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 راهنماي تدوين پايان نامه

 

 
 زير تدوين فرماييد:و به ترتيب پايان نامه خود را در قالب بخشهاي 

                  صفحات مقدماتي                   متن اصليپيوست 

 

 صفحات مقدماتي

به شرح زير نوشته مي  شماره گذاري شده ودر صفحات مجزا مشتمل بر اجزاي زير بوده كه با حروف الفبا

 شود:

 –آرم دانشگاه علووم پزشو ي و خودمات بهداشوتي [  )تصوير کامل روي جلد پايان نامه(صفحة عنوان -الف

ان پايوان ناموه ، نوام ادوتاد عنو رشته تحصيلي،  ، نام دانش ده، مقطع تحصيلي ،تهران ، نام دانشگاه درماني

 ](براي كارورزان)فراغت از تحصيل ، شماره ثبت  راهنما ، نام ادتاد مشاور، نام نويسنده، دال

 تقديم وتشكرصفحات  -ب

را به خالصه اي از مطالب پايان ناموه شوامل بيوان  كلمه( 150-250) يك تا يك و نيم صفحه چكيده: -ج

 نتايج و نتيجه گيري نهايي اختصاص دهيد. ،هدف از اجرا ، روش انجاممسئله، 

 ئوس مطالبي ادت كه در متن اصلي آمده ادت.()شامل فهردت ر:  فهرست مطالب -د

 )شامل شماره و عنوان جدولها(فهرست جداول -ه

 تصاوير و نمودارها( )شامل شماره و عنوانفهرست تصاوير با نمودارها -و

 )شامل شماره و عنوان پيودتها(فهرست ضمائم و پيوستها -ز



 

 اصلي نمت

كه قبالً تدوين و ارائه شده وپوزال ثبت شده در دانش ده( )پر بر اساس طرح پيشنهاديمتن اصلي پايان نامه 

 :ادت، در فصول زير تنظيم مي گردد

 و فرضيات ادت.له، اهداف بخش بيان مسأ شامل دو مقدمه: -1فصل 

 :اي مسوتدل تعريون نموودهدر اين قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطالعات زمينه بيان مسأله ،

 فوايد ناشي از اجراي تحقيق و كاربرد آن را به روشني توضيح دهيد. ع ووداليل انتخاب موض

 :ي را به همان ترتيبي كه در پروپوزال ذكر شده تودوين نماييود و اهداف اصلي و جزي اهداف، فرضيات

 در مطالعات تحليلي، فرضيات مورد آزمون را ارايه دهي

 

را بوا  جام شده قبلي بر گرفته از منابع اطالعاتينتايج خالصه اي از مطالعات ان مروري بر متون : -2فصل 

 و روشن با ذكر منابع بنويسيد.به طور دقيق ، كامل مورد تحقيق و اهداف مورد نظر  توجه به مسأله

 

 در اين فصل موارد زير را بطور مفصل ارايه نماييد: روش بررسي : -3فصل 

 )متغيرها)تعرين علمي و مقياس اندازه گيري 

 عهنوع مطال 

  جمعيت مورد مطالعه )تعرين جامعه مورد مطالعه، معيارهاي ورود و حذف، روش نمونه گيري ، حجم

 محادبه آن(نمونه و شيوه 

 م ان و زمان انجام مطالعه 

 روش جمع آوري داده ها 

  روش اجراي طرح )بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسيم تصادفي، نحوه همسان دازي، نحوة پيگيري ،

 ة مداخله، مالحظات اخالقي و... اشاره كنيد.(نحو



 روش تجزيه و تحليل داده ها 

 مش الت و محدوديتها 

 

 سوه آنهوا بور ادواسيدر اين فصل به عنوان داوري بيطرف  تنها بايد به ارايوه نتوايج و مقا نتايج: -4فصل 

ي  آماري و دطح معني داري به نتيجه مقايسه و آزمونهادت ا الزم .بپردازيد اهداف و فرضيات تعيين شده

