
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مقدمه
تحقيق مانند هركار ديگري ،دانشي است كه مستلزم شناخت اصول و قواعد و روشهاست و پژوهشگر با فرا
گرفتن و قبول آن اصول ،عالوه بر اعتبار بخشيدن به دستاوردهاي تحقيقاتي خويش و دستيابي به نتايج
جديد و مفيد در سايه جستجو و كاوش مستمر و بي وقفه ،چه بسا به ترميم خطاهاي پيشين خود يا ديگران
نيز توفيق يابد.
يكي از اهداف پايان نامه نيز ،آشنايي دانشجو به نحوه گردآوري ،تنظيم و تدوين و رعايت آئين نگارش
متون علمي است .از آنجا كه پايان نامه ،يک سند مكتوب علمي محسوب مي گردد و از سوي ديگر به
جهت يک دست نمودن و هماهنگي بين پايان نامه هاي مختلف ،شايسته است در نگارش و تدوين پايان
نامه ها از اصول يكساني پيروي شود.
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الف) بخش های پایان نامه و ترتیب آنها
پايان نامه ها بايد حاوي بخش هاي زير باشد .اين بخش ها بايستي به ترتيب ذكر شده در زير تنظيم و
تهيه شده باشند.
 .1فرم زركوب روي جلد به فارسي (طبق فرم پيوست )1
 .2صفحه سفيد
 .3صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .4صفحه عنوان فارسي (طبق فرم پيوست )1
 .5تاييديه اعضاي هيأت داوران
 .6آيين نامه (تعهدنامه) چاپ پايان نامه  /رساله
 .7صفحه اهدا يا تقويم (اختياري)
 .8صفحه تقدير و تشكر
 .9چكيده فارسي پايان نامه (حداكثر  511واژه به همراه  3تا  7كليد واژه جهت شناسايي پايان نامه)
 .11فهرست مطالب
 .11فهرست عالئم و نشانه ها
 .12فهرست جداول
 .13فهرست نمودارها ،تصاوير
 .14متن اصلي شامل:
فصل اول – كليات تحقيق (بيان مسئله ،اهداف پژوهش و تعريف واژه ها)
فصل دوم – پيشينه تحقيق (چارچوب پنداشتي يا نظري و مرور بر مطالعات گذشته)
فصل سوم – روش شناسي تحقيق
فصل چهارم – توصيف و تحليل داده ها(يافته ها)
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري  ،پيشنهادات
 .15فهرست منابع
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 .16ضمائم و پيوست ها (در صورت نياز)
 .17چكيده به انگليسي (الزامي است) :چكيده انگليسي بايد تا حد امكان ترجمه چكيده فارسي و شامل
كلمات كليدي باشد.
 .18صفحه عنوان انگليسي (الزامي است – طبق فرم پيوست)2
 .19صفحه سفيد
ب -مشخصات جلد پایان نامه
 oجنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3ميليمتر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) باشد.
 oقطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ است.
 oنوشته هاي روي جلد بصورت زر كوب چاپ مي گردد.
 oدر قسمت عطف ،نام نويسنده ،عنوان پايان نامه و سال به صورت زركوب باشد.
نام ونام خانوادگي

عنوان پايان نامه

سال

ج -شيوه نگارش
آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد كتابخانه باشد .همچنين قواعد و مشخصات
تصريح شده در اين دستورالعمل بايد رعايت شود.
.1كاغذ و چاپ :كليه قسمت هاي پايان نامه بايد روي كاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد .ابعاد
كاغذ 29/7

( 21كاغذ  )A4مي باشد .تمامي متن ها روي كاغذ يک رو تايپ مي شود.

.2فاصله گذاري و حاشيه بندي :فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر 1/5
سانتي متر است .اما فاصله سطرها در چكيده برابر  1سانتي متر معادل  singleدر  wordمي باشد.
حاشيه سمت راست و باال مساوي  3سانتي متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر  2/5سانتي متر
باشد .اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود .در صورتي كه در برخي موارد اندازه
شكل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشد ،با كوچک كردن آنها و يا با استفاده از
كاغذ ( A3بصورت تاخورده) حاشيه رعايت مي گردد.
.9شماره گذاری:
الف) شماره صفحات آغازين (از اول تا ابتداي متن اصلي) بصورت حروفي با حروف ابجد نوشته
مي شوند (صفحات اول يعني صفحه عنوان و صورتجلسه و تعهدنامه بدون شماره هستند).
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ب -تمامي صفحات متن اصلي كه از مقدمه يا فصل نخست شروع مي شود .بايد شماره گذاري
شوند .شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي :شكل ،جدول منابع و پيوست نيز مي گردد.
شماره در وسط صفحه و با فاصله حدود  1/5سانتي متر از لبه پايين صفحه قرار گيرد.
ج -بخش ها و زير بخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند ،بطوري كه شماره فصل در سمت
راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 ، 4-2-3بيان كننده زير بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 ، 1-4-2-3بيان كننده زير بخش  1از بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
يادآوري حروف ابجد :ابجد

