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  نگارش پایان نامه از نظر  مشخصات ظاهري

شایان . تدوین شود و بصورت دورو چاپ و صحافی گردد A4پایان نامه باید در قطع کاغذ 

شامل فرم داخلی جلد به فارسی، بسم (ذکر است صفحات ابتدایی و انتهایی پایان نامه 

لت اثر، حق چاپ و تکثیر و االرحمن الرحیم، فرم صورتجلسه دفاع، تعهد نامه اص...ا

ده انگلیسی در صفحات مالکیت نتایج، تقدیم، تشکر و قدردانی و چکیده فارسی و چکی

ها از صفحه ابتداي نامهتکثیر متن پایانبایستی بصورت یک رو چاپ گردد و ) انتهاي

  .نامه تا صفحه انتهاي منابع بصورت دورو چاپ شودفهرست پایان

  

  :ها   ها و رساله  نامه  مشخصات روي جلد پایان)الف

سورمه اي ساده، رنگ  کارشناس ارشدو نامه براي دانشجویان پزشکی عمومی  جلد پایان) 1

  .می باشد  ساده زرشکیدکتراي تخصصی 

  .تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کامالً در وسط قرار گیرد)  2

  .سانتیمتر در وسط باالي جلد قرار گیرد 4و عرض  آرم دانشگاه به طول )  3

ا  "پایان نامه دوره دکتراي حرفه اي "تیتر -نازك B-lutos  14عنوان دانشگاه علوم پزشکی با ) 4 ب

16  B-lutos  عنوان پایان نامه  -بولدtitr 16   و اسامی باtitr 14  فایل وورد فرمت .(نوشته شود

  .)روي سایت وجود دارد و التین روي جلد فارسی

  )نمونه تکمیل شده در آخر همین فایل قرار دارد(

 Timesبا فونت  عنوان دانشگاه علوم پزشکی » صفحه عنوان انگلیسی«فونت نوشته پشت جلد ) 5

New Roman  عنوان پایان نامه با  14نازكTimes New Roman و اسامی با   16بولد 

Times New Roman 16میباشد نازك.  

شجو، فصل و سال دفاع الزامی نامه، نام و نام خانوادگی دان نامه نوشتن عنوان پایان در عطف پایان)  6

  .است

  . بولد  می باشد  B-lutos  16نامه فونت نوشته همه یکدست با فونت  در عطف پایان) 7

  

  شیوه نگارش متن داخل پایان نامه)ب

 صفحات فرعی:  

می باشد که » بسم اهللا الرحمن الرحیم«) آستر بدرقه(اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید   -1

  .ناپدید باشدشماره نیز 



 .دومین صفحه مربوط به نمره و امضا اساتید و داوران می باشد -3

   B-lutos 17یا  B-lutos 16با فونت » صفحه طرح جلد به زبان فارسی«صفحات بعدي به -4

  .نازك  اختصاص دارد

سپاس « و » تقدیم به«اختصاص دارد که تیتر» تقدیم به « و » سپاس گزاري«صفحات بعدي به  -5

 3سانتیمتر و از سمت راست  8شده و فاصله آن از باال  بولد نوشته B-lutos 14با فونت » گزاري 

و از سانتیمتر  3سانتیمتر و فاصله متن نیز از سمت راست  15/1 فاصله تیتر تا متن  .سانتیمتر باشد

مطالب این قسمت نباید از . نازك باشد lutos-B 14سانتیمتر و با فونت  5/2سمت چپ صفحه 

  .یک صفحه تجاوز کند

  

شود و  مشخص می 1اولین صفحه اصلی با شماره صفحه  »چکیده«نامه  خالصه فارسی پایان -6

فاصله تیتر . )کلمه 500حداکثر ( بولد تایپ شود B-lutos 12صفحه و با فونت  2حداکثر در 

باشد که فاصله آن تا  سانتیمتر و در سمت راست صفحه می  8نسبت به باالي صفحه » چکیده«

تر از تیتر چکیده، متن چکیده شروع  سانتیمتر پایین 15/1. باشد سانتیمتر می 3سمت راست صفحه 

کلید  .باشدسانتیمتر   5/2سانتیمتر و از سمت چپ کاغذ  3شده که فاصله آن از سمت راست کاغذ 

باشد می که داراي عنوان خبري  پیام ترجمان دانشسپس  .واژه نیز در پایان چکیده قرار می گیرد

