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 نامهشکل ظاهری پایان-6

. همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين دستورالعمل دانشگاه باشدنامه بايد مطابق روش مورد تأييد آيين نگارش پايان

 بايد رعايت شود.

ام هرگونه تغيير در نامه انجطبق آيين وپروپوزال تصويب شده دانشجو باشد  نامه تايپ شده مطابق باات پايانبايد تمام مشخص

انشکده مورد تصويب قرار بايد در شورای تحصيالت تکميلی د روش کار و.....(نامه )نام استاد راهنما، عنوان، مشخصات پايان

 باشد. گرفته

 

 : کاغذ و چاپ .1

 شوند. تايپ کادر از استفاده بدون و ساده به صورت نامه پايان صفحات

 نامه بايد روی کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. های پايانکليه قسمت

 باشد. ( میA4)کاغذ  91*7/92ابعاد کاغذ 

 شود. تايپ می يک روها روی کاغذ تمامی متن

 باشد.یرد استفاده در تمامی متن يکنواخت منوع قلم مو

 .رعايت شودبه شرح ذيل بايست ها و متن اصلی بخش ها، زيرا در سرفصلهاندازه فونت 

 :است زير صورت به گيرند می قرار استفاده مورد نامه پايان تهيه در که هايیفونت

 
 برای فونت سايز و نام

 فارسی نوشتار

 برای فونت سايز و نام

 انگليسی نوشتار

 Times New Roman 14 Bold ررنگپ34( B Titr) )فصل اول.فصل دوم.....(هاسرفصل

 Times New Roman 12 Bold پررنگ14( B Titr) اصلی عناوين

  Times New Roman 10 Bold پررنگ19( B Titr) فرعی عناوين

 Times New Roman 12 معمولی B nazanin- 14 اصلی متن

    

 

 

 : فاصله گذاری و حاشيه بندی  .9

 می شود.صفحه اول هر فصل از خط پنجم شروع -

 متر است،سانتی 5/1مامی پايان نامه برابر فاصله سطرها در ت-

 باشد. ورد مینرم افزار در  singleمتر معادل سانتی 1له سطرها در چکيده برابر اما فاص -

بايد در  ها. اين حاشيهمتر باشدسانتی 9متر و از چپ سانتی 5/9متر، از پايين سانتی 3از سمت راست و باال  متنحاشيه -

 سرتاسر پايان نامه رعايت شود.

 

  گذاری:شماره .3
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 اشد.بمیفصل اول شروع شماره صفحه از ابتدای -

، فهرست ها، تشکر و قدردانی ،تقديم ،توسط هيات داوران نامهصفحه تصويب ،صفحه عنوان الرحيم،بسم اهلل الرحمن صفحات - 

 ه گذاری می گردند.شمارو در پايين و وسط صفحه  ا حروف الفبای فارسی ب

 گيرد. قرار می باال و سمت چپصفحه در  شمارهدر متن اصلی پايان نامه -

  است. باالمتر از لبه سانتی 5/1له شماره صفحه در حدود فاص-

که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده  شوند، بطوریگذاری میها به عدد شمارهها و زيربخشبخش-

 نند: شود ما

 است.   4از فصل  9بيان کننده بخش  4-9

  مهمترين مطالب دانشجو الزم است  وباشد صفحه می 151سی ارشد حداکثر نامه مقطع کارشناتعداد کل صفحات پايان

 31پيشين نبايست بيش از مروری بر مطالعات  را با حداقل جزيئات به طور کامل توصيف و بحث نماييد. بخش مقدمه و

  نامه باشد.اندرصد پاي

 

