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مقدمه
هدف اساسی از تهیه راهنما ،دستیابی به الگوی جامع و استانداردنمودن چارچوب تدوین پایان نامه های دانشجویان دوره
تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد .رعایت
نکات مطرح شده دراین راهنما به منظور یکسان سازی ،استاندارد سازی و نیز تسهیل دسترسی به نسخه چاپی و الکترونیک
پایان نامه ها ،پیش نیازارائه پایان نامه به معاونت پژوهشی پردیس می باشد.
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مشخصات کاغذ و نرم افزار مورداستفاده


تمام قسمت های پایان نامه روی یک طرف کاغذ  A4سفید یک دست و مرغوب تایپ شود.



نرم افزار مورداستفاده برای تایپ پایان نامه  Microsoft Word 2007یا نسخه باالتر باشد.



در تدوین و تایپ صفحات پایان نامه ازهیچگونه کادرتزئینی و تذهیب استفاده نشود.

حاشیه صفحات و فاصله سطرها
فاصله سطرها درتمام متن باید 0/5سانتی متر باشد .حاشیه در پایین و سمت چپ صفحه  2/5سانتی متر و در باال و سمت
راست صفحه 3 ،سانتی متر تنظیم شود.
تنظیم و ترتیب صفحات پایان نامه
 -0صفحه سفید
 -2صفحه ی بسم اهلل الرحمن الرحیم
 -3صفحه عنوان به فارسی (پیوست 1و )2
 -4کپی صورتجلسه دفاع پایان نامه ( تاییدیه هیئت داوران)
 -5صفحه ی تقدیم ( اختیاری)
 -6صفحه ی تشکر و قدردانی( اختیاری)
 -7چکیده فارسی
 -8فهرست مطالب ( پیوست )3
 -9فهرست شکل ها ( درصورت وجود) ( پیوست )4
 -01فهرست جدول ها ( درصورت وجود) ( پیوست )5
 -00فهرست نمودارها ( درصورت وجود) ( پیوست )6
 -02فصل اول  :طرح پژوهش
 -03فصل دوم  :بررسی متون
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 -04فصل سوم  :روش تحقیق
 -05فصل چهارم  :یافته ها
 -06فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری
 -07فهرست منابع
 -08پیوست ها ( درصورت وجود )
 -09چکیده انگلیسی
 -21صفحه عنوان به انگلیسی ( پیوست  8و )9
 -20صفحه سفید
نحوه نگارش و تنظیم محتوای قسمت های پایان نامه
صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
فونت و اندازه این صفحه اختیاری است  .توجه داشته باشیدکه نوشته دروسط تنظیم شودو ازهیچگونه کادرتزئینی و
تذهیب استفاده نگردد.
صفحه عنوان فارسی
ترتیب مطالب ازباالی صفحه تاپایین آن به صورت زیرباشدو همه موارد به صورت وسط چین تنظیم شود( پیوست 0و
: )2


آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران



نام دانشگاه (( B Nazanin Bold 13



پردیس بین الملل (( B Nazanin Bold 12



نام دانشکده (( B Nazanin Bold 11



پایان نامه مقطع تحصیلی /رشته تحصیلی (( B Nazanin Bold 18



عنوان پایان نامه (( B Nazanin Bold 15
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عبارت استاد/اساتید مشاور(( B Nazanin Bold 15



