
 

 

  

 

 

یلیتکم التیمقاطع تحص نامه انیدستورالعمل نگارش پا  
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 پیام مدیر تحصیالت تکمیلی

 
 به نام خدا

باشند.  های آموزشی می از فعالیت یجداناشدنای هستند و اموری  امروزه امور تحقیق و پژوهش دارای رسالت ویژه

در مقاطع  ژهیو بهفرآیندهای آموزشی در صورتی اثربخشی الزم را خواهند داشت که پژوهش مدار باشند، 

گردند و دانش جدیدی  های خالق و نوآورانه ختم می ی در کنار اهداف آموزشی به انجام فعالیتتحصیالت تکمیل

 .ندینما یمرا در جهت پاسخگویی به مسائل بنیادی و کاربردی مطرح 

یا رساله  نامه پایانتحصیالت تکمیلی فرآیندی پژوهشگر آفرین است و دانشجویان با نگارش  گرید عبارت به

. رسیدن به این امر مهم جز با ندینما یممی در جهت حل مسائل بنیادی و کاربردی تجربه تحصیلی خود، گا

 پذیر نخواهد بود. های علمی پژوهشی، امکان رعایت اصول و روش

عالوه بر  جهت نیبدآورد،  حساب بهتوان نتیجه کار دانشجو پس از طی تحصیالت عالی  را می نامه پایان ازآنجاکه

بایست از شکل نگارش منظم و خوبی برخوردار باشد. با توجه به این مهم، اداره  می محتوای مناسب علمی

 نامه پایانهای پژوهش و نگارش  تحصیالت تکمیلی دانشگاه، با اتکا بر اصول علمی روش تحقیق و مالحظه روش

 نموده است. یآور عجم،  نامه پایانهای مختلف، دستورالعمل حاضر را در جهت تهیه، تدوین و نگارش  در دانشگاه

در  شده مطرحو رعایت نکات  بامطالعه، نامه پایانلذا امید است دانشجویان گرامی قبل از اقدام به تهیه و تنظیم 

محتوای علمی و هم نگارش در سطح دانشگاه علوم  ازلحاظهم  تیفیباکای  نامه پایاناین مجموعه، به نگارش 

 پزشکی تهران نمایند.
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 نامه پایان نگارش و نحوه تهیه .1

 یك در است موظف دانشجو آن که طی است دوره تحصیلی مرحله آخرین ،PhDو  ارشد کارشناسی نامه پایان ارائه

 .بپردازد علمی تحقیق و به تتبع راهنما استاد نظر زیر خود، تحصیلی رشته به مربوط زمینه

 .است علمی یك موضوع مطالب تنظیم نگارش و نحوه با دانشجویان ، آشنایینامه پایان ارائه اهداف از یکی

 است الزم ارزشیابی آن، کیفیت و دقت بردن باال و ها نامه یانپا بین هماهنگی ایجاد برای و منظور این به

 را نامه پایان مختلف یها قسمتکلیه  ،نامه یوهش مطابق و عهمطال دقت به را ذیل مقررات و ضوابط کلیه دانشجویان،

 .نمایند ارائه و تدوین

  نامه پایان نگارش .1-1

صورت دورو )پشت: زوج، رو: فرد( تهیه شود. شروع هر فصل/ بخش از صفحات فرد آغاز  به بایستی نامه پایان چاپ

نامه  % از کل متن پایان31باید حداکثر  2و  1فصول  .انجام پذیرد خوب بسیار یفیتک با چاپگر لهیوس به و شود

 باشد.

 کلیه فرمها به صورت یکرو تهیه شود.

 نسبت به بقیه سطرها داشته باشد. 1تورفتگی متر باید یك سانتی اول هر پاراگراف سطر

 "  " ، استفاده نماییم.در صورتی که از نقل قول مستقیم استفاده می نماییم باید حتماً از عالمت

 

 مناسب نتخاب کاغذا .1-2

 و سفید، cm 29/7× 21 به قطعگرمی  A4 ،111و کاغذ  بایستی نامه پایان مطالب تایپ جهت استفاده مورد کاغذ

 نامه پایان در A4از  تر بزرگ یها برگهاز انتخاب  یددانشجو بامرغوب بوده انتخاب گردد.  و عالی یفیتک با

 استاندارد صورت به فتوکپی، گرفتن طریق از بزرگی، اتصفح چنین داشتن وجود در صورتنماید؛  خودداری

 داخل در کامالً که گردد تا داخل به دقت با بزرگی صفحه چنین بایستی آن بودن یرعملیغ در صورت. درآورد

 گیرد. قرار شده صحافی نامه پایان

 

                                                 
1 Indent 
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 نامه پایان یها عنوان تایپ .1-3

 عناوین این تایپ جهت باشد، نیز فرعی عنوان چند یا یك اراید اصلی عنوان بر عالوه نامه پایان یك که یدرصورت

 عنوان نیز و اصلی عنوان از فرعی عنوان هر که صورتی به شود، استفاده پررنگ و مختلف یها اندازه با قلم از

 :شود تایپ زیر صورت به تر کوچك اندازه با آن از قبل فرعی عنوان از تر یفرع

 14با اندازه  Times New Roman و در انگلیسی از 16 با اندازه B Titr  رتصو بهقلم عناوین اصلی در متن 

Bold  .درج شود 

 14  اندازه با و تیتر قلم با فرعی یها عنوان

 12  اندازه با و تیتر قلم با تر یفرع یها عنوان

 نامه پایان اصلی متن تایپ .1-4

 ذیل شرح به ییها اندازه نیز و مناسب با استفاده از قلمو  wordکامپیوتری  برنامه طریق از باید پایان نامه تایپ

 :گیرد صورت

در  12 با سایز ،Times New Roman  و در انگلیسی 14، با سایز B Nazaninقلم مورداستفاده در متن فارسی 

 نظر گرفته شود.