گيري نهايي و نحوة تعمويم نتيجه( بر حسب نوع مطالعه و اهداف و فرضيات اشاره شود اما   pآنها )مقدار 

اين نتايج و توجيه آنها به فصل بعدي )بحث و نتيجه گيري( موكول مي شود . به طور كلي نتايج تحقيق به 

 گردد:ترتيب زير دازماندهي و ارايه مي

   دني و جنسي گروههاي متغيرهاي زمينه اي مورد نظر )مثالً تركيب بر حسب  شده مطالعهمعرفي موارد

 ها در هر گروه( درصد ديگاريمتغيرهاي مستقل در گروههاي مطالعه )مثالً  فراواني ،مطالعه (

  فراوانوي )موثالً توجه به مطالعه و اهداف  افراواني متغير وابسته بر حسب فراواني متغيرهاي مستقل و ب

 درفه مزمن در گروه ديگاري و غير ديگاري(

  انجام و ارايه آزمونهاي آماري بر حسب نوع مطالعه ، اهداف و فرضيات 

 ارايه نتايج فوق در قالب متن، جدول و نمودار انجام مي گيرد.

ج بصوورت موتن ارايوه موي و غير رياضي با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتايهرگاه بتوان با بيان داده  متن:

بيمار، نيمي ديگاري و نيمي ديگر غير ديگاري باشند همين اشاره كفايت مي كنود و  100شود. مثالً اگر از 

نيازي به تنظيم جدول و كشيدن نمودار نيست . متن نوشته شده در فصل نتايج مي تواند شامل دو قسومت 

عات ارايه شده در جداول و نمودارها باشد. توجه گيري از اطالنتيجه وشرح  ،اطالعات خودكفاي نوشتاري

نتيجه كلي ادت كه خواننوده بايسوتي از جودول و  ،ور از شرح اطالعاتدت كه منظا به اين ن ته ضروري

 نمودار بگيرد.



اطالعات آماري و داده هايي را كه بدليل حجم زياد نتووان در موتن گنجانود) و در صوورت ارايوه  جدول:

ولهاي منادب ارايه كرد. تنظيم يك داهد كرد( بايستي ددته بندي و تنظيم نمود و در جخواننده را گيج خو

 جدول منادب داراي قواعدي به شرح زير ادت:

 شماره و عنوان كامل در باالي جدول )همراه با اشاره به جمعيت مورد مطالعه ، زمان - 1

 و م ان(.      

دتونهاي بعدي)در جداول يوك عداد و درصد آن در قرار دادن متغير مورد نظر در اولين دتون و ت -2

 (1مانند جدول شماره  -متغيره 

 1371توزيع سني بيماران مراجعه کننده به درمانگاه قلب  نمازي در سال  -1جدول شماره 

 درصد تعداد گروه دني )دال(

15≥ 

29-16 

44-30 

45≤ 

200 

350 

250 

200 

20 

35 

25 

20 

 100 1000 جمع

 

 

غير مستقل در دطرهاي افقي و متغيرهاي وابسته در دتونهاي عمودي در جوداول دو قرار دادن مت -3

متغيره اي كه رابطه يك متغير مستقل را با يك متغير وابسته نشان مي دهد. )مثال: جودول شوماره 

2) 

 

 

 

 

 



 

شفا توزيع فراواني طول مدت شيردهي در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني  -2جدول شماره

 1371بر حسب گروه سني در سال 

 جمع طول مدت شيردادن دن برحسب دال

 ماه 14بيشتر از  ماه 6-11 ماه 5-0

24-15     

34-25     

≥35     

     جمع

 هر جدول بايستي داراي دطر و دتون جمع باشد. -4

باشود. ا معنوي و...( واضح و ب جدول )عناوين دطرها و دتونها و ارقام مندرج و درصدها محتواي -5

م بايسوتي در زيور يوح ايون عالرادتفاده مي شوود، شوم اختصاري جا از عالي اگر به علت كمبود

 جدول و با حروف ريز تر آورده شود.