نام استاد /اساتید راهنما (( B Nazanin Bold 13



عبارت استاد /اساتید مشاور (( B Nazanin Bold 15



نام استاد /اساتید مشاور (( B Nazanin Bold 13



عبارت نام دانشجو (( B Nazanin Bold 15



نام دانشجو (( B Nazanin Bold 13



ماه و سال فراغت از تحصیل (( B Nazanin Bold 13

صورتجلسه دفاع پایان نامه ( تاییدیه هیات داوران )
کپی صورتجلسه دفاع ازپایان نامه که به تایید هیات داوران رسیده است و نمره و امتیاز دانشجو درآن منعکس می باشد بعد از
صفحه عنوان قرار گیرد.
صفحه تقدیم
درصورتی که دانشجو تمایل داشته باشد پایان نامه خود را به شخص  /اشخاص یا موسسه ای تقدیم نماید ،می تواند حداکثر
در یک صفحه آن را به طور خالصه ارایه کند ( انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است ).
صفحه تشکر و قدردانی
تقدیر و تشکر ازکلیه افراد و ارگان ها نیزدریک صفحه تایپ شود ( انتخاب قلم تایپ به عهده خود دانشجو است ).
چکیده فارسی
چکیده فارسی شامل مقدمه ،روش  ،یافته ها ،نتیجه گیری و کلید واژه ها باشد .چکیده بین  311تا  511کلمه و متن چکیده
با قلم  Mitra 13و کلمه "چکیده" دراولین خط با قلم  Mitra 12 Boldدراول سطر درج شود .فاصله خطوط 0/5
سانتیمتر باشد .نوشتن کلید واژه ها الزامی است.
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فهرست مطالب
همه قسمت های فهرست مطالب با قلم ( ( B Nazanin 13تایپ شود به جز کلمه فهرست مطالب در وسط صفحه و کلمه
عنوان و صفحه ،و عنوان فصل ها با قلم ( ، ( B Nazanin Bold 13تایپ شود .فاصله بین خطوط درهمه قسمت های
پایان نامه  0/5سانتی مترباشد( شکل  ( )0پیوست )3
شکل .1

فهرست مطالب (( B Nazanin Bold 13
صفحه

عنوان (( B Nazanin Bold 13
فصل اول  :طرح پژوهش (( B Nazanin Bold 13

مقدمه (1................................................................................... ( B Nazanin 13

 بیان مسئله 3..........................................................................................................................................– اهمیت و ارزش تحقیق 6...................................................................................

قلم و نحوه نگارش شکل ها و نمودارها و جدول ها مانند فهرست مطالب می باشدو عنوان شکل ها ،نمودارها و جدول ها
هم دقیقا"به صورتی که درمتن تایپ شده دراین قسمت قرار می گیرد .درقسمت نحوه طراحی جداول و شکل ها درمتن پایان
نامه این موارد توضیح داده می شود(.شکل  )2و ( پیوست)6،5،4
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شکل .2

فهرست شکل ها (( B Nazanin Bold 13
صفحه

عنوان (( B Nazanin Bold 13

شکل  -1-2سه پارامتر کیفیت ( 16................................................ ( B Nazanin 13
شکل  – 2-2اجزاء مدل مدیریت کیفیت اروپایی و ارتباط آن ها با یکدیگر 42......................

فصل های پایان نامه و شیوه نگارش و تنظیم آن ها
نحوه نگارش و قلم هر فصل
متن فصل های پایان نامه باید روی یک طرف کاغذ  A4باقلم (  ( B Nazanin 13و با فاصله خطوط  0/5سانتیمتر تایپ
شود .فصل ها  ،بخش ها و زیر بخش ها با عدد شماره گذاری می شوند .به طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره
بخش و زیر بخش بعد از آن قرارمی گیرد .برای مثال  3-2-4 ،بیان کننده فصل، 4بخش  2وزیر بخش  3است.
شماره فصل درصفحه اول هرفصل به حروف نوشته شود .عنوان هر فصل با قلم  ، B Nazanin18 Boldبخش های
مختلف فصل ها باقلم  B Nazanin16 Boldوزیر بخش ها باقلم  B Nazanin14 Boldتایپ شود( پیوست .)6
نحوه نگارش و قلم زیر نویس ها
معادل انگلیسی لغات یا اصطالحات فارسی که برای اولین بار به کار می رود به صورت زیر نویس (فقط برای یک بار) در
صفحه ی مربوط درج شود(.درمتن پایان نامه از به کاربردن واژه های با الفبای انگلیسی احتراز شود) .زیرنویس ها زیر یک
خط که به فاصله ی  2/5cmاز لبه ی چپ کاغذ و  2/5cmاز لبه ی پایینی و به طول مورد نیاز تنظیم شود .قلم در زیرنویس
فارسی  B Nazanin 11و زیر نویس انگلیسی  Times New Roman 10می باشد.