 در نظر گرفته شود. cm15/1فاصله بین خطوط 

 

2باشد، این کلمات خارجی حاتاصطال یا و کلمات ارائه به نیاز که یدرصورت
 فارسی معادل باالی در شماره قید با 

اندازه نوشتار زیرنویس با همان قلم متن و سایز  .گردد تایپ مربوطه صفحه پایین در پانویس صورت به متن در، آن

 درج شود. 11

 اندازه به سطر پانویس دو بین فاصله ؛گردد یم جدا اصلی متن از افقی خط یك رسم با صفحه هر به مربوط پانویس

 .گردد تایپ 11 اندازه با قلم با یسپانو .باشد یم اصلی متن جهت شده یینتع سطر فاصله نصف

 

 به شروع صفحه چپ سمت از و صفحه مجاز محدوده در بایستی شیمیایی، یا و ریاضی یها فرمول از اعم ها فرمول

 بایستی فرمول نوع به بسته متن، پایین یا و باال سطر از فرمول یك فاصله نیز و ها فرمول بین فاصله د.گردن تایپ

 شود. انتخاب مناسب

 آن باالی در جدول به مربوط توضیح و شماره همچنین و شود تایپ آن زیر در شکل هر به مربوط توضیح و شماره

 یا و جدول بین فاصله نیز و شکل یا و جدول به مربوط توضیح تا متن از سطر آخرین بین فاصله. گردد تایپ

 انتخاب سطر دو بین معمولی فاصله برابر دو حدود بایستی نامه پایان متن سطر اولین تا شکل به مربوط توضیح

 .گردد

                                                 
2 Words 
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 یگذار نقطه .1-5

. داشته باشندیك فاصله  ه قبلی خود بچسبد و با کلمه بعدیباید به کلم "؛" ، ":" و ...، کامانقطه،  یها عالمت

 ز آن یك فاصله وجود داشته باشد ولی محتویات داخل آن بدون فاصله قرار گیرند.قبل از پرانتز و بعد ا

 

 

 نامه یانپا تنظیمات حاشیه صفحات .1-6

 صورت 14و  13، 12پیوست  با مطابق زیر چهارچوب در بایستی نامه پایان اصلی متن از صفحه هر در مطالب تایپ

 .گیرد

 

 حاشیه در صفحات زوج

 متر سانتی 5/2 :صفحه راست سمت حاشیه

 متر سانتی 5/3 :صفحه چپ سمت حاشیه

 متر سانتی 5/2: صفحه باالی حاشیه

 متر سانتی 5/2: صفحه پایین حاشیه

 

 حاشیه در صفحات فرد

 متر یسانت 5/3 :صفحه راست سمت حاشیه

 متر سانتی 5/2 :صفحه چپ سمت حاشیه

 متر سانتی 5/2 :صفحه باالی حاشیه

 متر نتیسا 5/2 :صفحه پایین حاشیه

 

 حاشیه در صفحات عنوان

 متر یسانت 5/3 :صفحه راست سمت حاشیه

 متر سانتی 5/2 :صفحه چپ سمت حاشیه

 متر سانتی 11: صفحه باالی حاشیه

 متر سانتی 11: صفحه پایین حاشیه
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 ها بخشو  ها فصل، صفحات یگذار شماره .1-7

 فارسی از حروف ابجد و در انگلیسی حروف های امهن یانپادر  ها فهرستصفحات عنوان تا آخر  یگذار شمارهبرای 

 التین استفاده شود.

 شماره. ردیگ یم انجام اعداد با گردد یم شروع مقدمه از که نامه پایان متن اصلی به مربوط صفحات یگذار شماره

 .گردد درج آن وسط در و صفحه هر نییدر پا باید صفحات

 

 ط به هر بخش، بر اساس الگوی زیر انجام شود:های مربو گذاری عناوین و زیرمجموعه شماره

1) 

1-1 ) 

1-2) 

1-1-2 ) 

1-2-2 ) 

 

 در پایین صفحات درج شوند. 3زیرنویس صورت بهواژگان معادل التین، 

 
 

 جداول، نمودارها و تصاویر .1-8

ها ها و تصویرطورعمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است. جدولها، نمودارنامه بههر پایان

باید خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/تصویر باید بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات 

هر جدول / نمودار/ تصویر باید های موجود در آن قابل تجزیه تحلیل و ارزیابی باشد. موردنظر را ارائه دهد و یافته

، تحلیل و هیتجز  موجود در آن قابل یها افتهیالعات موردنظر را ارائه دهد و بدون نیاز به مراجعه به متن بتواند اط

 .ارزیابی باشد

گذاری کلیه شکلها در متن با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشخص می شود. عدد شماره

 در آن فصل است. سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر

هر کجا عالیم اختصاری  عنوان جدول باید مختصر، مفید و کامل باشد. .ر جدول باید دارای شماره، عنوان باشده

ها باید به ترتیب  ها و جدول تمامی شکلدر جدول استفاده گردید، ذکر فرم کامل در پایین جدول الزامی است. 

