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 مقدمه
اه حل دستيابي به ر ،ها، کشف مجهوالتيتو قابل اعتماد براي بررسي واقع( systematic)مند نظامشده، ريزينامهتحقيق فرايندي بر         

از طريق گردآوري، تحليل و را اطمينان  هاي قابلرسيدن به راه حل ،فرايندگر در اين پژوهشعبارت ديگر، است. بهه لأفهم عميق مسو  مشکل

ايي است هستلزم شناخت اصول، قواعد و روشاجراي صحيح پژوهش م ،لذا سازد.ميسر ميمند ريزي شده و نظاماي برنامهها به گونهتفسيرداده

 يهديد و مفيد در سايه نتايج جيابي ببه دستاوردهاي خويش و دست بخشيآن اصول، عالوه بر اعتبار که پژوهشگر با فراگرفتن و قبول کردن

موزشي و پژوهشي، هاي آظامد. در نيابوقفه، چه بسا به ترميم خطاهاي پيشين خود يا ديگران نيز توفيق ميستمر و بيجستجو و کاوش م

نکاش در مورد کق شناخت و را از طري ودخنامه يا رساله، قدرت پژوهشي با گرفتن پاياندانشجويان نيز و واحدهاي نظري ضمن تدريس استادان 

به صيل و بکر کامال ايک تحقيق  انجاميا قبلي و  يهاي انجام شدهانتقادي پژوهش يا مرور منابع و بررسب تحقيقاتي ک موضوع خاصي

شد. باميدانشگاه  هاي تحقيقاتينجام طرحاچارچوب  ي درکنواختي منظورالگويي جامع به يهي، ارارهنمودد. هدف اساسي اين نگذارارزيابي مي

 يدرباره يخصصتاز دانش  پژوهشگر يمندبر بهرهعالوه يپژوهشفعاليت يک انجام در  تيموفق ،دانندوبي ميخبهاستادان و دانشجويان ارجمند 

 يفضر با معر. نوشته حاشوديحاصل معملي و ممارست آموزش  قياز طر است که يقواعدو رعايت  ي، مستلزم آگاهپژوهشموضوع مورد 

دارد و توجه به  تيعموم يعلم يهاها و حوزهشتهرکه در اغلب  کندياشاره م ييهابه مؤلفه ،يعلم حقيقاتتي دهندهليعناصر تشک نيترمهم

 يساختار توانيمختلف م يهاموجود در رشته يهارغم تفاوتد کرد. بهنکمک خواهتحقيق انجام يک  تيعناصر به موفق نيمجموع ا

 ،آوريفن و معاونت پژوهش د.نبه وجود دارمشا شيکم و ب يشکلناگون بهگو يهاکرد که معموال در رشته ميترس يعلم حقيقاتت يمشترک برا

پژوهش و  يهاوشر يلمعبا اتکا بر اصول ها تحقيقاتي دانشکدههاي پژوهشي و کميتهامور   تيرمآ ،(يعلم قاتيبورد تحق)پژوهش شوراي

ويان الزامي است دانشج ي استادان وي کليهبرا رهنمودي اين نموده است. اجراتدوين حاضر را  رهنمودمختلف،  يهادر دانشگاهمقاالت نگارش 

قبل  يگرام اندانشجوي ن واستادا، لذا باشد.مي دانشگاهپژوهشي امور   تيرمآو ي علم قاتيبورد تحقو حسن انجام آن تحت نظارت کارشناسان 

 راردهند تانظرقمد ا ر مجموعه نيشده در انکات مطرح تيو رعامطالعه  با ،ي علمييک مقاله ميو تنظ هيتهي تحقيقاتي و يا انجام يک پروژهاز 

 ور و جهان، کشانشگاهدگارش در سطح و هم ن يعلم يهم ازلحاظ محتوا تيفيباک ياهمقالارش نگيا  و ياصولقيق انجام يک تحبتوانند در 

 باشند. موفق

 

 

 کترسیدیوسف موسوید                                                                                                                                                                                                                  

 آوریمعاونت پژوهش و فن
                                                                                                                                                                                                                                         29/8/97 
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 1فصل
 نامهکلیات پایان

 مقدمه. 1-1

طي آن دانشجو  است کهدميک هاي اکااز فرايند فعاليته ، آخرين مرحلنامهانيپا يهيارا )ص(بيينالندانشگاه خاتمتحصيلي در تمام مقاطع           

مهمترين  بپردازد. حقيق علميتتبع و مربوط به رشته تحصيلي خود، زير نظر استاد راهنما به ت از موضوعات علمي موظف است در يک زمينه

 م و رفاه جامعه، توليد علطالب يک موضوع علمينگارش و تنظيم م ينحوهاصول، ضوابط، با آشنايي دانشجويان ضمن  نامه،انيپا يهيهدف ارا

ي هاو تيم شجوياننالزم است دا ،هات ارزشيابي آنو باال بردن دقت و کيفي هانامهانياست. به اين منظور و براي ايجاد هماهنگي بين پا

 مايند.ه نيرا تدوين و ارا نامهانيمختلف پا يهاقسمت نامه،وهيشبا اين قت مطالعه و مطابق دضوابط و مقررات ذيل را به ي، کليهتحقيقاتي مرتبط

 نامهانیزبان پا. 1-2

 د. نه گرديراو ا نيتدو ا يکي از اين دو زبانب ديبا هانامهانيپا ،استدري و پشتو کشور  يزبان رسم نکهيبا توجه به ا

 هنامانيپادانشگاه  وابط مصوبر چارچوب ضدبه زبان دري و يا پشتو مسلط نباشد،  و يا داور مشاور ،استاد راهنماکه  در موارد خاص :1تبصره

 تواند به زبان انگليسي باشد.مي

 .دريورت پذص يسيبه زبان انگل ديبا زيدفاع از آن ن ،باشد يسينامه به زبان انگلانيکه پا يدر صورت :2تبصره

 اهنما قرار گيرد.استاد ر دأييطور کامل مورد تي( تهيه و بهدر ي زبانزبان انگليسي )به همراه چکيدهبه مي بايست نامه متن کامل پايان
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  نامهانیساختار پا. 1-3

 :باشدیجزای زیر مبه ترتیب دارای ای علوم طبی مجموعهدر نامه پایان. 1-1-3

 ؛(2و  پيوست  1نامه )پيوست جلد پايان  .1

 ؛سفيد يصفحه .2

 ؛(3)پيوست  الرحيم الرحمن اهلل مبس يصفحه .3

 ؛(5پيوست عنوان ) يصفحه .4

 (؛4نامه )پيوست دفاع از پايان يسهجلي صورتصفحه .5

 ؛(20پيوست ) تعهد اصالت اثر يصفحه .6

 ؛(22پيوست ) دانشگاه هاي علميحق مالکيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهش ينامهآييني صفحه .7

 ؛(6)پيوست  )ص(النبيينهاي دانشجويان دانشگاه خاتمنامهپاياني نامهي آيينصفحه .8

 ؛سپاسگزاريو تقديم ي صفحه .9

 ؛چکيدهي صفحه .10

 ؛(7، پيوست در صورت نياز)اختصارات  و ميعالفهرست  .11

 ؛(8پيوست )فهرست مطالب  .12

 ؛(9پيوست ، )در صورت نياز فهرست جداول .13

 ؛(11 و  10، پيوست ها )در صورت نيازها و نقشهنمودارها، عکسها، شکلفهرست  .14

 ؛و مروري بر مطالعات گذشته فصل اول: مقدمه .15

 ؛ها يا کار اصلي تحقيق: مواد و روشدومفصل  .16

 ؛هاافتهي: سومفصل  .17

 ؛جهي: بحث و نتچهارمفصل  .18

  ؛خذآفهرست منابع و م .19

 ؛پرسشنامه و ... )در صورت نياز(جدول و شکل و مانند  ،هاپيوست .20

 ؛(12)پيوست  انگليسيزبان چکيده به  .21

 ؛(13 عنوان انگليسي )پيوست يصفحه .22

 ؛(21فرم منشور اخالق پژوهش )پيوست  .23

 ؛ي سفيد آخرصفحه .24
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 .(14پيوست انگليسي )زبان پشت جلد به  .25

 

 

 :باشدیبه ترتیب دارای اجزای زیر مهای انجنیری رشتهدر نامه پایان. 2-1-3

 ؛(2و  پيوست  1نامه )پيوست جلد پايان .1

 ؛سفيد يصفحه .2

 ؛(3)پيوست  الرحيم الرحمن اهلل بسم يصفحه .3

 ؛(5پيوست عنوان ) يصفحه .4

 (؛4نامه )پيوست سه دفاع از پايانجلي صورتصفحه .5

 ؛(20پيوست ) تعهد اصالت اثر يصفحه .6

 (؛22)پيوست  دانشگاه هاي علميعنوي در مورد نتايج پژوهشنامه حق مالکيت مادي و مآييني صفحه .7

 ؛(6)پيوست  )ص(النبيينهاي دانشجويان دانشگاه خاتممهناپاياني نامهي آيينصفحه .8

 ؛سپاسگزاريو تقديم ي صفحه .9

 ؛چکيدهي صفحه .10

 ؛(7، پيوست در صورت نياز)اختصارات  و عالئمفهرست  .11

 ؛(8پيوست )فهرست مطالب  .12

 ؛(9پيوست ، )در صورت نياز فهرست جداول .13

 ؛(11 و  10پيوست ، ها )در صورت نيازها و نقشهنمودارها، عکسها، شکلفهرست  .14

 متن اصلي )فصول( .15

  ؛خذآفهرست منابع و م .16

 ؛پرسشنامه و ... )در صورت نياز(جدول و شکل و ها مانند پيوست .17

 ؛(12)پيوست  انگليسيزبان چکيده به  .18

 ؛(13 انگليسي )پيوستزبان عنوان  يصفحه .19

 ؛(21فرم منشور اخالق پژوهش )پيوست  .20

 ؛ي سفيد آخرصفحه .21

 .(14پيوست يسي )انگلزبان پشت جلد به  .22
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 :باشدیبه ترتیب دارای اجزای زیر میاسی علوم اجتماعی، حقوق و علوم ساقتصاد، های رشتهدر نامه پایان. 3-1-3
 ؛(2و  پيوست  1نامه )پيوست جلد پايان .1
 ؛سفيد يصفحه .2