 فارسي هاینامهپایان صفحات گذاریشماره. 9

 الف            الرحيم  الرحمن اهلل بسم 

 ب          فارسی زبان به عنوان صفحه 

 پ                      داوران أتيه تأييديه صفحه 

              ت           صفحه شناسه 

    ث          صفحه تعهد نامه اصالت 

 ادامه حروف الفبای فارسی                             گزاریسپاس 

 ادامه حروف الفبای فارسی                                به تقديم 

 حروف الفبای فارسی ادامه                           مطالب    فهرست 

 حروف الفبای فارسی ادامه                      ها  جدول فهرست 

 الفبای فارسی حروف ادامه                             هالشک فهرست 

 حروف الفبای فارسی ادامه                          ها    نقشه فهرست 

 شماره بدون                        فارسی         چکيده 

 يک)صفحه اول فصل يک( با عدد  اعداد شروع              نامه    پايان فصول 

 اعداد ادامه            انگليسی    به منابع فهرست 

 اعداد ادامه                           هاپيوست 

 اعداد ادامه            نامهمقاالت استخراج شده از پايان 

 شماره بدون                     انگليسی چکيده 

 شماره بدون         انگليسی زبان به عنوان صفحه 

 

  ها:ها و شکلجدول .4

ای که کپی تهيه شوند. به گونه متحد الشکلو  کيفيت مناسب  ها بايد باها( و جدولها )تصويرها، نمودارها، منحنیتمامی شکل

ذکر شده در متن ها بايد به ترتيب ها و جدولباشد. تمامی شکل برخوردار (dpi 351)حداقل  تهيه شده از آنها از وضوح کافی
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 در هاجدول عنوان. شود ذکر ...…و  9-3و  1-3، جدول 3های فصل ، مثأل برای جدولگذاری شونددر هر فصل شماره

 Bold 11 Times newsو انگليسی با فونت Bold 19 B nazaninبا فونت فارسی هاآن زیر در هاشکل عنوان و هاآن باالی

roman 19با فونت فارسی  فونت مطالب درون جدول. گرددمی ذکر B nazanin 11يسی با فونت و انگل Times news roman 

 همچنين. گرددمی ذکر شکل يا جدول عنوان در مرجع است، شده آورده مرجعی از شکلی يا جدول چنانچهشوند. نوشته می

 .باشد شده ارجاع متن در هاجدول و هاشکل کليه به است الزم

 

  پانویس یا زیرنویس: .5

توان بصورت زيرنويس در همان صفحه ارائه ح خاصی داشته باشد، توضيح را میيدر صورتی که يک عبارت يا واژه نياز به توض

شود و در زيرنويس، وچک در باال و سمت چپ آن تايپ میای که بصورت کن صورت عبارت يا واژه توسط شمارهنمود. در اي

 8 انگليسی برای و B nazanin 10 ارسیف برای نويس زير در استفاده مورد قلم اندازه شود.ارائه می ،وضيح مربوط به آن شمارهت

Times news roman باشد. 

 .شود درج چپ سمت از انگليسی پاورقی و راست سمت از فارسی پاورقی  -

 شود. ها از يک شروع میگذاری پاورقیبه عبارت ديگر در هر صفحه شماره. باشد ایصفحه بصورت پاورقی گذاریشماره -

 

  فارسي:. درج لغات التين در متن 1

 شود.نوشته می Times New Romanبا فونت  نويس به التينزيرفارسی و در  با حروفهای التين در متن همه نام

 اسامی افراد با حروف بزرگ و اصطالحات با حروف کوچک شروع شوند.

 

 گذاری شود.شماره Vancouver) )منابع بر اساس روش تعيين شده ونکوور :رفرنس نویسي

شوند. در اين روش مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مأخذ گذاری میآيند شمارهرتيبی که در متن میمراجع به ت 

شوند و ارش میمراجع به انگليسی نگکليه  در آخر اين فصل اين روش به طور کامل توضيح داده شده است. ذکر خواهد شد.