ها  در زیر آنو نمودار ها ها  ها و عنوان شکل ها در باالی آن عنوان جدول، شوند یگذار ظهور در هر فصل شماره

                                                 
3 Footnote 
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شده باشد، الزم است مرجع آن در زیر شکل  گر شکلی از مرجعی نقل. اB Nazanin 12 Boldقلم با گردد یذکر م

سانتی متر باشد،  16را می توانیم به صورت افقی قرار دهیم که عرض آنها بیشتر از  ییها جدول آورده شود.

 در صفحات زوج به سمت لبه پایان نامه و در صفحات فرد به ها  که متن باالی آنرار گیرند باید طوری ق همچنین

، باید طوری شوند یکه در راستای طولی کاغذ تنظیم م ییها و همچنین شکل نامه واقع شود سمت عطف پایان

 ی سمت لبهبه  در صفحات زوج به سمت عطف پایان نامه و در صفحات فردها  متن پایین آنقرار گیرند که 

فاصله به محلی که ذکرشده،  نیتر كیداخل متن و در نزد المقدور یها حت ها و جدول شکل قرار گیرد. نامه پایان

. بهتر است باشد 4الزاماً باید حاوی خط مقیاس گردند یمیکروسکوپی تهیه م یها تصاویری که نمونه آورده شوند.

 شکل ها و نمودارها در یك صفحه باشد.

 .شود یمانند وسایل، ابزارها و اشخاص خوددار یرضروریاز درج تصاویر غ ه:تنک

 

 جدول

توان با خطهای ها است. ارزشهای جدول را میهای مربوط به یافتههر جدول دارای شماره، عنوان، ستون و ردیف

نها با حفظ ( یا آنها را بدون استفاده از خط و ت1-1جدول، 19پیوست افقی و عمودی از یکدیگر جدا کرد )

در  باشد، استفاده از اینتر Singleیك سلول جدول باید (. 2-1جدول ، 19پیوست های الزم نشان داد )فاصله

 مجاز نمی باشد.داخل سلولها 

 پانویس و عالمتهای اختصاری ممکن است در بعضی جدولها ضروری باشد.  -

گذاری آن شمارهگیرد و می هرگاه جدول دارای پانویس باشد این پانویس درست ذیل جدول قرار -

 .گذاری پانویسهای متن استمستقل از شماره

 

 نمودار 

  هیستوگرام)نمونه:های یك متغیر را نسبت به یك یا چند متغیر دیگر با نمودار تصویری است که دگرگونی

به ذکر است  دهد و دارای انواع مختلف است. الزم یا نقطه نشان می (2-1)نمونه : نمودار  خط(، 1-1نمودار 

 شماره و عنوان نمودارها در ذیل آنها درج می شود. 

 

                                                 
4 scale bar 
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و دستیار تخصصی در دانشگاه   PhDتوزیع دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی ستونی  نمودار  1-1نمودار

  علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

 
و دستیار تخصصی در دانشگاه  PhDنمودار خطی توزیع دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی   2-1نمودار

 علوم پزشکی تهران
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 شکل/ عکس

توان کمك گرفت. هرگاه جزء خاصی از عکس گاه برای نشان دادن یك دستگاه، شیء یا رویداد، تنها از عکس می

 (.1-2ای تهیه شود که اجزای فرعی چشمگیرتر از جزء مورد نظر نباشد )شکل گونهمورد نظر است، باید به

عکس ها باید وسط چین باشد و فاصله آن از باال  و پایین متن به اندازه یك سانتی متر باشد. شکل ها و  شکل

 ها و نمودارها باید در یك صفحه جا داده شود.

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشکده پزشکی  1-1شکل 
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 نامه پایانترتیب صفحات  .2

 :اشدب یمبه ترتیب دارای اجزای زیر  نامه پایانهر 

 (1)پیوست  نامه پایان جلد .1

 صفحه سفید .2

 الرحیم الرحمن اهلل  بسم صفحه .3

 (2)پیوست  صفحه عنوان )مندرجات روی جلد به فارسی( .4

 (5)پیوست دانشجو  اظهارنامه .5

 (6)پیوست  (Copyright and Ownership)حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج  .6

 در یك صفحه()( Acknowledgements) سپاسگزاریو ( Dedicationتقدیم ) .7

 چکیده فارسی .8

 ( در صورت نیازAbbreviations) اختصارات و عالئم .9

 (.Table of Contents) مطالبفهرست  .11

در  کامل طور به( )در صورت نیاز(. عنوان جداول با تشخیص استاد راهنما List of Tablesفهرست جداول ) .11

 فهرست ذکر شود.

 (List of Figures, Pictures and Maps) ها نقشهو  ها عکسفهرست نمودارها،  .12

 نامه متن اصلی پایان .13

 مربوط به مقدمه، کلیات، بیان مسئله. یها فصل فصل اول: .14

 فصل دوم: بررسی متون. .15

 فصل سوم: مواد و روش کار. .16

 .ها افتهیفصل چهارم:  .17

 .یریگ جهینتفصل پنجم: بحث و  .18

 (Referencesفهرست منابع و مأخذ ) .19

 نیاز( در صورت)... مانند پرسشنامه و  ها پیوست .21

 نامه پایان از دفاع برای دانشجو آمادگی بر مبنی راهنما استاد تأییدیه .21

 معاونت آموزشی و  داوران ئتیفرم امضاء ه .22

 اظهارنامه به زبان انگلیسی .23

چکیده به انگلیسی )الزامی است(: چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات  .24

 کلیدی باشد.
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  (.3 طبق فرم پیوست -صفحه عنوان انگلیسی )الزامی است .25