 ؛(3)پيوست  الرحيم الرحمن اهلل بسم يصفحه .3

 ؛(5پيوست عنوان ) يصفحه .4

 (؛4نامه )پيوست سه دفاع از پايانلجي صورتصفحه .5

 ؛(20پيوست ) تعهد اصالت اثر يصفحه .6

 (؛22)پيوست  دانشگاه هاي علميعنوي در مورد نتايج پژوهشنامه حق مالکيت مادي و مآييني صفحه .7

 ؛(6)پيوست  )ص(النبيينهاي دانشجويان دانشگاه خاتمنامهپاياني نامهي آيينصفحه .8

 ؛زاريسپاسگو تقديم ي صفحه .9

 ؛چکيدهي صفحه .10

 ؛(7، پيوست در صورت نياز)اختصارات  و عالئمفهرست  .11

 ؛(8پيوست )فهرست مطالب  .12

 ؛(9پيوست ، )در صورت نياز فهرست جداول .13

 ؛(11 و  10، پيوست ها )در صورت نيازها و نقشهنمودارها، عکسها، شکلفهرست  .14

 متن اصلي )فصول( .15

 فصل اول:کليات تحقيق

 تحقيق يو بررسي پيشينه فصل دوم: مباني نظري

 شناسي تحقيقفصل سوم: روش

 قيتحق يهاافتهيفصل چهارم: 

 فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

  ؛خذآفهرست منابع و م .16

 ؛پرسشنامه و ... )در صورت نياز(جدول و شکل و ها مانند پيوست .17

 ؛(12)پيوست  چکيده به انگليسي .18

 ؛(13 عنوان انگليسي )پيوست يصفحه .19

 ؛(21نشور اخالق پژوهش )پيوست فرم م .20
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 ؛ي سفيد آخرصفحه .21

 .(14پيوست انگليسي )زبان پشت جلد به  .22

 

 نامهترتیب صفحات پایان. 1-4

  گیرند:قرار مینامه زیر در ابتدای پایانبه ترتیب که بدون شماره صفحات 

o ؛سفيد يصفحه 

o ؛(3)پيوست  الرحيم الرحمن اهلل بسم يصفحه 

o ؛(5پيوست عنوان ) يصفحه 

o (؛4نامه )پيوست سه دفاع از پايانجلي صورتصفحه 

o ؛(20پيوست ) تعهد اصالت اثر يصفحه 

o (؛22)پيوست  دانشگاه هاي علميمعنوي در مورد نتايج پژوهش نامه حق مالکيت مادي وآييني صفحه 

o ؛(6)پيوست  )ص(النبيينهاي دانشجويان دانشگاه خاتمنامهپاياني نامهي آيينصفحه 

o ؛سپاسگزاريو تقديم ي صفحه 

o چکيدهي صفحه. 

 شوند:....( شماره گذاری میت-پ –ب  –)الف  صفحاتی که با حروف 

o  ؛(7، پيوست در صورت نياز)اختصارات  و عالئمفهرست 

o  ؛(8پيوست )فهرست مطالب 

o ؛(9پيوست ، )در صورت نياز فهرست جداول 

o  (11 و  10، پيوست زها )در صورت نياها و نقشهنمودارها، عکسها، شکلفهرست. 

 شوند:ی که با عدد شماره گذاری میصفحات 

o ؛و مروري بر مطالعات گذشته فصل اول: مقدمه 

o  ها يا کار اصلي تحقيق؛: مواد و روشدومفصل 

o  ؛هاافتهي: سومفصل 

o  ؛جهي: بحث و نتچهارمفصل 

o خذآفهرست منابع و م. 
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  گیرند:ار میقرنامه در انتهای پایان ایمارهشهیچ بدون صفحاتی که 

o ؛پرسشنامه و ... )در صورت نياز(جدول، شکل،  :مانند ؛هاپيوست 

o  ؛(12)پيوست  انگليسيزبان چکيده به 

o ؛(13 انگليسي )پيوستبه زبان عنوان  يصفحه 

o  ؛(21فرم منشور اخالق پژوهش )پيوست 

o ؛ي سفيد آخرصفحه 

o  (14پيوست انگليسي )زبان پشت جلد به. 

 

 نامهیانپا صفحات ی. تنظیمات حاشیه1-5

o گيرد صورت17و  16، 15ت پيوس با مطابق زير چهارچوب در بايد، نامهپايان اصلي متن از صفحه هر در مطالب تايپ. 

 فتحاشیه در صفحات ج. 1-5-1

o ؛مترسانتي 5/2: صفحه راست سمتدر  حاشيه 

o ؛مترسانتي 5/3 :صفحه چپ سمتدر  حاشيه 

o ؛مترسانتي 5/2: صفحه بااليدر  حاشيه 

o مترسانتي 5/2: صفحه پاييندر  حاشيه. 

 تاقحاشیه در صفحات . 1-4-2

o ؛متريسانت 5/3 :صفحه راست سمت در حاشيه 

o ؛مترسانتي 5/2 :صفحه چپ سمتدر  حاشيه 

o ؛مترسانتي 5/2 :صفحه باالي در حاشيه 

o مترسانتي 5/2 :صفحه پايين در حاشيه. 

 حاشیه در صفحات عنوان. 1-4-3

o ؛متريسانت 5/3 :صفحه راست سمتي حاشيه 

o ؛مترسانتي 5/2 :صفحه چپ سمتي حاشيه 

o ؛مترسانتي 10: صفحه باالي يحاشيه 

o مترسانتي 10: صفحه پايين يحاشيه. 
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 (پاراگرافبندها ). تنظیم 1-5

o در نظر گرفته شود. مترسانتي 15/1خطوط  نيبي فاصله 

o سطرها داشته باشد. ينسبت به بقيه 1داخلبه طرف  متربايد يک سانتي اول هر پاراگراف سطر 

 

 نامهانیپا. قلم 1-6

o درصورت امکان پشتو( اصلي درياستفاده در متن  مورد لمق( B Lotus يسيو در انگل 14 زيبا سا Times New Roman 12 زيبا سا 

 در نظر گرفته شود.

o اصلي متن  جداول رونويس و نيز ااشکال و نموداره نويسپااستفاده در  مورد لمق B Lotus يسيو در انگل 21 زيبا سا Times New 

Roman در نظر گرفته شود. 10 زيبا سا 

o اصليمتن  پانويساستفاده در  مورد لمق B Lotus يسيو در انگل10 زيبا سا Times New Roman در نظر گرفته شود. 8 زيبا سا 

o صورتبه  اصليمتن در  )درصورت امکان(و پشتو  دري ياصل نيقلم عناو  B Titr صورت به يسيو انگل 16 يبا اندازهTimes New 

Roman و برجسته 14 يبا اندازه (Bold ).درج شود 

 يهازهين از قلم با انداپ اين عناوتاي برايشد، يا چند عنوان فرعي نيز با عالوه بر عنوان اصلي داراي يک نامهانييک پا کهيدرصورت 

زه قبل از آن با اندا از عنوان فرعي تريفرع هر عنوان فرعي از عنوان اصلي و نيز عنواني که صورتبهمختلف و پررنگ استفاده شود، 

 زير تايپ شود: صورتهتر بکوچک

 14 يفرعي با قلم تيتر اندازه يهاعنوان •

 12 يبا قلم تيتر اندازه تريفرع يهاعنوان •

 

 استفاده از عالییم نگارشی. 1-7

o  رنديار گن فاصله قربدونتز نسبت به پراداخل آن  اتيمحتو يول ،له وجود داشته باشدفاص کيقبل از پرانتز و بعد از آن. 

o  استفاده شود. "  "در صورت نقل قول مستقيم، حتماً بايد از عالمت 

o ته ه داشفاصل کي يبعد يبا کلمه خود بچسبد و يقبل يبه کلمه ديو ... با( :(، دونقطه )؛کاما )نقطه (،،) کاما (،.) نقطه يهاعالمت

 باشند. 

 

 

 

                                                           
1 Indent 
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 صفحات یگذارشماره. 1-8

o حروف از نگليسي او در  الفبا به ترتيبحروف  ازهاي دري و پشتو نامهيانها در پاصفحات عنوان تا آخر فهرست يگذاربراي شماره

 التين استفاده شود.

o رديگيم انجام 14ي با اندازه داعدا با، گردديم شروع مقدمه از که نامهپايان متن اصلي به مربوط صفحات يگذارشماره . 

o گردد درج آن وسط در و صفحه هر نييدر پا بايد صفحاتي شماره. 

o بر اساس الگوي زير انجام شود:فصلهاي مربوط به هر گذاري عناوين و زيرمجموعهشماره ، 

 

 

1.  

1-1.  

1-2. 

1-1-2.  

1-3. 

1-1-3.  

1-1-1-3. 

 . پانویس1-9

o صورت ن، در متن بهآ دريادل باالي مع کلمات با قيد شماره در نيکلمات و يا اصطالحات خارجي باشد، ا ارايهنياز به  کهيدرصورت

 مربوطه تايپ گردد.  يصفحهپانويس در پايين 

o درج شود. 10 زيبا همان قلم متن و سا سيرنوينوشتار ز ياندازه 

o د.دگر جدا اصلي متن ازاز چپ يا راست، متناسب با شروع کلمه  افقي خط يک رسم با صفحه هر به مربوط پانويس 

o  ي باشد.اصل متندر  شدهيينتع سطري فاصله نصفي اندازهبه سطر پانويس دو بيني فاصله  

o باشد. سينوپا صورتبهآن  نيدر داخل متن و الت يا پشتو يدر يلمهک 

o باشد سينوصورت پادر داخل متن و کامل آن به يسيانگل يکلمه مخفف 

o ديايصفحه را در همان صفحه بهر  سينوپا . 



