
 طرح روي جلد

  پايان نامه: الف 

  :طرح روي جلد در پايان نامه مي بايستي به شكل زير تنظيم شود 

  آرم دانشگاه 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

  ........دانشكده 

  :پايان نامه ها 

  ......جهت دريافت 

  .........با گرايش

  :عنوان پايان نامه 

  :استاد راهنما 

  :ش ونگارش پژوه

  سال اتمام پايان نامه 

  .در عطف پايان نامه عنوان پايان نامه و سال اتمام پايان نامه بايد درج شود 

  گزارش طرح هاي تحقيقاتي: ب

  آرم دانشگاه

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان

  :دانشكده 

  عنوان طرح تحقيقاتي 

  مجري يا مجريان



  تحقيق ماه و سال اتمام

  .در عطف گزارش تحقيق ، عنوان تحقيق ، اسم پژوهش گر و شماره طرح بايد درج شود

 



 نحوه تنظيم صفحات 

  )الرحمن الرحيم ...بسم ا(  •

 )مثل طرح روي جلد به انضمام نام استاد مشاور ( عنوان  •

اين صفحه توسط كتاب دار بخش : صفحه كارت شناسه و كليد واژه ها  •
  پايان نامه دانشكده يا كتابخانه مركزي دانشگاه تنظيم 

 .مي شود 

 )ي ضرورتي ندارد جهت طرح هاي تحقيقات( تائيد هيات داوران  •

 تقديم  •

 سپاس گزاري •

 ) كلمه و ترجيحاً در يك صفحه 250حداكثر ( چكيده پژوهش به فارسي  •

 فهرست مطالب •

 ) در صورت نياز ( فهرست جداول  •

 )در صورت نياز ( فهرست نمودارها  •

 )در صورت نياز ( فهرست شكل ها  •

 )در صورت نياز ( ساير فهرست ها  •

 مي 5 الي 1شامل فصول ( متن اصلي پايان نامه يا گزارش طرح تحقيقاتي  •
 )باشد 

 فهرست منابع •

 ... )پرسشنامه ، كتابچه آموزشي و ( پيوست ها  •

 چكيده پژوهش به انگليسي •

 



 نحوه تنظيم چكيده 

در نگارش چكيده رعايت نكات زير الزامي است .  كلمه تايپ شود 250چكيده بايد حداكثر در 
:  

  .منعكس كننده اصل موضوع باشد  •

در چهار قسمت مجزا شامل مقدمه ، مواد و روش بررسي ، نتايج و بحث و  •
 .نتيجه گيري باشد 

د بررسي و هدف اصلي  سطر بيان كننده اهميت موضوع مور2- 3مقدمه در  •
از تحقيق است و در انتهاي آن مي بايستي به مكان و زمان انجام تحقيق 

 .اشاره شود 

 سطر تنظيم مي شود 4 حداكثر در در قسمت مواد و روش بررسي كه معموالً •
به نوع مطالعه ، جامعه مورد بررسي و نحوه انتخاب آن ها ، معيارهاي 
ورود و خروج ، نحوه انجام آزمايشات و روش هاي تجزيه و تحليل آماري 

 .به اختصار اشاره مي شود 

 سطر يافته هاي اصلي تحقيق كه در پاسخ به 4در قسمت نتايج حداكثر در  •
 .اصلي و فرعي تحقيق است آورده مي شود اهداف 

در قسمت نتيجه گيري حداكثر در دو سطر نتيجه و پيشنهادات قيد مي شود  •
. 

    .خالصه فارسي و انگليسي مي بايستي با يكديگر مطابقت داشته باشند 

 



 « نهايي اي اصلـي متـن گــزارشزاجـ» 

 :فصل به شرح ذيل مي باشد 5متن اصلي پايان نامه و گزارش طرح تحقيقاتي مشتمل بر 

 :فصل اول 

 (:مقدمه شامل دو بخش زير مي باشد ) مقدمه  1-1

 مسئله و اهميت موضوع بيان* 

و داليل انجام  ضرورتسوابق مطالعاتي قبلي مربوط به موضوع پژوهش كه بيانگر نياز، *

 .پژوهش مي باشند

 ( شامل هدف كلي ، اهداف ويژه يا جزئي ) اهداف پژوهش  2-1

 سئواالت پژوهشي و يا فرضيه ها 3-1

 الحات مهم و كليدي طتعريف علمي و عملي واژه ها و اص 4-1

 محدوديت هاي پژوهش 5-1

 : فصل دوم 

 :بررسي متون 

در تحقيقات قبلي انجام شده در زمينه مورد نظر  اين فصل در برگيرنده ي نتايج مطالعات و