 صفحه سفید آخر .26

 طبق فرم پیوست(. -پشت جلد به انگلیسی )الزامی است .27

 

 نامه انیپاجلد  .3

 باشد. نامه انیپاو متن پشت  نامه انیپاباید شامل متن روی جلد، عطف  نامه انیپاجلد 

 متن روی جلد .3-1

رنگ  .شوند چاپ شکل زرکوب به جلد پشت و جلد روی عناوین و بوده گالینگور نوع از نامه پایان جلد است الزم

 است. شده گرفتهدر مقطع دکترا آبی کاربنی و کارشناسی ارشد طوسی در نظر  نامه پایانروی جلد 

 (1چاپی درج شود و نیز متون در صفحه عنوان )پیوست  صورت بهبه زبان فارسی و  نامه پایانمتون روی جلد 

نام  و نامدانشکده، مقطع،  ،نامه پایان عنوانپردیس بین الملل، شامل: آرم دانشگاه،  نامه پایانفحه جلد ص

 .باشد یم نامه پایان دفاع سال و نویسنده استاد/اساتید راهنما، خانوادگی

 نامه پایانعطف  .3-2

 (4)پیوست شماره  و سال باشد.، نام دانشجو نامه انیپاباید شامل عنوان  نامه انیپاعطف 

 نامه ن پایانعنوا

گفته  مختصر شدهکاراکتر درج شود. به این عنوان، عنوان  51حداکثر  اندازه بهنامه،  بخشی از عنوان پایان

 شود. می

 نام دانشجو

 نامه( درج شود. نام و نام خانوادگی کامل دانشجو )نگارنده پایان

 سال

 (1394مونه )ن ، درج شود.شده انجامنامه در آن  سال تحصیلی که دفاع از پایان

 

 

 

  

 متر یسانت 3 متر یسانت 2 سال نام و نام خانوادگی   عنوان پایان نامه       
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 متن پشت جلد .3-3

 (3)پیوست  .گردد یم درج انگلیسی زبان به جلد پشت در نامه انیپا جلد روی مندرجات کلیه

 توضیح:

PhD مخفف عبارت التین ،Philosophiæ Doctor معادل عبارت انگلیسی  وPhilosophy Doctor .است 

MSc مخفف عبارت التین ،Magister Scientiæ عبارت انگلیسی و معادل Master of Science .است 

 ، نقطه نگذارید.MScیا  PhDدهنده  توجه: مابین حروف تشکیل

 

 و لوح فشرده تعداد مجلد .4

 حاوی فایل CDعدد دو  به همراهجهت تحصیالت تکمیلی  Wordو  PDF به همراه فایل نامه پایانیك جلد از 

PDF  وWord گردد. ارائهتهیه و  /پردیس بین المللی دانشکدهمعاونت پژوهش و جهت استاد راهنما 

 حاوی پایان نامه  CDمعاونت آموزشی دانشکده، گروه، استاد راهنما و استاد مشاور حق چاپ و تکثیر و تحویل 

 .را فقط به کتابخانه دانشکده دارند

 

 زبان پایان نامه

دوین و ارائه گردد. مگر در با توجه به اینکه زبان رسمی کشور فارسی است پایان نامه باید به زبان فارسی ت    

 موارد خاص که شامل :

 استاد راهنما یا استاد مشاور خارجی باشد. .1

 باشد.ننگارنده فارسی زبان  .2

 باشد.نداور فارسی زبان  .3

الزم به ذکر است در صورتی که پایان نامه به زبان انگلیسی باشد دفاع از آن نیز باید به زبان انگلیسی صورت 

 پذیرد.

نامه خود را به زبان انگلیسی )به همراه چکیده فارسی( تهیه  متن کامل پایان تواند یمصورت تمایل، دانشجو در )

 استاد راهنما قرار گیرد(. دیتائکامل مورد  طور بهبرای این کار باید متن  ؛ کهنماید ارائهو 

 

 نامه پایان فشرده لوح

 :باشد یم (folderپوشه) شامل سه فشرده لوح

، نمودارها و ها جدول، ها عکسهمراه با  نامه پایانتدوین  اصول با مطابق نامه پایانبا محتوای  نامه پایان پوشه. 1

به ترتیب  یگذار نامجداگانه با  فایل در کدام هر ،Word صورت به هم و  PDF صورت به هم. است ها یدهچک

 نامه پایان، نام و عنوان خانوادگی نام
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 یگذار نام Word و PDF یها فرمت با که شامل هر دو چکیده فارسی و انگلیسی نامه پایانپوشه چکیده .2

Farsi Abstract   وEnglish Abstract باید در همین پوشه قرار گیرد. 

 ....تاییدیه استاد راهنما و ، آموزشی معاونت و داوران ئتیه تأییدیه ی صفحهپوشه فرمها شامل .3

 

 :شود می آن درج روی زیر ترتیب به دانشجو کامل مشخصات ماژیك با و انتخاب روشن رنگ از فشرده لوح

 خانوادگی نام و نام

 نامه پایان عنوان

 مقطع تحصیلی

 رشته تحصیلی

 دفاع تاریخ

 

 صفحه سفید .5

 .گیرد یم قرار A4 سفید صفحه جلد از قبل نامه پایان آخر در همچنین و جلد از بعد

 اهلل الرحمن الرحیم بسم ی صفحه .6

و مشخص  ساده شکل به بایستی و صفحه وسط در  ...ا بسم گیرد یم قرار سفید صفحه از بعد صفحه نای

در جهت یکسان سازی  .شود خودداری صفحه این در تزئین و کادر هرگونه بردن کار به از شود، ییآرا صفحه

