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  بیان مساله / اهداف و فرضیه هاي پژوهش/ تعریف متغیرها/ پیش فرض هاي پژوهشی فصل اول: -

  چار چوب پژوهش/ مروري بر مطالعات انجام شده فصل دوم: -

شامل نوع پژوهش/ جامعه پژوهش/ محیط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش نمونه گیري/ حجم نمونه و روش  فصل سوم:
ش و معیارهاي ورود و خروج مطالعه/ توضیح ابزار گردآوري اطالعات و روایی و پایایی محاسبه آن/ مشخصات واحد پژوه
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گردد و شامل مطالب این بخش تنها بر اساس یافته هاي حاصل از پژوهش تنظیم می  فصل چهارم (یافته ها): -
اطالعات نوشتاري، جداول و نمودارها می باشد. باید از ذکر اطالعات یکسان در الگوهاي متفاوت (متن/ جداول و نمودار ...) 
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نوشته شده آغاز می گردد. در تنظیم تمام B nazanin, Bold 25با فونت عنوان فصلهر فصل با یک صفحه که 
  صفحات فارسی و انگلیسی نکات زیر رعایت شود:

باشد (البته براي  12با فونت  Times New Romanو انگلیسی  14با فونت B NAZANIN قلم متن فارسی 
باشد . حاشیه  5/1cmعناوین و فهرست می توان از فونت درشت تر استفاده کرد.) فاصله سطرها در تمامی متن فارسی باید 

تا  16ط در هر صفحه بین سانتی متر باشد. تعداد خطو 3سانتی متر و از پایین و سمت چپ  4از باال و سمت راست صفحه 
  خط باشد . 22

  شماره ها باید در پایین صفحه و به صورت وسط چین باشند.

کلیه بخش هاي پایان نامه کامالً ساده و بدون کادر باشد. قبل از شروع هر فصل و همچنین قبل از شروع بخش منابع، یک 
ازه درشت و خوانا در آن درج شده قرار گیرد. شماره صفحه سفید بدون کادر که شماره و نام فصل و عنوان منابع با اند

 سانتی متر فاصله داشته باشد. 5/1صفحات باید در پایین صفحه و در وسط قرار گیرد و از پایین صفحه 

استفاده شود تا به صورت یک واژة Ctrl+Shift+Spaceبراي تایپ کلماتی مانند می شود، می رود و غیره از دستور  -
  اهر شوند.واحد در متن ظ

  اولین سطر هر پاراگراف یک سانتی متر تورفتگی داشته باشد. -

  نام مولف، سال چاپ، نام اثر، محل چاپ، ناشر، جلد و صفحه. :روش ذکر منابع و ماخذ در زیرنویس

یست هرگاه از یک منبع به صورت متوالی و پشت سرهم استفاده شده باشد، در ارجاع بعدي ذکر مشخصات کامل اثر الزم ن
  آورده می شود. 104و به صورت: همان، ص 

  اسم هاي التین در متن به فارسی و در زیر نویس به التین نوشته می شوند.

) و روي کاغذ سفید یک دست و مرغوب تایپ شود. هنگام تصفیه حساب Wordمطالب باید در برنامه میکروسافت ورد (
صالح شده به صورت یک فایل واحد(مشتمل بر خالصه فارسی و باید آخرین نسخه کامپیوتري مربوط به پایان نامه ا

انگلیسی، صفحه عنوان، فهرست، تمامی فصل ها، جداول، نمودارها، منابع، پیوستها) به انضمام دو فایل دیگر، یکی محتوي 
 گردد. گاهتحویل واحد تحصیالت تکمیلی دانش CDخالصه فارسی و دیگري محتوي خالصه انگلیسی بر روي 

بخش هاي پایان نامه کامالً ساده و بدون کادر باشد. قبل از شروع هر فصل و همچنین قبل از شروع بخش منابع، یک  کلیه
صفحه سفید بدون کادر که شماره و نام فصل و عنوان منابع با اندازه درشت و خوانا در آن درج شده قرار گیرد. شماره 

 سانتی متر فاصله داشته باشد. 5/1از پایین صفحه  صفحات باید در پایین صفحه و در وسط قرار گیرد و
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کلیه جداول، نمودارها و شکل ها بطور جداگانه و به ترتیب شماره گذاري شوند. به این طریق که ابتدا شماره فصل و بعد 
) یعنی جدول یک در فصل چهارم است. عناوین توضیح جداول در 4- 1شماره ترتیب قرارگیري ذکر شوند. مثال (جدول 

  باالي جدول و عناوین نمودارها و شکل ها در زیر نمودار یا شکل درج شوند.