   

                                                                                                                                                 

 دانشگاه قاتیرهنمود تحق

 ها(نامه)پایان 

                                                                                                                                                   )ص(   النبیینخاتم دانشگاه

 آوریمعاونت پژوهش و فن 

13 
 

 

o شروع شود(. کياز  يعني) در هر صفحه مستقل باشد هاسينوپا يشماره 

o باشد. يسينگلا سينوپاآن در  ياست، شماره يسيانگل سينوپا يوقت 

 جدول و نمودار. شکل، 1-10

o مربوط توضيح و شمارهو   زير در شکل هر هب مربوط توضيح و . شمارهشوند يگذارشمارهکال و نمودارها و ... بايد جداول، اش يکليه 

 . گردد تايپ آن باالي در جدول به

o جز در مورد اسناد عمومي،شود، بهنامه، از جدول، نمودار يا عکسي که قبالً منتشرشده است استفاده ميدر متن پايان کهيدرصورت 

 .اشر نيز اشاره شودجازه از نوضوع اخذ اودار و عکس، به منم کتبي ناشر مربوط نيز تهيه شود و در ذيل جدول، يالزم است اجازه

o تا شکل به مربوط توضيح يا و جدول يني فاصله نيز و شکل يا و جدول به مربوط توضيح تا متن از سطر آخرين بيني فاصله 

 .گردد انتخاب سطر دو بين معموليي فاصله برابر دو بايد نامهپايان متن سطر اولين

 رمول. نگارش ف1-11

o د.گردن تايپ به شروع صفحه چپ متس از و صفحه مجاز محدوده در بايستي ي،ويمياک يا و رياضي يهافرمول از اعم هافرمول 

o شود. انتخاب مناسب بايستي فرمول نوع به بسته متن، پايين يا و باال سطر از فرمول يکي فاصله نيز و هافرمول بيني فاصله 
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 2فصل
 نامهاجزای پایان       

 نامهانیپا. جلد 2-1
o  ( باشد.14)پيوست  نامهانيپامتن پشت  ( و1)پيوست  نامهانيپا(، عطف 2بايد شامل متن روي جلد )پيوست  نامهانيپاجلد 

o شوند چاپ رکوبزشکل  به جلد پشت و جلد روي عناوين و بوده گالينگور نوع از نامهپايان جلد است الزم.  

o وقحقليسانس  و ماستري سرخ؛ساينس تريوکمپ سیاه؛انجينري  ی؛نقرهاقتصاد  ی؛قهوهعلوم اجتماعي نامه در جلد پايان رنگ 

و  بنفش ابلگيق رنگ؛یکرمطب دندان  آبی پررنگ؛لجوي طب معا ی؛فیروزه علوم سياسيماستري و ليسانس  سبز؛

 :استشده در نظر گرفتهبه شکل زير  سرخ جگری تکنالوژي طبي

  
تکنالوژی طبی طب معالجوی طب دندان قابلگی

علوم سیاسی لیسانس و 

ماستری

حقوق لیسانس و 

ماستری
کمپیوترساینس انجنیری اقتصاد علوم اجتماعی

زرد آبی کرمی بنفش فیروزه ی سبز سرخ سیاه خاکستری قهوه ی
 

 

o نامنشگاه، شامل: آرم داو  صورت چاپي درج شودو بهيا پشتو  دريبه زبان بايد  ،آمده است 2پيوست  که درنامه متن روي جلد پايان 

 فاعدو ماه  سال استاد/اساتيد راهنما،ام و تخلص ننويسنده،   تخلص و نام نامه،انيعنوان پا، تحصيلي مقطعرشته و دانشکده، دانشگاه، 

 .باشد نامهپايانسريال ي شمارهو 

o   ام دانشجو و ن(، کاراکتر 50اندازه حداکثر به) نامهانيپاآمده است، بايد به ترتيب شامل عنوان مختصر  1که در پيوست  نامهانيپاعطف

 سال باشد. 

o گردديم درج انگليسي زبان به جلد پشت در نامهانيپا جلد روي مندرجات کليهآمده است.  14نامه در پيوست متن پشت پايان. 
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 "سفید" یصفحه. 2-2

o 4 سفيدي صفحهيک ، جلد از بعدA گيرديم قرار. 

 "اهلل الرحمن الرحیم بسم" یصفحه. 2-3

o صفحه اين در ينيتز و کادر ونههرگ بردن کار به از. شود ييآراو مشخص صفحه ساده شکل به صفحه وسط دربايد   ...ا بسم 

  .دگرد خودداري

o استفاده نماييد. 3توانيد از الگوي پيوست سازي ميجهت يکسان در 

 دری جلد روی طرح مشابه "عنوان" یصفحه. 2-4

 اين در جلد روي يهاقلم و هاصلهفا ترتيب همان با جلد روي مندرجاتي کليهنشان داده شده است.  5عنوان در پيوست  يصفحه 

 گردد.استادان مشاور در اين صفحه اضافه مي با اين تفاوت که اسامي .گيرديم قرار صفحه

  2)ص(النبیینهای دانشجویان دانشگاه خاتمنامهپایانی نامهآیین. 5-2

o شوديتهيه م 6طبق پيوست  روکيصورت حق چاپ و تکثير و مالکيت نتايج به. 

 

 4سپاسگزاری یصفحهو  3تقدیم یصفحه. 6-2

o و  شوديم تقديم ايشان به نامهپايان که دارد افرادي يا فرد نام ذکر به اختصاص و است اختياري صفحه اين تقدیم: یصفحه

 حداکثر يک صفحه باشد.
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o همکاري مؤثري نحو به نامهپايان انجام در که افرادي از صفحه اين در ت.اس اختياري صفحه اين سپاسگزاری: یصفحه 

 و حداکثر يک صفحه باشد. شوديم اند سپاسگزارينموده

 6کلمات کلیدیو  5چکیده .7-2

o در  و کلمه باشد 600کند. چکيده بايد حداکثر مند آن عالقه يخواننده را به مطالعه تواندينامه است که مبخش مهمي از پايان ،چکيده

 .باشد يريگجهينت و هاافتهيعين کوتاه بودن شامل مقدمه و هدف، روش کار، 

o وسط چين حتماً بايد قيد گردد.  رتصوبهنامه در ابتداي چکيده عنوان پايان 

o  ده؛ فهرست.()نمونه: نگارش؛ چکي انداز هم جدا شده "؛" با کهکلمه باشد  پنجتا  سهکلمات کليدي بايد  

o توا و شود که ماهيت، مح هايي انتخابنامه هستند. بنابراين بايد در حد امکان کلمهکلمات کليدي، راهنماي نکات مهم موجود در پايان

هاي جديد توان از واژه، مي، واژه کليدي مناسبي وجود نداردخاصي يبراي واژه کهيوضوح روشن نمايد. درصورتکار را به گرايش

 استفاده نمود. مرتبط با محتوا 

o .بايد بين کلمات کليدي و متن چکيده يک سطر فاصله وجود داشته باشد 

 

 7اختصارات و میعال ی. صفحه8-2

o گردد تهيه صفحه نمودن مشخص با هاآن از فهرستي م،يعال و مخفف ختصاري،ا کلمات وجود در صورت. 

 8مطالب فهرستی هصفح. 9-2

 زير همچنين ها وبخش عنوان و هابخش ها،فصل عنوان ،هالفص شامل نشان داده شده است.  8در پيوست  مطالب فهرست ه

 است. انگليسيي هچکيد و منابع فهرست ها،بخش

o  شود. قيد فهرست مطالب عناوين از يک هر مقابل در صفحه يشماره است الزم 

o شودينم ذکر صفحه اين در آيديم مطالب فهرست يصفحه از قبل که صفحاتي. 

 )در صورت نیاز( 9هافهرست جدول. 10-2

o شود. ميطور کامل در فهرست ذکر عنوان جداول با تشخيص استاد راهنما به 

                                                           
5 Abstract 
6 Keywords 
7 Abbreviations 
8 Table of Contents 
9 List of Tables 
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o (.9است )پيوست  متن در موجود يهاجدول يفحهص و شماره عنوان، شامل صفحه اين 

 

 

 10هاها و نقشهفهرست نمودارها، عکس. 11-2

o صورتبهها و نمودارها  . فهرست عکساست متن در موجود يهاعکس و نمودارها تصاوير، ييهکل فهرست شامل صفحه اين 

 است. 11و  10هاي جداگانه بر اساس پيوست

 ،مبانی نظری و مفهومی تحقیق) کلیات ،11مقدمه شامل فصل اول:. 12-2

  لهأبیان مسو  (و... مروری بر مطالعات گذشته

o ساده زباني با و هدف تحقيق موضوع دباي و است خواننده براي الزم اطالعاتيي زمينه کردنفراهم، کوتاهي همقدم نوشتن از هدف 

 .سازد آشکار را تحقيق موضوع اهميت تا شود معرفي هدفمند و

o نقاط ررسي متون(ب)خالصه  نشده پيشيو در خأل کارهاي انجام کنديله شامل اهميت پژوهش و نياز به مطالعه را بيان مأسبيان م ،

 .کنديمطالعه را بازگو م يو يا نوآور دهديابهامي که اين مطالعه پوشش م

o  ر و انجام کا ضيات، پيشينهش، فري پژوههاپرسشموضوع تحقيق، اهميت موضوع، اهداف،  يي دربارهامقدمهدر اين قسمت

سوابق  يي از کليهئيات بيشترگردد. همچنين جزمي ارايهنامه، موضوع پايان يمروري بر کارهاي انجام شده توسط ديگران در زمينه

 هاگزارشرين ا جديدتنجام شده تمقاالت يا کارهاي ا نيتريميقدنامه به ترتيب از و مطالعات علمي انجام شده بر روي موضوع پايان

 گردد.مي ارايه

o مندعالقه را خواننده که شود نحوي نگاشته به ستيبايم و آورديم فراهم را نامهپايان متن و موضوع از آگاهي موجبات مقدمه 

 از دفه اي نامهپايان موضوع انتخاب دليل بايد قدمهم در د.آور نامه فراهمپايان يهابخش تمامي در را او دلگرمي موجبات و نموده

 .گردد بيان پژوهش اجراي

o   ،شوديم تنظيم بخش به دو توانديبرحسب نياز م قسمت اينبخش مروري بر متون: 

o مستندات و پايه علمي اهيممف دانشجو است الزم و شوديم داده شرح تحقيق مفهومي و نظري مباني بخش، اين در: اول بخش 

 .است موضوع تبيين تحقيق، مفهومي و نظري يمبان بيان از هدف. دهد شرح را تحقيق با مرتبط
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o مطالعات بر مرور از هدف .شونديم آورده تحقيق موضوع با مرتبط علمي يهاپژوهش و مطالعات بخش، اين در: دوم بخش 

 شوديم مشخص منابع مرور بات. اس تحقيق موضوع مختلف ابعاد به اشراف منظوربه مختلف اطالعاتي منابع جستجوي شده،انجام

 .اردد کاربردي چه فعلي تحقيق و است شدهانجام قبالً ييکارهاچه تحقيقي هنيزم در که

o  نامه باشد.کل متن پاياناز   %30بايد حداکثر  1فصل 

 

