
 قابل تىجه دانشجىیان گرامی

 کارگاه آمادگی و مهارت نگارش پایان نامه
 

، 10-13 خرداد، ساػت 5 ٍ 4ضٌثِ  ٍ یکطٌِ هَرخِ ّای : تاریخ، ساػت ٍ هحل ترگساری

 (رٍز دٍم، اداهِ هثاحث کارگاُ خَاّذ تَد)کتاتخاًِ هرکسی داًطگاُ 

 

  ًفر ٍ ضرکت در ایي کارگاُ رایگاى هی تاضذ23ظرفیت کارگاُ 

 

  ِاز داًطجَیاى ػاللوٌذ تِ ضرکت در ایي کارگاُ خَاّطوٌذ است جْت ثثت ًام تا رٍز پٌجطٌث

.  تِ خاًن اتَطالثی در کتاتخاًِ هرکسی هراجؼِ ًوایٌذ8-14، ساػت 2/3/98هَرخِ 
 

 

 با تشکر



 

 (استٌاد ٍ هٌثغ ًَیسی- ًگارش-  هْارت جستجَ ٍ اطالع یاتی)دٍرُ آهَزضی آهادگی ٍ هْارت ًگارش پایاى ًاهِ 
پایاى ًاهِ یکی از هْن تریي ٍ جذی تریي فؼالیت ّای پصٍّطی در داًطگاُ  تَدُ ٍ ًگارش پایاى ًاهِ تاکیفیت در کٌار راٌّوایی ٍ هطاٍرُ اساتیذ هجرب، ًیازهٌذ هجوَػِ ای از هْارت ّا در اًجام هراحل پایاى ًاهِ ٍ ًگارش 

 :سرفصل ّای ایي دٍرُ.  هْارت ّایی کِ تِ داًطجَ کوک هی کٌٌذ در زهاى سریغ تر ٍ تا کیفیت تْتری پایاى ًاهِ را تِ اًجام رساًذ. آى هی تاضذ

 ضٌاسایی ٍ اًتخاب هَضَع .1

 جستجَ در هٌاتغ  .2

  َهْارت ّای ضٌاسایی ٍ اًجام جستجَی جاهغ در پایگاُ ّای اطالػاتی - تذٍیي استراتصی جستج

  جستجَی استٌادی

  استفادُ از اصطالح ًاهِ ّای حَزُ پسضکی در جستجَی تخصصی

 ( ضٌاسایی هٌاتغ اًگلیسی–ضٌاسایی هٌاتغ فارسی )تذٍیي پیطیٌِ  .3

 هَتَرّا ٍ اتسارّای کاٍش تخصصی .4

   هٌاتغ ٍ پایگاُ ّای اطالػاتی در حَزُ ػلَم پسضکی ٍ ػلَم زیستی .5

 Medline- Embase- Google scholar- Science Direct -Up to date- Cochrane -Web of science – Scopus- PubMed- Google scholar- Science Direct- 

JSTOR  - Springer)  

( ProQest -OATD -NDLTD - IRANDOC-ICNC )پایگاّْای اطالػاتی پایاى ًاهِ ّا .6

رػایت اخالق در پصٍّص  .7

 جلَگیری از سرلت ػلوی  - هصادیك سرلت ػلوی

 ساهاًِ ّا ٍ ًرم افسارّای هطاتِ یاب 

استٌاد درٍى هتٌی ٍ ترٍى هتٌی - اًَاع استٌاد- اًَاع ًمل لَل - اّویت استٌاد )استٌاد  .8

  (طرح پصٍّطی- پایاى ًاهِ- همالِ ّوایص- همالِ- کتاب)استٌاد تِ هٌاتغ چاپی 

  (پایگاُ ّای اطالػاتی- هٌاتغ ایٌترًتی- هجالت الکترًٍیکی)استٌاد تِ هٌاتغ الکترًٍیکی 

 (APA- Chicago- Vancouver- MLA)ضیَُ ًاهِ ّای هٌثغ ًَیسی  .9

ًگارش  .10

 هتي اصلی ٍ تخص ّای پایاًی پایاى ًاهِ ّا - تخص ّای آغازیي

  ِترتیة ًگارش تخص ّای آغازیي پایاى ًاه

 صفحِ تمذین ٍ صفحِ تمذیر ٍ - صفحِ ّیات داٍراى- صفحِ حمَق ٍ هالکیت هؼٌَی- فْرست هطالة- ًحَُ تٌظین صفحِ ػٌَاى....) 

 هْارت ًگارش چکیذُ   .11

  ًحَُ اًتخاب کلیذٍاشُ ّا

  ُ( چکیذُ تی ساختار–چکیذُ ساختاریافتِ - چکیذُ راٌّوا- چکیذُ توام ًوا)اّویت ٍ اًَاع چکیذ 

 (.....پاًَیس ٍ - استفادُ از ػالین فارسی- پارگراف تٌذی- هْارت ّای ًگارش .12

 (راٌّوایی استخراج ٍ چاج همالِ از پایاى ًاهِ)ٍلت اضافِ  .13