6

نحوه نوشتن اعداد ودرصد درمتن
الزم است تمام اعداد در متن به فارسی نوشته شوند .درصد در متن با حروف ( مانند دودرصد) و در جدول ها با عالمت %
(مانند  )%2تایپ شود.
نحوه تنظیم شکل ها و جدول ها در متن
تمامی شکل ها و جدول ها بایدبه ترتیب قرار گرفتن درهرفصل شماره گذاری شوند .مثال" برای جدول های فصل ،2
جدول ،0-2جدول 2-2و ...برای جدول های فصل  ،3جدول  ،0-3جدول 2-3و ....بعدازشماره جدول یک خط تیره()-
تایپ کنید و عنوان جدول یا نمودار و شکل را بنویسید.
مانند  :جدول  - 0-2پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر -پروفسورکاروین
عنوان جدول ها در وسط و باالی آن ها و عنوان شکل ها و نمودارها در وسط و زیر آن ها با قلم B Nazanin 12 Bold
تایپ شود.اگر شکلی ازمرجعی نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.
جدول هایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند ،باید طوری قرار گیرند که متن باالی آنها درسمت عطف پایان نامه
واقع شود و همچنین شکل هایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند ،باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنها در
سمت لبه ی پایان نامه قرار گیرد .شکل ها و جدول ها حتی المقدور داخل متن و درنزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده ،
آورده شوند.
محتوای هر فصل
متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود .هر فصل با یک مقدمه کوتاه آغاز و با یک
نتیجه گیری به اتمام می رسد .هر فصل به شکلی که ذکرشده است با تایید استاد راهنما نگارش و تنظیم می شود .برای ارائه
الگو ،نمونه ای از فصل بندی پایان نامه درزیر آورده شده است .بدیهی است این فصل بندی اختیاری بوده و دانشجو می
تواند با توجه به نوع رشته تحصیلی و بانظر اساتید راهنما و مشاور از فصل بندی های دیگر نیز استقاده نماید.
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فصل اول  :طرح تحقیق

1

این فصل از بخش های مقدمه ،بیان مسئله  ،اهداف ،سواالت  ،فرضیات و تعریف مفاهیم و واژه ها تشکیل شده است.
مقدمه  :شامل اشاره به سابقه موضوع پژوهش به صورت کلی است .
-1-1

بیان مسئله  :دراین بخش به طور مختصر به پیشینه ی مطالعات قبلی و چارچوب نظری پژوهش اشاره می شود.و
نارسایی های موجوددرزمینه موضوع ذکر شده و ضرورت انجام کار بیان می گردد.

-2-1

اهداف  :شامل اهداف اصلی و جزئی است.

 -0-2-0اهداف جزئی توصیفی
 -2 -2 -0اهداف جزئی تحلیلی ( درصورت تحلیلی بودن مطالعه )
-3-1

سوال های پژوهش

-4-1

فرضیه های پژوهش :درصورت تحلیلی بودن مطالعه و براساس اهداف تحلیلی تهیه می شود.

-5-1

تعریف مفاهیم و واژ ه ها  :دراین بخش  ،مفاهیم و واژه های مورد استفاده درپایان نامه با ارجاع به منابع علمی
تعریف می شود( ذکرشماره منابع درداخل پرانتزدرانتهای جمله).

فصل دوم  :بررسی متون

2

مقدمه  :شامل اشاره به سابقه موضوع پژوهش به صورت کلی است.
 -1-2مباحث نظری
 -2-2مروری بر مطالعات انجام یافته  :دراین بخش به جزئیات بیشتری ازمطالعات انجام شده در رابطه با موضوع پایان
نامه پرداخته می شود .توصیه براین است که از کتاب های مرجع کمتراستفاده شده و بیشتربه مقاالت معتبروبه روز استناد
گردد.
فصل سوم  :روش پژوهش

3

هدف این فصل ارایه شیوه های پژوهش برای حل مسئله و یا موضوع پایان نامه است .دراین فصل الزم است به دقت به
موارد زیر پرداخته شود.
1-Research Design
2- Literature Review
3- Research Method
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مقدمه
 -1-3نوع مطالعه  :شامل ذکر نوع تحقیق ( بنیادی  ،بنیادی کابردی ،کاربردی یا توسعه ای) و نوع مطالعه ( مقطعی  ،مورد-
شاهد ،هم گروهی ،مداخله ای ،کارآزمایی بالینی  ،مشاهده ای ،کیفی و غیره)