 در اين فصل نظرات پژوهشگران و نويسندگاني كه درباره موضوع. ايران و جهان مي باشد

ديگران نقد پس از عنوان مطالعه  نويسنده بايدبيان مي گردد و كار كرده اند،  مربوطه



مطالعه  اهميتو  نمودهبيان يا ضعف هر مطالعه را  قوت مختصري نيز انجام داده و  نقاط

 .را توصيف نمايد خود 

 : فصل سوم

 :متدولوژي تحقيق

 :ده موارد ذيل خواهد بود اين فصل در برگيرن

 نوع پژوهش 1-3

 جامعه ي مورد پژوهش 2-3

 (برآورد آن، روش انتخاب نمونه ها حجم نمونه و روش) :هشونمونه پژ 3-3

 متغيرها 4-3

مكان و زمان انجام مطالعه ، معيارهاي ورود و عدم ورود به  بيان) : روش اجراي طرح 5-3

 (خروج از مطالعه و كليه مراحل علمي و آزمايشگاهيمعيارهاي نيز مطالعه و 

 روش ها و ابزارهاي گرد آوري داده ها 6-3

 آوري داده هاتعيين اعتبار و اعتماد ابزار گردروش  7-3

 ه و تحليل داده هازيروش هاي آماري تج 8-3

 مالحظات اخالقي 9-3

 :فصل چهارم



 يافته هاي پژوهش

 :نده موارد ذيل خواهد بودراين فصل در برگي

 .تعداد پرسشنامه هاي برگشت داده شده و تعدادي كه مورد استفاده قرار گرفته اندذكر*

 .ترتيب و به گونه اي كه به سئواالت و فرضيات پژوهش پاسخ دهند ذكر يافته ها با*

 (در صورت لزوم)و مناسب از جداول و نمودار ها  استفاده صحيح* 

خص كردن نتايج آن ها در جهت اثبات و يا در ششن روش هاي آماري و متشريح رو*

 .ارتباط متغير ها با يكديگر 

در اين فصل بهتر است از تكرار نتايج در چند قسمت خودداري شده و يك يافته يا در متن * 

 . شود بيانمودار جدول و يا نبصورت يا ذكر شود و 

 :فصل پنجم 

 بحث و نتيجه گيري  1-5

بزرگي از گزارش را در بر مي گيرد و بيانگر ميزان تسلط محقق بر موضوع سهم اين بخش 

 .يك اثر تحقيقي نقش عمده اي را به عهده داردتحقيق است و در ارزيابي 

سپس  . پردازدپاراگراف اول بحث، به توصيف مختصري از نتايج حاصله از مطالعه مي 

ساير پژوهشگران بدست آورده اند انجام شده و در مواردي كه مقايسه آن ها با نتايجي كه 



 علت اين تفاوت ها توضيح داده  يج ديگران وجود دارد، اتفاوت يا تناقضي با نت

 .مي شود 

 ط قوت و يا ضعف مطالعه كنوني در مقايسه با مطالعات ديگر بيان همچنين نقا

 .سئواالت و فرضيات پژوهش ربط داده شوند ، نتايج بدست آمده با اهدافبايد  و مي گردد

اخذ نتيجه و بيان ارتباط بين متغيرها، با استناد به آزمون هاي آماري و با استفاده از 

 .مشاهدات و تجربيات پژوهشگران قبلي نيز از ديگر موارد مطرح شده در بحث مي باشد 

 (هاي بعدي براي پژوهش ) پيشنهادات  2-5

توصيه ها و يا پيشنهادات كلي و يا توصيه براي  ، در اين قسمت با توجه به نتايج حاصله

 .پژوهش هاي بعدي آورده مي شود 

  

 

 



    تناسب حجم مطالب هر بخش از گزارش

  . درصد 10چكيده و مقدمه در حدود  •

 . درصد 15- 20بررسي متون و سابقه در حدود  •

 . درصد 20مواد و روش هاي مطالعه در حدود  •

در مطالعات اپيدميولوژيك  مي تواند (  درصد 30در حدود ) نتايج ( يافته ها  •

 .بيشتر هم باشد 

 . درصد 20بحث و نتيجه گيري در حدود  •

 