نتایج حاصل از پژوهش را به زبان کامال شفاف و روشن بایستی ، ترجمان دانش متن پیام .تایپ شود

 300حد اکثر (اي که فرد ناآشنا به پژوهش آن را کامال درك کند  به گونه و غیرتخصصی بیان نماید،

  ).کلمه

 
» فهرست مطالب« در اولین صفحه، فاصله تیتر . صفحه بعدي به فهرست مطالب اختصاص دارد -7

سانتیمتر است و نسبت به دو طرف صفحه کامالً در وسط قرار می گیرد و  8نسبت به باالي صفحه 

 فهرست تریتر از ت نیپائ متریسانت کی. شود بولد نوشته می B-zar 16یا  B-lutos 16با فونت 

ا »  عنوان «فاصله . نوشته شود» صفحه«و » عنوان«کلمات بولد  B-lutos 16، با فونت مطالب ت

 15/1. باشد متریسانت 5/2تا سمت چپ صفحه »  صفحه«و فاصله  متریسانت 3سمت راست صفحه 

و شماره  فصول نیعناو بیبه ترتبولد  B-lutos 14از عنوان و صفحه با فونت  تر نیپائ متریسانت

-B  12 فونت با بولد و زیر عناوین B-lutos  12 فونت بامطالب  عناوین .ها نوشته شود صفحه

lutos از هم نوشته می شوند متریسانت 15/1فاصله  نازك و . 

ها بعد از فهرست مطالب با همان  ها و نقشه ها، نمودارها، شکل فهرست جدول ازیصورت ن در

 .گردد یم پیتا طیشرا

 می باشد بولد 16نازك  Times New Roman) طرح جلد انگلیسی(فونت نوشته در صفحه  -8

  ).گردد یصحاف یسیصفحه بصورت نگارش مجالت انگل نیا(



 14نازك  Times New Roman فونت تیتر این صفحه :  Abstract »یسیانگل دهیچک«-9

 .                میباشد

سانتیمتر و تا سمت  8را در سمت چپ صفحه و فاصله آن تا باالي صفحه " Abstract"تیتر-10

شود، که فاصله متن  سانتیمتر پائین تر نوشتن متن شروع می 15/1سانتیمتر نوشته و  5/3چپ 

Abstract  سانتیمتر وفونت آن  5/2سانتیمتر و تا سمت راست  3تا سمت چپ صفحهTimes 

New Roman  شود و حداکثر در دو صفحه نوشته می 14نازك.  

  

  

 

 طرح بندي صفحات 

 فصل ها: 

  .شود ها  آغاز می نامه بعد از مقدمه، فصل در صفحات اصلی پایان

با » نام فصل« بولد و B-lutos 80با فونت »فصل «ابتداي هر فصل یک صفحه با عنوان -1

 .بولد اختصاص دارد 60B-lutosفونت

باشد  سانتیمتر می 8در اولین صفحه آغاز هر فصل، فاصله اولین سطر آن نسبت به باالي صفحه   -2

بایست به  صفحات اصلی می .باشد سانتیمتر می 2/3و در بقیه صفحات فاصله تا باالي صفحه 

در صفحات اصلی فاصله سطرها . کادر و یا سر صفحه تایپ شود صورت ساده و بدون استفاده از

  . سانتیمتر در نظر گرفته شود 15/1از یکدیگر 

سانتیمتر و در سمت راست  8نسبت به باالي صفحه  اولین عنوان اصلی بایددر ابتداي هر فصل، 

بولد  B-lutos 16سانتیمتر و با فونت  3صفحه نوشته شود و فاصله آن تا سمت راست صفحه 

متن اصلی . نوشته شود بولد B-lutos 14با فونت درصورت وجود، تحت عناوین  .گذاشته شود

فاصله  ونوشته شود نازك  lutos-B 14با فونت  عنوان یا تحت عنوان وتر از  سانتیمتر پایین 15/1

  .باشدسانتیمتر می  5/2سانتیمتر و از سمت چپ صفحه  3آن تا سمت راست صفحه 

تعداد  .سانتیمتر می باشد 15/1و فاصله خطوط  نازك B-lutos 14با فونت  اصلی پایان نامه متن

سانتیمتر و  3فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ . باشد سطر می 24سطرها در هر صفحه حداکثر 