 آورده شود.   Persianمه در منابع فارسی کل

 نوشته شود. Boldله,کتاب,و..به صورت عنوان مقا

ای ديگری استفاده شده سيستم واحدهای مورد استفاده متريک است. در صورتی از واحده گيری:ها و واحد اندازهفرمول -7

 ها نيز مانندفرمول يد بايد تعريف شود.آن میتن بر مبنای متريک ذکر شود چنانچه فرمولی برای اولين بار در ماست معادل آ

 .گذاری شودجداول تصاوير شماره

 

 نامه: جلد پایان-8

  درم مصنوعی )گالينگور( باشميليمتر  با روکش چ 3تا  9جنس جلد از مقوا با ضخامت. 

 باشد.( طبق ليست ذيل) رنگ جلد 

 تر از قطع کاغذ است.قطع جلد نيم سانتی متر بزرگ 
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 گرددچاپ میزرکوب های روی جلد بصورت نوشته. 

 شود.مینام نويسنده و سال نوشته زرکوب  ،کلمه اول ( 11)نامه، عنوان پاياننويسی پايان نامه طفدر قسمت ع 

 

 رنگ جلد پایان نامه:

 دانشکده پرستاری: زرشکی

 قهوه ای دانشکده بهداشت:

 مشکی دانشکده پزشکی:

        

 نامهراهنمای نگارش پایان   

 اشد:بهای زير مینامه به ترتيب شامل بخشپايان

 )صفحه عنوان فارسی روی جلد( جلد .1

 يک صفحه سفيد .9

 )شماره صفحه الف( الرحيم هلل الرحمنبسم ا .3

 صفحه ب() (نوشته شود صفحه عنوان )مشابه طرح روی جلد .4

 )صفحه پ(با امضای اصل هيات داوران مورد قبول است( 9)فرم پيوست هيات داوران  تاييديه صورت جلسه و .5

 )صفحه ت(شناسه .6

 (ثنامه  )صفحه يا صفحه تاييد صحت اصالت پايان اظهار نامه .7

 اختياری-( در يک صفحه Acknowledgementتشکر و قدردانی ) .8

  اختياری-( در يک صفحهDedicationتقديم) .2

 ( Contentsفهرست مطالب ) .11

 ( List of Tablesفهرست جداول ) .11

 (List of Figures, pictures and Maps) هاشکلها وفهرست نمودارها، عکس .19

 ( طبق دستورالعمل نگارش چکيدهAbstractچکيده  فارسی ) .13

 نامههای پايانمتن اصلی شامل فصل .14

 مراجع منابع و .15

 هاپيوست .16

 نامهمقاالت استخراج شده از پايان .17

 صفحه چکيده انگليسی .18

 امه نيانصفحه عنوان انگليسی داخل پا .12

 (نامه پايان پشت جلدصفحه عنوان انگليسی جلد ) .91
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 ولراهنمای فص

 کليات پژوهشفصل اول: 

 بيان مسأله 

 اهداف پژوهش 

 ها و سؤاالت پژوهشفرضيه 

 های پژوهشمتغيير  

  علمی و عملی متغيرهای پژوهشتعريف 

 ادبيات و پيشينه پژوهش فصل دوم:

 يا نظریارچوب مفهومی چ 

 های مرتبطمروری بر پژوهش 

 هامواد و روشفصل سوم: 

  مواد و وسايل مورد نياز 

  کارروش 

 پژوهش محيط و معهجا 

 ی پژوهشنمونه 

 معيارهای ورود و خروج( مشخصات واحدهای پژوهش( 

 روش محاسبه آن حجم نمونه و 

 گيریروش نمونه 

 در صورت لزوم(  هاابزار گردآوری داده( 

  در صورت لزوم( روايی ابزار تعيينروش( 

  در صورت لزوم( تعيين پايايی ابزارروش( 

 هاروش گردآوری داده 

 هازيه و تحليل دادهروش تج 

 های پژوهشمشکالت و محدوديت 

 پژوهشات اخالقی ظمالح 

 

  نتایجفصل چهارم: 

 ماریآزمونهای آمده برای تمامی اهداف و نتايج آذکر نتايج به دست   

 هاقشهها و نعکس ، نمودارها،جداول 

 گيریبحث و نتيجهفصل پنجم: 

