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 نامهشکل ظاهری پایان-0

. همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين دستورالعمل دانشگاه باشدنامه بايد مطابق روش مورد تأييد آيين نگارش پايان

 بايد رعايت شود.

ام هرگونه تغيير در نامه انجطبق آيين وپروپوزال تصويب شده دانشجو باشد  شده مطابق با نامه تايپبايد تمام مشخصات پايان

انشکده مورد تصويب قرار بايد در شورای تحصيلات تکميلی د روش کار و.....(نامه )نام استاد راهنما، عنوان، مشخصات پايان

 باشد. گرفته

 

 : کاغذ و چاپ .1

 شوند. تايپ کادر از استفاده ونبد و ساده به صورت نامه پايان صفحات

 نامه بايد روی کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. های پايانکليه قسمت

 باشد. ( میA4)کاغذ  91*7/92ابعاد کاغذ 

 شود. تايپ می يک روها روی کاغذ تمامی متن

 باشد.یرد استفاده در تمامی متن يکنواخت منوع قلم مو

 .رعايت شودبه شرح ذيل بايست ها و متن اصلی بخش ها، زيرها در سرفصلاندازه فونت 

 :است زير صورت به گيرند می قرار استفاده مورد نامه پايان تهيه در که هايیفونت

 
 برای فونت سايز و نام

 فارسی نوشتار

 برای فونت سايز و نام

 انگليسی نوشتار

 Times New Roman 14 Bold پررنگ34( B Titr) )فصل اول.فصل دوم.....(هاسرفصل

 Times New Roman 12 Bold پررنگ14( B Titr) اصلی عناوين

  Times New Roman 10 Bold پررنگ19( B Titr) فرعی عناوين

 Times New Roman 12 معمولی B nazanin- 14 اصلی متن

    

 : فاصله گذاری و حاشيه بندی  .9

 صفحه اول هر فصل از خط پنجم شروع می شود.-

 متر است،سانتی 5/1مامی پايان نامه برابر در ت فاصله سطرها-

 باشد. ورد مینرم افزار در  singleمتر معادل سانتی 1له سطرها در چکيده برابر اما فاص -

ها بايد در . اين حاشيهمتر باشدسانتی 9متر و از چپ سانتی 5/9متر، از پايين سانتی 3از سمت راست و بالا  متنحاشيه -

 ن نامه رعايت شود.سرتاسر پايا

 

  گذاری:شماره .3
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 اشد.بمیفصل اول شروع شماره صفحه از ابتدای -

ا ب، فهرست ها، تشکر و قدردانی ،تقديم ،توسط هيات داوران تاييديهصفحه  ،صفحه عنوان الرحيم،بسم الله الرحمن صفحات - 

 شماره گذاری می گردند. در پايين و وسط صفحهو  حروف الفبای فارسی 

 گيرد. قرار میدر پايين و وسط صفحه صفحه  شمارهتن اصلی پايان نامه در م-

 سر تيتر پايان نامه شامل:

 )در صفحات عنوان فصل نباشد(پايان نامه در بالای تمام صفحات و سمت راست قرار می گيرد. کررعنوان م -

 صفحات و سمت چپ قرار می گيرد. تمام عنوان فصل در بالای-

 بعد سر تيتر نداريم. از قسمت منابع به-

 باشد. B nazanin- 19Boldفونت ان -

 مثال:

 ژوهشعنوان:تاثير کاپتوپریل بر فشارخون                                                                              فصل اول:کليات پ

 

ل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده که شماره فص شوند، بطوریگذاری میها به عدد شمارهها و زيربخشبخش-

 شود مانند: 

 است.   4از فصل  9بيان کننده بخش  4-9

لازم  وباشد می صفحه)از ابتدای فصل اول تا پايان فصل پنجم(08حداقل سی ارشد نامه مقطع کارشناتعداد صفحات پايان -

نامه پايانصفحات  درصد 98بيش از  نبايد صل اولفمهمترين مطالب را به طور کامل توصيف و بحث نمايد. دانشجو است 

  باشد.