ا . سانتیمتر باشد 5/2از سمت چپ  نیم سانتیمتر تو رفتگی شروع می شود  5/0ابتداي هر پاراگرف ب

  .سانتیمتر باشد 3فاصله آخرین سطر از پایین صفحه و 

ضمناً در . سانتیمتر باشد و کامالً در وسط قرار گیرد 5/1تا پایین صفحه » شماره صفحه«فاصله 

سانتیمتر و از  3باشد، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ  که متن به زبان انگلیسی می صورتی

  .سانتیمتر باشد 5/2سمت چپ 



  پاورقی:  

بعد (گذاري فارسی نوشته شود پاورقی فارسی باید در پایین صفحه و از راست به چپ با شماره -1

ه  فونت آنها باید همانند قلم مورد استفاده متن پایان. از عدد فقط خط تیره قرار گیرد نامه اما با انداز

 .نازك باشد 10

گذاري انگلیسی نوشته  پاورقی انگلیسی باید در پایین صفحه و از چپ به راست با شماره -2

 10و با اندازه  Times New Romanفونت آنها باید .  بعد از عدد فقط خط تیره قرار گیرد(شود

  .نازك باشد

  .بولد نوشته شود B-lutos 80پیوست و منابع و مآخذ نیز با فونت  

  .امه بایستی قبل از فهرست منابع و مآخذ آورده شوندن پیوستها در پایان

  

 :نحوه نگارش پایان نامه از نظر محتوا

  

  :زیر تدوین فرماییدو به ترتیب پایان نامه خود را در قالب بخشهاي 

                  صفحات مقدماتی                   متن اصلیپیوست  

  صفحات مقدماتی

که با حروف الفبا شماره گذاري شده ودر صفحات مجزا به شرح زیر مشتمل بر اجزاي زیر بوده 

  :نوشته می شود

آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات [  )تصویر کامل روي جلد پایان نامه(صفحۀ عنوان -الف

عنوان پایان  رشته تحصیلی،  درمانی بوشهر ، نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی ، بهداشتی 

براي (ستاد راهنما ، نام استاد مشاور، نام نویسنده، سال فراغت از تحصیل ، شماره ثبت نامه ، نام ا

 ])کارورزان

  صفحات تقدیم وتشکر -ب



را به خالصه اي از مطالب پایان نامه شامل ) کلمه 150-250(یک تا یک و نیم صفحه : چکیده -ج

پیام سپس  .ایی اختصاص دهیدبیان مسئله، هدف از اجرا ، روش انجام، نتایج و نتیجه گیري نه

نتایج بایستی ترجمان دانش،  متن پیام .تایپ شودباشد می که داراي عنوان خبري  ترجمان دانش

د  به گونه حاصل از پژوهش را به زبان کامال شفاف و روشن و غیرتخصصی بیان نماید، اي که فر

  ).کلمه 300حد اکثر (ناآشنا به پژوهش آن را کامال درك کند 

  .)شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده است: (فهرست مطالب  -د

  )شامل شماره و عنوان جدولها(فهرست جداول -ه

  )شامل شماره و عنوان تصاویر و نمودارها(فهرست تصاویر با نمودارها -و

  )شامل شماره و عنوان پیوستها(فهرست ضمائم و پیوستها -ز

  

  متن اصلی

که قبالً تدوین و ) پروپوزال ثبت شده در دانشکده(مه بر اساس طرح پیشنهادي متن اصلی پایان نا

  :ارائه شده است، در فصول زیر تنظیم می گردد

ق، ضـرورت   : فصل اول -1فصل  کلیات که شامل مقدمه اي بر موضوع و بیان مسئله تحقـی

سـواالت   ، فرضیات و)هدف کلی، اهداف اختصاصی، اهداف کاربردي(انجام مطالعه، اهداف 

  .باشدتحقیقی می

اي مستدل تعریف نموده، دالیل  در این قسمت موضوع مورد مطالعه را همراه با اطالعات زمینه

اهداف . انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجراي تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید

و در مطالعات تحلیلی،  اصلی و جزیی را به همان ترتیبی که در پروپوزال ذکر شده تدوین نمایید

 فرضیات مورد آزمون را ارایه دهی

  .باشدمی) پیشینه تحقیقاتی(که شامل بررسی متون : فصل دوم -2فصل 

نتایج خالصه اي از مطالعات انجام شده قبلی بر گرفته از منابع اطالعاتی را با توجه به مسأله مورد 

