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 نامه نحوه نگارش پايانآيين نامه 
 

 

 : مقدمه
.در اينجا تمام نكات  ، آشنايي دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب يك موضوع علمي است  نامه يكي از اهداف ارائه پايان

 نامه خود را به زبان پايان  دانشجويانها، الزم است  نامه توان بيان كرد، اما براي ايجاد هماهنگي بين پايان الزم را نمي

 رعايت نمايند.  نامه ت زير را در تهيه پايانانكو همچنين  فارسي تنظيم نمايند

 شامل پنج فصل به ترتيب ذيل مي باشد: نامه يك پايان

 (Introductionفصل اول : مقدمه )

 (Review of Articlesفصل دوم : بررسي متون )

 (Materials and Methodsفصل سوم : روش كار )

 (Resultsفصل چهارم : نتايج )

 (Discussion and Conclusionفصل پنجم : بحث و نتيجه گيري )

 توجه نمائيد كه تمام اين فصول با ذكر نام فصل به همين ترتيب در فهرست مطالب ذكر شود . مثال : )فصل اول : مقدمه( 

 

 : ـ مقدمهفصل اول 
فراهم آيد.   . هدف از نوشتن مقدمه اين است كه زمينه اطالعاتي الزم براي خواننده است  نامه اولين فصل از ساختار اصلي پايان

شود. مقدمه   ، ساده و بطور عميق و جهت يافته به خواننده معرفي در طول مقدمه بايد سعي شود موضوع تحقيق با زباني روشن

و اطالعات   ، شواهد تحقيقي مقدمه بايد با ارائه سوابقدر  بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را آشكار سازد.

كرد. باالخره  حل مورد نظر هدايت ه دار خواننده را جهت داد و به سوي را ، منطقي و هدف ( به روش منظم موجود )با ذكر منبع

 ها خالي از فايده نباشد. شايد اشاره به نتايج كلي در مقدمه

كه شايد نتوان در مباحث ديگر درمورد  توضيحاتي .تصارات و بعضي توضيحات كلي استمقدمه مناسبترين جا براي ارائه اخ

 آنها توضيح داد.

 بايستي بعد از اتمام مطلب مورد نظر، شماره منبع مورد استفاده درداخل كروشه ] [ نوشته شود.

 

 بررسی متون:  -فصل دوم
موضوع پايان نامه مرتبط است ولي در اين فصل نبايد به  حاوي مروري بر مطالعات و پژوهش هايي ميباشد كه به نوعي با

نظرات شخصي و نتايج مطالعه حاضر اشاره نماييد. اين بخش ، حتي االمكان بطور خالصه و حاوي مطالب كلي باشد. منظور از 

ات متفاوت افراد و ارائه اين فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست، بلكه بايد همراه با خالصه اي از نظر

اين موضوع را مشخص نماييد. الزم است در   " "گروههاي مختلف باشد. در صورت نقل قول مستقيم از منابع با بكار بردن 

پايان هر پاراگراف شماره مرجع مورد استفاده از فهرست منابع مورد استفاده ذكر گردد. اين شماره درداخل يك كروشه ][ و 

 رد.يگ سطر هم رديف خط اصلي قرار مي قبل از نقطه انتهايي

 

 روش کار: -فصل سوم
مشتمل بر شرح مبسوطي از روش انجام پژوهش، اعم از تجامعه تحتمطالعه ، محل مطالعه ، موارد و مواد پژوهش، شرايط  

( حجم نمونه، روش نمونه گيري، آزمايشهاي احتمالي ، Inclusion and Exclusion Criteriaورود و خروج از مطالعه )

روش هاي جمع آوري اطالعات، آزمون آماري و تجزيه و تحليل داده ها است در صورت استفاده از مواد و لوازم زياد مي توان 
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براي حل و يا هدف از اين فصل، ارائه فرضيه ها، شيوه هاي تحقيق  ليست آنها را در يك جدول در ابتداي بخش قرار دهيد.

  مطالعه مسئله يا موضوع مي باشد.
 