 وم: مواد و روش کاردفصل . 2-13

o ؤثر دارد. ق نقش متحقي يهاهشامل مواد اصلي و يا تجهيزات تخصصي است که ويژگي آن در کيفيت/ تحليل و تفسير داد مواد

 دارد.ت ضرورتي ن، ذکر اين قسمدنشويکه از مواد و تجهيزات تخصصي استفاده نم ييهابديهي است در پژوهش

o روش در و  ردي، انکشافيببنيادي، کارنظير روش در تحقيقات شود. ميمتفاوت  ،پژوهشو ماهيت هدف به اقتضاي  12روش

، آزمايشگاهي يهاروش، ساخت يهاروش :شامل دنتوانيم در کلمعلولي. علي و يتجرب ،همبستگي  ،توصيفي  ،تاريخي قاتيتحق

 مشخصات واحد پژوهش، حجم نمونه و روش محاسبه آن، يريگروش نمونه، پژوهش ينمونه، محيط پژوهش، پژوهش يجامعه

آماري  يهاروش، روش گردآوري اطالعات، اطالعات و روايي و پايايي ابزارتوضيح ابزار گردآوري ، و معيارهاي ورود و خروج مطالعه

د. اشاره کن با جزئيات کافي بيانبايد  پژوهش تيهدف و ماه يبه اقتضارا  هااين روشپژوهشگر باشند. مي هاداده ليتحل و هيو تجز

آزمون آماري به کار  افزار مورداستفاده براي تحليل آماري، ضروري است؛ ولي کافي نيست. براي هر يک از متغيرهاي تحقيق،به نرم

 د.نشده قيد شود. سعي شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان براي نشان دادن نتايج پژوهش استفاده شوگرفته

o وضوح وه شاهد( بهجمله گرمن گيري )بيماران يا حيوانات آزمايشگاهي،نمونه يو نحوه يبررس ، در اين فصل، جامعه مورديطورکلبه

اده، ذکر گرديده شده و وسايل مورداستفهاي به کار گرفتهروش ها، اعالم شوند.يان گردد. سن، جنس و ساير مشخصات مهم نمونهب

 ود.شتجهيزات، شرکت سازنده مواد مصرفي و نام کشور محل توليد، در پرانتز قيد  يو نام سازنده

o ورت در ص ابي کنند و ياررسي و بازيبکه ساير پژوهشگران بتوانند نتايج را د؛ در حدي شده، با توضيحات کافي بيان شوناقدامات انجام

 هاييتمحدود .شده ارجاع داده شودهاي مشخص و تعريفطور کامل تکرار نمايند. در صورت لزوم، به روشتمايل، پژوهش را به

 باشد. ذکر شده پژوهش و مالحظات اخالقي

 13هاافتهیم: سوفصل .  14-2

o  نطقي تدوين شود. و با ترتيبي م شدهيبندهبايد به شکل دست هاافتهيحاصل از تحقيق شرح داده شود.  يهاافتهي ايدبدر اين فصل 

o تحقيق داده شود و موردي از قلم نيفتد. يهااهداف و پاسخ به سؤال نييبت 

                                                           
12 Methods 

 
13 Results 
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o  در فصل  هاافتهيسير حليل و تفيهي است تشود. بد يپرداخته شود و از تحليل و تفسير تفصيلي خوددار هاافتهيدر اين مبحث به ذکر

 .رديگيبعدي صورت م

o .بيان محتواي جداول و نمودارها بايد واضح و گويا باشد 

o خودداري شود.ال ديگر و يا اشکصورت جدول و هم نمودار از درج توأم يک يافته خاص هم به 

 

 15یریگجهیو نت 14: بحثچهارمفصل .  15-2

o در مقدمه و  شدهنيياز قبل تع يهاهدف آمده بادستبه يهاجهيدر مقدمه، مقايسه نت ژهيوشده بهنبايد با توجه به مطالب عنوا

 .رنديگيقرار م ليوتحلهينوين در اين فصل ذکرشده و مورد تجز يهايابيدست

o وط به رد يا قبول هد مربشوا وله و نتايج حاصل تأکيد شده أبيان مس ژهيوهاي تازه و مهم تحقيق بهدر اين فصل همچنين بر جنبه

 شود.مي ارايهها با تحقيقات قبلي شده و ارتباط يافتهفرضيه و سؤاالت مطرح

o هاي آماري و متکي بر بايستي مبتني بر يافتهشود که ميها نيز در اين قسمت ذکر مينهايي حاصل از يافته گيري يا پيامنتيجه

 د.صورت يک نظر بيان کناش نيست بهتر است آن را بهبات يافتهمتدولوژي تحقيق باشد. چنانچه محقق قادر به اث

o تحقيق نيز ضروري است. يهاتيذکر محدود 

o بر  هاشنهاديپ ارايه هد.د ارايهصل فبراي تحقيقات بعدي در راستاي تحقيقات در اين  ييهاشنهاديهمچنين الزم است نويسنده پ

شده طه با تحقيق انجامدر راب جوابياي تحقيق در آينده، مسائل بپيشنهادات بر د.هاي تحقيق و نيز ارتباط با اهداف باشاساس يافته

 دهد.ياري مي قان ديگر راعناوين يا موضوعات تحقيقي، محق ارايه طلبد، لذا در اين قسمت محقق بارا مي رکه تحقيقات بيشت

 16خذآفهرست منابع و م. 16-2

 :رونوشتن منابع بر اساس اصول و نکو الف(
o ها در ي آنترتيب شمارهتن بهآيد و منابع در مدهي ونکوور، اطالعات نويسندگان منابع و سال چاپ، در متن نميسيستم رفرنس در

 گردند. ليست منابع مشخص مي
o ت صوربهلوم طبي و انجنيري هاي عدر رشته يا پشتو يدر هاينامهيانشيوه ذکر منابع در انتهاي نوشتار پا Vancouver باشد. 

o ه فقط مطالعه شده ن منابعي کاند، بايد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنيمنابعي که در متن ذکرشده يکليه

 ذکر گردند.  توانديع هم ماند در فهرست منابولي مورداستفاده مستقيم در متن قرار نگرفته

o  فاصله بين منابعsingle .باشد 

o ديآيان اصلي و گذاشتن دونقطه معنوان فرعي پس از درج عنو. 

                                                           
14 Discussion 
15 Conclusion 
16 References 
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o و در انگليسي پس از اختصار  "صص"پس از اختصار  يا پشتو يدرصفحات در منابع  يشمارهpp."" رديگينوان قرار مبه دنبال ع. 

o  و  "همکاران"استفاده از واژه هاي"et al"  مجاز نيست.فر باشند، ن 6بع که کمتر يا مساوي امندر بخش نويسندگان 

o  شود. يظهور در متن شماره گذار بيبه ترتمنابع 

o شود. يخوددارفهرست در  ياز نوشتن منابع تکرار 

o ذکر شود. ديبا ياسام يهيکل 

o  رديقرار گ نامهانيدر آخر پابه ترتيب ظهور در متن فهرست منابع. 

o باشدير مونوشتن منابع بر اساس اصول و نکو يفرمت برا نيآخر. 

o باشند.] [داخل کروشه ديباو هم در فهرست منابع در متن هم مورد استفاده  منابعي شماره 

o گوگل اسکوالر يا ازاستخراج منابع  يبرا توانيم PubMed .استفاده کرد 

 

 :روبر اساس اصول و نکو ساختار استناددهی

o تر از شش نفر باشد:شده باشد و تعداد نویسندگان کمی چاپای از یک مجلهدر صورتی که منبع، مقاله 

گان با ک از نويسندکه نام هر يطوريصورت کپيتال )بهي نويسندگان بهاول نام کوچک همه حرف -نام خانوادگي  ختار:سا

 صفحات. يمارهشويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله. سال انتشار؛ دوره)جلد(: 

 مثال:
Olafsdottir HF, Bush D, Barry C. The Role of Hippocampal Replay in Memory and Planning. 

 Curr Biol. 2018 Jan 8; 28)1(: 37-50. 

 

o تر از شش نفر باشد:شده باشد و تعداد نویسندگان بیشی چاپای از یک مجلهدر صورتی که منبع، مقاله 

سندگان با ر يک از نويهکه نام ريطوصورت کپيتال )بهرف اول نام کوچک شش نفر از نويسندگان بهح -نام خانوادگي  ساختار:

 ت.ي صفحا)جلد(: شماره. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله. سال انتشار؛ دورهet alويرگول از ديگري جدا شود(، 

 مثال:
Cain SM, Ahn S, Garcia E, Zhang Y, Waheed Z, Tyson JR, et al. Heantos-4, a natural plant extract 

used in the treatment of drug addiction, modulates T-type calcium channels and thalamocortical 

burst-firing. Mol Brain. 2016; 9(1): 94. 

 

o ی الکترونیکی باشد:ای از یک مجلهکه منبع، مقالهدر صورتی 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريهصورت کپيتال )بحرف اول نام کوچک به -ي نويسندگان: نام خانوادگي براي همه ساختار:

؛ ]روز، ماه و سال استناد به آن[. روز، ماه و سال انتشار ]انترنت[ويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان مقاله. عنوان اختصاري مجله 
 Available from: URLي صفحات. دوره)جلد(: شماره

 مثال:
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Cabon H, Ediger D. Control of asthma, quality of life, anxiety and depression symptoms among 

Turkish patients with asthma. Electron J Gen Med [internet]. 2018 [cited 2018 July 19]; 15(5): em 71. 

91403/ejgm/10.29333https://doi.org/Available from:  

 

 

 

 

 

o سایت باشد:ای از یک وبدر صورتی که منبع، مقاله 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپيتال )بهحرف اول نام کوچک به -ي نويسندگان: نام خانوادگي براي همهساختار: 

شدن؛ سال ماه و روز تشار/اپديتسال ماه و روز ان[. نام شهر: نام ناشر؛ سال انتشار ]انترنت[ويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان صفحه 
 Available from: URL. ]استناد

استفاده شود تا معلوم گردد که  no dateيا  un dateاز عبارت  dateجاي که به تاريخ انتشار دسترسي نبود، بهنکته: در صورتي
 فراموش نشده است.

 مثال:
American medical association. Medical leaders urge collection of demographic as a step toward 

encoding health care disparities [internet]. Chicago: American medical association; 2011 [updated 

-https://WWW.ama]. Available from: th19July  2018; cited 28April  2011

 collection demographic-urge-leaders-assn.org/ama/pub/News/news/medical 

 

o نامه باشد:در صورتی که منبع، یک پایان 

: ] انتشار لمح [. [dissertation]نامه صورت کپيتال. عنوان پايانرف اول نام کوچک نويسنده بهح -نام خانوادگي ساختار: 

 ناشر؛ سال انتشار. تعداد کل صفحات.