 جداول فاردي از رادت به چپ تنظيم شود. -6

يك متغير در جدول نمي توان قانون كلي صادر كرد ولوي عوامول  دقيق طبقه بندي نحوه در مورد -7

 قرار مي گيرد عبارتند از:توجه ر اين زمينه مورد مهمي كه د

 ؟يا خيرزمينة علمي وابسته ادت كه آيا طبقه بندي متغير به نوعي  توجه به اين مطلب 

دوال را  15دوال و بواالتر از  15توا  2دال ،  2مثالً براي درخك مي توان طبقات دني كمتر از 

، 30تنظيم طبقات دني به صورت كمتور از قلبي  بيماريهاي ايس ميكدر حالي ه در مورد  ،داشت

  تر ادت.منطقي 45دال و باالتر از  45تا  30

  مطوابق  بنودي مواطبقه در اين صورت بايسوتي اگر بخواهيم نتايج خود را با ديگران مقايسه كنيم

 دت.ا همان الگويي باشد كه زمينة مقايسه ما



 ادكه تجزيه و ويزدر وآنق ر آن گم شود . نهنتايج د ه بعضيوتعداد طبقات نبايستي آنقدر كم باشد ك

 تحليل را مش ل دازد.

 باشد يعني هر مورد تحت مطالعه ، جايي براي خوود داشوته  عطبقه بندي متغير بايستي جامع و مان

 باشد و هر رقم در بيش از يك گروه نيايد.

، t=85/3موثالً در جداولي كه آزمون آمواري انجوام شوده ، نووع تسوت ب وار رفتوه و مقودار آن )  -8

25/6=x2 و مقدار )p ًمثال(05/0≥P.ارايه شود ) 

هوا)مثالً ا برخوي از ويگگييو، تنووع و گيردتنگامي كه تفهيم اطالعات بخاطر گس: ه تصوير و نمودار

نمودار به كمك ما مي آيد. قبل از انتخاب نمودار بايستي به  ،روند تغييرات( تودط جدول مش ل باشد

 نوع آنها را تشخيص داد و دپس منادب ترين روش نمايش را انتخاب كرد. داده ها نگاه كرد و

 

 بحث و نتيجه گيري کلي و پيشنهادات: -5فصل

از زيواد يوا  .حث نتايج ارايه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهيدبحث و نتيجه گيري: در اين مب

جيه مي كنيود؟ توا چوه را توه آن مي گيريد؟ چگون ايكم بودن يك عامل در يك ددته بيمار چه نتيجه

تشابه و تناقض يافتوه هواي شوما بوا دواير  حد در اثبات فرضيه )فرضيات(خود موفق بوده ايد؟ وجوه

انجام شده در اين زمينه چه مي باشد و چگونه آنرا توجيه مي كنيد؟ بوا توجوه بوه مجموعوة  مطالعات

 شواهد به چه نتيجة كلي ددت يافته ايد؟

بر حسب گستردگي موضوع و تعوداد متغيرهواي موورد برردوي  دحثهاي شما مي تواننتيجه گيريها و ب

در اينجاست که اطالعات خوود را دربواره موضوو  بسيار مفصل يا محدود و مختصر باشد. به هر حال 

 ميم نتايج به نمايش مي گذاريد.ا در تأمين ارتباط بين عوامل و تعمورد تحقيق و مهارت خود ر

 ث به ن ات زير توجه فرماييد:در تدوين اين مبح

 

 



 ( به آن اشار4تنها نتايجي مورد بحث قرار مي گيرند كه در فصل يافته ها )ه شده ادت. 

  ميم آنها به جامعه هدف با توجه به روش مطالعوه با داير مطالعات انجام شده و تع مقايسه يافته ها

 و طراحي آن ام ان پذير ادت.