 نتايج :  -فصل چهارم
نمودارها و اشكال )با ذكر  نتايج حاصل از پژوهش به صورت متن، جداول)با ذكر شماره متوالي و عنوان جدول درباالي آنها(

دست آمده اشاره نماييد ولي از تفسيرآنها  به كليه نتايج مثبت و منفي به شماره متوالي و عنوان در پايين آنها( ارائه مي گردد.

در اين فصل خودداري كنيد. بهتر است نمودار، جداول و اشكال درميان متن قرار گيرد اما در صورتي كه تعداد نمودارها 

وتصاوير زياد است مي توانيد آنها را در پايان فصل نتايج قرار دهيد. در صورت استفاده از جدول، از تكرار نتايج در 

 نمودارخودداري فرماييد.
 

 بحث و نتيجه گيری:  -فصل پنجم
اين فصل را با چند جمله مختصر در مورد مهمترين نتايج بدست آمده از تحقيق خود آغاز نماييد در اين قسمت بايستي به 

منابع، مراجع و  بحث پيرامون توجيه نتايج پژوهشي خود و تفسير و مقايسه آنها با ساير مطالعات پرداخته شود. همچنين به

كارهاي صورت گرفته قبلي در اين خصوص جهت تفسير هر چه بيشتر نتايج خود اشاره نماييد. در پايان اين قسمت در صفحه 

جداگانه مي توانيد به ذكر پيشنهادهاي خود در خصوص امكان تغيير روش، كاربرد آن و ساير موارد بپردازيد. در اين صورت در 

 سمت اشاره فرماييد.فهرست مطالب به اين ق
 

 : فهرست منابع
اند، بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند و همچنين منابعي كه  كليه منابعي كه در متن ذكر شده -

تواند ذكر گردند.  اند در فهرست منابع هم مي مطالعه شده ولي مورد استفاده مستقيم در متن قرار نگرفته فقط

 به شرح زير باشد: تواند رساله به آنها استناد شده است مي/نامه طول پاياندر  مشخصات منابعي كه

منابع به ترتيب استفاده درمتن بايد شماره گذاري شود و در قسمت منابع به ترتيب ليست شود. منابع بايد شامل  -

( باشد. "in press"كارهايي باشد كه در متن به آنها اشاره شده است و چاپ شده و يا پذيرفته شده براي چاپ )

مكاتبات شخصي و يا اطالعات چاپ نشده نبايد در ليست منابع آورده شود، وليكن مي توان درمتن در پرانتز به آن 

  اشاره كرد. وقتي به ارتباطات شخصي اشاره مي شود بايد با مجوز باشد.

 منابع با نقطه گذاري مناسب بايد به روش زيرباشد:

 

 مقاالت:
  به نقطه گذاري در نوشتن مراجع ضروري است.: توجه خاص 1نكته 

  دقت شود عنوان مجالت همانند آنچه در  :2نكتهIndex Medicos  نمايه سازي مي شود، ذكر گردد به طور مثال

 نوشته شود. New ENG J Medبه صورت  New England Journal of Medicineمجله 

  نفر را نوشته و بعد ازآن عبارت  3نفر بيشتر باشد، نام  7در صورتي كه تعداد نويسندگان يك مقاله از  :3نكتهet al 

 . براي مقاالت فارسي استفاده شود« و همكاران»براي مقاالت خارجي و عبارت 

 در صورتي كه منبع فارسي است نام نويسنده يا نويسندگان به طور كامل آورده شود.4نكته : 

  در قسمت شماره مجله، شماره اول جلد 5نكته :(Vo1)  مجله است و شماره داخل پرانتز، شماره(No) .مجله است 

 درصورتي كه شماره صفحات كليه شماره هاي يك جلد  :6نكته(Volume)  ممتد )دنبال هم( باشد، مي توان از

 صرف نظر كرد. (No)ذكر ماه و شماره 

 امل مقاله، نام مجله، سال انتشار؛ مقاله فارسي: نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان حرف اول نويسنده، عنوان ك

 شماره مجله: صفحه شروع و ختم مقاله.
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  مثالً: اعلمي زهرا، آنژيوگرافي رتين با انيدوسيانين سبز، مقايسه با فلوئورسين آنژيوگرافي. مجله علمي نظام پزشكي

 .8-1: 12؛ دوره پانزدهم شماره 1376جمهوري اسالمي ايران. 