 مثال:
Allen SJ. The social and moral fiber of celtic tiger Ireland [dissertation]. [Dublin]: University 

of college Dublin; 2009. 270 p. 

o :در صورتی که منبع، کتابی با یک نویسنده باشد 

 نتشار.اصورت کپيتال. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال ل نام کوچک بهحرف او -نام خانوادگي ساختار: 

 مثال:
Hammond C. Cellular and molecular neurophysiology. San Diego: Elsevier; 2015. 

 

o :در صورتی که منبع، کتابی با دو تا شش نویسنده باشد 

يگري جدا دا ويرگول از بکه نام هر يک از نويسندگان طوريصورت کپيتال )بهل نام کوچک بهحرف او -نام خانوادگي ساختار: 

 شود(. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.

 مثال:

https://doi.org/10.29333/ejgm/91403
https://www.ama-assn.org/ama/pub/News/news/medical-leaders-urge-collection%20demographic
https://www.ama-assn.org/ama/pub/News/news/medical-leaders-urge-collection%20demographic
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Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. Principles of neural science. 

New York: Mic Graw Hill; 2012. 

 

 

 

 

 

 

o :در صورتی که منبع، کتابی با بیش از شش نویسنده باشد 

که نام هر يک از نويسندگان با وريطصورت کپيتال )بهي اول بهحرف اول نام کوچک شش نويسنده -نام خانوادگي ساختار: 

 . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.et alويرگول از ديگري جدا شود(، 

 مثال:
Johnson LR, Byrne JH, Downey JM, Goodman HM, Granger DN, Johnson DA, et al. Essential 

medical physiology. Amsterdam: Elsevier; 2003. 

 

o ی آن یک سازمان است:که منبع، کتابی باشد که نویسنده در صورتی 

 نام سازمان. عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.ساختار: 

 مثال:
Department of agriculture, food and rural development. Pedigree sheep breed improvement program: 

performance results for lamb’s summer 2000. Cavan (Ireland): department of agriculture, food and 

rural development; 2000. 

 

o :در صورتی که منبع، کتابی با یک یا چند ویراستار باشد 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپيتال )بهحرف اول نام کوچک به -ي ويراستاران: نام خانوادگي براي همهساختار: 

 . عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار.Editorsول از ديگري جدا شود(. ويرگ

 مثال:
Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Hauser SL, Loscalzo J, Jameson JL. Editors. Horrisons’s 

principles of internal medicine. New York: Mc Graw Hill Education; 2015. 

 

 

o شده باشد:ع، فصلی از یک کتاب ویراستاریدر صورتی که منب 

که نام هر يک از نويسندگان با طوريصورت کپيتال )بهحرف اول نام کوچک به -ي نويسندگان: نام خانوادگي براي همهساختار: 

ن کتاب. محل صورت کپيتال. عنواحرف اول نام کوچک ويراستار به -: نام خانوادگي Inويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان فصل. 
 صفحات. يشمارهانتشار: ناشر؛ سال انتشار. 

 مثال:
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Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein 

B, Kinzler KW, Editors. The genetic basis of human cancer. New York. Mc Graw Hill; 2012. P. 93-

113. 

 

o  نویسی انگلیسی ونکوور:در قالب رفرنس دریاستناد به منابع 

ينا عگاه يا سازمان را جله، دانشمو نام  نويسي ونکوور؛ عنوان، نام نويسندگانبه انگليسي در قالب رفرنس دريشدن منابع براي تبديل
 يم. کنرا اضافه مي [In Persian]ي انگليسي مقاله برداشته و در آخر عبارت از چکيده

 
ي آن از ترجمه يسي شود وآوانو ي انگليسي ندارد، صرفا بايد در کروشهقدري قديمي است که چکيدهکه مقاله يا سندي بهزماني

 خودداري گردد. 
 شود. استفاده مي (Forthcoming 2012)و صفحه وجود ندارد، در آخر منبع از عبارت  Issueي براي مقاالت زيرچاپ، چون شماره

 

o یا غیرانگلیسی: درید به منابع غیراستنا 

سندگان با ر يک از نويهکه نام طوريصورت کپيتال )بهرف اول نام کوچک بهح -ي نويسندگان: نام خانوادگي براي همهساختار: 

 صلي.ي صفحات. زبان امارهلد(: شويرگول از ديگري جدا شود(. عنوان مقاله به زبان اصلي. نام ژورنال. سال انتشار؛ دوره)ج

 مثال: 
Ellingsen AE, Wilhelmsen I.  Sykdomsangt blant medisin-og Jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 

2002; 122(8): 785-7. Norwegian. 

 

 :شوده ر مراجعزينشاني الکترونيکي براي کسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf 
 

 :هارواردنوشتن منابع بر اساس اصول  ب(

o اقتصاد و انجنيري وماعي م اجتلوم سياسي، حقوق، علوهاي عدر رشته يا پشتو يدر هاينامهيانشيوه ذکر منابع در انتهاي نوشتار پا 

 باشد.  Hardvardصورتبه

o ه فقط مطالعه شده ن منابعي کاند، بايد در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و همچنيمنابعي که در متن ذکرشده يکليه

 ذکر گردند.  توانديع هم ماند در فهرست منابولي مورداستفاده مستقيم در متن قرار نگرفته

o انگليسي  هاينامهيانمنابع در انتهاي نوشتار پا شيوه ذکرHarvard .باشد 

o  شوديدر منابع انگليسي حرف اول کلمات اصلي بزرگ نوشته متوجه شود که. 

o  فاصله بين منابعsingle .باشد 

o ديآيعنوان فرعي پس از درج عنوان اصلي و گذاشتن دونقطه م. 

o و در انگليسي پس از اختصار  "ص"تصار پس از اخ يا پشتو يدرصفحات در منابع  يشمارهpp."" رديگيبه دنبال عنوان قرار م. 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf
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o  و  "همکاران"استفاده از واژه هاي"et al"  مجاز نيست.ر باشند، نف 3بع که کمتر يا مساوي امندر بخش نويسندگان 

o  شوند.درج مي (انتشار و سال )نويسنده، سال صورت ذکر نام نويسندهبه در متنمنابع 

o شود. يخوددارفهرست در  يوشتن منابع تکراراز ن 

o ذکر شود. ديبا ياسام يهيکل 

o  رديقرار گ نامهانيدر آخر پابه ترتيب الفبا فهرست منابع. 

 

o باشديمهاروارد نوشتن منابع بر اساس اصول  يفرمت برا نيآخر. 

o استفاده کرد.گوگل اسکوالر  استخراج منابع از يبرا توانيم 

 هاروارد:ر اساس اصول ب ساختار استناددهی
شود، نام نويسنده و تاريخ انتشار، در متن و رفرنس کامل در هم ياد مي 17"تاريخ-نويسنده"نويسي نام رفرنسدر سبک هاروارد که به

 گردد.فهرست منابع ذکر مي

پس تاريخ انتشار ويسنده و سننام ا اي است که ابتدگونهساختار استناددهي داخل متن در اين سبک به :متنساختار ذکر منبع در داخل

تا ده گردد. اگر بيش از يک نويسنيمن ذکر که تعداد نويسندگان يک نفر باشد، صرف نام خودش در متآورند. زمانيآن را در داخل پرانتز مي

 .شودورده ميآ et alنويسنده باشد، نام يک نويسنده و عبارت  3شود و اگر بيش از ذکر مي 3باشد، نام هر  3

 ها:مثال

 . يک نويسنده:1

Peterson (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson 1999, p. 90) . 

 . دو نويسنده:2

Peterson and Schmidt (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson & Schmidt 1999, p. 90) 

 . سه نويسنده:3

Peterson, Growth and Schmidt (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson, Growth & Schmidt 1999, p. 

90( 

 . بيش از سه نويسنده:4

Peterson et al. (1999, p. 90) maintains that…. و یا   (Peterson et al. 1999, p. 90) 

 

 :ر زير استن قراار آگردند و ساختترتيب حروف الفبا تدوين ميها در فهرست منابع بهرفرنس ساختار فهرست منابع:

o شده باشد:ی چاپای از یک مجلهدر صورتی که منبع، مقاله 

                                                           
17 Author-date 
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، صورت ايتاليک. نام مجلهه بهان مقالعنوسال انتشار. صورت کپيتال.، نام خانوادگي نويسنده، حرف يا حروف اول نام کوچک به ساختار:

 ي صفحه.رهي مجله. شماي جلد، شمارهشماره

 مثال:

Rozov, A.V., Valiullina, F.F., and Bolshakov, A.P., 2017. Mechanisms of Long-term plasticity of 

Hippocampal GABAergic Synapses. Biochemistry (Moscow), 82(3), pp. 257-263. 

 

 

 

o ی الکترونیکی باشد:ای از یک مجلهدر صورتی که منبع، مقاله 

نام  صورت ايتاليک.ه بهنوان مقالا .( عصورت کپيتال.، سال انتشار)، ينام کوچک نويسنده به نام خانوادگي، حرف يا حروف اول ساختار:

: آدرس سايت Available fromي صفحه. ي مجله داخل پرانتز، شمارهي جلد، شماره، شماره[Online]صورت ايتاليک مجله به

 .]تاريخ دسترسي[

 مثال:

Coban, H., Ediger, D., 2018. Control of asthma, quality of life, anxiety and depression symptoms among 

Turkish patients with asthma. Electron Journal of general medicine [online]. 15(5), em 71. Available 

from: https://doi.org/10.29333/ejgm/91403 [Accessed 19 July 2018]. 