 توانید از الگوی پیوست این فایل استفاده نمایید. می

 

 (2)پیوست فارسی جلد روی حطر مشابهعنوان  ی صفحه .7

 .گیرد یم قرار صفحه این در جلد روی یها قلم و ها فاصله ترتیب همان با جلد روی مندرجات کلیه

 (5دانشجو )پیوست  5اظهارنامه .8

 .شود یمتهیه  5طبق پیوست  کروی صورت بهدانشجو  اظهارنامه

                                                 
5 Declaration 
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 (6)پیوست  6حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج .9

 .شود یمتهیه  6طبق پیوست  کروی صورت بهر و مالکیت نتایج حق چاپ و تکثی

 8سپاسگزاری ی صفحهو  7تقدیم ی صفحه .11

 صفحه تقدیم

و حداکثر  شود یم تقدیم ایشان به نامه پایان که دارد افرادی یا فرد نام ذکر به اختصاص و است اختیاری صفحه این

 یك صفحه باشد.

 صفحه سپاسگزاری

 اند نموده همکاری مؤثری نحو به نامه پایان انجام در که افرادی از صفحه این در ت.سا اختیاری صفحه این

 و حداکثر یك صفحه باشد. شود یم سپاسگزاری

 9چکیده فارسی .11

تدای چکیده بدر اکند.  مند  خواننده را به مطالعه آن عالقه تواند ینامه است که م چکیده بخش مهمی از پایان 

و در عین کوتاه  کلمه باشد 611چکیده باید حداکثر  ه صورت وسط چین حتماً باید قید گردد.ب نامه پایانعنوان 

 باشد. یریگ جهینت و ها افتهیبودن شامل مقدمه و هدف، روش کار، 

 

 11کلمات کلیدی

استفاده شود  Medical Subject Headings (MeSH)از الگوی  حاًیترج کلمه باشد و 5تا  3کلمات کلیدی باید 

راهنمای نکات مهم موجود در  کلیدی، کلمات)نمونه : نگارش؛ چکیده؛ فهرست.(  .از هم جدا شود" ؛" باو 

وضوح  هایی انتخاب شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه پایان

های جدید استفاده  توان از واژه د ندارد، میبرای واژه خاصی، واژه کلیدی مناسبی وجو که یدرصورتروشن نماید. 

 ، به آدرس اینترنتی زیر مراجعه شود:MeSHنمود. برای دسترسی به لغات 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

 .باید بین کلمات کلیدی و متن چکیده یك سطر فاصله وجود داشته باشد

                                                 
6 Copyright and Ownership 
7 Dedication 
8 Acknowledgements 
9 Persian Abstract 
10 Keywords 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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 11اختصارات و عالئم .12

 .گردد تهیه صفحه نمودن مشخص با ها آن از فهرستی عالئم، و مخفف اختصاری، کلمات وجود در صورت

 12مطالب فهرست ی صفحه .13

 فهرست ،ها بخش زیر همچنین و ها بخش عنوان و ها بخش ،ها فصل عنوان و ها فصل چکیده، شامل مطالب فهرست

 شود. قید فهرست مطالب عناوین از یك هر مقابل در صفحه شماره است الزم .باشد یم انگلیسی چکیده و منابع
 

 .شود ینم ذکر صفحه این در آید یم مطالب فهرست صفحه از قبل که صفحاتی *

 

 )در صورت نیاز(. 13ها جدولفهرست  .14

 و شماره عنوان، شامل، صفحه این در فهرست ذکر شود. کامل طور بهعنوان جداول با تشخیص استاد راهنما 

 (9)پیوست .باشد یم متن در موجود یها جدول صفحه
 

 14ها نقشهو  ها عکسفهرست نمودارها،  .15

. فهرست عکس ها و نمودارها است متن در موجود یها عکس و نمودارها تصاویر، ی یهکل فهرست شامل صفحه این

 است. 11و  11به صورت جداگانه بر اساس پیوستهای 

 نامه یانمتن اصلی پا .16

 :است زیر یها قسمت شامل نامه پایان اصلی متن

 ، کلیات، بیان مسئله.15مربوط به مقدمه یها فصل اول: فصل. 16-1

 با و هدف تحقیق موضوع باید و است خواننده برای الزم اطالعاتی زمینه کردن فراهم کوتاه همقدم نوشتن از هدف

 .سازد آشکار را تحقیق موضوع اهمیت تا شود معرفی هدفمند و ساده زبانی

                                                 
11 Abbreviations 
12 Table of Contents 
13 List of Tables 
14 List of Figures, Pictures and Maps 
15 Introduction 
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)خالصه  شده پیشین و در خأل کارهای انجام کند یبیان مسئله شامل: اهمیت پژوهش و نیاز به مطالعه را بیان م

 .کند یمطالعه را بازگو م یو یا نوآور دهد ی، نقاط ابهامی که این مطالعه پوشش مبررسی متون(

پیشینه  ،پژوهش، فرضیات یها پرسشموضوع، اهداف، درباره موضوع تحقیق، اهمیت  یا مقدمهدر این قسمت 

. همچنین گردد می، ارائه نامه پایانانجام کار و مروری بر کارهای انجام شده توسط دیگران در زمینه موضوع 

 نیتر یمیقدبه ترتیب از  نامه پایانجزئیات بیشتری از کلیه سوابق و مطالعات علمی انجام شده بر روی موضوع 

