
 
 بسمه تعالي

 و پايان نامهتحقيقاتي  هاي نهايي طرحراهنماي تهيه و تدوين و تنظيم گزارش

 دانشگاه علوم پزشكي قم

 

هاي علمي و پژوهشي خود، آشنايي با پژوهان در نحوه ارايه يافتهدر راستاي توسعه مرزهاي دانش و تقويت بنيه دانش         

هاي هاي طرحچگونگي تنظيم و تدوين يكنواخت گزارش. اهميت فراواني برخوردار استنحوه نگارش و تنظيم مطالب علمي از 

 .اي واحد در سطح دانشگاه مستلزم رعايت نكاتي است كه در اين راهنما شرح داده شده استتحقيقاتي و اتخاذ رويه

يم صفحات مقدماتي، مشخصات متن هاي تحقيقاتي دانشگاه، نحوه تنظاصلي طرح بخشاين راهنما در چهار بخش تحت عناوين، 

 .نويسي منابع تنطيم شده استاصلي طرح، صفحات پس از متن و فهرست

 .ها اين راهنما به دقت مورد مطالعه قرار گيردگردد قبل از شروع به نگارش يافتهتوصيه مي

 هاي تحقيقاتي دانشگاهمشخصات اصلي طرح -الف

 .رنگ پايان نامه طوسي در نظر گرفته شود .اشدمتر بسانتي 21×32و قطع آن  سبزرنگ جلد،  -1

 .تنظيم گردد) بفرم الف و(روي جلد و پشت جلد مطابق نمونه پيوست   -2

 .صورت پذيرد 14 لوتوسنگارش متن با قلم  -3

 3راست  -سانتي متر 2چپ  –سانتي متر  5/2پايين  -سانتي متر 5/2باال: بدين شرح در نظر گرفته شودحاشيه صفحات  -4

 .سانتي متر

 .تايپ شود 2/1بين دو خط با فاصله  -

 .)درصورت لزوم( نوشته شودوفصل  در قسمت عطف طرح عنوان، نام مجريان و سال اجرا  -

 .صفحه تهيه گردد 30گزارش نهايي حداقل در  -6

 :نحوه تنظيم صفحات -ب

 .در ابتدا و انتهاي هر طرح يك صفحه سفيد قرار داده شود: صفحه سفيد -1

 من الرحيمالرح... صفحه بسم ا -2

 مطابق فرم الف: صفحه عنوان فارسي -3

 )اختياري(  وتشكر و سپاس صفحه تقديم -4

چكيده بخشي از طرح است كه به زبان فارسي نگارش شده و در عين اختصار، اصل مطلب : چكيده طرح :چكيده فارسي -5

در يك يا دو . تنهايي گوياي طرح باشدچكيده بايستي به عبارات روشن و روان مزين بوده و به . نمايدرا به خواننده منتقل مي

-ترين نكات روش كار در يكي دو جمله آورده ميجمله ابتدايي چكيده، اهميت و هدف تحقيق ذكر شده و پس از آن مهم

 .دهندمهمترين نتايج اخذ شده و در نهايت نتيجه كلي تحقيق، چند جمله انتهايي چكيده را تشكيل مي. شوند

ها و هاي بديهي ذكر شوند و به جاي آنها بر روي اطالعات جديد، فرضيهه، زمينه تحقيق و تكنيكدر چكيده نبايد تاريخچ

 .كلمه باشد 250-300و حداكثر شامل داراي ساختار  الزم است چكيده در يك پاراگراف . نتايج تأكيد گردد

  مقدمه، مواد و روش، نتايج ونتيجه گيري و كليد واژه ها: چكيده ساختارمند شامل

 )پيوست فرم ج.(Meshكلمه مطابق  4 – 5كلمات مهم حداكثر  :شامل كليد واژه ها: نكته



 ٢

فهرست . شوددر فهرست طرح، عناوين صفحات اوليه نظير تقديم و تشكر ذكر نمي: صفحه و يا صفحات فهرست مطالب -6