 

o سایت باشد:ای از یک وبدر صورتی که منبع، مقاله 

 . ]سترسيتاريخ د[ه انترنتي اني پايگااشر. نشنصورت ايتاليک، رايت، عنوان بهگر، آخرين تاريخ اپديت يا کپينام نويسنده يا ويرايشساختار: 

 مثال:

Reverse bank of Australia, 2007, statements of monetary Policy, Reserve bank of Australia. Available 

from: https://WWW.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/statementsonmonetarypolicy/Index.html [6 

February 2007]. 

o نامه باشد:در صورتی که منبع، یک پایان 

صورت ايتاليک. مقطع نامه بهنن پاياشار. عنواصورت کپيتال، سال انتنام خانوادگي نويسنده، حرف اول نام کوچک نويسنده بهساختار: 

 نامه، دانشگاه مربوطه.پايان

 مثال:

Levine, D., 1993. A parallel genetic algorithm for the set partitioning problem. Ph.D. Thesis, Illinios 

Institute of technology.  

o :در صورتی که منبع، کتابی با یک نویسنده باشد 

https://doi.org/10.29333/ejgm/91403
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ي جلد، نوبت ک. شمارهصورت ايتالياب بهنام خانوادگي نويسنده، حرف يا حروف اول نام کوچک نويسنده.، سال انتشار. عنوان کتار: ساخت

 ي صفحه.چاپ. محل نشر: اسم ناشر. شماره

 مثال:

Hammond, C., 2015. Cellular and molecular neurophysiology. San Diego: Elsevier. 

 

 

 

 

 

 

o ی که منبع، کتابی با چهار یا بیش از چهار نویسنده باشد:در صورت 

ي صورت ايتاليک. شمارهنوان کتاب بهع.، سال انتشار. et alنام خانوادگي نويسنده، حرف يا حروف اول نام کوچک نويسنده.، ساختار: 

 جلد، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر. 

 مثال:

Kandel, E.R., et al., 2012. Principles of neural science. New York: Mc Graw Hill. 

 

o :در صورتی که ناشر، یک سازمان یا مؤسسه است 

 صورت ايتاليک. محل انتشار: ناشر.نام سازمان، سال انتشار. عنوان کتاب بهساختار: 

 مثال:

Unesco, 1993. General information program and UNISIST. Paris: Unesco, (PGI-93/WS/22(. 

 

o شده باشد:در صورتی که منبع، کتابی ویرایش 

 محل نشر: ناشر.. Editionان کتاب. .، سال. عنوedصورت کپيتال.، نام خانوادگي، حرف يا حروف اول نام کوچک نويسندگان بهساختار: 

 مثال:

Fauci, A.S., Kasper, D.L., Longo, D.L., Hauser, S.L., Loscalzo, J., Jameson, J.L., ed., 2015. Horrison’s 

principles of internal medicine. 19th ed. New York: Mc Graw Hill. 

 

o :در صورتی که منبع، فصلی از یک کتاب باشد 

صورت ايتاليک. ن فصل بهصورت کپيتال.، سال انتشار. عنواي فصل بهرف يا حروف اول نام کوچک نويسندهح -نام خانوادگي ساختار: 

Inي ارهصورت ايتاليک. شمهبنوان کتاب صورت کپيتال. عرف اول نام نويسنده يا ويراستار بهح -ي نويسنده يا ويراستار کتاب : نام خانوادگ

 حه.  ي صفجلد، نوبت چاپ. محل نشر: اسم ناشر. شماره
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 مثال:

Smith, C., 1980. Problems of information studies in history. In: S. Stone, ed. Humanities information 

research. Sheffield: CRUS, PP. 27-30. 

 

 :شوده ر مراجعزينشاني الکترونيکي براي کسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به 

.pdf47797-44ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcmhttps://www.staffs. 

 

 

 مانند پرسشنامه، جدول، شکل و نمودار هاپیوست. 17-2

o برخي از  کنندهليکمتطالبي که مو نيز کال، آمار و ارقام، پرسشنامه و... اشنامه شامل کليه جداول، نمودارها، اين بخش از پايان

نامه، بايد يانتن اصلي پامت جلوگيري از طوالني شدن ترجيحاً به عل و باشدنامه ميپاياناطالعات نظري و عملي در متن اصلي 

 گردد. ارايهنامه خارج از متن اصلي يعني پس از فهرست منابع در پايان

o ق، يد خوانا، دقيا باهويرصتنمودارها و  ها،طورعمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است. جدولنامه بههر پايان

اي موجود هدهد و يافته رايهاردنظر را عات مومرتب و مستقل باشند. هر جدول، نمودار و يا تصوير بايد بدون مراجعه به متن بتواند اطال

 در آن قابل تجزيه تحليل و ارزيابي باشد. 

o راست، نشانه  د. عدد سمتشوخص ميشوند، مشها در متن با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا ميگذاري کليه شکلشماره

 شکل مورد نظر در آن فصل است. يشمارهفصل و عدد سمت چپ،  يشماره

o ي در جدول استفادهيم اختصارجا عالکهر  عنوان جدول بايد مختصر، مفيد و کامل باشد.. عنوان باشد و هر جدول بايد داراي شماره 

 ، شوند يگذارارهها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شمها و جدولتمامي شکلي است. د، ذکر فرم کامل در پايين جدول الزامگرد

o م قل با گردديها ذکر مدر زير آنو نمودارها ها ها و عنوان شکلها در باالي آنعنوان جدولB Lotus 10 Bold . 

o زم است مرجع آن در زير شکل آورده شود.شده باشد، الگر شکلي از مرجعي نقلا  

o بايد طوري قرار گيرند که  سانتي متر باشد، همچنين 16ها بيشتر از افقي قرار دهيم که عرض آن صورتبهتوانيم يي را ميهادولج

نامه واقع شود و همچنين سمت عطف پايان نامه و در صفحات فرد به در صفحات زوج به سمت لبه پايانها متن باالي آن

در صفحات زوج به سمت عطف ها ، بايد طوري قرار گيرند که متن پايين آنشونديتنظيم مکه در راستاي طولي کاغذ  ييهاشکل

فاصله به  نيترکيداخل متن و در نزد المقدوريها حتها و جدولشکل نامه قرار گيرد.پايان يسمت لبهو در صفحات فرد به  نامهپايان

. بهتر باشد 18الزاماً بايد حاوي خط مقياس گردنديروسکوپي تهيه ميکام يهاتصاويري که نمونه محلي که ذکرشده، آورده شوند.

 ها و نمودارها در يک صفحه باشد.است شکل

 

                                                           
18 scale bar 

https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf
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o  :شود يمانند وسايل، ابزارها و اشخاص خوددار يرضرورياز درج تصاوير غنکته. 

o افقي و عمودي  هايتوان با خطيم هاي جدول راها است. ارزشهاي مربوط به يافتههر جدول داراي شماره، عنوان، ستون و رديف

، 18 داد )پيوست هاي الزم نشانها را بدون استفاده از خط و تنها با حفظ فاصله( يا آن1-1، جدول 18از يکديگر جدا کرد )پيوست 

 باشد. ميها مجاز نباشد، استفاده از اينتر در داخل سلول Single(. يک سلول جدول بايد 2-1جدول 

o ها ضروري باشد. اي اختصاري ممکن است در بعضي جدولهپانويس و عالمت 

o ذاري پانويسگز شمارهامستقل  گذاري آنگيرد و شمارههرگاه جدول داراي پانويس باشد اين پانويس درست ذيل جدول قرار مي-

 هاي متن است.

o دهد و  نشان مي ط يا نقطهخگرام ، هاي يک متغير را نسبت به يک يا چند متغير ديگر با هيستونمودار تصويري است که دگرگوني

 ود. ها درج مي شداراي انواع مختلف است. الزم به ذکر است شماره و عنوان نمودارها در ذيل آن

o ورد نظر است، از عکس م زء خاصيتوان کمک گرفت. هرگاه جگاه براي نشان دادن يک دستگاه، شيء يا رويداد، تنها از عکس مي

عکس ها بايد وسط چين باشد  (. شکل ها و1-2که اجزاي فرعي چشمگيرتر از جزء مورد نظر نباشد )شکلاي تهيه شود گونهبايد به

 ده شود.فحه جا داصدر يک  ها و نمودارها بايدو فاصله آن از باال و پايين متن به اندازه يک سانتي متر باشد. شکل

 
 )ص(النبيينه طب معالجوي دانشگاه خاتمدانشکد 1-2شکل 

 نامهجلسه دفاع از پایانورت. ص18-2

o  گيرديم قرار صفحه اين در انشکدهدرييس  و داور و راهنما استادان امضاي با نامهيبتصوآمده است.  4اين صفحه در پيوست. 
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 . چکیده به زبان انگلیسی19-2

o  در اين قسمت آورده شود. تهيه و  19ساختارمند صورتبهمتني مشابه چکيده دري/پشتو به زبان انگليسي، حداکثر در يک صفحه

 (12)پيوست 

 عنوان انگلیسی یصفحه. 20-2

o  شود.تکميل و در اين قسمت آورده مي 13همانند پيوست 

 آخر یصفحه. 21-2

o 4سفيد  يصفحه، جلدرويه پشت از  قبلA گيرديم قرار. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Structured 
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 3فصل

 نامهانپای تکثیر و چاپ

 انتخاب کاغذ مناسب. 3-1

o 4کاغذ  بايد نامهپايان مطالب تايپ تجه استفاده مورد کاغذA 100  به قطعگرمي cm 7/29× 21 ،و عالي يفيتک اب و سفيد 

 مرغوب بوده انتخاب گردد. 

o 4تر از بزرگ يهااز انتخاب برگهA پي فتوک گرفتن طريق از بزرگي، صفحات چنين وجود در صورت شود. خودداري نامهپايان در

 داخل در کامالً که گردد تا داخل به دقت با بزرگي يصفحه چنين بايد آن بودن يرعمليغ رتدر صودرآيد.  استاندارد صورتبه

 گيرد. قرار شده صحافي نامهپايان

 نامه پایان . چاپ3-2

o و: فرد( تهيه شودرصورت دورو )پشت: زوج، به بايد نامهپايان. 

o رو تهيه شود.يک صورتبهها فرم يکليه 

o ات فرد آغاز شودشروع هر فصل/ بخش از صفح.  

o انجام پذيرد خوب بسيار يفيتک با چاپگر لهيوسبه ،چاپ. 