 هابحث و بررسی يافته 
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 گيری نهايینتيجه 

 های پژوهشکاربرد 

 های پژوهشمشکالت و محدوديت 

 های بعدیپيشنهادات برای پژوهش 

 بخش انتهایي:

 )فهرست منابع فارسی و انگليسی )به سبک ونکوور 

 و...( ، مقاالتهاها، چک ليستپرسشنامه ،نامهرضايت)شامل:  هاپيوست 

 ی انگليسیچکيده 

 بصورت انگليسی ايان نامهصفحه عنوان پ 

 

 

 نامهش فصول پایانراهنمای نگار

 :"کليات پژوهش"فصل اول 

 بيان مسأله

بيان مسأله شامل توضيحی ساده، مختصر و دقيق است که چيستی مشکل، وضع کنونی، داليل لزوم اجرای پژوهش، فوايد 

موضوع را ای از مطالعات انجام شده و در صورت وجود تناقضات موجود را بيان کند. بيان مسئله بايد اجرای پژوهش و خالصه

به روشنی تعريف کند و اهميت آن را روشن سازد. روند بيان مسأله بايد منطقی و بصورت کل به جزء باشد همچنين اطالعات 

ای مربوط به موضوع را روشن نمايد. از مهمترين معيارهای يک بيان مساله خوب، وضوح تعاريف، ارائه اطالعات کلی و زمينه

 .باشدو واضح بودن داليل انتخاب موضوع می ای کافی در مورد موضوعزمينه

 نامه باشد.درصد پايان 31ت نبايد بيشتر  از مروری بر مطالعا بخش مقدمه وتوجه: 

 اهداف پژوهش

ترين جمالت معلوم کند که پژوهش ترين و آشکارپژوهشگر بايد با روشن .اين قسمت شامل اهداف کلی و اهداف جزئی است

سازد چه نتايج و از چه نوعی را بدست خواهد آورد. خواهد رسيد. در اين قسمت پژوهشگر روشن میدر پايان به چه اهدافی 

بايست هدف اهداف جزئی پژوهش بايد در راستای هدف کلی و با تاکيد بر يک يا دو متغير پژوهش باشند. اهداف جزئی می

 م کنند. گيری تقسيتر با افعال رفتاری و قابل اندازهکلی را به اجزای کوچک

ها انجام دهد )مثل مشاهده، آوری دادهچه محقق قصد دارد برای جمعندر مجموع بيان هدف بايد شامل اطالعاتی در مورد آ

ها طراحی نموده است( و آوری دادهکه محقق برای جمعگيری(، اطالعاتی در مورد موقعيت تحقيق )جايیتوصيف و اندازه

 ده و موضوعات مورد مطالعه باشد.اطالعاتی در مورد افراد شرکت کنن

 فرضيه یا سوال پژوهش
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کند. آنچه که پژوهشگر به دنبال تهيه پاسخ برای آن و گويی میای است که ارتباط بين دو با چند متغير را پيشفرضيه جمله

سوال پژوهش و در  شود. در مورد تحقيقات توصيفیيا در پی تاييد يا رد آن است به وسيله سوال يا فرضيه پژوهش بيان می

توان فرضيه بايست قابل آزمون، روشن و علمی باشد. میشود. فرضيه پژوهش میتحقيقات تجربی فرضيه پژوهش مطرح می

 دار و بدون جهت و فرضيه تحقيق و صفر مورد توجه قرار داد.پژوهش را بصورت فرضيه ساده و پيچيده، فرضيه جهت

گيرد. مشخص کردن اين حقايق برای خواننده سبب درک صول پذيرفته شده شکل میی يکسری حقايق و اهر پژوهشی برپايه

پذيرد. منبع ها احکامی هستند که پژوهشگر آنها را بعنوان حقايق میگردد. پيش فرضبهتر مطلب و داليل انجام پژوهش می

 های قبلی هستند.ها و پژوهشهای پژوهش حقايق پذيرفته شده، تئوریپيش فرض

 متغيرهاتعریف 

های فنی و علمی يا مشکل و ناآشنا برای اصطالحات کليدی موجود در بيان هدف مطالعه بايد تعريف شوند. تعريف کردن واژه

کسانی که به زبان فنی پروژه آشنا نيستند اقدامی ضروری و مفيد است. بايد برای هر واژه دو تعريف نظری و عملی نوشته 

 شود.