 

 فارسي هاینامهپایان صفحات گذاریشماره

 الف            الرحيم  الرحمن الله بسم 

 ب          فارسی زبان به عنوان صفحه 

 پ                      داوران أتيه تأييديه صفحه 

              ت           صفحه شناسه 

  ث          تعهد نامه اصالت   صفحه 

 ادامه حروف الفبای فارسی                             سپاسگزاری 

 ادامه حروف الفبای فارسی                                به تقديم 

 حروف الفبای فارسی ادامه                           مطالب    فهرست 

 حروف الفبای فارسی ادامه                      ها  جدول فهرست 

 الفبای فارسی حروف ادامه                             هاشکل فهرست 

 حروف الفبای فارسی ادامه                             مودارهان فهرست 

 حروف الفبای فارسی ادامه                             پيوستها فهرست 

 شماره بدون                        فارسی         چکيده 

 يک)صفحه اول فصل يک( با عدد  اعداد شروع              نامه    پايان فصول 

 اعداد ادامه            انگليسی    به منابع فهرست 

 اعداد ادامه             شامل موارد ذيل است: هاپيوست 
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 چک ليستها-پيوست

 گانه اخلاق38کدهای -پيوست

با تاييد  )در صورت چاپ مقاله:صفحه اول مقاله و در صورت پذيرش:تاييديه پذيرشنامه ج شده از پايانمقالات استخرا-پيوست

 ( مدير تحصيلات تکميلی يا مدير پژوهش دانشکده

                              IRCTکدتاييديه -پيوست

                    تاييديه کد اخلاق-پيوست

 شماره بدون                     انگليسی چکيده 

 شماره بدون         انگليسی زبان به عنوان صفحه 

 

  :و نمودارها هاشکل ،ها جدول .4

ای که کپی تهيه شده از آنها از تهيه شوند. به گونه متحد الشکلو  کيفيت مناسب  با بايد و نمودارها هاشکل ،ها جدولتمامی 

-در هر فصل شمارهذکر شده در متن ها بايد به ترتيب ها و جدولمی شکلباشد. تما برخوردار (dpi 358)حداقل  وضوح کافی

 عنوان و هاآن بالای در هاجدول عنوان. شود ذکر ...…و  9-3و  1-3، جدول 3های فصل گذاری شوند، مثلأ برای جدول

 Bold 81 Times news romanو انگليسی با فونت Bold 19 B nazaninبا فونت فارسی هاآن زیر در و نمودارها هاشکل

نوشته  Times news roman 18و انگليسی با فونت  B nazanin 19با فونت فارسی  فونت مطالب درون جدول. گرددمی ذکر

 لازم همچنين. گرددمی ذکر شکل يا جدول عنوان در مرجع است، شده آورده مرجعی از شکلی يا جدول چنانچهشوند. می

 .باشد شده ارجاع متن در هاجدول و هاشکل کليه به است

 

  پانویس یا زیرنویس: .5

توان بصورت زيرنويس در همان صفحه ارائه يح خاصی داشته باشد، توضيح را میدر صورتی که يک عبارت يا واژه نياز به توض

ويس، شود و در زيرنوچک در بالا و سمت چپ آن تايپ میای که بصورت کن صورت عبارت يا واژه توسط شمارهنمود. در اي

 8 انگليسی برای و B nazanin 10 فارسی برای نويس زير در استفاده مورد قلم اندازه شود.ارائه می ،وضيح مربوط به آن شمارهت

Times news roman باشد. 

 .شود درج چپ سمت از انگليسی پاورقی و راست سمت از فارسی پاورقی  -

 شود. شروع می ها از يکگذاری پاورقیشمارهت ديگر در هر صفحه به عبار. باشد ایصفحه بصورت پاورقی گذاریشماره- 

 

  . درج لغات لاتين در متن فارسي:6

 شود.نوشته می Times New Roman 8با فونت  نويس به لاتينزيرفارسی و در  با حروفهای لاتين در متن همه نام-

 شروع شوند. بزرگبا حروف  کليه کلمات زير نويسی شده-
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 گذاری شود.شماره Vancouver) )منابع بر اساس روش تعيين شده ونکوور :نویسيرفرنس .7

 نوشته شوند. انگليسیکليه رفرنس ها به 

 تذکر:

نويسندگان ، شش نفر يا کمتر از شش نفر بودند، بايد نام همه آنان درج شود. در هنگام تايپ اسامی، بين تعداد اگر  .1

 ر دهيد. پس از تايپ آخرين اسم، به جای ويرگول، نقطه بگذاريد. هر اسم، يک ويرگول و سپس يک فاصله قرا

اگر اسامی افراد بيش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تايپ کرده و پس از درج يک ويرگول و يک فاصله،  .9

 را تايپ کنيد سپس يک نقطه و يک فاصله درج نماييد.  ”et al‘عبارت 

 

فهرست منابع و مأخذ شوند. در اين روش مراجع به ترتيب شماره در گذاری میآيند شمارهمراجع به ترتيبی که در متن می 

 آورده شود.   []در انتها و داخل  Persianمه شوند و در منابع فارسی کلارش میمراجع به انگليسی نگکليه .ذکر خواهد شد

