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الف)قسمت های مختلف پايان نامه و ترتيب آن ها
الزم است در تنظیم پایان نامه از نرم افزار  Microsoft Wordاستفاده گردد و از هیچگونه كادر تزیینی استفاده نگردد.
پایان نامه باید حاوی بخش های زیر باشد .این بخش ها بایستی به ترتیب ذكر شده در زیر تنظیم و تهیه شده باشند.
 .1فرم زركوب روی جلد به فارسی (طبق فرم پیوست )1
 .2صفحه سفید
 .3صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .4صفحه عنوان فارسی (طبق فرم پیوست )1
 .5صورت جلسه اعضای هیأت داوران
 .6اظهارنامه (تعهدنامه) پایان نامه
 .7صفحه اهدا یا تقدیم (اختیاری)
 .8صفحه تقدیر و تشکر
 .9چكيدددف فارسددی پایااان نامااه (حااداك ر  757واژه بااه همااراه  3تااا  7كلیااد واژه جهاات شناسااایی پایااان نامااه) در چكيدددف کددد ا

ددی

( سمت روش کار) نوشته شود .
 .17فهرست مطالب
 .11فهرست جداول
 .12فهرست نمودارها تصاویر
 .13فهرست عالئم نشانه ها و اختصارات
 .14متن اصلی كه شامل:
فصل اول – كلیات تحقیق (بیان مسئله اهداف پژوهش و تعریف واژه ها)
فصل دوم – پیشینه تحقیق (چارچوب پنداشتی یا نظری و مرور بر مطالعات گذشته)
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
فصل چهارم – نتایج
فصل پنجم – بحث و بررسی یافته ها نتیجه گیری كاربردهای نتایج و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی
 .15منابع(كلیه منابع به زبان انگلیسی نوشته می شود .الزم است دانشجو از نرم افزار  EndNoteبرای مدیریت منابع استفاده نماید)
 .16ضمائم و پیوست ها (پرسشنامه ).....
 .17چکیده به انگلیسی (الزامی است) :چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل كلمات كلیدی باشد.
 .18صفحه عنوان انگلیسی (الزامی است – طبق فرم پیوست)2
 .19صفحه سفید
 .27فرم زركوب روی جلد به انگلیسی (طبق فرم پیوست )2

مشخصات جلد پايان نامه
 -1جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلیمتر با روكش چرم مصنوعی (گالینگور) به رنگ سبز تیره برای دانشجویان رشته پرستاری سرمه ای برای
دانشجویان مامایی باشد .تعداد پایان نامه صحافی شده مورد نیاز جهت تسویه حساب (یک جلد جهت ثبت در كتابخانه مركزی به همراه سی دی فایل
پایان نامه حاوی شکل  Wordو  pdfمی باشدو یک جلد برای استاد راهنما ویک جلد برای خود دانشجو می باشد همچنین سی دی حاوی فایل های
 Wordو  pdfپایان نامه برای اساتید مشاور .الزم به ذكر است برای اخذ تایید معاونت محترم پژوهش دانشگاه نیاز است در دو سی دی حاوی فایل
2

های  Wordو  pdfپایان نامه به كارشناس پژوهش دانشگاه (آقای گنجی) تحویل گردد .دانشجویانی كه با همکاری مراكز تحقیقاتی پایان نامه خود
را به اتمام می رساند عالوه بر موارد فوق ملزم به رعایت قواعد و ضوابط مركز نیز می باشند).
 -2قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع كاغذ باشد.
 -3نوشته های روی جلد بصورت زر كوب چاپ می گردد.
 -4در قسمت عطف از باال به پایین؛ نام نویسنده عنوان پایان نامه و سال به صورت زركوب تهیه گردد.
نام ونام خانوادگی

عنوان پایان نامه

سال

 -5طرح روی جلد مطابق پيوست 1
الف) از باالی صفحه تا پایین آن به ترتیب:
 -1آرم دانشگاه علوم پزشکی زنجان.
 -2نام دانشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی قلم  16 B Nazaninو بولد
 -3پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ......گرایش  .......قلم  13 B Nazaninو بولد
 -4واژه "عنوان" با قلم 14 B Nazanin
 -5عنوان پایان نامه قلم  16 B Nazaninو بولد
 -6واژه " استاد راهنما" "استاد" یا "اساتید مشاور" و "دانشجو" قلم 14 B Nazanin
 -7اسم استاد راهنما و دیگر اساتید و دانشجو قلم  14 B Nazaninو بولد
 -8سال و ماه قلم  14 B Nazaninبولد
 -6طرح پشت جلد مطابق پيوست
چكيدف وصدحهه نندوان انگليسدی هدن مانندد چكيددف وصدحهه نندوان فارسدی و بدا فوندت  Times New Romanمدی
باشد.