    اطالعات كلي

عنوان پايان نامه و گزارش طرح تحقيقاتي بايد مختصر و رسا ، جذاب و متناسب با روش 

  .تحقيق باشد 

براي ارجاع خواننده به منابعي كه در پايان نامه و يا گزارش طرح تحقيقاتي خود به آن 

كنيد ، مي توانيد به ترتيب استفاده در متن شماره گذاري نموده و در فهرست استناد مي 

  .منابع به ترتيب شماره به آنها استناد كنيد 

در حد امكان از صفحات بزرگ در پايان نامه و يا گزارش طرح تحقيقاتي استفاده نكنيد و آن 

  .را از طريق فتوكپي هاي مخصوص كوچك و استاندارد نماييد 

 



    شماره گذاري

  شماره گذاري صفحات .1

  . و سپاس گزاري شماره گذاري نمي شوند » تقديم« ، » ...بسم ا«صفحات 
  .صفحات فهرست ها با حروف الفباي فارسي مشخص خواهند شد 
  .شماره گذاري صفحات بايد در وسط و پايين صفحه انجام شوند 

  

  :شماره گذاري موضوعات .2
ه و گزارش پايان نامه و گزارش طرح هاي تحقيقاتي معموال موضوع هاي اصلي پايان نام

صفحه اول هر فصل بايد .  فصل است و هر فصل نيز ممكن است به چند تقسيم شود 5شامل 
هر . هر يك از بخش هاي هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود . از خط پنجم شروع شود 

  يكديگر جدا شده اند مشخص يك از بخش هاي هر فصل با دو شماره كه با خط تيره از 
مي گردد و عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بيانگر شماره ترتيب 

در صورتي كه هر بخش داراي زير بخش باشد ، شماره هر زير . خش مورد نظر است ب
  بخش در سمت چپ شماره مذكور قرار 

  ). يعني زير بخش سوم از بخش چهارم از فصل دوم 3-4-2به عنوان مثال ( مي گيرد 
  

  شماره گذاري شكل ها ، جداول ، نمودارها و نقشه ها .3
 ، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلي است ، مثالً در همين شماره گذاري شكل هاي ، جداول
  نوشته  ) 10-3شكل ( شكل در فصل سوم به صورت 

  .مي شود

  :شماره گذاري پيوست ها . 4
پيوست هاي پايان نامه ها و گزارش طرح هاي تحقيقاتي با حروف الفباي فارسي نام گذاري 

ت با توجه به پيوست مربوطه شماره شكل ها و جدول هاي موجود در پيوس. مي شوند 
 به اين صورت نوشته 3گذاري خواهد شد ، به عنوان مثال در پيوست ؛؛الف؛؛ جدول شماره 

   )3- جدول الف : ( خواهد شد 

 



    منابع 

منابع مورد استفاده در آخر پايان نامه و يا گزارش طرح تحقيقاتي بر حسب تقديم ورود 

  .مطالب و استفاده در متن ذكر مي شود 

  : مشخصات رفرنس ها به ترتيب زير تنظيم مي گردد 

  شماره رديف .1

 نام خانوادگي نويسنده  .2

 حرف اول نام نويسنده .3

حصيلي همراه با ذكر عنوان پايان نامه دوره عنوان كتاب،مقاله،گزارش پايان نامه ت .4

اين قسمت بايد با حروف ايتاليك و سياه حروف ( كارشناسي ارشد يا رساله دكترا 

 .)چيني شود 

نام ناشر مجله ، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام  .5

ب ، محل انتشارات در مورد كتا. دانشگاهي كه پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است 

  .قبل از نام ناشر قيد مي شود 

 سال انتشار .6

 شماره مجله يا شماره جلد كتاب .7

  شماره صفحه هايي كه مطالب مورد نظر از آنها استخراج شده است  .8

در صورتي كه كل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد ( 

 ).، لزومي به ذكر شماره صفحه ها نيست 

توجه شود كه مطالب فوق با عالمت ويرگول از يكديگر جدا شوند و در مورد نام نويسندگان 

    .در انتها از نقطه استفاده شود 

در زمينه منابع غير فارسي ،اگر مجله اي مورد استفاده قرار گرفته با شد در صورتي كه نام 