 تذکر:

 نوشته شود.  Boldعنوان مقاله,کتاب,و..به صورت -

 برای راهنمايی بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد.-

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

 

ای ديگری استفاده شده . در صورتی از واحدهسيستم واحدهای مورد استفاده متريک است گيری:ها و واحد اندازهفرمول .8

ها نيز مانند فرمول يد بايد تعريف شود.آن میتن بر مبنای متريک ذکر شود چنانچه فرمولی برای اولين بار در ماست معادل آ

 .گذاری شودجداول تصاوير شماره

 

 نامه: جلد پایان.9

  دمصنوعی )گالينگور( باش رمميليمتر  با روکش چ 3تا  9جنس جلد از مقوا با ضخامت. 

 باشد.( طبق ليست ذيل) رنگ جلد 

 تر از قطع کاغذ است.قطع جلد نيم سانتی متر بزرگ 

 گرددچاپ میزرکوب های روی جلد بصورت نوشته. 

 شود.مینام نويسنده و سال نوشته زرکوب  ،کلمه اول ( 18)نامه، عنوان پاياننويسی پايان نامه در قسمت عطف 

 

 ان نامه:رنگ جلد پای

 دانشکده پرستاری: زرشکی

 قهوه ای دانشکده بهداشت:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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 مشکی دانشکده پزشکی:

 

 

 نامهراهنمای نگارش پایان   

 باشد:های زير مینامه به ترتيب شامل بخشپايان

 )صفحه عنوان فارسی روی جلد( جلد .1

 سفيد ورقيک  .9

 )شماره صفحه الف( الرحيم لله الرحمنبسم ا .3

 صفحه ب() (نوشته شود روی جلد صفحه عنوان )مشابه طرح .4

 )صفحه پ(با امضای اصل هيات داوران مورد قبول است( 3)فرم پيوست هيات داوران  تاييديه صورت جلسه و .5

 )صفحه ت(با امضا مدير پژوهش يا مدير تحصيلات تکميلی شناسه .6

 (ث)صفحه  با امضا دانشجونامه اظهار نامه يا صفحه تاييد صحت اصالت پايان .7

 اختياری-( در يک صفحه Acknowledgementدردانی )تشکر و ق .0

  اختياری-( در يک صفحهDedicationتقديم) .2

 ( Contentsفهرست مطالب ) .18

 ( List of Tablesفهرست جداول ) .11

 (List of Figuresفهرست نمودارها ) .19

 (List of pictures and Mapsها )ها وشکلفهرست عکس .13

 فهرست پيوستها .14

 طبق دستورالعمل نگارش چکيده (Abstractچکيده  فارسی ) .15

 نامههای پايانمتن اصلی شامل فصل .16

 مراجع منابع و .17

 )مستندات(هاپيوست .10

 صفحه چکيده انگليسی .12

 امه نيانصفحه عنوان انگليسی داخل پا .98

 (نامه پايان پشت جلدصفحه عنوان انگليسی جلد ) .91

 

 

 راهنمای فصول

 عناوين اصلی و فرعی پايان نامه طبق فرمت ذيل باشد:

 کليات پژوهشفصل اول: 

 مقدمه 
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 بيان مسأله 

 اهداف پژوهش 

 سؤالات پژوهش يا اتفرضي 

 پژوهش پيش فرضهای  

  پژوهش واژگانعلمی و عملی تعريف 

 و پيشينه پژوهش چارچوب فصل دوم:

 مقدمه 

 يا نظریارچوب مفهومی چ 

 های مرتبطمروری بر پژوهش 

 نتيجه گيری و نوآوری اين پژوهش 

 پژوهش روشفصل سوم: 

 مقدمه 

 نوع مطالعه 

 جامعه پژوهش 

 محيط پژوهش 

 روش محاسبه آن حجم نمونه و 

 ی پژوهشنمونه 

 گيریروش نمونه 

 مشخصات واحدهای پژوهش )معيارهای ورود(Inclusion Criteria) – خروجمعيارهای(Exchusion Criteria) - 

 ( (Withdrawal Criteria)معيارهای خروج حين مطالعه

 جدول متغيرهای پژوهش 

 هاابزار گردآوری داده 

 صحت، دقت،کاليبرازسيون و.....روايی ابزار روش تعيين() 

 روش تعيين پايايی ابزار 

  هاگردآوری دادهکار و روش 

 هاروش تجزيه و تحليل داده 

 ملاحظات اخلاقی پژوهش 

 

  یافته های پژوهشفصل چهارم: 