شيوه نگارش
.1کاغذ و چاپ :كلیه قسمت های پایان نامه باید به شکل تک رو روی كاغذ سفید  A4و مرغوب تایپ گردد.
.2فاصله گذاری و حاشيه بندی :فاصله سطرها در تمامی پایان نامه برابر  1/5سانتی متر است .اما فاصله سطرها در چکیده برابر  1سانتی متر معادل
 singleدر  wordمی باشد .حاشیه سمت راست  4سانتی متر و باال مساوی  3سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  2/5سانتی متر باشد .این حاشیه
ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود .در صورتی كه در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد با كوچک كردن آن
ها و یا با استفاده از كاغذ ( A3بصورت تاخورده) حاشیه رعایت می گردد.
الزم است فاصله بل از سرننوان ها (در يک صحهه) يک فاصله با استحادف از ايكون  Line Spaceلهاظ گردد .در ضمن تعداد
صحهات گزارش نهايی بايد در مهدودف  08تا  138صحهه رار گيرد( .از صحهه اول بيان مسئله تا صحهه انتهای رفرنس ها)
.3شمارف گذاری صحهات:
الف) شماره صفحات آغازین (از اول تا ابتدای متن اصلی) بصورت حروفی با حروف ابجد نوشته می شوند (صفحات اول یعنی صفحه عنوان و صورتجلسه
و تعهدنامه بدون شماره هستند).
ب -تمامی صفحات متن اصلی كه از مقدمه یا فصل نخست شروع می شود .باید شماره گذاری شوند .شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی:
شکل جدول منابع و پیوست نیز می گردد .شماره در وسط صفحه و با فاصله حدود  1/5سانتی متر از لبه پایین صفحه قرار گیرد.
ج -بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند بطوری كه شماره فصل در سمت چپ و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 5-1بیانگر بخش اول از فصل  5است.
 3-2-4بیان كننده زیر بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
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 3-2-4-1بیان كننده زیر بخش  1از بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 .4فونت متون:
نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و با قلم  B Nazanin 14تایپ شود.
اندازه فونت ها در سرفصل ها زیر بخش ها و متن اصلی رعایت شود.
فونت سرفصل:

Titr 72

توضیح فونت سرفصل همان صفحه:

Titr 48

فونت بخش:

 B Nazanin 14بولد

فونت زیر بخش:
فونت زیر بخش فرعی و زیر بخش های فرعی تر:

 B Nazanin 14بولد
 B Nazanin 12بولد

.5جداول و شكل ها :تصویرها نمودارها منحنی ها و جداول باید به گونه ای رسم و تهیه شوند كه كپی تهیه شده از آن ها از وضوح كافی برخوردار باشد.
تمامی شکل ها و جداول باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند م الً برای جدول های فصل  2جدول (2-1به معنی جدول اول در فصل )2
یا ( 3-2به معنی جدول دوم در فصل  .)3عنوان جداول در باالی آن ها و عنوان تصویرها نمودارها منحنی ها در زیر آن ها ذكر می گردد .چنانچه جدول یا
شکلی از مرجعی آورده شده است مرجع در ذیل جدول یا شکل ذكر می گردد برای م ال؛ جدول  2-3شیوه امتیاز دهی ابزار  .DASS21بر گرفته از دانیل
و همکاران( 1997شماره رفرنس) همچنين الزم است به کليه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شدف باشد مانند ( :جدول شمارف(1-1
)نشان می دهد ).........
 .5زيرنويس ها :همه نام های التین به التین با فونت  Times New Romanشماره  17نوشته می شود م ال؛ تایمز نیو رومن . 1عنایت گردد كه
شروع زیر نویس ها در هر صفحه مستقل از صفحات قبل بوده و شماره زیر نویس برای هر صفحه از یک شروع می شود .در صورتی كه یک عبارت یا
واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد توضیح را می توان بصورت زیرنویس در همان صفحه ارایه نمود .اگر واژه یا عبارتی دارای شکل خالصه باشد
برای م ال؛  WHOبرای اولین بار كه در متن استفاده می شود شکل كامل آن به شکل فارسی به همراه زیر نویس انگلیسی قید و در داخل پرانتز
شکل مختصر آن ذكر می گردد؛ سازمان بهداشت جهانی )WHO( 2در صورت نیاز به استفاده مجدد می توان به جای عبارت اصلی از همان شکل
خالصه یعنی  WHOنیز استفاده گردد .برای نگارش زیر نویس از منوی  Referencesدر نوار ابزار  Wordو  Footnoteاستفاده شود.
.7روابط رياضی و فرمول ها :فرمول ها در هر فصل بطور جداگانه و به ترتیبی كه در متن می آیند به مانند شماره جداول و شکل ها یا تصاویر در
داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند بطوری كه شماره فصل در سمت چپ و شماره فرمول بعد از آن آورده می شود برای م ال؛ فرمول ( )3-2به
معنی فرمول شماره  2در فصل  3می باشد .رابطه/فرمول 3-2؛  Y=xab-cبرای این كار الزم است از منوی  Equationاستفاده شود.
.9نهوف ارجاع به رفرنس ها در متن :الزم است در متن به كلیه منابعی كه مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از یک
منبع مطلبی نقل شود بالفاصله پس از خاتمه جمله پرانتز باز می شود و مرجع ذكر می گردد و باالفاصله بعد از پرانتز نقطه قرار داده می شود .نحوه ارجاع
در متن به روش  Vancouverمی باشد .توضیح اینکه مراجع به ترتیبی كه در متن می آیند شماره گذاری می شوند .چنانچه منبعی به دفعات در یک
متن مورد استفاده قرار گیرد ھمان شماره ی استناد اول دوباره ذكر می شود و تغییری در شماره استناد آن داده نمی شود.
*** در متن پايان نامده از کلمدات انگليسدی ،نربدی و  ...اسدتحادف ننماييدد ( بده غيدر از اسدامی نويسدندگان وا تتدارات) .در
صورت نياز از طريق فوت نوت ،زيرنويس نماييد.
وقتی در یک محل در متن به منابع متعددی استناد می شود از خط فاصله ( )-برای توالی اولین عددتا عدد بعدی استفاده می شود ( .)21-25در صورتی كه
منابع متوالی نباشند در بین آن ها از ویرگول استفاده می شود .معهذا بین آخرین منبع از ماقبل خود از "و" استفاده می شود .الزم است ترتيب انداد از
کوچک به بزرگ از چپ به راست نيز رنايت گردد ،برای مثال ( 45و )2-9 ،12 ، 23
. Times New Roman
. World Health Organization
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فصول
قبل از شروع هر فصل مقدمه ای كوتاه برای آن فصل بنویسید.

فصل اول :كليات تحقيق:
بيان مسئله و اهميت و ضرورت تهقيق :در این مبحث عالوه بر اطالعات زمینه ای و سابقه تاریخی در مورد تحقیق هدف تحقیق به روشنی بیان
شده و دالیل انتخاب مسئله اولویت و كاربردی بودن آن و فواید ناشی از اجرای تحقیق به تفصیل توضیح داده می شود .هر بخش از فصل اول باید با
شماره مشخص گردد.
1-1

بیان مسئله

1-2

تعریف واژه ها

1-3

اهداف پژوهش

 1-3-1هدف كلی
 1-3-2اهداف جزیی
 1-3-3اهداف كاربردی
 1-3-4فرضیات (درصورت نیاز)
 1-3-5سئواالت پژوهش
تعريف واژف ها :از آنجا كه بسیاری از واژه ها و اصطالحات معانی گوناگونی دارند و در بعضی موارد مفهومی را به خواننده عرضه می كند كه مورد نظر محقق
نیست و یا ممکن است واژه برای خواننده بیگانه و نامفهوم باشد نیاز است كه واژه ها و اصالحات تعریف واضح و روشنی داشته باشند .در این بخش الزم است
واژگان كلیدی تحقیق به دو شکل نظری و عملیاتی تعریف گردند .در تعریف نظری واژگان كلیدی كه متغیرهای اصلی مورد مطالعه می باشند عنایت گردد این
تعریف بر اساس تئوری زیر ساخت اب زار مورد استفاده برای سنجش آن باشد برای م ال؛ اگر در مطالعه ای افسردگی یکی از متغیرهای اصلی مورد بررسی و
سنجش باشد .اگر قرار است از مقیاس یا پرسشنامه بک برای سنجش آن استفاده شود باید تعریف افسردگی از طرف بک در این قسمت به عنوان تعریف نظری
قید شود .در تعریف عملیاتی نیز منظور از آن متغیر یا واژه در مطالعه در جریان قید می شود برای م ال؛ "منظور از افسردگی در این مطالعه كسب نمره بیشتر
از  Xدر پرسشنامه بک می باشد".
اهداف ،فرضيات و سئواالت :هدف كلی و اهداف اختصاصی و كاربردی و فرضیات و سئواالت در این قسمت جای می گیرد.