 .باشدهاي هر فصل ميها و زيربخشمطالب شامل عناوين فصول، بخش

براي جلوگيري از خطاي چشم، بين . فهرست مطالب بايستي عيناً با عناوين متن مطابقت داشته باشد عناوين ذكر شده در

در صورتي كه يك عنوان از بيش از يك سطر تشكيل . چين درج شودعنوان و شماره صفحه مربوطه، در فهرست مطالب نقطه

 .چين و شماره صفحه مربوطه در خط دوم ذكر گرددشده باشد، نقطه

 )در صورت وجود(يا صفحات فهرست جداول  صفحه -7

 )درصورت وجود( صفحه و يا صفحات فهرست نمودارها و تصاوير  -8

 التين و فهرست منابع فارسي -9

 هافهرست پيوست -10

 متن اصلي طرح -11 

، مواد و روش كار معرفي پژوهش، دانستنيهاي موجود در پژوهش،متن اصلي الزم است به زبان فارسي تهيه گرديده و شامل 

 .گيري و پيشنهادها باشدنتايج، بحث و نتيجه

 :معرفي پژوهش شامل: فصل اول

 )يا بيان مسئله(مقدمه -1 

 اهداف پژوهش  -2

 سواالت پژوهش يا فرضيه -3

 محدوديتهاي پژوهش -4

 )تعاريف عملي( واژ ه ها واصطالحات -5

 :دانستنيهاي موجود درپژوهش :فصل دوم

 ) textراي كتب ب( چهارچوب پنداشتي : بخش اول

 :مروري بر مطالعات انجام شده: بخش دوم

 مطالعات داخلي    -1

 مطالعات خارجي    -٢

در اين فصل با هدف آماده نمودن زمينه ذهني خواننده بايستي موضوع تحقيق به زباني ساده و جهت يافته به خواننده             

در مقدمه بايستي با ارائه سوابق، شواهد . سازدع را آشكار ميمقدمه مطالب، خواننده را مجذوب نموده و اهميت موضو. معرفي شود

 .خواننده را جهت داد و به سوي هدف تحقيق هدايت كرد) با ذكر مأخذ(تحقيق و اطالعات موجود 

رد هاي موجود در مودر اين فصل با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجام شده توسط ساير محققين، دانستههمچنين          

در نگارش اين فصل بايستي از حاشيه روي خودداري نموده و صرفاً به توضيح مطالب . گيرندموضوع تحقيق، مورد مطالعه قرار مي

 .مربوط به موضوع مورد مطالعه پرداخت

 مواد و روش كار: سومفصل 

د استفاده شده با ذكر مشخصات آن نظير در اين فصل وسايل مورد استفاده با ذكر مدل، شركت و كشور سازنده و نيز موا          

هاي معمول خودداري نموده و تنها به در اين فصل از ذكر روش. شوندشركت و كشور سازنده و نيز روش تحقيق توضيح داده مي

 .هاي جديد بايستي دقيقاً شرح داده شوندروش. ها بسنده گرددذكر مأخذ اين گونه روش



 ٣

 نتايج : چهارمفصل 

توان از جداول، نمودارها و تايج اخذ شده از تحقيق دقيقاً توضيح داده شـده و براي روشن شـدن بهتر موضـوع ميدر اين فصل ن

 . تصاوير به نحو مطلوبي استفاده نمود

 بحث: پنجمفصل 

قين مقايسه هاي ساير محقهاي تحقيق به تفكيك با يافتهيافتهشود و تحليل نتايج بدست آمده از تحقيق آورده ميدر اين فصل 

 . شوندشده و در صورت وجود اختالف، داليل آن با استفاده از منابع علمي توضيح داده مي

 نتيجه گيري و پيشنهادات:  ششمفصل 

هاي مطالعه خود و با هدف روشن شدن زواياي تاريك آن يا هدايت تحقيقات بعدي محقق بر اساس يافته: پيشنهادات

 .دهدپيشنهادات خود را ارائه مي

 منابع – 12

كه به نحوي در طرح مورد استفاده قرار ... ها، مطالب مكمل، آمار و ارقام و ها، بررسينامهها، نمونه پرسشنامه: هايوستپ - 13