 مقدمه 

 يافته های توصيفی 

 يافته های استنباطی 
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 گيریث و نتيجهبحفصل پنجم: 

 مقدمه 

 هابحث و بررسی يافته 

 گيری نهايینتيجه 

 کاربردهای پژوهش 

 های پژوهشمشکلات و محدوديت 

 های بعدیبرای پژوهش هاپيشنهاد 

 

 

 )عناوين مقالات و کتابها در هر رفرنس فهرست منابع )به سبک ونکوور(Bold )باشد 

 شامل:  هاپيوست(تاييديه کد اخلاق،تاييديه کد، مقالاتهاها، چک ليستپرسشنامه ،نامهرضايت،IRCT )...و 

 ی انگليسیچکيده 

 بصورت انگليسی ايان نامهصفحه عنوان پ 

 

 

 نامهنحوه نگارش چکيده فارسي و انگليسي پایان

 19 و فونت انگليسی B nazanin 19 در يک صفحه با فونت فارسیچکيده فارسی و انگليسی پژوهش حداکثر 

Times news roman  پاراگراف به ترتيب زير تدوين شود: 4در قالب 

 عنوان -

 : شامل زمينه و هدف پژوهش (Introduction) "مقدمه"پاراگراف اول  -

زمون آابزارها و  ،روش پژوهش ،گيریامل تعداد نمونه، محل نمونه: ش(Method) "روش پژوهش" دومپاراگراف  -

 آماری

 های اصلی پژوهش : شامل يافته (Results) "نتايج" سوم پاراگراف -

 گيری نهايی: شامل نتيجه (Discussion) "گيرینتيجه وبحث " چهارم پاراگراف -

واژه کليدی بر اساس ليست  5حداکثر  در پايان چکيده واژگان کليدی پژوهش به ترتيب اهميت آورده شوند.

(MESH)و بر اساس حروف الفبا 

 

 راهنمای نگارش روی جلد

 نامه  پايان جلد روي شرح

 (.سانتيمتر 3 × سانتيمتر 5/2ابعاد  درا ترجيح)بدون نوشته  علوم پزشکی سبزوار دانشگاه آرم -1

 سياه 11ایران نستعليق  فونت با  «علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار دانشگاه»عبارت  -2

 سياه 11ایران نستعليق  فونت با   آموزشی گروه نام و دانشکده نام -3

 سياه 11زر فونت با"رشته............گرایش............ ارشد كارشناسیي درجه دریافت براي نامه انپای»عبارت -4
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 سياه 11 نازنين فونت با« عنوان» كلمه -7

 سياه 11تيتر فونت با نامه پایان عنوان -1

 سياه11نازنين فونت با  «راهنما اساتيد استادیا» عبارت -9

 سياه 11زر بافونت  )بدون ذكر خانم یا آقا( راهنما اساتيد استادیا نام -11

 سياه11نازنين فونت با « مشاور اتيداس یا استاد» عبارت -11

 سياه11زر بافونت  )بدون ذكر خانم یا آقا( مشاور اتيداس یا استاد نام -12

 سياه11نازنين بافونت « نگارش» كلمه -13

 سياه11زر بافونت  نگارنده نام -14

 سياه14زر بافونت (95)مثلا: خرداد  مربوطماه  برحسب نامه یانپا دفاع تاریخ -15

حق "شبيه صفحه روی جلد خواهد بود و در انتهای صفحه جمله :ارسی داخل پايان نامهصفحه عنوان فتذکر:

 نوشته شود. "محفوظ است  علوم پزشکی سبزوار گاهاستفاده از مفاد پايان نامه برای دانش

 Times news roman با فونت به انگليسیجلد پایان نامه  طرح رویلدپايان نامه: مشابه صفحه عنوان انگليسی  پشت ج

 تنظيم شود.)شبيه نمونه بر روی سايت(

 

 صحافي:

 مجوز وول نگارش پايان نامه دانشکده است قبل از تکثير پايان نامه اطمينان کسب شود که تمام اصول نگارش کاملا مطابق اص

 صحافی را دريافت کرده باشيد. های لازم از جمله اجازه

 

 مشخصات نسخه الکترونيکي پایان نامه:

از پايان نامه خود، يک نسخه الکترونيکی شامل متن کامل پايان نامه و منطبق  یک نسخه چاپيدانشجو موظف است علاوه بر 

ل کامل در قالب فرمت و يک فاي pdfبصورت يک فايل کامل در قالب فرمت    شده است با نسخه چاپی نهايی که تاييد

 تحويل دهد.  و نمودهتهيه  CDبر روی يک  Wordويرايشگر 

 

 

 