فصل دوم :پيشينه تحقيق( :چارچوب پنداشتی یا نظری و مرور بر مطالعات گذشته)
در این فصل در ابتدا بر دانسته های قبلی در مورد عنوان تحقیق مرور می شود و سپس مهمترین مطالعات انجام شده در زمینه تحقیق مورد نظر در منابع
اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفته ذكر می شود .الزم به توضیح است كه اطالعات جمع آوری شده می بایست مشتمل بر چکیده ای از تحقیقات انجام شده
با اشاره بر اهداف متغیرها متدولوژی تحقیق و اهم یافته ها باشد.
همچنین در مواردی كه مطالعه بر اساس یک مدل یا تئوری طراحی شده باشد چارچوب نظری یا مفهومی تحقیق در این فصل ارائه می شود.
فتل دوم :پيشينه تهقيق
2-1

دانستنی های موجود

2-2

چارچوب نظری  /مفهومی

2-3

مرور برمتون

هرکدام از بخش های فتل  2ممكن است از زيربخش های اصلی و فرنی تشكيل گردد که در اين صورت به تبيين زير برای نهوف
شمارف گذاری به اين زير بخش های اصلی و فرنی ننايت گردد.
( 2-1-1زیر یخش اول از بخش اول از فصل دوم)
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( 2-1-2زیر یخش دوم از بخش اول از فصل دوم)
( 2-1-2-1زیربخش فرعی اول از زیر یخش دوم از بخش اول از فصل دوم)

فصل سوم :روش

شناسي تحقيق:

در این فصل نوع مطالعه جامعه مورد بررسی معیارهای ورود و خروج(برای مطالعات مداخله ای) و مشخصات واحدهای پژوهش(برای مطالعات توصیفی) مکان
و زمان انجام تحقیق روش نمونه گیری حجم نمونه و شیوه محاسبه آن متغیرها و نحوه سنجش آن ها روش جمع اوری داده ها .مداخله و شیوه انجام آن
روش تجزیه و تحلیل داده ها و مالحظات اخالقی به تفصیل بیان می شود.
3-1

نوع مطالعه

3-2

مراحل انجام كار

3-3

محیط پژوهش جامعه مورد مطالعه حجم نمونه و روش محاسبه آن و روش نمونه گیری

3-4

مشخصات واحدهای پژوهش(در مطالعات توصیفی) /معیار ورود و خروج

3-5

شرح مداخله(در مطالعات تجربی)

3-6

روش و ابزار گرداوری داده ها روش تعیین روائی و پایائی آن همچنين در اين سمت کد ا

ی ( سمت روش کار) نوشته شود

و اگر پايان نامه مدا له ای باشد کد  IRCTنوشته شود.
3-7

روش تجزیه و تحلیل داده ها

3-8

مالحظات اخالقی

3-9

محدودیت های طرح و روش كاهش آن ها

در صورت نياز به ايجاد زيربخش های فرنی برای هر بخش به راهنما و تبيين فتل  2در همين راهنما مراجعه گردد.

فصل چهارم :توصيف و تحليل داده

ها :

این فصل حاصل تحقیق است .ابتدا یافته های تحقیق توصیف می شود سپس فرضیاتی كه محقق تعیین نموده پاسخ داده می شود و در این راستا معموالً از
جداول و نمودارها استفاده می شود نتایج آزمون های آماری در این فصل ذكر می شود .ذكر نتایج با ترتیبی منطقی و متناسب با اهداف تعیین شده خواننده را
از تناقض در برداشت ها و نتیجه گیری غلط مصون می دارد .ذكر عناوین جداول و یا نمودارها و شماره آن ها و اشاره به تمامی آن ها در متن الزامی است.