-ها داراي موضوعات مختلفي باشد دستهدر صورتي كه اين پيوست. شوندهاي جداگانه آورده مياند به صورت پيوستگرفته

ها اشاره و اگر در موقع نگارش متن طرح الزم باشد به اين پيوست. شوندآورده مي...  2، 1پيوست بندي شده و تحت عنوان 

آرايش صفحات پيوست همانند بقيه صفحات متن صورت . يا مراجعه گردد درج شماره پيوست در داخل پارانتز الزامي است

 .گيردمي

  

 .باشدمكان ترجمه چكيده فارسي و شامل كلمات كليدي مياالكه حتي) د(مطابق فرم  :چكيده به زبان انگليسي -14

 )مطابق با فرم د(صفحه عنوان التين  – 15

 

 رعايت نكات كلي در نگارش متن

-دو سي«براي مثال به جاي . شود كه در نگارش به جاي افعال معلوم از افعال مجهول استفاده گرددالمقدور توصيه ميحتي -1

 .استفاده شود» تزريق گرديد... سي داروي جمله ـ دو سي از» تزريق نمودم... سي داروي 

نويسنده بايستي در مواردي از قبيل انتخاب كاغذ و نوع تايپ، تميز و مرتب بودن متن، امالي صحيح كلمات، رعايت قواعد و  -2

 .گذاري و عالمات ديگر توجه كافي مبذول نمايداصول نگارش و دستور زبان، نقطه

قلم براي عناوين از در نظر گرفته شده و  لوتوس 14شد اندازه حروف انتخابي براي متن طرح، قلم طوري كه اشاره  همان -3

آن به همراه يك نسخه  (CD)تايپ و لوح فشرده  Word XPگزارش نهايي طرح در محيط . سياه استفاده گردد لوتوس14

 .پژوهشي دانشگاه ارسال گرددواحد مركزي  )جلد گرفتناز قبل (چاپ شده 

 .اسب بين اندازه عناوين و حروف بايستي رعايت گرددتن -4

 .كاراكتر فاصله خالي درج شود 3اولين سطر هر پاراگراف با رعايت  -5

 .فاصله بين دو پاراگراف برابر فاصله معمولي بين دو سطر باشد -6

 .هاي متنوع يك واژه در متن خودداري نموداز به كار بردن معادل -7

 گذاري صفحاتشماره

 .شوندگذاري نميصفحات قبل از فهرست مطالب، شمارهيك از هيچ  -1

 .شوندگذاري مييا نمادهاي رومي شماره...) ، و، ز، ه الف، ب، ج، د، (صفحات اوليه و چكيده فارسي با حروف ابجد  -2

 .يابدگذاري با عدد از اولين صفحه مقدمه و هدف شروع شده  و تا آخرين صفحه ادامه ميشماره -3



 �

 .صفحه درج گردد و وسطدر پائين هاي صفحات شماره -4

 گذاري عناوينشماره

 . ها از اعداد استفاده گرددهاي هر فصل و زير بخشگذاري عناوين بخشبراي شماره -1

 .حداكـثر ارقـام استفـاده شـده در شـماره عناوين نبايستي از چهـار عدد بيشتر باشـد -2

 تاثير آدرنالين -1-2-3-1: براي مثال 

 .تر از متن تايپ نمودتوان آخرين عنوان را كمي درشتبندي بيشتر ميتقسيم در صورت نياز به -3

 

 استفاده از جداول، نمودارها و تصاوير

-اي كه ميبراي استفاده از جداول، نمودارها و تصاوير بايستي ابتدا اختصاراً در متن به آنها اشاره نمود يا به مهمترين نتيجه -1

در اين صورت بايستي جدول يا نمودار يا تصوير را در اولين . نمود اشاره كرد طير استنباتوان از آن جدول، نمودار يا تصو

 .فضاي مناسب درج نمود

هر جدول، نمودار، يا تصوير بايستي بدون نياز به مراجعه به . جداول، نمودارها و تصاوير بايستي خوانا، دقيق و مرتب باشند -2

 .هاي موجود در آن قابل تجزيه و تحليل باشندده و يافتهمتن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دا