  .با ذکر منابع بنویسید، کامل و روشن یق و اهداف مورد نظر به طور دقیقتحق



  

روش ها و مواد که شامل نوع پژوهش، جامعه آماري و مکان پژوهش، : فصل سوم -3فصل 

تعریف علمی و مقیاس (جمعیت مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه گیري، متغیرها

معیارهاي ورود و خروج، مکان و زمان انجام مطالعه، روش جمع آوري ، )اندازه گیري

ابزار جمع آوري اطالعات و روش تجزیه و تحلیل داده ها ،پرسشنامه و فرم اطالعات، 

  .باشدمشکالت و محدودیتها مورد استفاده میو  رضایت آگاهانه و چک لیست

  

هاي آماري و یـا توصـیف متغیرهـاي مـورد     نتایج حاصل از تحلیل:  فصل چهارم -4فصل 

تجزیه و تحلیل آماري اهداف مطالعه  مطالعه در قالب جداول و نمودار هاي مختلف ناشی از

  .گیردرا دربر می

و   در این فصل به عنوان داوري بیطرف  تنها باید به ارایه نتایج و مقایسه آنها بر اساس اهداف 

الزم است به نتیجه مقایسه و آزمونهاي  آماري و سطح معنی داري . فرضیات تعیین شده بپردازید

گیري نهایی و نحوة  بر حسب نوع مطالعه و اهداف و فرضیات اشاره شود اما  نتیجه)  pمقدار (آنها 

به طور کلی . موکول می شود ) بحث و نتیجه گیري(تعمیم این نتایج و توجیه آنها به فصل بعدي 

  :گردد نتایج تحقیق به ترتیب زیر سازماندهی و ارایه می

  مثالً ترکیب سنی و جنسی (زمینه اي مورد نظر  معرفی موارد مطالعه شده بر حسب متغیرهاي

مثالً درصد سیگاري ها در هر (، فراوانی متغیرهاي مستقل در گروههاي مطالعه )گروههاي مطالعه 

  )گروه

   مثالً (فراوانی متغیر وابسته بر حسب فراوانی متغیرهاي مستقل و با توجه به مطالعه و اهداف

  )ي و غیر سیگاريفراوانی سرفه مزمن در گروه سیگار

  انجام و ارایه آزمونهاي آماري بر حسب نوع مطالعه ، اهداف و فرضیات  

  .ارایه نتایج فوق در قالب متن، جدول و نمودار انجام می گیرد



یه : متن هرگاه بتوان با بیان ساده و غیر ریاضی با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتایج بصورت متن ارا

بیمار، نیمی سیگاري و نیمی دیگر غیر سیگاري باشند همین اشاره کفایت  100 مثالً اگر از. می شود

متن نوشته شده در فصل نتایج می تواند . می کند و نیازي به تنظیم جدول و کشیدن نمودار نیست 

گیري از اطالعات ارایه شده در  شامل دو قسمت اطالعات خودکفاي نوشتاري، شرح و نتیجه

توجه به این نکته ضروري است که منظور از شرح اطالعات، نتیجه کلی . دجداول و نمودارها باش

  .است که خواننده بایستی از جدول و نمودار بگیرد

و در صورت ( اطالعات آماري و داده هایی را که بدلیل حجم زیاد نتوان در متن گنجاند: جدول

و در جدولهاي مناسب ارایه  بایستی دسته بندي و تنظیم نمود) ارایه خواننده را گیج خواهد کرد

  :تنظیم یک جدول مناسب داراي قواعدي به شرح زیر است. کرد

  همراه با اشاره به جمعیت مورد مطالعه ، زمان(شماره و عنوان کامل در باالي جدول  - 1

  ).و مکان      

ل یک در جداو(قرار دادن متغیر مورد نظر در اولین ستون و تعداد و درصد آن در ستونهاي بعدي -2

  )1مانند جدول شماره  - متغیره 

  1371توزیع سنی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه قلب  نمازي در سال  - 1جدول شماره 

  درصد  تعداد  )سال(گروه سنی 

15≤  

29-16  

44-30  

45≥  

200  

350  

250  

200  

20  

35  

25  

20  

  100  1000  جمع

 



 