یافته ها:
جداول باید بر اساس بند  5همین راهنما شماره گذاری و در متن شرح یافته ها مشخص شوند.

در صورت نياز به ايجاد زيربخش های فرنی برای هر بخش به راهنما و تبيين فتل  2در همين راهنما مراجعه گردد.

فصل پنجم :بحث و بررسي يافته

ها ( :بحث نتیجه گیری كاربردهای نتایج و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی)

در این بخش بر جنبه های تازه و مهم تحقیق و نتایج حاصل تأكید شده و شواهد مربوط به رد یا قبول فرضیات و سئواالت مطرح شده و ارتباط یافته با
تحقیقات انجام شده قبلی ارایه می شود.
نتيجه گيری :پی ام نهایی حاصل از یافته ها ذكر می شود كه می بایستی مبتنی بر یافته های آماری و متکی بر متدولوژی تحقیق و به ترتیب سئواالت و
فرضیات تحقیق باشد.
پيشنهادات :بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارئه می شود .همچنین به محدودیت های تحقیق اشاره میشود.محدودیت ها
و مسائلی كه در تحقیق بی جواب مانده و یا تحقیقات بیشتری را می طلبد مبنای ارائه پیشنهادات هستند .لذا در این قسمت محقق با ارایه عناوین یا موضوع
های تحقیق محققان دیگر را یاری می دهد .در پایان نیز پیشنهاداتی برای كاربرد یافته ها در عرصه های خدمات مدیریت آموزش و پژوهش ارائه می
شوند.
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5-1

بحث

5-2

نتیجه گیری

5-3

كاربردهای نتایج

5-4

پیشنهادات برای پژوهش های بعدی

در صورت نياز به ايجاد زيربخش های فرنی برای هر بخش به راهنما و تبيين فتل  2در همين راهنما مراجعه گردد.

منابع و مواخذ
-1از اندنوت خارج كنید.
-2منابع فارسی در آخر و بعد از شماره صفحه باید داخل كروشه نوشته شود[ ] In persian
-3به كتب استناد شده باید حتما شماره صفحه داد.
همانگونه كه در قسمت های قبل نیز اشاره شد رفرنسها باید بر اساس الگوی ونکوور نوشته شود و در اولین به كارگیری در متن پایان نامه با شماره مشخص
شود .جهت آشنایی با شیوه نگارش منابع لطفا به بخش راهنمای نویسندگان مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی(مجله دانشکده پرستاری و
مامایی زنجان) مراجعه گردد.

پيوست ها
پیوست ها شامل فرم رضایت نامه كتبی ابزار های تحقیق و دیگر موارد الزم در صورت نیاز ( با تشخیص واحد تحصیالت تکمیلی)
مصوبه اخالق پژوهشی و كد اخالقی هم فارسی و هم انگلیسی قبل از چکیده انگلیسی بار گذاری شود
شرايط و مدارک الزم برای تسويه حساب و تاييد دانش آمو تگی:
 .1تکمیل فرم ترجمان دانش با راهنمایی استاد راهنما ( موجود در سایت معاون تحقیقات و فناوری واحد مدیریت اطالع رسانی در لینک ترجمان و ارائه
كد پیگیری برای تسویه حساب
 .2تحویل حداقل  3نسخه صحافی تایید شده به اداره تحصیالت تکمیلی
 .3تکمیل فرم تسویه حساب دانشکده و دانشگاه
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دانشگاف نلوم پزشكی و دمات بهداشتی درمانی زنجان
دانشكدف پرستاری و مامايی( 16وبولد)
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته 13(........................وبولد)
عنوان()14
ننوان پايان نامه در اينجا نوشته شود( 14بولد)
استاد راهنما()14
نام کامل استاد (بدون ذکر آ ا و انن ) در اينجا نوشته شود( 14بولد)
استاد /اساتید مشاور()14
نام کامل استاد يا اساتيد مشاور(بدون ذکر آ ا و انن ) ذيل هن در اينجا نوشته شود( 14بولد)
دانشجو()14
نام کامل نويسندف در اينجا نوشته شود( 14بولد)

سال و ماه( 14بولد)
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