 نويسنده يانويسندگان حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان. عنوان كامل مقاله، نام كوتاه  مقاله خارجي: نام خانوادگي

 شده مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: شماره صفحه شروع و ختم مقاله.

Vega KJ, Pina I, Kevesky B. Heart transplantation. Ann Intern Med 1996; 

1124(1 1):980-983 

 

 کتاب ها:

  نوشتن شماره فصل ضرورتي ندارد.: 1نكته 

 هنگام نوشتن منابع لزومي به ذكر عنوان نويسندگان مثالً 2نكته :MD  ياPHD .نيست 

ره چاپ. شهر يا محل انتشار: ناشر. كتاب فارسي: نام خانوادگي نويسنده حرف اول نام نويسنده. عنوان كامل كتاب. شما

 سال انتشار: صفحه شروع و ختم مطلب. مثال:

Avoili LV, Krane SM. Metabolic Bone Disease. 4
th

 ed. New YoAcademic Press. 1977;307-310 

 

نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان: عنوان و در كتاب هاي فارسي  فصلي از كتاب:

نام خانوادگي و حرف يا حروف «. در كتاب»فصلي مربوطه. )در كتاب هاي انگليسي به كار بردن عبارت  "in"به كار بردن 

اول نام مؤلف يا مؤلفين كتاب. عنوان كامل كتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: نام ناشر؛ صفحه شروع و ختم مطلب. 

 مثال:

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In :Laregh. Brener BM. Hypertension: 

Pathophysioloy. 2th ed. New York: Raven Press; 1995:465-478. 

 

: نام خانوادگي مترجم يا مترجمين نام مترجم يامترجمين. )در ترجمه( نام كامل كتاب. نام * كتاب هاي ترجمه شده

 انتشار؛ شماره صفحات. خانوادگي مؤلف كتاب حرف اول نام مؤلف. شماره چاپ: نام ناشر؛ سال

اعرابي ماندانا، رييس زاده فريد. در ترجمه: جنين شناسي النگمن. سادلزتي دبيلو)مؤلف(. چاپ اول. تهران؛ مؤسسه فرهنگي 

 .75-88؛ 1376انتشاراتي تيمورزاده، 

 فرهنگ لغات: (Dictionary)مثال: 

Ectasia. Dorland's illustrated medical dictionary.27th ed. Philadelphia: Saunders,1988.527. 

 

 ساير منابع:

 * سازمان به عنوان مؤلف و ناشر:

Kimura J, Sibasaki H,editors, Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 

International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology.1995 Oct. 15- 19, Kyoto, 

Japan. 

 * بيانيه كنفرانس:

Bengtsson S , Solheim BG.Enforcement of data Protection privacy and security in medical 

informatics.In:Lum KC, Degoulet P, piemme TE, Rienhoff 0, editors . MEDINFO 92. 

Proceedings of the 7 th world congress on medical information: 1992 Sep 6-10, Geneva, 

Switzerland, Amsterdam: Notrh - Holland 1992:1561-5. 
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 نام خانوادگي نويسنده حرف اول نام نويسنده. عنوان كامل پايان نامه. شهر: نام دانشگاه، سال: صفحه  * پايان نامه:

Kaplan SJ.  Post-hospital home health care: The elderly access and utilization [dissertation]. 

st.louis (Mo): Washington Unive; 1995.192-190. 

 

ه: احمدي جواد. تأثير نمك يد دار در كاهش اندازه گواتر در شهريار. پايان نامه كارشناسي ارشد. تهران، انستيتوتحقيقات تغذي

 .25-28: 1377دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

 

نام خانوادگي نويسنده نام نويسنده. نام مقاله. نام ژرونال. سال انتشار. ماه: شماره مقاله: نام سايت  * مطالب الكترونيك:

 اينترنتي.

 الف( مقاله ژورنال كه در نسخه الكترونيك باشد.
Moorse SS. Factors in emergence of infectios diseases. 

Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Ian-Mar; 1(1):95-71. 

Available 

from:URL:http:/www,cdc.Gov/ncidod/'EiD/eid.Htm. 

 

 ب( منوگراف كه در نسخه الكترونيك باشد.

CDI,clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach 

H.CMEA Multimedia Group, producers, 2 th ed. Version 2.0 San Diego:CMEA;1995. 