 -2-3متغیرها  :ذکر تعریف علمی ،کاربردی و مقیاس اندازه گیری
 -3-3جمعیت مورد مطالعه  :شامل تعریف دقیق جامعه مورد مطالعه و معیارهای ورود و حذف.
 -4-3مکان و زمان انجام مطالعه
 -5-3روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 -6-3روش اجرای طرح  :الزم است کلیه مراحل عملی و آزمایشگاهی که در طول انجام پایان نامه مورد استفاده قرار
گرفته است ( به نحوی که اگر فرد دیگری بخواهد در همان زمینه مطالعه نماید ،اطالعات الزم و ضروری را در اختیار داشته
باشد) به روشنی بیان شوند.
 -7-3روش و ابزار جمع آوری داده ها ( :شامل دستگاه ها ،وسایل و تجهیزات  ،تکمیل پرسشنامه ،مصاحبه و غیره)
 -8 -3روش تجزیه و تحلیل داده ها :الزم است روش های آماری به دقت ذکر شوند.
 -9-3مشکالت و محدودیت ها  :این بخش درکارهای بالینی می تواند جایگاهی داشته باشد .امادر کارهای تجربی چندان
جایگاهی ندارد .زیرا موضوع پایان نامه ها بیشتر با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه تعریف می شود و عوامل مداخله
گر ،دخالت کمتری دارند .در صورت بروز مشکل در انجام پایان نامه بهتر است این موارد به دقت بیان شوند.
 -11-3مالحظات اخالقی
فصل چهارم  :یافته ها

4

در این فصل با بیطرفی کامل  ،تنها نتایج پژوهش گزارش می گردد .الزم است در هر قسمت  ،به آزمون آماری مورد استفاده
و سطح معناداری آن ( مقدار  ) pاشاره شود .به طورکلی ،نتایج پژوهش درقالب متن  ،جدول ها ،نمودارها و یا تصاویر به
ترتیب زیر ،سازماندهی و ارایه می گردد.
4- Results
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مقدمه
 -0-4آمار توصیفی ( جدول یا نمودار)
 -2-4آمار تحلیلی ( جدول و نمودار)
فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری

5

این فصل ازسه بخش بحث  ،نتیجه گیری و پیشنهادها تشکیل شده است.
 -1-5بحث  :در اینجا مطالب ارایه شده درفصل چهارم ،به بحث و بررسی گذاشته شده و یا یافته های دیگر پژوهشگران
مقایسه می گردد و دالیل رد و تایید نتایج ذکر می شود .دراین فصل الزم است به یافته های مهم و شاخص پایان نامه با
دالیل منطقی و علمی اشاره شود در این بخش الزم است مطالب زیر مد نظر قرار گیرد :
 تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در فصل یافته ها به آنها اشاره شده است. در پاراگراف آخر بحث ،به محدودیت های علمی پژوهش اشاره شود. -2-5نتیجه گیری  :در این قسمت  ،نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته بندی شده  ،جهت استفاده بهتر از محتویات
پایان نامه ارایه می گردد به طوری که خواننده پایان نامه با خواندن آنها بتواند به نتایج مهم پایان نامه دست یابد.
 -3-5پیشنهادها :6در دو قالب زیر تنظیم می شوند:
 -0-3-5پیشنهادها در رابطه با به کارگیری یافته های پژوهش
 -2-3-5پیشنهادها براساس زمینه های تحقیقاتی جدید /بعد
منابع
ذکر منابع عالوه بر اعتبار بخشیدن به پژوهش نشانگر رعایت مالحظات اخالقی پژوهش نیز می باشد .در نگارش فهرست
منابع از روش استاندارد منبع نویسی ونکوور 7استفاده شود .الزم است فقط منابعی که در متن به آنها استناد شده است در
فهرست منابع آورده شوند.برای درج فهرست منابع به سبک ونکوورو استناد دهی داخل متنی از نرم افزار  EndNoteاستفاده
نمائید.