در متن باید نام اشخاص به فارسی نوشته شود و تلفظ انگلیسی آن به صورت زیرنویس نگاشته شود. قلم زیرنویس با قلم 
شخص شده و در متن اصلی باید متفاوت باشد. عبارت مورد نظر توسط شماره ي کوچک در باال و سمت چپ آن م

  زیرنویس توضیح آن آورده شود.

در مقدمه و همچنین سایر قسمت ها ي پایان نامه باید منابع و رفرنس جمالتی که با استناد به کارهاي دیگران نوشته می 
  شود ذکر شود. اگر جمله اي عینا نقل قول می شود الزم است در گیومه گذاشته شود.

کلمه مخفف استفاده شده باید در اولین باري که این مخفف به کار برده شده است گر براي یک اصطالح خاص از یک ا
  اصل اصطالح انگلیسی به صورت زیر نویس آورده شود.

آگر در متن پایان نامه از عالمت ها یا نشانه هاي اختصاري به صورت مکرر استفاده شده است، بهتر است که براي آنها یک 
  این ترتیب که روبروي هر عالمت اختصاري، نام کامل آن نگاشته شود. فهرست الفبایی تدوین شود به

  توضیحات مربوط به جداول باید در باالي جدول و توضیحات مربوط به تصاویر و نمودارها در زیز آنها نوشته شود.

آماري معنی دار هستند  ، تعداد نمونه و نشان دادن تفاوت هایی که از نظر|در نمودارها و جداول، ذکر واحدهاي اندازه گیري
 با عالیم مرسوم ضروري است.
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  )االي صفحه تا پایین آن به ترتیباز ب(طرح روي جلد 

  )14و Titr. (قلم گناباد آرم دانشگاه علوم پزشکی-

  

  )14و Yagutپایان نامه کارشناسی ارشد رشته .................................. گرایش ..................................( قلم -

  )14و وTitrعنوان پایان نامه (قلم -

  )14و Yagutاستاد راهنما (قلم -

  )14و Yagutماه و سال (قلم -

  )14و Yagut(قلم  مشاوراستاد 
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  پایان نامه به زبان فارسیصفحه مشخصات 

  آرم دانشگاه علوم پزشکی گناباد                                   

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  دانشکده........................

  عنوان پایان نامه:

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ......................

  

  استادراهنما:

  

 استاد مشاور:

  

  ط:توس

  

  

 ماه و سال دفاع:
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ونکوور ( براي نگارش فهرست منابع در متون علمی انگلیسی پزشکی دو روش به نام  منابع و مأخذ (مرجع نگاري):
vancouver/1978(  و) هارواردHarvard(ه ذکر است که روش بیشترین کاربرد را دارد. الزم ب / روش نویسنده تاریخ

  ونکوور مورد استفاده در پایان نامه ها و مقاالت بسیاري از دانشگاههاي علوم پزشکی کشور است.

) مشهور است نام author-date systemتاریخ (- فهرست نویسی به روش هاروارد: در این روش که به سیستم نویسنده
ر انتهاي متن در داخل پرانتز ذکر می شود( قبل از نقطه انتهاي جمله). نویسندگان و سال انتشار منبع مورد استفاده ابتدا یا د

فهرست منابع در شیوه هاروارد به ترتیب حروف الفبا دسته بندي و تنظیم می شود. عالقه مندان براي جزئیات بیشتر درباره 
  این روش منبع نویسی می توانند به کتب مرجع نویسی مراجعه نمایند.

ش ونکوور: در این روش منابع مورد استفاده به ترتیب استفاده از آنها در متن و با اعداد در داخل پرانتز فهرست نویسی به رو
  ( براي هر مرجع یک عدد اختصاص می یابد) در انتهاي متن به کار می رود. 