 

 * مقاله منتشر نشده:

Leshner J. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1966 

 

علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري بيمار قلبي، مجله  388محمد حسن، احمدي جواد. عوارض ناشي از مصرف كينيدين در 

 .1378اسالمي ايران، زيرچاپ

 

 : (Appendix) ها پيوست يا ضمائم گذاری شماره
مطالب مكمل مثل پرسشنامه جمع آوري اطالعات، عكسها و شكلهاي اضافي ... و جزئياتي كه اطالعات بيشتري در اختيار 

گذاري صفحات پيوست جدا ازمتن اصلي و باپيشوند )پ( براي متن  خواننده قرار مي دهند دراين قسمت قرار مي گيرند.شماره

 (براي متن انگليسي انجام شده و در فهرست مطالب ليست مي شودAفارسي و يا )

و الي آخر مي باشد. درخصوص پايان نامه هاي 3پ-2و به همين ترتيب پ 1)به عنوان مثال: پيوست اول داراي شماره پ 

 آورده شود(. A1-A2-A3انگليسي نيز به صورت 

 

 گذاری روابط و فرمولها شماره
بيانگر  شود. عدد سمت راست شوند مشخص مي هر رابطه كه در متن باشد با دو شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا مي

نوشته  (18ـ7. مثالً دهمين رابطه در فصل هفتم به صورت ) شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است

 (2شود. مانند )الف ـ  گذاري مي ، شماره شود. روابطي كه در ضمايم آمده است با توجه به حروف ابجد آن ضميمه مي
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 ترتيب قرار گيری اوراق پايان نامه :

 ا... بسم -1

 ( ب - 1الف و – 1)طبق فرم  فارسيصفحه عنوان  -2

اين تائيديه پس از داروي پايان نامه توسط هئيت داوران، از اداره پژوهشي  (:2فرم شماره )طبق نامه  تأييديه پايان -3

 دانشكده دريافت شود. 

كه به دستورالعمل حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه علوم پزشكي جهرم  -4

 (3وسيله دانشجو تكميل و امضا شده است )طبق فرم 

 ( )در يك صفحه (Dedication)قديمت -5

 ( )در يك صفحه (Acknowledgements) تشكر و قدرداني -6

  ( ، ترجيحاً در يك صفحه كلمه شامل كلمات كليدي 388)حداكثر  (Abstract)فارسي چكيده  -7

 (Table of Contents) فهرست مطالب -8

 )در صورت نياز( (Abbreviations)ها  فهرست عالئم و نشانه -9

 )در صورت نياز( (List of Tables)فهرست جداول  -11

 صورت نياز(  )در  ,(Lists of  Figures Pictures and Maps)ها فهرست نمودارها، عكسها و نقشه -11

 باشد:  كه شامل قسمتهاي زير مي نامه پايان  متن اصلي -12

 (Introduction)مقدمه   12-1 

 (Literature Review)مروري بر مطالعات انجام شده  12-2 

 فصلهاي مربوط به كار اصلي تحقيق )در صورت نياز(  12-3 

 (Results)نتايج   12-4 

 (Suggestions)و پيشنهادات  (Discussion)بحث   12-5

 (References)فهرست منابع و مأخذ  -13

 )در صورت نياز( (Appendix) ضمائم -14

 شماره گذاري روابط و فرمول ها -15

16-   Abstract باشد. چكيده انگليسي بايد تا حد امكان ترجمه چكيده فارسي و شامل كلمات كليدي(:  )الزامي است 

 ( ب( – 1الف و  – 1الزامي است ـ طبق فرم صفحه عنوان انگليسي )  -17

 

الف و  -1م شماره در صورت موافقت مديريت پژوهشي با نگارش پايان نامه به زبان انگليسي موافقت مي گردد ضروري است فر

 چكيده به زبان فارسي درون پايان نامه صحافي شود.