كلمن

هوز حطي

سعفص قرشت ثخذ ضظغ

 .4فونت متون:
همه نام هاي التين در متن به فارسي و در پانويس به التين (يا به خط اصلي) با فونت Times
 Roman Newنوشته مي شود.
نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت و با فونت  B Mitra 14تايپ شود.
اندازه فونتها در سرفصلها ،زير بخش ها و متن اصلي رعايت شود.
فونت سرفصل:

B Titr 18

فونت بخش:

B Titr 16

فونت زير بخش:

B Titr 14

 .5جداول و شكل ها :تمامي شكل ها(تصويرها ،نمودارها ،منحني ها) و جداول بايد با كيفيت
مناسب تهيه شوند .به گونه اي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد .تمامي
شكل ها و جداول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند ،مثالً براي جدول هاي
فصل  ،2جدول  1-2و  2-2و  ....براي جدول هاي فصل  ،3جدول  1-3و  2-3و  ....ذكر شود.
عنوان جداول در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر مي گردد .چنانچه جدول يا شكلي از
مرجعي آورده شده است ،مرجع در عنوان جدول يا شكل ذكر مي گردد .همچنين الزم است به
كليه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.
 .6پانویس یا زیرنویس :در صورتي كه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد،
توضيح را مي توان بصورت زيرنويس در همان صفحه ارايه نمود .به اين صورت كه شماره اي
كوچک در باال و سمت چپ آن عبارت يا واژه تايپ مي شود و در زيرنويس ،توضيح مربوط به آن
شماره ارايه مي شود .قلم مورد استفاده در زيرنويس مي تواند با قلم متن اصلي متفاوت باشد.
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.7درج لغات التین در متن فارسی :همه نام هاي التين در متن به فارسي و در پانويس به التين
(يا به خط اصلي) با فونت  Time New Romanنوشته مي شود.
.8روابط ریاضی و فرمولها :فرمول ها در هر فصل بطور جداگانه و به ترتيبي كه در متن مي آيند،
در داخل پرانتز به عدد شماره گذاري مي شوند ،بطوري كه شماره فصل در سمت راست و شماره
فرمول بعد از آن آورده مي شود.
طبق نمونه زير:
F=ma
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كه بيان كننده رابطه  5از فصل اول است.

.3نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ :الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد
استفاده قرار مي گيرد ،اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از
خاتمه جمله كروشه اي باز مي شود و مرجع ذكر مي گردد .نحوه ارجاع در متن به روش
 Vancouverمي باشد كه ‹‹ :مراجع به ترتيبي كه در متن مي آيند شماره گذاري مي شوند .در اين
روش مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مأخذ ذكر خواهد شد››.
د -فصول
فصل اول – کلیات تحقیق:
بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق :در اين مبحث عالوه بر اطالعات زمينه اي و سابقه
تاريخي در مورد تحقيق ،منظور از تحقيق به روشني بيان شده و داليل انتخاب مسئله ،اولويت و
كاربردي بودن آن و فوايد ناشي از اجراي تحقيق به روشني توضيح داده مي شود.
تعریف واژه ها :از آنجا كه بسياري از واژه ها و اصطالحات معاني گوناگوني دارند و در بعضي
موارد مفهومي را به خواننده عرضه مي كند كه مورد نظر محقق نيست و يا ممكن است واژه براي
خواننده بيگانه و نامفهوم باشد ،نياز است كه واژه ها و اصالحات تعريف واضح و روشني داشته
باشند.
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اهداف ،فرضیات و سئواالت :هدف كلي و اهداف اختصاصي و كاربردي و در صورت لزوم
فرضيات و سئواالت ،در اين قسمت جاي مي گيرد.