3-3 .CD نامهپایان 

CD  شودمي آن درج روي مارکر ترتيب زير با به دانشجو کامل مشخصات و شودانتخاب مي روشن رنگ از: 

o تخلص و نام 
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o دانشجويي يشماره 

o نامهپايان عنوان 

o مقطع تحصيلي 

o دفاع تاريخ 

 

CD  پوشه  امل سهش(folder) باشد:يم 
o هاجدول، هاعکسنامه تهيه شده است و همراه با تدوين پايان اصول با مطابق نامه است که نامه شامل فايل اصلي پايانپوشه پايان ،

 هم و  PDF صورتبه ل هم دانشجويي باشد. اين فاي يشمارهنامه بايد ي فايل اصلي پايانگذارنامها است. يدهچکنمودارها و 

 تهيه شود. Word صورتبه

o يهافرمت با و انگليسي پشتو/يدر يکه شامل هر دو چکيده نامهانپاي يچکيده يپوشه PDF و Word صورتبهي گذارنام 

Dari/Pashto Abstract   وEnglish Abstract .باشد 

o اهنما و ....استاد ر ي، تاييديهنامهي دفاع از پايانجلسهصورت يصفحهها شامل ي فرمپوشه 

 CDو  تعداد مجلد. 3-4

o  يک عددCD  گردد. ارايهتهيه و  آوريراي معاونت پژوهش و فنب( 3-3)حاوي موارد ذکر شده در بخش 

o عدد يک به همراه  نامهپايان يک جلدCD  گردد. ارايهدانشکده تهيه و براي  (3-3)حاوي موارد ذکر شده در بخش 

o عدد يک مراه به ه نامهيک جلد پايانCD  گردد. ارايهتهيه و براي کتابخانه  (3-3)حاوي موارد ذکر شده در بخش 
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 4فصل
 هاپیوست
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 نامهروی پایان یصفحه        عطف عنوان        نامهپشت پایان یصفحه                  

: جلد کامل پایان 1 پیوست

 نامه

...
...

...
ل..

سا
...

...
...

...
...

جو
ش

دان
م 

.نا
...

...
...

...
...

ن..
وا

عن
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 ی اصالت اثرتعهدنامه
 

يي اساتيد حت نظارت و راهنماتي شخص خودم نامه حاصل کار پژوهشندرج در اين پايانمشوم که مطالب جانب............................متعهد مياين
و در  عروال متعارف ارجا مقررات و ست مطابقاها استفاده شده بوده و به دستاوردهاي ديگران که در اين پژوهش از آن )ص(النبييندانشگاه خاتم

در صورت  رايه نگرديده است.ا باالتر اسطح، پايينتر و ينامه قبالً براي احراز هيچ مدرک همفهرست منابع و مآخذ ذکر گرديده است. اين پايان
 شت.انوني خواهد داقق پيگيري نشگاه حي اعتبار ساقط بوده و دااثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصيلي صادر شده توسط دانشگاه از درجه

ذاري علمي و عملي، واگ ه از نتايجباشد. هرگونه استفادمي )ص(النبييننامه متعلق به دانشگاه خاتمي نتايج و حقوق حاصل از اين پايانکليه
ممنوع  )ص(نييالنبانشگاه خاتمي دانشگاه دنامه بدون موافقت کتباقتباس از اين پايان وبرداري، ترجمه اطالعات به ديگران يا چاپ و تکثير، نسخه
 باشد.است. نقل مطالب با ذکر مآخذ بالمانع مي

 

 

 ام و تخلص دانشجون                                                                                             

 امضاء
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 فرم منشور اخالق پژوهش

 
 رار دهم:نامه مدنظر قل زير را در انجام پايانم که اصويانم...تعهد مي............ي...........................دانشجوي رشتهاينجانب........................................

لمي پرهيز عهاي عاليتف در حريفتو  جعلگونه  فقط حقيقت به کار خواهيم بست و از هر براي کشفخود را  تمام تالش اصل حقيقت جويي:
 . کنممي

ده و اير صاحبان حقوق بوها و سان، سازم(ءو اشيا انسان، حيوان، گياه) لتزم به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگانم ايت حقوق:اصل رع
 . کوشمها ميحفظ آندر 

و  ياز سرقت علم يده وحتمام ورزي اصيل انهيم، براي انجام پژوهشبه مالکيت مادي، معنوي آثار پژوهشي ارج مي اصل مالکيت مادي و معنوي:
 . کنمارجاع نامناسب اجتناب مي

 . کوشمبراي تحقق آن ميو  توجه کردهملي  پژوهشي به منافعهاي ي فعاليتدر همه اصل منافع ملي:

 .نمکمي تعهد ،ر اختياردابع نتجهيزات و م حفاظت از اموال،به و  نموده از هر گونه جانب داري غير علمي اجتناب اصل رعايت انصاف و امانت:
 .نمکمي تعهد ،ا تحقيقي مرتبط بنهادها افراد و يسازمان ها و کشور و کليه به صيانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد، اصل رازداري:
 .نمايممي عهدمت شکني تگونه حر ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرها و حرمتبه رعايت حريم اصل احترام:

 .کنممي تعهد ،ارددع قانوني نتايج آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منو دانش  يبه اشاعه صل ترويج:ا
ائت بر ،آاليندعلمي مي هاي غيربهشائ به اي و اعالم موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش رااز هرگونه رفتار غير حرفه اصل برائت:

 .مجويمي
                                                                                 

                                                                            
  و محل امضاي دانشجو تاريخ               
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 دانشگاه های علمیپژوهش ورد نتایجنامه حق مالکیت مادی و معنوی در مآیین
نشگاه و و معنوي دا رعايت حقوق ماديا و هکرامت انسانراستاي تحقق عدالت، دانشگاه در هاي پژوهشي يت به سياستمقدمه: با عنا

حت ه تي علمي کهاج پژوهشآموختگان و ديگر همکاران طرح، در مورد نتايپژوهشگران، الزم است اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش
 :ير را رعايت نمايندزهاي تحقيقاتي با هماهنگي دانشگاه انجام شده است، موارد طرحيا و  نامهعناوين پايان

عنوي پديد مولي حقوق  باشدبه دانشگاه مي ها متعلقو درآمدهاي حاصل از آن هاي تحقيقاتيطرحنامه/ ق نشر و تکثير پايانح -1ماده 

 آورندگان محفوظ خواهد بود.

بايد به مجامع علمي  ه درا اراييت چاپ در نشريات علمي و ورصبههاي تحقيقاتي نامه/ طرحانتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان -2ه ماد

لمي وليت عؤقاله باشد. ولي مسممکاتبات  مسؤول د راهنما، مشاور و يا دانشجويييد استاد راهنماي اصلي، يکي از اساتينام دانشگاه بوده و با تأ
 باشد.و دانشجو مي به عهده اساتيد راهنما اله مستخرج از پايان نامه ومق

شود نيز بايد نتشر ميم قيقاتيي تحهاطرحنامه/ صورت ترکيبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از پايانهبفراغت تبصره: در مقاالتي که پس از 
 نام دانشگاه درج شود.

هاي طرحنامه/ نتايج پايان حاصل ازه( اشي و نمايشنامزار و يا  آثار ويژه )اثري هنري مانند فيلم، عکس، نقانتشار کتاب و يا نرم اف -3ماده 

و شي ره از معاونت پژوهکتبي صاد ايد با مجوزبو ديگر واحدها شفاخانه ، ها، مرکز تحقيقاتواحدهاي دانشگاه اعم از دانشکده کليهدر تحقيقاتي 
 هاي مصوب انجام شود.نامهآئين دانشگاه و براساسآوري فن

نامه/ نالمللي که حاصل نتايج مستخرج از پايااي و بينهاي ملي، منطقهها در جشنوارهختراع و تدوين دانش فني و يا ارايه يافتهثبت ا -4ماده 

 .نجام گيردگاه انشدا ا مجري طرح از طريق معاونت پژوهشدانشگاه بايد با هماهنگي استاد راهنما يهاي تحقيقاتي طرح

ويب انشگاه به تصد عالي شورايدر  ؟؟؟؟؟؟؟در شوراي پژوهش و در تاريخ ؟؟؟؟؟؟؟ه در تاريخماده و يک تبصر 5نامه در اين آيين -5ماده 

 االجرا است.الزم، عالي رسيده و از تاريخ تصويب در شوراي
نامه حق يينآمندرج در  ي نکاتليهشوم کمتعهد مي؟؟؟؟؟؟؟؟نشکدهدا ؟؟؟مقطع  ؟؟؟ ورودي سال تحصيلي ؟؟؟دانشجوي رشته  ؟؟؟اينجانب "

-حطرج از پايان نامه/لمي مستخرعه هاي فترا در انتشار يا النبيين)ص(هاي علمي دانشگاه خاتمادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشمالکيت م
نب هم که از طرف اينجادندگي ميت و نمايق، به دانشگاه وکالنامه فوت تخلف از مفاد آيينتحصيلي خود رعايت نمايم. در صورقيقاتي هاي تح

وري ضرر و زيان حاصله  نسبت به جبران فايد. ضمناً دام نمنسبت به لغو امتياز اختراع بنام بنده و يا هرگونه امتياز ديگر و تغيير آن به نام دانشگاه اق
 ."نه اعتراض را از خود سلب نمودموسيله حق هرگوبراساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدين

 
 

  و محل امضاي دانشجو تاريخ
  

حق مالکیت مادی و معنوی: 22تپیوس  
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 توضیحات

 :های الزم به شرح زير استپاسخ به برخي از بندهای فرم طرح تحقيق و راهنمای ینحوه

 تحقيقعنوان ( 11111
طرح را در برگيرد. در صورت وجود اي باشد که کله، فرضيه يا سؤال پژوهش استخراج شود اما بايد بگون، هدفتواند از موضوععنوان مي

توان عنوان را به دو قسمت کلي )براي نشان دادن . درچنين مواردي مي، ذکر آن در عنوان الزم استمحدوديت خاصي در قلمرو پژوهش
 .( تقسيم کرد و نوشتقلمرو پژوهشدادن ( و جزئي )براي نشانموضوع پژوهش

 های اصلي تحقيقن سؤالتعريف مسأله و بيا( 2
، بررسي يا تعيين آن امواقعاً قصد انج ، قاطع و مختصري از آنچه که پژوهشگر، صريحهاي اصلي تحقيق بايد شامل توضيح روشنمسأله و سؤال

يا  مقدور فقط يک مسألهاله و حتيموضوع پژوهش بايد محدود بودکند. دامنه ارايهرا دارد باشد و شناختي دقيق و واضح را از زمينه پژوهش 
 ي باشد.خبري يا سوال صورتبهتواند ابهام و پيچيدگي باشد. مسأله مي ،گوييمشکل را در برگيرد و فاقد کلي

 سابقه و ضرورت انجام تحقيق( 3
ن آثار موجود در اين دهد که مهمترياي از آثار علمي موجود در زمينه موضوع پژوهش است که بايد نشان، خالصهمرور سابقه علمي موضوع

باشد  ت قبالً انجام شدهنجام آن اسابا آنچه که دانشجو به دنبال  . اگر کار مشابهيبررسي و ارزيابي شده است ،زمينه توسط دانشجو، مطالعه
رداختن به چنين پ نين ضرورتچد. هم دانشجو در اين قسمت بايد به نوعي ثابت کندکه پژوهش پيشنهادي وي باز هم الزم است که انجام شو

ها، حل مشکالت روش ، بهبودها، گسترش دانشجويي در هزينهپژوهشي بااهميت موضوع آن با توجه به معيارهايي نظير توسعه کشور، صرفه
 کشور و نظاير آن بايد به اثبات رسد.