وابسته در ستونهاي عمودي در جداول دو قرار دادن متغیر مستقل در سطرهاي افقی و متغیرهاي  -3

  )2جدول شماره : مثال. (متغیره اي که رابطه یک متغیر مستقل را با یک متغیر وابسته نشان می دهد

توزیع فراوانی طول مدت شیردهی در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی  -2جدول شماره

  1371درمانی شفا بر حسب گروه سنی در سال 

  جمع  طول مدت شیردادن  السن برحسب س

  ماه 14بیشتر از   ماه 6-11  ماه 5-0

24-15          

34-25          

≤35          

          جمع

  .هر جدول بایستی داراي سطر و ستون جمع باشد -4

اگر . واضح و با معنی باشد...) عناوین سطرها و ستونها و ارقام مندرج و درصدها و(محتواي جدول  -5

اختصاري استفاده می شود، شرح این عالیم بایستی در زیر جدول و با به علت کمبود جا از عالیم 

 .حروف ریز تر آورده شود

 .جداول فارسی از راست به چپ تنظیم شود -6

در مورد نحوه دقیق طبقه بندي یک متغیر در جدول نمی توان قانون کلی صادر کرد ولی عوامل  -7

 :از مهمی که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد عبارتند

 توجه به این مطلب که آیا طبقه بندي متغیر به نوعی زمینۀ علمی وابسته است یا خیر؟  



سال را  15سال و باالتر از  15تا  2سال ،  2مثالً براي سرخک می توان طبقات سنی کمتر از 

 30، 30داشت، در حالیکه در مورد بیماریهاي ایسکمیک قلبی تنظیم طبقات سنی به صورت کمتر از 

  . تر است منطقی 45سال و باالتر از  45تا 

 بندي ما مطابق همان  در این صورت بایستی  طبقه اگر بخواهیم نتایج خود را با دیگران مقایسه کنیم

  .الگویی باشد که زمینۀ مقایسه ما است

  ه بعضی نتایج در آن گم شود نه آنقـدر زیـادکه تجزیه و . تعداد طبقات نبایستی آنقدر کم باشد ـک

 .تحلیل را مشکل سازد

 ، جایی براي خود داشته  طبقه بندي متغیر بایستی جامع و مانع باشد یعنی هر مورد تحت مطالعه

  .باشد و هر رقم در بیش از یک گروه نیاید

، t=85/3مثالً (در جداولی که آزمون آماري انجام شده ، نوع تست بکار رفته و مقدار آن   -8

25/6=x2 ( و مقدارp )ً05/0مثال≤P (ارایه شود.  

الً (ها رخی از ویژگیهنگامی که تفهیم اطالعات بخاطر گستردگی، تنوع و یا ب: تصویر و نمودار  مث

قبل از انتخاب نمودار بایستی . توسط جدول مشکل باشد، نمودار به کمک ما می آید) روند تغییرات

  .به داده ها نگاه کرد و نوع آنها را تشخیص داد و سپس مناسب ترین روش نمایش را انتخاب کرد

  

مطالعه؛ معرفی هر هدف کلی  :بحث و نتیجه گیري کلی و پیشنهادات: فصل پنجم -5فصل

با نتایج تحقیقات داخلی و خارجی، توضیح تفسیر و تبیـین   یک از نتایج حاصله، مقایسه 

هماهنگی ها و مغایرت ها با نتایج تحقیقات دیگران و همچنین ذکر علل احتمـالی نتـایج   

بندي کلی مباحـث ارائـه شـده و    گیري نیز به جمعنتیجه. بدست آمده را شامل می گردد

در ادامه فصل پنجم به ارائه برخـی  . نتایج بدست آمده بطور خالصه اضافه شود مهمترین

پیشنهادات اجرایی به سایر پژوهشگران و پیشنهادات کاربردي در راستاي نتایج بدسـت  

  .شودآمده از پژوهش پرداخته می



ن یک عامل از زیاد یا کم بود. در این مبحث نتایج ارایه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهید

اي می گیرید؟ چگونه آن را توجیه می کنیـد؟ تـا چـه حـد در اثبـات       در یک دسته بیمار چه نتیجه

خود موفق بوده اید؟ وجوه تشابه و تناقض یافته هاي شما با سایر مطالعات انجام )فرضیات(فرضیه 

شـواهد بـه چـه    شده در این زمینه چه می باشد و چگونه آنرا توجیه می کنید؟ با توجه به مجموعۀ 