 

 : اطالعات کلی

 ا... ـ صفحه بسم1

 آرائي گردد و از بكار بردن كادر و تزئينات مختلف خودداري شود.  بشكل ساده و مشخصي صفحه 

 

 : ـ عنوان2

،  شود الزم است ضمن رسا بودن و دستي حفظ مي در بانكهاي اطالعاتي ماشيني/ رساله ها ها  نامه چون عناوين پايان 

تواند داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج شده در  رساله بيش از يك عنوان نمي/نامه مختصر باشد.يك پايان

 نامه بايد عيناًيكي باشد. پايان
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رساله را معرفي /نامه پايان، محتواي  ، مختصر، مفيد و جامع است و با كمترين تعداد كلمات يك عنوان خوب 

. غلطهاي اماليي و دستوري ندارد و از استفاده نابجاي كلمات و يا عبارات گيج  كند.عنوان خوب نامفهوم و گنگ نيست مي

 . پيراسته است ، كننده

 

 :پايان نامهـ تأييديه 3

كه به : وم پزشكي جهرمدستورالعمل حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه عل -4

 (3وسيله دانشجو تكميل و امضا شده است )طبق فرم 

 (فقط در يك صفحه خالصه شود) ـ تقديم5

 (فقط در يك صفحه خالصه شود) تشكر و قدرداني -6

 : فارسي ـ چكيده7

بايد در عين   گريزاند. چكيده مقاله ميكند و يا از آن  است كه خواننده را به مطالعه آن عالقمند مي  نامه چكيده بخشي از پايان

 كوتاه بودن پاسخگوي دو پرسش باشد:

 ؟ ـ مشكل چيست1 

 ؟ ل كدام استح  ـ راه2 

چكيده   (. در نگارش ها در يك صفحه قابل نگارش است نامه چكيده بايد ترجيحاً در يك صفحه باشد )تقريباً تمامي چكيده پايان

 نكات زير بايد رعايت شود:

 ، آشنا با معني و روشن باشد. ها و عبارات سليس وشتن چكيده بايد سعي شود متن مزين به كلمهـ در ن 

 .بايد به تنهايي مستقل و گويا باشد  نامه ـ چكيده جدا از پايان 

 بايد اجتناب شود. اشاره به جداول و نمودارها / در چكيده از ذكر منابع -            

نكات  غلطهاي اماليي يا دستور زباني و رعايت دقت و تسلسل روند نگارش چكيده از، نداشتن  ـ تميز بودن مطلب 

 ديگري است كه بايد در نظر گرفته شود.  مهم

 خودداري شود.  نامه نامه بايد از درج مشخصات مربوط به پايان ـ در چكيده پايان 

 در انتهاي چكيده آورده شود. (Key words) كلمات كليديـ  

شود و به همين جهت وجود كلمات شاخص و  بندي مي ها براساس موضوع و گرايش تحقيق طبقه چكيدهـ محتواي  

دهد. كلمات كليدي راهنماي نكات مهم  بندي دقيق و سريع اطالعات ياري مي مراكز اطالعاتي را در طبقه  كليدي

، محتوا و گرايش  ي انتخاب شود كه ماهيتها و يا عبارات نامه هستند. بنابراين بايد در حد امكان كلمه موجود درپايان

 وضوح روشن نمايد. كار را به

 منعكس كننده اصل موضوع باشد.چكيده بايد ـ  

 اهداف و موارد بررسي شده بايد مورد توجه قرار گيرد.در چكيده ـ  

 مركز شود.ها، نتايج و پيشنهادات مت ها، فرضيه تازه و اصطالحات جديد يا نظريه يها ـ تأكيد روي يافته 

، با جزئيات بيشتري ذكر  شود و تا به حال معمول نبوده است نامه روش نويني براي اولين بار ارائه مي ـ اگر در پايان 

 شود.

 د.ششايان ذكر است چكيده بايد حتماً به تأييد استاد راهنما رسيده با -* 

 ها: ـ فهرست8

، فهرست اشكال وساير فهرستها قرار  ها، فهرست جداول فهرست عالئم و نشانه،  نامه بترتيب فهرست مطالب بعد از چكيده پايان

مطالب شامل   شود. فهرست ، چكيده و...( ذكر نمي نامه )تقدير، تقديم گيرند. در فهرست مطالب صفحات اوليه پايان مي

با ذكرشروع شماره صفحه و  ها و زيربخشهاي هر فصل ، عناوين فصول و بخش ، عالئم اختصاري ، اشكال فهرستهاي جداول

)براي مثال  باشد. عناوين ذكر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوين خود متن مطابقت كند: عنوان مربوطه مي
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(. بعبارت ديگر فهرست عناوين بايد كامالً همانند عناوين درداخل متن اصلي  ، با حروف بزرگ نوشتن گذاري ، نقطه گذاري شماره

 باشد.