 هافرضيه( 4
، پاسخ اوليه کند. فرضيه، جهت کار راروشن ميا دقتب دهد، فرضيه به تفصيل ورا نشان مي ، جهت کلي مطالعهدر حالي که تعريف مسأله

ها بايد فرضيه ااين فرضيه ي باشد، پژوهشگر به مسأله پژوهش است که بايد قابل سنجش و آزمايش باشد. درصورتي که پژوهش داراي فرضيه
 وند.به دقت تعيين و تشريح شستقل بايد ، متغيرهاي مدهند. بنابراين در اين صورتروابط بين متغيرهاي پژوهش را نشان

 
 

پاسخ به برخی از بندهای فرم طرح تحقیق ینحوه: 32پیوست  
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 هاهدف( 5
شوند و جامعه استفاده مي شود،روشهايي کهاي که به کار گرفته ميدر تشريح هدف پژوهش بايد به متغيرهايي که قرار است آزموده شوند، نظريه

ي پژوهش اههدف يا هدف دهد. انپژوهش اشاره شود. هدف پژوهش بايد آنچه را که در نهايت و پس ازانجام پژوهش حاصل خواهد شد نش
هاي پژوهش در اين ، روشن و قابل درک و قابل حصول باشند. اهميت هدفکنند و قابل سنجش و ارزيابيبايد نتايج اصلي پژوهش را توصيف

ه نتايج انجام ب حصول يزانمش و موفقيت يا عدم موفقيت پژوهشگر با ارزيابي هاي پژوهکه بخش مهمي از ارزيابي نتايج انجام طرحاست
 دهنده هدف کلي هستند مطرح کرد.توان يک هدف کلي و سپس چند هدف جزئي را که تشکيلشود. در اين بند ميمي

 )بر اساس هدف(تحقيق( نوع 6

انجام  ي عملي و فوري کاربرد خاصها بدون نتيجهها و تکميل فرضيهي نظريه( تحقيق بنيادي، پژوهشِ نابي است که در جهت توسعه6-1

 شود.مي

ا موقعيت صورت ياي، پژوهشي است که با اتکا به دانش موجود در راستاي بهسازي و گسترش )کيفيت و کميت( پديده عه( تحقيق توس6-2
 گيرد.مي

 شد.بردي، پژوهشي است که نتايج آن به هدف عمل خاص يا کاربرد مشخص فوري مورد استفاده با( تحقيق کار6-3

 قانجام تحقيروش ( 7
 توان از چند بعد تعيين کرد:روش پژوهش را مي

 :از نظر زمان( 7-1

به روشن  ط به گذشتهمربو اردهنگامي که موضوع مربوط به زمان گذشته است و از طريق مطالعه عميق منابع و مو :پژوهش تاریخی

 پردازد.ساختن مسأله مورد نظر در زمان حال مي

رايط فعلي به شت درباره ها واطالعابوط به زمان حال است و در پي آنيم که با گردآوري دادههنگامي که موضوع مر :پژوهش پیمایشی

 .شناخت بهتر و کاملتري از وضع موجود برسيم

، آزمايش و مطالعه ربهبراساس تج خواهيم وضعيت جديدي ايجاد کنيم تاهنگامي که موضوع مربوط به آينده است و مي :پژوهش تجربی

 .آينده دست يابيم هاي قابل تعميم برايبينيايط کنترل شده به پيشموضوع در شر

 :از نظر هدف( 7-2

 شوند.وصف مي ، شرايط و عناصر متشکله موضوع مورد بررسي بدون قضاوت و داوريهنگامي که ماهيت :پژوهش توصیفی

را با ضوابطي  ها آنهادنيآزمو ها يا گروهي از، وضعيتعات درباره مجموعه شرايطخواهيم با کسب اطالهنگامي که مي :پژوهش تطبیقی

 .ها داوري کنيمخاص مقايسه کرده و درباره آن

يد باشد داوري و نسبت آنچه با خواهيم بر پايه ضابطه يا معيارهاي معيني نسبت به مختصات موضوع بههنگامي که مي :پژوهش ارزشیابی

 .ارزشيابي کنيم

 :ری اطالعاتاز نظر روش گردآو( 7-3

 گيرد.يموضوع صورت م ر رويگردآوري اطالعات و شناخت واقعيتها با استفاده از حواس و با توجه و تمرکز مستقيم ب :مشاهده
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قل تحت کنترل در متغير مست شود و دستکاريگردآوري اطالعات با ايجاد يک محيط غيرواقعي که به وسيله پژوهشگر ساخته مي :آزمایش

 تجهيزات و وسايل مربوطه انجام شود. ست با استفاده از، گردآوري اطالعات ممکن اوششود. در اين رجام مي، انشده

 شود.يمکتبي انجام  صورتبهگردآوري اطالعات از طريق پرسش از آزمودني درباره موضوع  :پرسشنامه

 پذيرد.صورت مي گردآوري اطالعات از طريق پرسش حضوري از آزمودني درباره موضوع :مصاحبه

ها و ت و همچنين پروندهها يا ساير مراکزاطالعاهاي موجود در کتابخانهگردآوري اطالعات از طريق مرور و بررسي سوابق و پيشينه :مطالعه

 شود بايد ذکر شود.يدر صورتي که روش ديگري به کار برده م گيرد.انواع ديگر وسايل نگهداري اطالعات انجام مي

 :ظر جامعه و نمونهاز ن( 7-4
امعه مورد پژوهش جاطالعات کليه آحاد  شود. در صورتي که، چگونگي گردآوري اطالعات از لحاظ جامعه يا نمونه تعيين ميدر اين قسمت

ه مربوط بقط اطالعات شوند و ف امعه انتخابتک به تک گردآوري شود، سرشماري انجام شده اما اگرتعداد محدود و معيني از آحاد ج صورتبه
 هاي زير انجام شود:تواند به روشگيري مي. نمونهانجام شده استگيريها بررسي شود، نمونهآن

شوند. شانس کليه گزينش مي، مستقيم و در يک مرحله از جامعهتصادفي صورتبه، عناصر نمونه در اين روش :گیری تصادفی سادهنمونه

 کشي باشد.قرعه صورتبهتواند با استفاده ازجدول اعداد تصادفي يا خاب تصادفي مي. انت، مساوي استعناصر براي انتخاب

شود و آنگاه يمتقسيم  زگارهاي همگن و دو به دو سا، ابتدا جامعه به طبقات يا قسمتدر اين روش :بندیگیری تصادفی با طبقهنمونه

 شوند.هاي تصادفي ساده از طبقات انتخاب مينمونه

شوند و ها انتخاب مياي احتماالتي ازخوشههايي از عناصر تقسيم و نمونهها يا خوشه، جامعه به گروهدر اين روش :ایی خوشهگیرنمونه

اي انجام چند مرحله صورتبهاي باشد يا تواند يک مرحلهگيري مينمونهشود. اين نوعهاي انتخاب شده در نمونه منظور ميتمام عناصر خوشه
 پذيرد.

 Kدر بين  . اولين عنصرشودمي انتخاب نمونه براي ،هارچوبچ عنصر امين    K، هر در اين روش :گیری تصادفی سیستماتیکونهنم

 شود.، به طور تصادفي تعيين ميفرد نخستين

در  شوند.مي ي برگزيدهحتماالتغيرا غيرتصادفي و صورتبه، عناصر نمونه براساس قضاوت پژوهشگر و در اين روش :گیری انتخابینمونه

 شود بايد ذکر شود.صورتي که روش ديگري به کار برده مي
 

 :از نظر روش تحليل اطالعات( 7-5
حليل اطالعات نوشته شود. ت وهشدر اين قسمت بايد روش تحليل اطالعات گردآوري شده براي اثبات يا رد فرضيه يا پاسخ به سؤال پژ

 شود.ات انجامي اطالعات يا تحليل کيفي اطالعتواند به دو روش کلي تحليل کممي

ي اطالعات تحليل کم   ايهز تکنيکها بايد ابراي تحليل آن ،باشند يم  در صورتي که اطالعات گردآوري شده ک :طالعاتل کمّی اتحلی

  استفاده کرد.
تحليل توصيفي اطالعات با  شود.مي شوند، تحليل توصيفي اطالعات انجام، تشريح يا نمايش داده مياگر اطالعات فقط تلخيص •

نحراف معيار( و واريانس و ا هاي پراکندگي )مثلشاخص ، نما و مد(،هاي مرکزي )مثل ميانهها، شاخصنمايش توزيع فراواني داده
 شود.نظاير آنها انجام مي
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شود و اين نتايج به گيري مينتيجه کل جامعه ، دربارههاي مربوط به يک نمونه، از نتايج بدست آمده از دادهاگر با تحليل اطالعات •
بيني )مثل ظير پيشنهايي استنباطي اطالعات با تکنيک گردد. تحليلنباطي اطالعات انجام ميشود، تحليل استجامعه تعميم داده مي

ها )مثل مربع کاي يا ي تفاوتگير( و اندازهبندي اسپيرمنپيرسون يا رتبهگيري همبستگي )مثل همبستگي(، اندازههاي زمانيسري
 شود.مي ها انجام( و نظاير آنتي استيودنت

تحليل کيفي اطالعات ايهکنيکتها بايد از در صورتي که اطالعات گردآوري شده کيفي باشند، براي تحليل آن :تحلیل کیفی اطالعات

 استفاده کرد.
شود. از کميت استفاده مي به هاي تبديل کيفيتشوند، از تکنيکمي ياگر اطالعات کيفي براي تحليل بهتر تبديل به اطالعات کم   •

 توان به تحليل محتوا اشاره کرد.ها ميجمله اين تکنيک
ها اين تکنيک از جمله شود.به کميت استفاده مي هاي بدون تبديلشوند، از تکنيکاگر اطالعات کيفي به همان صورت تحليل مي •

 رد.ها اشاره کاير آنها( و نظماتريس ها يا، نمايش اطالعات )مثل شبکهالگوي شناختي، توان به روش تحليل کليمي
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