  نتیجۀ کلی دست یافته اید؟

نتیجه گیریها و بحثهاي شما می تواند بر حسب گستردگی موضوع و تعداد متغیرهاي مورد بررسی 

به هر حال در اینجاست که اطالعات خود را درباره موضوع . بسیار مفصل یا محدود و مختصر باشد

  .مل و تعمیم نتایج به نمایش می گذاریدمورد تحقیق و مهارت خود را در تأمین ارتباط بین عوا

  :در تدوین این مبحث به نکات زیر توجه فرمایید

  به آن اشاره شده است) 4(تنها نتایجی مورد بحث قرار می گیرند که در فصل یافته ها.  

   مقایسه یافته ها با سایر مطالعات انجام شده و تعمیم آنها به جامعه هدف با توجه به روش

  .طراحی آن امکان پذیر است مطالعه و

  

  .این قسمت را با توجه به نتایجی که گرفته اید در قالب اجزاي زیر تدوین نمایید: پیشنهادات

  پیشنهادات در رابطه با بکارگیري یافته هاي تحقیق  

  پیشنهادات بر اساس زمینه هاي جدیدي که براي تحقیقات بعدي ایجاد شده است  

  

  .شودتنظیم می  (Vancouver)ر طبق الگوي رفرانس نویسی وانکورمنابع ب: فهرست منابع

  .ذکر منابع عالوه بر اعتبار بخشیدن به تحقیق انجام شده، نشانگر رعایت اخالق تحقیق نیز می باشد

 

        

  



  پیوست

اطالعاتی که ذکر آنها در متن ضرورتی ندارد، ولی سبب درك بهتر مسأله می شوند، تحت عنوان 

  )مانند پرسشنامه(به انتهاي تحقیق افزوده می شوند پیوست، 

ها الزامی استقراردادن چکیده  انگلیسی در آخر پایان نامه: چکیده انگلیسی.  

  

تهیه مقاله اي از متن پایان نامه بر اساس الگوي پیشنهادي مجله فارسی دانشکده پزشکی و یا  -

Acta Medica Iranica  ه . تهیه نموده ودر انتهاي پایان نامه صحافی به نمایند وچنانچه مقاله ب

  . چاپ رسیده است کپی همان را صحافی نمایند

 

  دستورالعمل تنظیم منابع براي پایان نامه و مقاالت

  

 کلیات

نامه  منابع باید به ترتیب ظهور در متن شماره گذاري شده و به ترتیب شماره در انتهاي پایان 

  .اله ذکر گردندیا مق

 .شمارة منابع در انتهاي جمله و در داخل پرانتز نوشته می شود 

منابعی که فقط در جداول و نمودارها به آنها اشاره شده نیز باید به ترتیب ذکر آنها در مقاله  

 .شماره گذاري شوند

ا کار نویسنده بوده و مستقیماً از آنها استفاده  شده باید ذکر  تنها منابعی که در ارتباط نزدیک ب

 .شوند

  

منابع باید از مقاالت چاپ شده یا آنهایی که براي چاپ پذیرفته شده انتخاب گردند اگر  

مقاله براي چاپ پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده باید هنگام اشاره به آن پس از نام مجله 

 در صورت: توجه. (در داخل پرانتز ذکر شود) in press) (زیر چاپ(مربوطه عبارت 

اي ازنامه  ارسال مقاله براي یکی از مجالت علوم پزشکی الزم است در این مورد نسخه

  .)پذیرش مقاله براي چاپ ضمیمه گردد

 .حتی المقدور از به کارگیري موارد زیر به عنوان منبع خوداري شود 

   ●  Citation of submitted manuscripts   



   Unpublished data   ●   )اطالعات چاپ نشده(       

           Personal communication  ●  )ارتباط شخصی(           

  :در صورتیکه نیاز به استفاده از چنین منابعی است باید در متن  به آنها اشاره شود بعنوان مثال

)Tanaka  JA, pers . comm. (  و در ضمن باید از صاحب اطالعات براي نقل قول اطالعات

  .اجازه شودوي در مقاله کسب 

 .خالصه شود Index Medicusعناوین مجالت باید بر اساس الگوي  

براي مقاالتی که بیش . در مقاالتی که چهار نویسنده یا کمتر دارند ذکر نام تمامی آنها ضروري است  