 .گردد میارائه  ها گزارشرهای انجام شده تا جدیدترین مقاالت یا کا

 خواننده که شود نحوی نگاشته به ستیبا یم و آورد یم فراهم را نامه پایان متن و موضوع از آگاهی موجبات مقدمه

 دلیل بایستی مقدمه در د.آور نامه فراهم پایان یها بخش تمامی در را او دلگرمی موجبات و نموده مند عالقه را

 .گردد بیان پژوهش اجرای از دفه یا نامه پایان موضوع انتخاب

 

 فصل دوم: بررسی متون .16-2

 :شود یم تنظیم بخش به دو تواند یمنیاز  برحسبفصل  این

 پایه علمی مفاهیم دانشجو است الزم و شود یم داده شرح تحقیق مفهومی و نظری مبانی بخش، این در: اول بخش

 .است موضوع تبیین تحقیق، مفهومی و نظری مبانی بیان از هدف. دهد شرح را یقتحق با مرتبط مستندات و

 بر مرور از هدف .شوند یم آورده تحقیق موضوع با مرتبط علمی یها پژوهش و مطالعات بخش، این در: دوم بخش

 بات. اس تحقیق موضوع مختلف ابعاد به اشراف منظور به مختلف اطالعاتی منابع جستجوی ،شده انجام مطالعات

 کاربردی چه فعلی تحقیق و است شده انجام قبالً ییکارها چه تحقیق هنیزم در که شود یم مشخص منابع مرور

 .دارد

نامه، از جدول،  در متن پایان که یباشد. درصورت یگذار کلیه جداول، اشکال و نمودارها و ... باید دارای شماره

جز در مورد اسناد عمومی، الزم است اجازه کتبی  شود، به ده مینمودار یا عکسی که قبالً منتشرشده است استفا

 نمودار و عکس، به موضوع اخذ اجازه از ناشر نیز اشاره شود.  ناشر مربوط نیز تهیه شود و در ذیل جدول،

 

 فصل سوم: مواد و روش کار .16-3

 مواد:

تحقیق نقش  یها دادهو تفسیر  شامل مواد اصلی و یا تجهیزات تخصصی است که ویژگی آن در کیفیت/ تحلیل

، ذکر این قسمت شود ینمکه از مواد و تجهیزات تخصصی استفاده  ییها پژوهشدارد. بدیهی است در  مؤثر

 ضرورتی ندارد.
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 :16ها روش 

آزمایشگاهی/ جامعه  یها روشساخت/  یها روششامل نوع پژوهش/  تواند یمروش انجام به اقتضای نوع پژوهش 

/ حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد یریگ نمونهش/ نمونه پژوهش/ روش پژوهش/ محیط پژوه

پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه/ توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار/ روش گردآوری 

افزار  . اشاره به نرمها، با جزئیات کافی بیان شوند این روش ها داده لیتحل و  هیتجزآماری و  یها روشاطالعات/ 

برای تحلیل آماری، ضروری است؛ ولی کافی نیست. برای هر یك از متغیرهای تحقیق، آزمون  مورداستفاده

قید شود. سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن  شده گرفتهآماری به کار 

 نتایج پژوهش استفاده شود.

گروه  جمله منگیری )بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی،  و نحوه نمونه یموردبررسین فصل، جامعه ، در ایطورکل به

 ، اعالم شوند.ها نمونهبیان گردد. سن، جنس و سایر مشخصات مهم  وضوح بهشاهد( 

نام سازنده تجهیزات، شرکت سازنده مواد  ، ذکر گردیده ومورداستفادهو وسایل  شده گرفتههای به کار  روش

 مصرفی و نام کشور محل تولید، در پرانتز قید شود.

یج را بررسی و بازیابی ، با توضیحات کافی بیان شوند؛ در حدی که سایر پژوهشگران بتوانند نتاشده انجاماقدامات 

های مشخص و  کامل تکرار نمایند. در صورت لزوم، به روش طور بهدر صورت تمایل، پژوهش را  کنند و یا

 .باشدپژوهش و مالحظات اخالقی  های یتمحدود/ اع داده شودشده ارج تعریف

 17ها افتهی فصل چهارم: .16-4

و با  شده یبند دستهباید به شکل  ها افتهیحاصل از تحقیق شرح داده شود.  یها افتهی ستیبا یمدر این فصل 

 ترتیبی منطقی تدوین شود. در این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

 تحقیق داده شود و موردی از قلم نیفتد. یها سؤالاسخ به اهداف و پ نییبت

شود. بدیهی است تحلیل و  یخوددارپرداخته شود و از تحلیل و تفسیر تفصیلی  ها افتهیدر این مبحث به ذکر 

 .ردیگ یمدر فصل بعدی صورت  ها افتهیتفسیر 

 بیان محتوای جداول و نمودارها باید واضح و گویا باشد.

 جدول و هم نمودار خودداری شود. صورت بهك یافته خاص هم ی توأماز درج 

                                                 
16 Methods 

 
17 Results 
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 19یریگ جهینتو  18بحث فصل پنجم: .16-5

از قبل  یها هدف با آمده دست به یها جهینتدر مقدمه، مقایسه  ژهیو به شده عنوانبه مطالب  با توجهباید  - 

 .رندیگ یمقرار  لیوتحل هیتجزو مورد  ذکرشدهنوین در این فصل  یها یابیدستو  در مقدمه شده نییتع

بیان مسئله و نتایج حاصل تأکید شده و شواهد  ژهیو بههای تازه و مهم تحقیق  در این فصل همچنین بر جنبه -

 شود. ها با تحقیقات قبلی ارائه می و ارتباط یافته شده مطرح سؤاالتمربوط به رد یا قبول فرضیه و 

های  بایستی مبتنی بر یافته شود که می ها نیز در این قسمت ذکر می نهایی حاصل از یافته  گیری یا پیام نتیجه -

 صورت به آن رااش نیست بهتر است  آماری و متکی بر متدولوژی تحقیق باشد. چنانچه محقق قادر به اثبات یافته

 یك نظر بیان کند.