در تعريف نظری يک متغير از تعاريفی که به زبان  ف از کتاب يا منبع تاييد شده ديگر است.تعريف نظری: شامل يک تعري

ای که بر اساس تئوری خود گردد. مثالً در مطالعهخاص تئوری يا چهارچوب پنداشتی مطالعه به دست آمده استفاده می

 گردد.مراقبتی اورم طراحی شده است، مراقبت بر اساس اين تئوری تعريف می

. تعريف عملی بايد بر دهدگيری متغير مورد نظر در پژوهش حاضر را شرح میتعريف عملی )عملياتی(: نحوه بررسی و اندازه

و به صورت عملياتی  اثبات باشد گيری وو به صورت رفتاری قابل اندازه گيری آن باشد، ابزار سنجش و نحوه اندازهاساس متغير

 بيان گردد.

 "شينه پژوهشادبيات و پي" فصل دوم

 چارچوب مفهومي یا نظری

-م شده در گذشته و مقاالت و کتب مرتبط با موضوع مورد بررسی زير بنای هر پژوهشی میاهای مشابه انجاستناد به پژوهش

و بايدارتباط بين مفاهيم مختلف را توضيح دهد. اگر  باشدباشد. پژوهشگر ملزم به شرح کامل مفاهيم داخل پژوهش خود می

نامند. نظريه ارتباط بين مفاهيم و را تئوری يا نظريه می ط بين مفاهيم به صورتی روشن و منظم شرح داده شده باشد، آنارتبا

کند. در صورتی که بتوان از مفاهيم موجود در گويی میدهد و ارتباط بين آنها را پيشمیها را بصورت منظم توضيح پديده

ها به نامه دارای چارچوب نظری است، اما اگر ساماندهی مفاهيم و ارتباط آند پايانپژوهش به صورت منظم به يک تئوری رسي

گويی کند و يک تئوری ارائه نمايد و تنها مفاهيم را عنوان نمايد پژوهش دارای نباشد که بتواند يک نتيجه را پيشحدی 

 چارچوب مفهومی است.

 پيشين مروری بر مطالعات

های مرتبط با موضوع را بصورت منظم و با توالی منطقی موضوعی، مکانی و زمانی بصورت وهشدر اين قسمت پژوهشگر بايد پژ

گيری نهايی باشند. ها و نتيجهها بايد جامع و شامل اهداف، فرضيات، روش پژوهش، يافتهخالصه ارايه نمايد. خالصه پژوهش
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ست و اينکه پژوهش مورد بررسی تا چه حدی با باشد، روش انجام پژوهش اچه بيشتر در بررسی متون مورد توجه میآن

 باشد. در نهايت بايد روش پژوهش مورد نقد و بررسی قرار گيرد.تحقيق حاضر مرتبط می

 "مواد و روشها"فصل سوم 

 نوع پژوهش

و  "دهنام بر"اصلی انجام پژوهش است. دانشجو بايد دقيقاً نوع پژوهش انتخابی خود را  يهانتخاب يک روش تحقيق مناسب پا

 دهد. توضيحات شما بايد اختصاصاً در رابطه با موضوع پژوهش خودتان و نوع پژوهش انتخاب شده باشد.  "توضيح"

 جامعه پژوهش )جامعه هدف(

گيری به عمل باشند و شما از آن نمونهنظر محقق می جامعه پژوهش کليه افراد، اشياء و ... هستند که دارای معيارهای مورد

ای نمونه را تعريف کنيد تا روشن شود از بين چه جامعه دهيد. جامعه را بايد دقيقاًحاصل را به آن تعميم می آورده و نتايج