مخفف شناخته شده اي براي آن وجود دارد ، مورد استفاده قرار گيرد و در غير اين صورت 

  در زمينه كتاب ها يا مقاالتي كه به يك نويسنده تعلق دارند، رعايت .نام كامل مجله قيد شود 

    . زماني انتشار آن ها ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد ترتيب

در مورد كتب مرجع چنانچه فصل هاي مختلف آن داري نويسنده مجزايي است ، مي توانيد 

به هر فصل كه مورد استفاده شما قرار گرفته يك شماره در قسمت فهرست مراجع اختصاص 

  .دهيد 

وان آن فصل شروع مي شود و مشخصات اين رفرنس با نام نويسنده آن فصل و سپس عن

  .مشخصات كتاب مرجع بعد از آن نوشته مي شود  » inininin« سپس با استفاده از كلمه 



در صورتي كه كتاب يا مقاله ، اثر ترجمه شده باشد ، ذكر نام مترجم پس از نام نويسنده 

 توجه شود در داخل متن ذكر شماره ي رفرنس حداقل در پايان هر پاراگراف. ضرورت دارد 

  .الزامي مي باشد 

 



    جداول

جداول ابزارهاي هستند كه انبوهي از داده ها را به صورت ساده نمايش مي دهند ساختن 

 جدول مي تواند ....جدول نخستين گام پيش از استفاده از تجزيه و تحليل يا تفسير آماري است

ساده يا پيچيده باشد و اين موضوع به تعداد مجموعه مطالب يا اندازه گيري يك يا 

در هنگام استفاده از جداول به چند اصل عمومي بايد . ده ها بستگي دارد چندمجموعه از دا

  :توجه نمود 

  .جداول بايد به ترتيب شماره گذاري شوند  .1

 .هر جدول بايد داري عنوان جداگانه باشد  .2

عنوان جدول بايد مختصر و گويا بوده و در بر گيرنده متغير ها يا صفات اصلي  .3
 .زمان باشدجدول ، جامعه آماري ، مكان و 

 .عنوان هر جدول بايد در قسمت باالي آن نوشته شود  .4

داده ها بايد بر حسب تعداد ، اهميت ،  زمانبندي ، الفبايي و يا منطقه جغرافيايي مرتب  .5
 .و ارئه شوند 

 . در صورت مقايسه در صدها و ميانگين ها با هم ، بايد نزديك به هم قرار گيرند  .6

 .بهتر است جداول خيلي مفصل نباشند  .7

معموالً خوانندگان جداول ، تنظيم جدول به صورت عمودي را بيشتر از حالت افقي مي  .8
پسند ند ، زيرا داده ها را از باال به پايين بهتر مي توان از نظر گذراند تا از چپ به 

 .راست 

حي جهت جدول از در صورت لزوم مي توان جهت ارائه اطالعات اضافي يا نكات تشري .9
 .زير نويس استفاده كرد 

 



    نمودار ها

نمودارها روش هاي سودمندي براي نشان دادن داده هاي آماري به صورت ساده 
هستند و اثر نيرومندي بر تخيل بينندگان دارند نمودارها نشان دهنده روابط عددي 
و  نسبي اقالم هستند كه خواننده را قادر به درك معناي خاص يك توده از اطالعات 

. ام را تبديل به نقطه ، خط ، تصوير يا سطح مي كنند پيچيده مي كنند و معموالً ارق
نمودارها قادرند اطالعاتي را درباره كميت ، رابطه ، اندازه و نسبت يا درصد مطالب 

  .ارائه نمايند 
: بطور خالصه مي توان نمودارها را در چهار دسته طبقه بندي كرد كه عبارتند از 

نمودارهاي . ه اي و نمودار تصويري نمودار خطي ، نمودار ستوني ، نمودار داير
ستوني متداولترين نوع نمودارها براي داده هاي اسمي يا ترتيبي هستند كه در آن 

  .تعداد يا درصدها به صورت ستون نشان داده مي شود 

  معيارهاي يك نمودار خوب 

 نمودار بايد آن قدر براي خواننده ساده و روان باشد كه به سهولت و :سادگي  .1
  .رك گرددسرعت د

اطالعات ارائه شده بايد روشن باشد و اگر از نمادها يا سمبلهاي  :روشن و خوانا بودن .2

    .مختلف براي نشان دادن اطالعات استفاده شده است ، بايد در كنار نمودارها معرفي شوند 
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