 تحقیق نیز ضروری است. یها تیمحدودذکر  -

 در این فصل ارائه دهد.برای تحقیقات بعدی در راستای تحقیقات  ییها شنهادیپهمچنین الزم است نویسنده  -

 :ها شنهادیپ

 های تحقیق و نیز ارتباط با اهداف باشد. بر اساس یافته ها شنهادیپارائه 

طلبد،  را می رکه تحقیقات بیشت شده انجامدر رابطه با تحقیق  جواب یبپیشنهادات برای تحقیق در آینده، مسائل 

 دهد. ت محقق با ارائه عناوین یا موضوعات تحقیقی، محققان دیگر را یاری میلذا در این قسم

 

 :20فهرست منابع و مأخذ .17

انگلیسی  های نامه یانپاو در  Vancouver صورت بهفارسی  های نامه یانپاشیوه ذکر منابع در انتهای نوشتار 

Harvard .منابع با مشخصات کامل نوشته شوند و  ، باید در فهرستاند ذکرشدهکلیه منابعی که در متن  باشد

در فهرست منابع هم  اند نگرفتهمستقیم در متن قرار  مورداستفادههمچنین منابعی که فقط مطالعه شده ولی 

استناد شده است به شرح زیر  ها آن/ رساله به نامه پایانذکر گردند. قواعد نگارش منابعی که در طول  تواند یم

 :باشد یم

 ه کتابقواعد استناد ب 

 درج شود. هرکدامیا آورندگان، پس از یك ویرگول، سپس نام کوچك  یدآورندهپدابتدا نام خانوادگی  -

 ذکر شود. و داخل پرانتز یدآورندگانپدسال نشر بالفاصله پس از شرح  -

 عنوان و عنوان فرعی -
 

                                                 
18 Discussion 
19 Conclusion 
20 References 
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  شود یمبزرگ نوشته  کلمات اصلیدر منابع انگلیسی حرف اول. 

  فاصله بین منابعsingle .باشد 

  دیآ یم دونقطهعنوان فرعی پس از درج عنوان اصلی و گذاشتن. 

 .نام ناشر و شهر که در آن کتاب به چاپ رسیده است 

  و در انگلیسی پس از اختصار " ص "شماره صفحات در منابع فارسی پس از اختصار pp. " "  به دنبال عنوان

 .ردیگ یمقرار 

  همکاران" واستفاده از واژه های" "et al" نمی باشد.مجاز  در بخش نویسندگان 

 مثال فارسی:

و مقاالت علمی در علوم بهداشتی. دانشگاه  نامه پایان( نگارش 1385) .رفیع نژاد جواد ،شاهنده خندان ،باصری حمید رضا

 139، ص علوم پزشکی تهران: تهران

 :انگلیسیمثال 

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: McGraw-

Hill; 2002. pp. 93-113 
 

 منابع الکترونیك

 های علمیانجمو دولتی)ملی و بین المللی( و  منابعی از منابع الکترونیك معتبر است که شامل سایتهای آموزشی

 باشد.

 :الکترونیك منابع برای مثال

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 

Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 

 

زيار مراعهاه   الکترونيکای  هااي   نشانیبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به 

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

https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf 

 

 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle
http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf
https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf
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 مانند پرسشنامه و .... ها پیوست .18

جداول، نمودارها، اشکال، آمار و ارقام، پرسشنامه و.. و نیز مطالبی که شامل کلیه  نامه پایاناین بخش از 

که ترجیحاً به علت جلوگیری از  باشد می نامه پایانمتن اصلی برخی از اطالعات نظری و عملی در  کننده لیتکم

 ارائه گردد. نامه پایاند خارج از متن اصلی یعنی پس از فهرست منابع در ، باینامه پایانطوالنی شدن متن اصلی 

 

 نامه پایان از دفاع برای دانشجو آمادگی بر مبنی راهنما استاد تأییدیه .19

 تکمیل گردد و در این قسمت قرار گیرد. 11پیوست 

 راهنما، استادان امضای با نامه یبتصو و معاونت آموزشی  داوران ئتیه تأییدیه ی صفحه .21

 .گیرد یم قرار صفحه این در آموزشی معاونت و داور مشاور،

 اظهارنامه به زبان انگلیسی .21

 توسط دانشجو تکمیل گردد. 16پیوست 

 چکیده به زبان انگلیسی .22

 تهیه و در این 21به صورت ساختارمند متنی مشابه چکیده فارسی به زبان انگلیسی، حداکثر در یك صفحه

 (17)پیوست  قسمت آورده شود.

 صفحه عنوان انگلیسی .23

 .شود میتکمیل و در این قسمت آورده  3همانند پیوست 

 صفحه آخر .24

 .گیرد یم قرار A4سفید  صفحه ،جلدرویه پشت  از قبل

                                                 
21 Structured 
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 ها پیوست .25
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پردیس بین الملل

 .................................دانشکده / مرکز تحقیقات ..

 )کارشناسی ارشد( PhDدکتری تخصصی برای دریافت درجه  نامه پایان

 

 

 :عنوان

..............................................................................................

................................................................... 
 