5- Discussion & Conclusion
6- Suggestions
7- Vancouver
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پیوست ها
در این بخش فرم رضایت نامه اخالقی  ،توضیحات تکمیلی  ،نمونه فرم جمع آوری داده ها ،پرسشنامه ها یا هرمورد دیگری
که ارایه آنها جهت تکمیل اطالعات خوانندگان ضروری به نظر می رسد  ،آورده می شود .قلم و نحوه نوشتن آن هم مانند
متن اصلی پایان نامه می باشد ( قلم  B Nazaninو فاصله خطوط  0/5سانتی مترباشد) ،پیوست ها با شماره تفکیک شوند
مثال" پیوست  ،0قلم پیوست به همراه شماره و عنوان پیوست  Lotus Bold 18تایپ باشد .درفهرست مطالب هم مانند
جداول و شکل ها همراه با شماره و عنوان پیوست تایپ شود.
چکیده انگلیسی
این قسمت ترجمه سلیس و روان چکیده فارسی است و الزم است تاحد امکان با چکیده فارسی مطابقت داشته باشد ودریک
صفحه آورده شود .چکیده نباید از 311تا  511کلمه بیشترباشد .درانتهای چکیده باید واژه های کلیدی انگلیسی نیز ذکر شوند.
متن چکیده انگلیسی با قلم  Times New Roman 13و کلمه "  " Abstractدر اولین خط با قلم

Times New Bold 12

 Romanدر اول سطر درج شود .نوشتن "  "Key Wordsالزامی است.
صفحه عنوان به انگلیسی
ترجمه صفحه عنوان فارسی است وبا همان ترتیبی که قبال" توضیح داده شد ،دراین بخش ازپایان نامه آورده می شود.ترتیب
مطالب ازباالی صفحه تا پایین آن ( به صورت وسط چین) مانند زیرباشد ( پیوست 7و :)8
University Logo
)Iran University of Medical Sciences (Times New Roman Bold 12
)International Campus (Times New Roman Bold 11
)Faculty Name (Times New Roman Bold 10
)M.Sc./PhD Thesis (Times New Roman Bold 15
)Title (Times New Roman Bold 15
)Supervisor: (Times New Roman Bold 14
)Dr. (Times New Roman Bold 13
)Advisor (Times New Roman Bold 14
)Dr. (Times New Roman Bold 13
)By: (Times New Roman Bold 14
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)Student Name (Times New Roman Bold 13
)Month Year (Times New Roman Bold 13

شماره گذاری صفحات
صفحه های ابتدایی تا فهرست مطالب را بدون شماره بگذارید از صفحه فهرست مطالب تا شروع متن اصلی ( فصل اول) به
ترتیب با حروف الفبای فارسی ( الف ،ب  ،پ ،ت و  )....شماره گذاری شود .متن اصلی پایان نامه از ابتدا تا انتها با عدد
(3،2،0و )...شماره گذاری شود .شماره باید در باالی صفحه سمت چپ و به فاصله ی  2 cmاز باالی کاغذ و 2/5 cmاز
سمت چپ کاغذ قرار گیرد .توجه شود که بر روی صفحه ی اول هر فصل  ،شماره ی صفحه ذکرنمی شود ،لیکن به حساب

می آید.
جلد پایان نامه
نحوه نگارش جلد پایان نامه
روی جلد پایان نامه دقیقا" مانند صفحه عنوان فارسی باید تایپ شود.
پشت جلد پایان نامه هم دقیقا" مانند صفحه عنوان انگلیسی تایپ شود.
عطف پایان نامه
عطف پایان نامه هم باید شامل عنوان پایان نامه ،نام و نام خانوادگی دانشجو ،وسال باشد.اگر عنوان پایان نامه طوالنی باشد
مقداری را تایپ کرده بعد  ...بگذارید (شکل .)3
شکل .3

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو
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ماه و سال

مشخصات ظاهری جلد پایان نامه


از جنس مقوای سخت  ،با روکش گالینگور و حدود  2تا  3میلی متر ضخامت .



رنگ پایان نامه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سورمه ای و دانشجویان مقطع دکتری مشکی می باشد.



نوشته های روی جلد طال کوب باشند.

تکثیر پایان نامه
الزم است پایان نامه به تعداد اساتید راهنما ،اساتید مشاور  ،کتابخانه دانشکده  ،پردیس بین الملل ،کتابخانه مرکزی
تکثیر گردد.
تحویل نسخه الکترونیکی پایان نامه
 .1دانشجو موظف است عالوه بر یک نسخه چاپی از پایان نامه خود ،یک نسخه الکترونیکی شامل متن کامل پایان نامه
و عینا" منطبق با نسخه چاپی نهایی که هیات داوران آن را تایید کرده اند ،به پردیس بین الملل تحویل دهد.
 .2متن کامل پایان نامه بصورت یک فایل کامل در قالب فرمت  pdfو یک فایل کامل درقالب فرمت ویرایشگر
 Wordبر روی یک  CDقرار گیرد.
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