کنيد و نمونه معرف جامعه کدام است. جامعه هدف لزوماً مربوط به افراد انسانی نيست و ممکن است شامل مردم انتخاب می

 ها و ...( يا اسناد و مدارک ) پرونده بيماران( باشد.يمارستانها )مدارس، ب)بيماران، پرستاران و ..(، سازمان

 .در تعريف جامعه به طور دقيق معيارهای پذيرش را مشخص کنيد  

 ای معرف ای است که نمونهتفاوت بين جامعه هدف و جامعه در دسترس را متوجه باشيد. جامعه در دسترس جامعه

است که محقق اميدوار است بتواند نتايج تحقيق را به آنها نيز تعميم ای شود و جامعه هدف جامعهاز آن انتخاب می

 دهد.

 .در تعريف جامعه شما بايد جامعه در دسترس را تعريف کنيد 

 .در قسمت کاربرد و بحث تعميم پذيری نتايج، جامعه هدف موردنظر است 

 نمونه پژوهش

 رش و حذف نمونه بپردازيد.گيری معيارهای پذيدر اين قسمت به بيان حجم نمونه، روش نمونه

 گيریهنمونه و روش نمون تعداد: 

در ابتدا طريقه محاسبه حجم نمونه را ذکر کنيد، فرمول مورد استفاده برای محاسبه تعداد نمونه و اعداد جايگزين در  

هايت تعدادی را که در ايد بنويسيد. در نفرمول را بنويسيد. چنانچه در رابطه با افت احتمالی نمونه درصدی را منظور کرده

 ايد ذکر نماييد.پژوهش شرکت داده

ايد. روش پس از محاسبه حجم نمونه توضيح دهيد که اين تعداد نمونه را از بين جامعه در دسترس چگونه انتخاب کرده

يح چگونگی گيری را توضيح دهيد. در اين مورد بنويسيد که اين تعداد نمونه با چه روشی )نام روش( و چگونه )توضنمونه

، تصادفی 1های احتمالی )تصادفی سادهتواند با استفاده از يکی از روشها میاند. گزينش نمونهانتخاب( گزينش شده

                                                           
Simple random sampling -1 
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يا از  ( ومسير، خط سير) Rute 4گيری تصادفی ، تصادفی منظم يا سيستماتيک و نمونه3ای، تصادفی خوشه2ایطبقه

 ، مستمر و ...( صورت گيرد.7، گلوله برفی6، داوطلبانه5ایدسترس، سهميه های غير احتمالی )آسان يا دريکی از روش

 معيارهای ورود وخروج

ی انتخاب شده از جامعه مورد نظر بايد چه مشخصاتی را دارا بوده و چه مشخصاتی را نداشته دقيقاً مشخص کنيد نمونه 

که در برگيرنده معيارهای پذيرش باشد و در معيار  دهيد به صورتی باشدباشد. بهتر است تعريفی که از جامعه پژوهش می

 ايد. حذف بگوييد چه کسانی با چه مشخصاتی را از آن جامعه حذف کرده و در پژوهش خود شرکت نداده

 مشخصات واحدهای مورد پژوهش

 انتخاب شود.هايی هستند که يک فرد در جامعه پژوهش بايد داشته باشد تا بعنوان يکی از اعضای نمونه پژوهش ويژگی

 روش نمونه گيری

جهت کسب مهارت در اين  گيری به همراه فرمول محاسبه نمونه با توضيحات کامل بايد در اين بخش آورده شود.روش نمونه

 باشد.مندی از نظرات مشاور آماری و مطالعه منابع علمی مرتبط، کمک کننده میقسمت بهره

 محيط پژوهش

گيرد و از جوانب مختلف توصيف شود. محيط پژوهش جايی است که مداخله صورت میمحيط انجام پژوهش بايد به دقت 