  ها بين دو عنوان پشت سر هم بايد فاصله بيشتري باشد كه دو عنوان را از يكديگر متمايز كند ولي براي يك فهرستـ در 

 عنوان كه بيش از يك خط است بايد فاصله معمولي بكار برده شود و شماره صفحه در خط دوم ذكر شود.

 گذاري شود. ر فهرستها با حروف ابجد شماره، اشكال و ساي ها، جداول ، عالئم و نشانه فهرستهاي مطالبصفحات ـ 

تيتري مجزا   گيرند بصورت قرار مي  نامه ، ضمائم )در صورت نياز( و چكيده انگليسي كه بدنبال متن اصلي پايان ـ بترتيب مراجع

 شوند. در فهرست مطالب تايپ مي  نامه از فصول ديگر پايان

 

سرفصل ها و عناوين مطالب با شماره صفحه در مقابل آنها و به در اين بخش تمامي  (:Contentفهرست مطالب ) 8-1

 ترتيب ذكر مي گردند)به صورت پلكاني(

 فصل دوم : بررسي متون مثال:

 آناتومي گردن 2-1

 پرده صماخ  -2-1-1

 

: هر گونه اختصار كه در پايان نامه مورد استفاده قرار )در صورت نياز( (Abbreviations)ها  فهرست عالئم و نشانه-8-2

گرفته است به ترتيب حروف الفبا بدون هر گونه شماره گذاري يا عالمت در يك صفحه جدا گانه ليست شود اولين با استفاده 

حروف بزرگ استفاده  از اختصار در پايان نامه هاي فارسي ترجمه آن را آورده و در مقابل آن از خود اختصار درون پرانتز با

 نماييد و گسترده آنرا در پاورقي به زبان انگليسي بياوريد: مثال : 

 ( مي باشد كه ... LBP)1از عالئم شايع اين بيماري درد پايين كمر
1-LOW Back Pain 

 

به صورت در صورت استفاده از جدول در پايان نامه ضمن شماره گذاري آنها (:  List of tablesفهرست جداول) -8-3

، ...، مربوط به جداول فصل دوم (، فهرستي  2-2،  1-2، ...،مربوط به جداول فصل اول ، جدول 2-1، 1-1متوالي )جدول 

 جداگانه به روش باال تهيه نماييد.

 

در صورت استفاده از نمودار در پايان نامه ضمن شماره گذاري  (:List of figuresفهرست نمودار ويا شكلها) 8-4

به صورت متوالي ، فهرستي جداگانه به روش باال تهيه نماييد.)توجه در پايان نامه هاي انگليسي نمودار و شكل با واژه  نمودار

fig مشخص شوند.) 

شماره گذاري كليه صفحات فهرست با استفاده ازحروف الفبا يا اعداد رومي است ، در پايان نامه انگليسي فقط از اعداد رومي 

 استفاده شود.

 

فصل ذكر شده مي باشد.از فصل مقدمه به بعد شماره گذاري اصلي پايان نامه از 5اين قسمت شامل متن پايان نامه:  8-5

 شماره يك تا آخر فهرست منابع انجام مي گردد.

 

در اين قسمت فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن مانندكتاب، : (Reference listفهرست منابع ) 8-6

 منابع الكترونيك و ... طبق نمونه پيوست نگارش شده و به ترتيب استفاده درمتن منابع را شماره گذاري نماييد. مقاله،

در  "همكاران"درانگليسي و از كلمه  "et al"در فهرست منابع ذكر نام شش نويسنده اول مقاله الزامي است و پس از آن كلمه 

 فارسي استفاده نماييد.
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متن ذكر شده اند بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند و همچنين منابعي كه فقط كليه منابعي كه در 

 مطالعه شده ولي مورد استفاده مستقيم درمتن قرار نگرفته اند درفهرست منابع هم مي تواند ذكرگردند.