 

 :نگارنده

.................................... 

 

 استاد/اساتید راهنما

.................................... 

.................................... 

 

 

 (1393مثال  نامه پایانسال دفاع )فقط سال دفاع از 

 : ..............نامه پایانشماره 

  

 )عنوان روی جلد( 1 پیوست

 

  متر یسانت 3

نمایید. متون  استفاده Titr از قلم 

اصله به صورت وسط چین باشد. ف

 باشد. singleبین خطوط 

 

 2×2 زیساآرم در 

 14فونت تیتر 

 16فونت تیتر 

  41دو  سطر با فونت تیتر 

 14فونت تیتر 

 41دو سطر با فونت تیتر 

 41یک سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 41دو سطر با فونت تیتر 

  متر یسانت 3

 12فونت تیتر 
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پردیس بین الملل

 دانشکده / مرکز تحقیقات ...................................

 
 

:  عنوان

..............................................................................................

................................................................... 

 

 )کارشناسی ارشد( PhDدکتری تخصصی برای دریافت درجه  نامه پایان

 در

 نام رشته تحصیلی در اینجا قید شود
 

 

 نگارنده:

.................................... 

 

 استاد/اساتید راهنما

.................................... 

.................................... 

 

 مشاور استاد

.................................... 

 

 (3131مثال  نامه پایانسال دفاع )فقط سال دفاع از 

 : ...............نامه پایانشماره 
  

 عنوان داخل پایان نامه()صفحه  2 پیوست

 

  متر یسانت 3

نمایید. متون به  استفاده Titr از قلم 

صورت وسط چین باشد. فاصله بین 

 باشد. singleخطوط 

 

 سانتیمتر 2×2 زیساآرم در 

 14فونت تیتر 

 16فونت تیتر 

  41نت تیتر یک  سطر با فو

 12فونت تیتر 

 41یک سطر با فونت تیتر 

 41یک سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 41دو سطر با فونت تیتر 

  41یک  سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 11فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 41یک سطر با فونت تیتر 

  متر یسانت 3
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Teheran University of Medical Sciences  

 

International Campus 
 

School of / Research Center of ……. 
 

 

Title: 

……………………………………………………………

………………………………………………. 

 

 
A thesis/dissertation submitted as partial fulfillment of the requirements for Master of 

Science (MSc) /Doctor of Philosophy (PhD) Degree 
 
By 

……………………………………….. 
 

 

Supervisor (s) 

………………………………………. 

 

Year: 
Register number: 

 ()صفحه عنوان انگلیسی 3 پیوست

3
 cm

 

Arm size 2×2 cm 

 Times New Romanبرجسته  از قلم 

استفاده نمایید. متون به صورت وسط چین 

 باشد. singleباشد. فاصله بین خطوط 

 

One blank line with font Times New Roman  41  

Two blank lines Times New Roman, 14 pts, bold 

 

Font Times New Roman, 20 pts, bold 
 

Font Times New Roman, 12 pts, bold 
 

Font Times New Roman, 14 pts, bold 

 

Two blank lines Times New Roman, 14 pts, bold 

 Font Times New Roman, 14 pts, bold 

Two blank lines Times New Roman, 14 pts, bold 

 

One blank lines Times New Roman, 14 pts, bold Font Times New Roman, 14 pts, bold 
 2115سال به میالدی ذکر شود. مثال 

One blank line with font Times New Roman  41  
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 نامه پایانصفحه روی   عطف عنوان         نامه پایانصفحه پشت           
  

3 کل جلد() 4 پیوست
 cm
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 دانشجو اظهارنامه
 

 
 :نامه پایانموضوع 

 / کارشناسی ارشد PhDتخصصی  یادانشجوی دوره دکتر                                                  اینجانب 

 نامه پایاندر این  شده ارائهکه تحقیقات  مینما یمگواهی  تهران علوم پزشکی دانشگاه                 دانشکده 

و در موارد استفاده از کار  باشد میتوسط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائید 

 نامه پایانکه مطالب مندرج در  نمایم میقان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعالوه گواهی دیگر محق

هیچ بخش آن از کار سایر  تاکنون  برای دریافت مدرك توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و

کامل  طور بهرا  شگاهانصوب دم دستورالعمل نامه پایاندر تدوین متن  دانشجویان و محققین کپی نشده است.

 .ام کردهرعایت 

 

 امضاء دانشجو: 

 تاریخ:                                           

 
 

 

 
 

  

 (اظهارنامه)صفحه  5 پیوست
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 نامه پایانمعنوی نشر و مالکیت  چاپ،حق 

 

 .باشد میمجاز  استاد راهنماموافقت  یا بخشی از آن تنها با نامه پایانکل  صورت بههرگونه کپی برداری  -1

و بدون اجاازه کتبای دانشاگاه باه      باشد می علوم پزشکی تهرانیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه کل -2

 شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

 .باشد میبدون ذکر مرجع مجاز ن نامه پایاناستفاده از اطالعات و نتایج موجود در  -3

 مالکیت معنوی ()صفحه  6 پیوست
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 و اختصارات عالئمفهرست 

        

CV  Coefficient of Variation 

IR  Infra Red 

mg  Milligram(s) 

ml  Milliliter(s) 

ng  nanogram (s) 

nm  Nanometer 

SD  Standard Deviation 

UV  Ultra Violet 

 

 

  

 14فونت تیتر 

 41یک سطر با فونت تیتر 

Font Times New Roman, 14 pts 
 

 (و اختصارات عالئمفهرست ) 7پیوست 
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