 

 زير تدوين نماييد. يا توجه به نتايجي كه گرفته ايد در قالب اجزااين قسمت را ب پيشنهادات:

  ارگيري يافته هاي تحقيقپيشنهادات در رابطه با ب  

  ت بعدي ايجاد شده ادتس زمينه هاي جديدي كه براي تحقيقاشنهادات بر اداپي 

 

ر رعايت اخالق تحقيوق نشانگ ،ذكر منابع عالوه بر اعتبار بخشيدن به تحقيق انجام شده فهرست منابع:

  نيز مي باشد.

 

       سييده انگليچ 

 

 پيوست

اطالعاتي كه ذكر آنها در متن ضرورتي ندارد، ولي دبب درك بهتر مسوأله موي شووند، تحوت عنووان 

 (پيودت، به انتهاي تحقيق افزوده مي شوند )مانند پردشنامه

 

 Actaادي مجله فاردي دانش ده پزش ي و يا تهيه مقاله اي از متن پايان نامه بر اداس الگوي پيشنه -

Medica Iranica  .وچنانچوه مقالوه بوه چوا   تهيه نموده ودر انتهاي پايان نامه صحافي بوه نماينود

 رديده ادت كپي همان را صحافي نمايند. 

 در انتهاي پايان نامه ي صحافي شده. يا برگه ي نمره  ( 4الصاق كپي فرم شماره ) -

 

 



 

 

 

 

 تنظيم منابع براي پايان نامه و مقاالت دستورالعمل
 

 کليات

منابع بايد به ترتيب ظهور در متن شماره گوذاري شوده و بوه ترتيوب شوماره در انتهواي  -

 نامه يا مقاله ذكر گردند.پايان

 شمارة منابع در انتهاي جمله و در داخل پرانتز نوشته مي شود. -

منابعي كه فقط در جداول و نمودارها به آنها اشاره شده نيز بايد به ترتيوب ذكور آنهوا در  -

 مقاله شماره گذاري شوند.

تنها منابعي كه در ارتباط نزديك با كار نويسنده بوده و مستقيماً از آنها ادتفاده شده بايود  -

 ذكر شوند.

 

ذيرفته شده انتخاب گردند اگور منابع بايد از مقاالت چا  شده يا آنهايي كه براي چا  پ -

مقاله براي چا  پذيرفته شده ولي هنوز چا  نشده بايد هنگوام اشواره بوه آن پوس از نوام مجلوه 

( در داخل پرانتز ذكر شود. )توجه: در صورت اردال مقاله in pressمربوطه عبارت )زير چا ( )

ناموه پوذيرش مقالوه بوراي اي ازبراي ي ي از مجالت علوم پزش ي الزم ادت در اين مورد نسخه

 چا  ضميمه گردد.(

 حتي المقدور از به كارگيري موارد زير به عنوان منبع خوداري شود. -

   ●  Citation of submitted manuscripts   

  Unpublished data   ●   )اطالعات چا  نشده(       

         Personal communication  ●  )ارتباط شخصي(           

 صورتي ه نياز به ادتفاده از چنين منابعي ادت بايد در متن  به آنها اشاره شود بعنوان مثال:در 

(Tanaka  JA, pers . comm. )  و در ضمن بايد از صاحب اطالعات براي نقل قول اطالعات وي در مقاله

 كسب اجازه شود.

 خالصه شود. Index Medicusعناوين مجالت بايد بر اداس الگوي  -

التي كه چهار نويسنده يا كمتر دارند ذكر نام تمامي آنها ضروري ادت . بوراي مقواالتي كوه در مقا -

( يوا et alبيش از چهار نويسنده دارند نوام دوه نويسوندة اول را ذكور كورده و دوپس از كلموه )

)وهم اران( ادتفاده مي نمايند) بر اداس ددتورالعملهاي جديد مي توان نام نويسندگان توا شوش 

 هم ذكر نمود(. نفر  را



( abstractيوا  abs) درمواردي ه فقط چ يده مقاله دراختيار بووده در پايوان نوام منبوع ذكركلموة -

ادوتفاده از چ يوده را بعنووان  Acta Medica Iranica)چ يده( ضروري ادت.) توجه: مجلة 

 منبع قبول نمي نمايد(.