) وهمکاران(یا ) et al(از چهار نویسنده دارند نام سه نویسندة اول را ذکر کرده و سپس از کلمه 

بر اساس دستورالعملهاي جدید می توان نام نویسندگان تا شش نفر  را هم ذکر ( می نمایند استفاده

 ).نمود

) abstractیا  abs( درمواردیکه فقط چکیده مقاله دراختیار بوده در پایان نام منبع ذکرکلمۀ 

 استفاده از چکیده را بعنوان منبع Acta Medica Iranicaمجلۀ : توجه.( ضروري است) چکیده(

 ).قبول نمی نماید

  
 

  کتابهاي مرجع

  یک فصل از یک کتاب مرجع) الف  

ن  حرف یا حروف اول نام نویسندة فصل با حروف بزرگ  -نام خانوادگی نویسندة فصل عنوا

همراه با ذکر کلمۀ (نام نویسندگان کتاب بهمان صورت که براي نویسندگان فصل گفته شد  فصل 

editors شمارة نام کتاب  ) در پایان آن در صورت لزوم  edition   محل انتشار  -یا چاپ 

  شماره صفحات سال چاپ  -نام ناشر

  )نیز توجه فرمائید هجابندي لطفاً به نحوة : (مثال 

  :  انگلیسی ●

Philips SJ,Whisnant JP.Hypertension and stroke. In: Laragh   JH,Brenner 
BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 
2nd ed. New york: Raven Press; l995.p: 465-78 

  

بهرامی فریدون ، نوحی علینقی، کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهاي سرم، در کتاب تضمین :  فارسی ●

رکز نشر دانشگاهی ؛ م: کیفی آزمایشگاهی، مؤلفین محمدي حسن، جلیلی حسین، چاپ دوم، تهران 

  61تا  50صفحات  1375

 
  .نوشتن شماره فصل ضرورتی ندارد) 1: تذکر    



  .نیست ...) PhD  یاMD ً مثال(هنگام نوشتن منابع لزومی به ذکر عنوان نویسندگان ) 2   

  

  کتاب مرجع به صورت کلی) ب

                               - کتاب نام  حرف یا حروف اول نام نویسندگان  نام خانوادگی نویسندگان کتاب 

  سال چاپ  نام ناشر  محل انتشار  یا چاپ  edition شماره

  .)هاي کتاب می باشند editorدر اینجا نیز در صورت لزوم اشاره شود که اسامی فوق (     

  : مثال

: انگلیسی   ● 

Ringsven Mk, Band D.Gerontology and leadership skills for nurses. 
2nd ed. Albany(NY) : Delmar publishers; 1996 

  1374راستان؛: تهران. احیاي قلبی ریوي. حمیدي  س ، شاهرضائی م : فارسی  ●

  کتابهاي ترجمه شده

  :سپس عنوان کتاب و نام مؤلف اصلی ذکر شود مثال“ در ترجمه” در ترجمه عبارات

چاپ اول ). مؤلف(ین شناسی النگمن، سادلزتی، دبلیواعرابی ماندانا، رئیس زاده فربد، در ترجمه جن

  1376موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ، : تهران . 

  

 
 
  

  مقاالت 

                            عنوان مقاله  حرف یا حروف اول نام نوسندگان  - نام خانوادگی نویسندگان

شماره  سال انتشار  ذکر شده  Index medicus عنوان مجله به صورتیکه در آخرین ویرایش 

  شماره صفحات  مجله 

  :مثال 

:انگلیسی ● 

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

  :تذکر  

مجله است و شمارة داخل پرانتز، ) Vol(قسمت شمارة مجله، شماره اول، جلد در -1 

  .مجله است)No(شماره

      می باشد) بدنبال هم(ممتد volumeدرصورتیکه شمارة صفحات کلیه شماره هاي یک -2

  .صرفنظر کرد Noتوان از ذکر ماه و  می



  

  مجله دانشگاه . حی پوستشمس الدین س، دبیري ش، فیبروماتوزیس متعدد سط:  فارسی ● 

  46-8: 1؛1372علوم پزشکی کرمان                  

  

  :نمونه هایی از سایر موارد

*Organization as author: 
The Royal Marsden Hospital Bone  Marrow Transplantation Team.  
Failure of syngeneic bone- marrow graft without preconditioning in post – 
hepatitis marrow aplasia . Lancet 1977; 742-4 