 .تايپ گردد 12 لوتوسكه بايد با قلم  باشدهر جدول، نمودار يا تصوير داراي شماره و عنوان مي -3

 .باشدشماره جدول، نمودارها و تصاوير مستقل از يكديگر مي -4

 .و كامل باشدها بايستي در عين اختصار، مفيد عناوين جداول، نمودارها يا عكس -5

 .ها و عناوين نمودارها و تصاوير در زير آنها درج گرددها و عناوين جداول در باالي آنها و شمارهشماره -6

 .سطر در نظر گرفته شود 2/1نويسي جدول و زيرنويسي نمودار و تصوير برابر فاصله باال -7

 .مودها منابع آنها را ذكر نترجيحاً بايستي در انتهاي هر يك از پاراگراف -8

در صورت نياز به ذكر نام محقق يا محققين و ضمن رعايت اصول پانويسي، بايستي پس از ذكر آنها، سال انتشار مقاله در داخل 

جدا شده ولي در مورد محققين بيش از دو نفر » و « در صورتي كه محققين دو نفر باشند نام آنها با . پرانتز بالفاصله آورده شود

 .گرددذكر مي» و همكاران « انضمام  فقط نام محقق اول به

 :هامثال

 )1992(تامسون و همكاران ) 1981(، تامسون و جاويتز )1978(تامسون 

 هاپانويس

كلمات و اصطالحات التين بايستي همراه با پانويس . از درج كلمات التين خودداري نمودحتي االمكان در متن طرح بايستي 

دهنده پانويس درج شده و در زير تيب كه در كنار معادل يا تلفظ فارسي مناسب آن، عدد نشانبه اين تر. مربوطه استفاده گردند

در هر . گردندها از متن اصلي توسـط خط افقي جدا پانويس. شـودمتن در جلوي آن عدد، كلمه التين با امالي صحيح نوشته 

هاي يك صفحه چنانچه تعداد پانويس. يني كاغذ خاتمه يابدمتري لبه پايسانتي 5/2يعني تا حال پانويس بايستي در كادر اصلي 

  .توان آنها را در سطر افقي و پشت سر هم درج نمودزياد و هر كدام كوتاه باشند مي

بايستي به صورت ) در پانويس يا در ليست منابع(المللي چه به شكل فارسي و به شكل التين هاي علمي براساس مقررات بيننام

 .ته شودايتاليك نوش

 

 : منابع مورد استفاده

ترتيب شماره گذاري منابع بايستي به ترتيب استفاده از آن در متن مقاله باشد و بر اساس دستورالعمل ونكوور به شرح زير تنظيم 

 :گردد



 �

 كتاب

 كتاب فارسي

Sanadgol H. Human Physiology. Tehran: esharat; ١٩٩٢. p. ١١-١١٢�. [Text in Persian] 
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  : نويسنده  تا شش 

از يكديگر جدا  "،"نويسندگان با عالمت  نام. (صفحات  شماره): شماره(  سال؛ دوره  مجله  عنوان. مقاله  عنوان. نام  خانوادگي  نام

 .)شوند مي

 نويسنده  از شش  بيش

 .گردد مي  تنظيم  فوق  صورت  به  كتابشناسي  اطالعات  بقيه. آيد مي .et al و بعد) ،(  عالمت  ششم  نويسنده بعد از 

 يا ناشر  نويسنده  عنوان  به  سازمان 

  به  كتابشناسي  اتاطالع  بقيه. شود مي  استفاده  و يا ناشر باشد از آن  نويسنده  عنوان  به  ، سازمان و يا مجله  كتاب  در معرفي  چنانچه 

 .گردد مي  تنظيم  فوق  صورت  

  نامه  پايان 

 .صفحه.دانشگاه؛ سال و  دانشكده  نام: انتشار  محل. نامه  پايان  عنوان. نام  خانوادگي  نام 

 



 

 استناد به مقاله نشريه الكترونيكي روي اينترنت 

يك (الكترونيكي  مخفف عنوان نشريه، نقطه، يك فاصله(ان مقاله عنو) نقطه، يك فاصله(يا شرح پديدآور مقاله ) گان(نويسنده نام
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