 

  ـ نحوه تايپ51
 ن كيفيت صورت گيرد.و توسط چاپگري با بهتريA4بايد در يك روي كاغذ  نامه تايپ پايان -

 باشد. 14و سايز آن   B Lotusفونت پايان نامه بايد  -

تايپ   نامه بايد از يك جنس و ترجيحاً كاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد. از بكار بردن كادر و تزئينات به دور متن صفحات پايان -

 شده خودداري شود.

 ، متراست سانتي 3فاصله شروع خطوط تا لبه بااليي و پاييني  تذكر: محدوده خطوط تمام صفحات بايد يكسان رعايت شود. -

تا عالوه بر مناسب بودن براي چهارچوب  سانتي متر 2سانتي متر و حاشيه سمت چپ  3حاشيه سمت راست )طرف صحافي( 

فهرستها، اشكال و  ها، عكسها، ، نقشه دياگرامها، جداول ، براي برش صحافي نيز كافي باشد. اين محدوديتها در مورد ميكروفيش

 غيره نيز بايد رعايت شود.

 گيرد. شايان ذكر است توضيح جداول در باال و توضيح اشكال و عكسها در زير آنها قرار مي -

  هاي نامه خودداري كرد و آنها را از طريق فتوكپي المقدور بايد از استفاده از صفحات بزرگ در پايان : حتي صفحات بزرگ -

اي تا  گونه نامه به ، بايد با دقت آن صفحه را به داخل پايان ناپذير بودن اندارد نمود. ولي در صورت اجتنابمخصوص كوچك و است

 نمود كه لبه آن از ديگر صفحات بيرون نزند.

 

 نحوه زرکوبی پايان نامه  -51
 صادر مي شود. 4شماره پس از پايان يافتن فعاليت هاي پژوهشي مربوط به پايان نامه مجوز صحافي و زركوبي طي فرم 

جلد پايان نامه بايد به رنگ مشكي ساده باشد ) دانشجو ميتواند نسخه مربوط به خودش و استاد راهنما را به رنگ  –الف 

 بر روي آن درج گردد: ()از باال به پاييندلخواه صحافي نمايد ( و فقط موارد زير به ترتيب 

 نشان )آرم( دانشگاه -1

 "علوم پزشكي جهرمدانشگاه  "عبارت  -2

 "دانشكده پزشكي"عبارت  -3

 "پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي "عبارت  -4

 عنوان پايان نامه : بايد با خط درشت نوشته شود. -5

 نگارش ) نام و نام خانوادگي دانشجو( -6

دانشگاهي ايشان )استاديار، دانشيار يا و در زير آن فقط نام و نام خانوادگي و رتبه  "استاد/اساتيد راهنما "عبارت  -7

 استاد( ذكر شود. تاكيد ميگردد كه از ذكر ساير القاب و سمتها اكيدا خوداري شود.

 در پايين جلد تاريخ نگارش پايان نامه بصورت ماه و سال ذكر شود. -8

 

ه در عطف )حاشيه صحافي شده كنار عنوان پايان نامه در صورت طوالني بودن، بخشي از ابتداي آن همراه با نام نويسند -ب

 پايان نامه( نوشته شود.

 

اگر پايان نامه استاد مشاور دارد براي زركوبي نياز به آوردن اسم استاد مشاور بر روي جلد پايان نامه نمي باشد ولي فرمي  -9

 ب( بايد اسم استاد مشاور آورده شود. -1الف و -1كه درون پايان نامه صحافي مي شود) شماره 

 مي باشد و بايد ساده باشد.  نپشت جلد پايان نامه نياز به زركوبي به صورت انگليسي  -18
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در صورتي كه پايان نامه با همكاري يا در مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه انجام مي شود، الزم است اين مورد به  -11

 زي به ذكر آن بر روي جلد نمي باشدصورت يك خط در انتهاي صفحه عنوان و قبل از سال نوشته شود و نيا

 )مثال: اين تحقيق با مشاركت مركز تحقيقات ... تهيه گرديده است و در مورد پايان نامه هاي انگليسي

 this work has been accomplished in collaboration with…..) 

 

 .ي تحويل داده شودپايان نامه همراه با نسخه صحافي شده به امور پژوهش CDفايل كامپيوتري  -12
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