 
*no auther given:  

Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial], BMJ1981; 283-628 
  

  :پایان نامه*

دورة تخصصی رشتۀ زنان و . مورد بیمار دچار حاملگی خارج رحمی 50بررسی . خظردوست ص  

  1372هران ، مامائی، دانشکده پزشکی ت

  

*Dictionary:  
 Dorland’s illustrated medical d ictionary. 27th ed. Philadelphia: Saunders, 

1988.Etasia;p. 527  
  

  

  

*Newspaper article: 
Rensberger B. Specter B. CFC may be destroyed by natural 

process. The Washington Post 1989 Aug 7; sect A: 2(col5) 
  

  :مقالۀ نشریه در نسخه الکترونیک*

 Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect 
Dis[serial online] 1995 Jan-Mar[cited 1996 Jan 5]; 1(1) :[ 24 screens]. 

/ncidod/ EID/eid.htm .govwww.cdcAvailable from :URL: http: //   
 

در پایان الزم به ذکر است، از آنجا که تعدادي از مجالت ارجاع به خالصه مقاالت ، کتابچه 

ها، پایان نامه ها و منابع الکترونیک را نمی پذیرند، هنگام ارسال مقاالت به مجله هاي مختلف  کنگره

ال آمده است بر اساس مصوبۀ آنچه در با. باید از دستوالعملهاي خاص هر مجله پیروي نمود



Vancouver  مجلۀ پزشکی در جهان از جمله مجلۀ دانشکده پزشکی  400که مورد قبول بیش از

  .  است،     می باشد Acta Medica Iranicaو

  

  دانشگاه علوم پزشکی                           بسمه تعالی

  و خدمات بهداشتی ،

  درمانی بوشهر

  .ود را بر اساس الگوي زیر تدوین و ضمیمه نماییدلطفاً طرح پیشنهادي خ

 )با اشاره به زمان و مکان انجام طرح ( عنوان 

 کلمات کلیدي -1

 )توضیح پیرامون مسأله، اهمیت و لزوم انجام طرح(بیان مسأله -2

موضوع مورد مطالعه با  اي به زبان فارسی از تحقیقات انجام شدة قبلی در زمینه خالصه(بررسی متون  -3

عنوان و اهداف مطالعه و با استفاده از منابع داخلی و خارجی شامل مقاالت و پایان نامه ها،  توجه به

ا ذکر منبع در بخش فهرست منابع  )ب

 )در مطالعات تحلیلی( ، سؤاالت، فرضیات) هدف کلی و ویژه(اهداف  -4

 )تعریف عملی و مقیاس  اندازه گیري در قالب جدول متغیرها( متغیرها -5

 :روش بررسی  -6

 نوع مطالعه -

تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهاي ورود و حذف افراد   مورد مطالعه، (جمعیت مورد مطالعه -

  )در صورت نمونه گیري نحوه محاسبۀ حجم نمونه



ها، ارایه پرسشنامه در صورت  وري داده تعیین و تعریف ابزارجمع آ( روش جمع آوري داده ها  -

  )استفاده

نوع مطالعه،                                                                                                                   برحسب(روش اجراي طرح  -

.... نحوة تقسیم تصادفی، نحوة همسان  سازي، نحوة پیگیري، نحوة مداخله، مالحظات اخالقی، 

  )اشاره شود

  روش تجزیه و تحلیل داده ها -

  مشکالت و محدودیتها -

  فهرست منابع -7

 .الصاق مقاله اي که از متن پایان نامه تهیه شده است -8

  یا برگه ي نمره )  4(الصاق کپی فرم شماره  -9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

نمونه تکمیل شده روي جلد پایان   نامه

  

  

  

  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

  دانشکده پزشکی

  

 پایان نامه دوره دکتراي حرفه اي پزشکی

  

  

  :عنوان

 سینوس سکته، ترومبوز نورولوژیک بیماري 4 با داري روزه ارتباط بررسی

 طی در ها ماه سایر با مقایسه رمضان در ماه در میگرن و صرع ریدي،و

  بوشهر شهر در سال5/4

  

  

  احسان کارده :دانشجو

  رضا نعمتیدکتر : استاد راهنما

 دکتر مجید اسدي: استاد مشاور

  دکتر افشین استوار: استاد مشاور آمار
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