فصل دوم – پیشینه تحقیق:
در اين فصل در ابتدا بر دانسته هاي قبلي در مورد عنوان تحقيق مرور مي شود و سپس مهمترين
مطالعات انجام شده در زمينه تحقيق مورد نظر در منابع اطالعاتي مورد جستجو قرار گرفته ،ذكر مي
شود .الزم به توضيح است كه اطالعات جمع آوري شده مي بايست مشتمل بر چكيده اي از
تحقيقات انجام شده با اشاره بر اهداف ،متغيرها ،متدولوژي تحقيق و اهم يافته ها باشد.
همچنين در موارد لزوم چارچوب نظري تحقيق در اين فصل ارائه مي شود.
فصل سوم – روش شناسی تحقیق:
در اين فصل نوع مطالعه ،جامعه مورد بررسي ،معيارهاي انتخاب افراد مورد مطالعه ،روش نمونه
گيري ،حجم نمونه و شيوه محاسبه آن ،مكان و زمان انجام تحقيق ،متغيرها و نحوه سنجش آنها،
روش جمع اوري داده ها ،شيوه انجام كار ،روش تجزيه و تحليل داده ها و مالحظات اخالقي به
تفصيل بيان مي شود.
فصل چهارم – توصیف و تحلیل داده ها :
اين فصل حاصل تحقيق است .ابتدا يافته هاي تحقيق توصيف مي شود ،سپس فرضياتي كه محقق
تعيين نموده ،پاسخ داده مي شود و در اين راستا معموالً از جداول و نمودارها استفاده مي شود ،نتايج
آزمون هاي آماري در اين فصل ذكر مي شود.
ذكر نتايج با ترتيبي منطقي و متناسب با اهداف تعيين شده ،خواننده را از تناقض در برداشت ها و
نتيجه گيري غلط ،مصون مي دارد.
ذكر عناوين جداول و يا نمودارها و شماره آنها و اشاره به تمامي آنها در متن الزامي است.
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات :
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بحث :در اين بخش بر جنبه هاي تازه و مهم تحقيق و نتايج حاصل تأكيد شده و شواهد مربوط به رد
يا قبول فرضيات و سئواالت مطرح شده و ارتباط يافته با تحقيقات انجام شده قبلي ارايه مي شود.
نتيجه گريي :پيام نهايي حاصل از يافته ها ذكر مي شود ،كه مي بايستي مبتني بر يافته هاي آماري و
متكي بر متدولوژي تحقيق و به ترتيب سئواالت و فرضيات تحقيق باشد .چنانچه محقق قادر به اثبات يافته
اش نيست ،بهتر است آن را بصورت يک نظر ارايه كند.
پیشنهادات :بر اساس يافته هاي تحقيق ،پيشنهاداتي براي تحقيقات آينده ارئه مي شود .همچنين به
محدوديتهاي تحقيق اشاره ميشود.محدوديتها و مسائلي كه در تحقيق بي جواب مانده و يا تحقيقات بيشتري
را مي طلبد مبناي ارائه پيشنهادات هستند .لذا در اين قسمت محقق با ارايه عناوين يا موضوع هاي تحقيق،
محققان ديگر را ياري مي دهد .در پايان نيز پيشنهاداتي براي كاربرد يافته ها در عرصه هاي خدمات،
مديريت ،آموزش ،و پژوهش ارائه مي شوند.
ه  :نكات مهم
 oنرم افزار مورد استفاده براي تايپ پايان نامه  Microsoft Wordمي باشد.
 oدر تدوين و تايپ صفحات پايان نامه از هيچگونه كادر تزييني استفاده نگردد.
 oنويسنده پايان نامه بايد در مواردي از قبيل نوع كاغذ و نوع تايپ ،تميز و مرتب نمودن  ،امالي
صحيح كلمات ،به كاربردن جمالت متن حتي االمكان كوتاه و مطابق قواعد و اصول نگارش و
دستور زبان فارسي ،نقطه گذاري و عالمات ديگر توجه و دقت كافي مبذول دارد.
و  :مشخصات نسخه الكترونیكی پایان نامه
 .1دانشجو موظف است يک نسخه الكترونيكي شامل متن كامل پايان نامه و مقاله عينا منطبق با نسخه
چاپي نهايي كه هيأت داوران آن را تأييد كرده اند ،به تحصيالت تكميلي تحويل دهند.
 .2متن كامل پايان نامه بصورت يک فايل كامل در قالب فرمت  pdfو يک فايل در قالب فرمت
ويرايشگر  Wordبر روي يک  CDباشد.

ز  :پیوست ها
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پيوست ( 1صفحه عنوان فارسي و روي جلد)

وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان

دانشكده پرستاري و مامايي

پايان نامه كارشناسي ارشد (يا رساله دكتري)
رشته ........................

عنوان
(عنوان پايان نامه در اينجا نوشته شود)

نگارش
(نام كامل نويسنده در اينجا نوشته شود)

استاد راهنما
(نام كامل استاد در اينجا نوشته شود)
استاد مشاور
(نام كامل استاد در اينجا نوشته شود)
استاد مشاور آمار
(نام كامل استاد مشاور آمار در اينجا نوشته شود)

ماه و سال
شماره ثبت
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پيوست ( 2صفحه عنوان انگليسي)

وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان
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