 شود.آوری میها از واحدهای پژوهش جمعای باشد( و همچنين داده)چنانچه مداخله

 هاابزار گردآوری داده

گيری ح دهيد. آيا ابزار اندازهگيری کرديد توضيدر اين قسمت در مورد وسيله يا وسايلی که با آن متغير موردنظر خود را اندازه

گيری شما دستگاه ايد؟ آيا چک ليست داشتيد؟ آيا وسيله اندازهشما پرسشنامه بود؟ آيا از فرم ثبت موارد استفاده کرده

 فشارسنج، متر و يا ترازو بود؟ آيا ابزار شما کارتهايی بود که روی آنها کلمات خاصی را نوشته بوديد؟ به هر حال هرچه که بود

 بايد آن را به طور کامل توصيف کنيد. 

توانيد به کنيم. اين ابزار را میدر بسياری از موارد ما از پرسشنامه يا چک ليست و يا ... برای انجام تحقيقات خود استفاده می

 ايد ممکن است يکی از حاالت زير را دارا باشد:صورتهای مختلف تهيه کنيد. ابزاری که استفاده کرده

 ور ايران و فرهنگ ما توسط پژوهشگران ديگر از قبل، استاندارد شده باشد.برای کش .1

 باشد. استاندارد است ولی برای استفاده در ايران و فرهنگ ما استاندارد نشده .9

 توسط ديگران استفاده شده ولی استاندارد نشده باشد. .3

                                                           
Stratified random sampling -2 
Cluster random sampling -3  
Random route sampling -4   

gQuota samplin -5  
Model instance -6  
Snow ball (Nominal sampling) -7  
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 باشد.توسط شما با استفاده از چند ابزار موجود )پرسشنامه تلفيقی( تهيه شده  .4

 ساخته( تهيه شده باشد. پژوهشگرتوسط شما با استفاده از مطالعات مطالب علمی ) .5

ايد؟ که در اين ايد؟ آيا تغييراتی در آن دادهايد. آيا آن را عيناً ترجمه کردهدقيقاً بنويسيد که ابزار خود را چگونه تهيه کرده

ايد اين کار چگونه صورت گرفته است و ابزار موجود تهيه کردهصورت بايد تغييرات را ذکر کنيد. اگر آن را از ترکيب چند 

 ايد.ای از هرکدام کردهچه استفاده

کنيد، ذکر نماييد که در ايد ذکر کنيد. اگر از ابزار استاندارد استفاده میکليه منابعی را که جهت تهيه ابزار استفاده کرده

 است.دهکجا و توسط چه کسانی و برای چه منظوری استاندارد ش

ساختار کلی ابزار خود را توضيح دهيد. بنويسيد ابزار شما دارای چند بخش است. به طور کلی ابزار شما چند سوال دارد؟ 

هر قسمت دارای چند سوال است؟ سوالها چگونه هستند و چگونه بايد پاسخ داده شوند؟ آيا سوال باز داريد؟ آيا سوال 

 بسته هستند؟ و ... .

پرسشنامه  -SF36 3پرسشنامه کيفيت زندگی  -9اطالعات فردی  -1باشد: ن پژوهش شامل سه قسمت میمثال: ابزار اي

 عزت نفس کوپر اسميت.

 ها را به طور مجزا توضيح دهيد.الزم است بالفاصله هر کدام از قسمت

يازدهی در ابزار شما با ابزار ايد که توسط ديگران تهيه شده است ولی نحوه پاسخگويی و امتچنانچه از ابزاری استفاده کرده

 آنان تفاوت دارد، دقيقاً توضيح دهيد و استدالل کنيد که تفاوت قائل شده منطقی بوده است يا نه؟

ايد، بايد آن را از نظر نوع، ساخت کارخانه و غيره دقيقاً توضيح دهيد اگر ابزاری مانند ترازو و يا دستگاه فشارسنج داشته

و چه فشارسنجی مورد استفاده قرار گرفته است.هر پژوهشی از جمله پژوهش شما برای سنجش  تا همه بدانند چه ترازو

کند. اين سوالها جزء ابزار شما نيستند. آنها را به طور جداگانه گر سوالهايی را مطرح میای و يا مداخلهمتغيرهای زمينه

 توضيح دهيد.