  نکات کاربردي در فهرست نویسی منابع التین:

 از دو نقطه (:) و سمی کولن (؛) قرار می گیرند.  این اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و قبل  
  چنانچه منبعی به دفعات در یک متن مورد استفاده قرار گیرد همان شماره ي استناد اول دوباره ذکر می شود و

  تغییري در شماره استناد آن داده نمی شود. 
 ) براي توالی اولین عدد و آخرین ) -وقتی در یک محل در متن به منابع متعددي استناد می شود، از خط فاصله

  ) 7،5،3-9عدد و از ویرگول (،) براي جداسازي شماره متعدد استفاده می شود.مثال: (
  .در این شیوه منابع و مآخذ به همان نظم ترتیبی موجود در متن تنظیم می شود نه برحسب حروف الفبا  
  شتر باشد کلمه ي همکاران ( نویسنده آورده می شود و در صورتی که تعداد نویسندگان بی 6تاetal آورده می (

  شود. ما بین نام نویسندگان از ویرگول و یک فاصله استفاده می شود. 
  از بکارگیري خالصه مقاالت به عنوان منابع پرهیز شود. مقاالتی که جهت چاپ تائید شده ولی هنوز به چاپ

  ) مشخص شوند. forthcomingتشار( ) یا در دست انIn Pressنرسیده باید به عنوان در دست چاپ (
 :براي استناد به مقاله التین عناصر مورد استفاده به صورت ذیل می باشد  

نام خانوادگی نویسنده ( یک فاصله) حرف اول نام کوچک و نام میانی ( بدون فاصله و نقطه گذاري) ( نقطه) عنوان مقاله( 
یک فاصله) سال انتشار( سمی کولن) جلد( پرانتز) داخل پرانتز شماره ( دو نقطه) عنوان مجله ( اختصار استاندارد نام مجله) ( 

  نقطه) شماره صفحه.

 :براي استناد به کتاب التین عناصر مورد استفاده به صورت ذیل می باشد  
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تاب ( نام خانوادگی نویسنده ( یک فاصله) حرف اول نام کوچک و نام میانی ( بدون فاصله و نقطه گذاري) ( نقطه) عنوان ک
  نقطه) شماره ویرایش ( نقطه) محل نشر( دو نقطه) ناشر( سمی کولن) سال نشر( نقطه)

  نمونه هایی از شیوه نگارش فهرست نویسی بر اساس سبک ونکوور:

  مقاالت مجالت 

  مقاله استاندارد مجله  -1

  )) در صورتی که تعداد نویسندگان بیشتر باشدet alنویسنده و کلمه همکاران ( 6(فهرست 

  نفر باشد، 25نویسنده را فهرست می کند در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از  25در حال حاضر تا  NLM(یادداشت: 
NML  نویسنده اول و آخرین نویسنده را لیست کرده و سپس کلمه همکاران ( 24نامet al.(را می آورد (  

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased 
risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun1;124 (11): 980-3.  

بعنوان یک گزینه اگر نشریه اي از روش شماره گذاري مداوم در طول یک دوره استفاده می کند می توان ماه و شماره 
  نشریه را حذف کرد

  از این گزینه استفاده می کند).  NMLدر مثال ها ي اصول مشترك استفاده می شود این گزینه   (یادداشت: براي انجام،

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased 
risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124: 980-3  

  نویسنده: 6بیش از 

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E ,Friedl HP, Ivanov E, et al. 
Childhood Ieukaemia in Europe after Chernoby1: 5 year follow-up. Br J Cancer 

1996;73:1006-12.  

  سازمان به عنوان نویسنده  -2

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. 
Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.  

  مقاله بدون نام نویسنده  -3
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Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.  

  مقاله به زبان غیر انگلیسی  -4

عالمت اختصاري زبان ترجمه شده ضمیمه می (یادداشت: عنوان را به انگلیسی ترجمه نموده آنرا در یک پرانتز به همراه 
  کند).

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur 
hostidigere frisk Kvinne. Tidsskr Nor Laegeforen 1996;116:41-2  

  

  30/07/92: ویرایش آخرین 