-  

 

 

 کتابهاي مرجع

 الن( يك فصل از يك كتاب مرجع  

عنوان  –حرف يا حروف اول نام نويسندة فصل با حروف بزرگ  -گي نويسندة فصلنام خانواد

نام نويسندگان كتاب بهمان صورت كه براي نويسندگان فصل گفته شد )همراه با ذكر  –فصل 

محل  -يا چا    edition  شمارة –نام كتاب  –در پايان آن در صورت لزوم(  editorsكلمة 

 شماره صفحات – دال چا  -نام ناشر –انتشار 

 نيز توجه فرمائيد( هجابندي مثال : )لطفاً به نحوة 

 انگليسي:   ●

Philips SJ,Whisnant JP.Hypertension and stroke. In: Laragh   JH,Brenner BM, 

editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. 

New york: Raven Press; l995.p: 465-78 

 

فاردي:  بهرامي فريدون ، نوحي علينقي، كنترل كيفيت آزمايش ليپيدهاي درم، در كتاب تضمين كيفي  ●

 1375آزمايشگاهي، مؤلفين محمدي حسن، جليلي حسين، چا  دوم، تهران : مركز نشر دانشگاهي ؛ 

 61تا  50صفحات 

 

 ( نوشتن شماره فصل ضرورتي ندارد.1تذكر:     

 نيست. ...( PhD  ياMD ًً وشتن منابع لزومي به ذكر عنوان نويسندگان )مثال( هنگام ن2  

 

 ب( كتاب مرجع به صورت كلي

                               -نام كتاب  –حرف يا حروف اول نام نويسندگان  –نام خانوادگي نويسندگان كتاب 

 دال چا   –نام ناشر  –محل انتشار  –يا چا   edition شماره

 هاي كتاب مي باشند.( editor)در اينجا نيز در صورت لزوم اشاره شود كه ادامي فوق      

 مثال: 

: انگليسي   ● 

Ringsven Mk, Band D.Gerontology and leadership skills for nurses. 

2nd ed. Albany(NY) : Delmar publishers; 1996 

 1374يوي. تهران: رادتان؛فاردي : حميدي  س ، شاهرضائي م . احياي قلبي ر ●

 کتابهاي ترجمه شده



 دپس عنوان كتاب و نام مؤلن اصلي ذكر شود مثال:“ در ترجمه” در ترجمه عبارات

اعرابي ماندانا، رئيس زاده فربد، در ترجمه جنين شنادي النگمن، دادلزتي، دبليو)مؤلن(. چا  اول . تهران 

 1376: مودسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ، 

 

 

 

 

 مقاالت 

                            ––عنوان مقاله  –حرف يا حروف اول نام نودندگان  -نام خانوادگي نويسندگان

شماره  –دال انتشار  –ذكر شده  Index medicus عنوان مجله به صورتي ه در آخرين ويرايش 

 شماره صفحات  –مجله 

 مثال: 

 ●انگليسي:

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an  

increased risk for pancreatobiliary disease .Ann Intern Med 1996 June ; 

124(11): 980-3  

 تذکر : 

 (مجله است.No( مجله است و شمارة داخل پرانتز، شماره)Volدر قسمت شمارة مجله، شماره اول، جلد) -1 

توان از ذکر مي      ممتد )بدنبال هم( مي باشدvolumeکليه شماره هاي يك درصورتيكه شمارة صفحات -2

 صرفنظر کرد. Noماه و 

 

 فاردي:  شمس الدين س، دبيري ش، فيبروماتوزيس متعدد دطحي پودت. مجله دانشگاه  ● 

 46-8: 1؛1372علوم پزش ي كرمان                  

 

 نمونه هايي از ساير موارد:

*Organization as author: 

The Royal Marsden Hospital Bone  Marrow Transplantation Team. Failure of 

syngeneic bone- marrow graft without preconditioning in post – hepatitis 

marrow aplasia . Lancet 1977; 742-4 

 

*no auther given:  

Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial], BMJ1981; 283-628 

 

 پايان نامه:*

مورد بيمار دچار حاملگي خارج رحمي. دورة تخصصي رشتة زنان و  50خظردودت ص. برردي  

 1372مامائي، دانش ده پزش ي تهران ، 

 



*Dictionary:  

 Dorland’s illustrated medical dictionary. 27th ed. Philadelphia: Saunders, 

1988.Etasia;p. 527 
 

 

 

*Newspaper article: 

Rensberger B. Specter B. CFC may be destroyed by natural 

process. The Washington Post 1989 Aug 7; sect A: 2(col5) 

 

 مقالة نشريه در نسخه ال ترونيك:*

 Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect 

Dis[serial online] 1995 Jan-Mar[cited 1996 Jan 5]; 1(1) :[ 24 screens]. Available 

 .gov/ncidod/ EID/eid.htmwww.cdcfrom :URL: http: //  
 

ها، پايان نامه ها و در پايان الزم به ذكر ادت، از آنجا كه تعدادي از مجالت ارجاع به خالصه مقاالت ، كتابچه كنگره

منابع ال ترونيك را نمي پذيرند، هنگام اردال مقاالت به مجله هاي مختلن بايد از ددتوالعملهاي خاص هر مجله 

مجلة پزش ي در  400كه مورد قبول بيش از  Vancouverپيروي نمود. آنچه در باال آمده ادت بر اداس مصوبة 

 ادت،     مي باشد.   Acta Medica Iranicaجهان از جمله مجلة دانش ده پزش ي و
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 بسمه تعالي              دانشگاه علوم پزش ي                                                 

 و خدمات بهداشتي ،  

 درماني تهران    

 .اس الگوي زير تدوين و ضميمه نماييداسلطفاً طرح پيشنهادي خود را بر 

 با اشاره به زمان و م ان انجام طرح () عنوان 

 كلمات كليدي -1

 له، اهميت و لزوم انجام طرح()توضيح پيرامون مسألهبيان مسأ -2

بوه زبوان فاردوي از تحقيقوات انجوام شودة قبلوي در  ايبرردي متون )خالصه -3

موضوع مورد مطالعه با توجه به عنوان و اهوداف مطالعوه و بوا ادوتفاده از زمينه

رجي شامل مقاالت و پايان نامه ها، بوا ذكور منبوع در بخوش منابع داخلي و خا

 فهردت منابع(

 االت، فرضيات) در مطالعات تحليلي(دؤف كلي و ويگه( ، )هد اهداف -4

 لي و مقياس  اندازه گيري در قالب جدول متغيرها(ممتغيرها) تعرين ع -5

 :روش برردي  -6

 نوع مطالعه -

، معيارهواي ورود و حوذف مطالعه)تعرين جامعه مورد مطالعهجمعيت مورد  -

 نحوه محادبة حجم نمونه( ورد مطالعه، در صورت نمونه گيريم  افراد 



هوا، ارايوه وري دادهجموع آروش جمع آوري داده ها ) تعيين و تعريون ابزار -

 ه در صورت ادتفاده(مپردشنا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ،روش اجوووووووراي طووووووورح )برحسوووووووب نووووووووع مطالعوووووووه -

دوازي، نحووة پيگيوري، نحووة مداخلوه،  تقسيم تصادفي، نحوة همسوان نحوة 

 مالحظات اخالقي، .... اشاره شود(

 روش تجزيه و تحليل داده ها -

 مش الت و محدوديتها -

 فهردت منابع -7

 الصاق مقاله اي كه از متن پايان نامه تهيه شده ادت. -8

 ( يا برگه ي نمره  4الصاق كپي فرم شماره ) -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