پس از اينکه به طور کامل ابزار خود را توضيح داديد روش به کار گيری آن را نام ببريد و خيلی مختصر توضيح دهيد که 

اند. آيا شما همه را با مصاحبه تکميل مثالً: آيا واحدهای پژوهش پرسشنامه را به روش خود گزارش دهی تکميل کرده

 ايد و بقيه خود گزارش دهی بوده و ... .شما تکميل کرده سواد راايد؟ آيا فقط پرسشنامه افراد بیکرده

ها تکميل شده و همه را خودتان تکميل کرديد و يا ... . به هر حال روش بنويسيد که فرم ثبت موارد با مراجعه به پرونده

 به کار گيری ابزار را توضيح دهيد و در کليه مراحل از نظرات استاد راهنمای خود استفاده نماييد.

 

 

 تعيين روایي و پایایي ابزار
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 ابزار )اعتبار علمی( : روايی به معنی آن است که مطمئن شويد ابزار شما همان متغير مورد نظر را اندازه می 1روايی-

کنند. روش معمول در اين دانشکده تعيين روايی از طريق اعتبار گيرد. روايی ابزار شما را صاحبنظران تعيين می

 شود از آنها استفاده کرد.ی ديگری نيز هست که میهامحتواست ولی روش

 خواهيد از آن خواهيد به کار ببريد و در محيطی که میمتناسب بودن ابزار : ابزار شما بايد برای گروهی که می

استفاده کنيد متناسب باشد. بايد مطمئن شويد که برای فرهنگ ما مناسب است و همچنين بايد اطمينان حاصل 

توانند به آن پاسخ گويند و ... . صاحبنظران کنند، می گروه سنی خاصی که در پژوهش شما شرکت میکنيد که مثالً

نظر عضو هيئت کنند. از نظزات افراد صاحببه هنگام تعيين اعتبار علمی معموالً در اين مورد نيز اظهار نظر می

 توان استفاده نمود. علمی ساير دانشگاهها نيز می

 اعتماد علمی( : بايد مطمئن شويد که ابزار شما ثبات دارد و در هر بار استفاده جوابهای متفاوت به 2پايايی ابزار(-

های علمی مورد دست نخواهيد آورد. در اين دانشکده بعد از تعيين روايی ابزار، پايايی آن را نيز با يکی از روش

انشکده شامل آزمون مجدد، دونيمه کردن، فرد های معمول تعيين اعتماد علمی در اين ددهيد. روشسنجش قرار می

 گنجد.های ديگری نيز وجود دارند که در اين خالصه نمیو زوج و مشاهده همزمان است. ولی روش

ايد در مورد پايايی آنها نيز روش اتخاذ شده چنانچه از ابزاری مانند ترازو و يا دستگاه فشارسنج و ... استفاده کرده

 را توضيح دهيد. )کاليبراسيون و ...(

 داده هاروش گردآوری 

 ها، انجام مداخله و يا سنجش متغيرها توضيح داده شود.در اين قسمت بايد مراحل کامل انتخاب نمونه

 هاروش تجزیه و تحليل داده

آماری  ایآزمونهافزار آماری مورد استفاده بايد شرح داده شوند. در اين قسمت نوع آزمون آماری، و در صورت استفاده نرم

 متناسب با اهداف مورد بررسی، بايد علمی و دقيق بيان گردند.

 های پژوهشمحدودیت

درصورت وجود متغيرهای مداخله گر غير قابل کنترل، پژوهشگر با نوشتن اين متغيرها آگاهی خود را نسبت به وجود آنها 

 يد.نمادهد و در صورتی که راه حلی برای کاهش آنها دارد بيان مینشان می

 مالحظات اخالقي

ها، توضيح مراحل انجام تحقيق برای افراد درگير، تقدير نامهاند، شامل اجازهمالحظات اخالقی که در طول پژوهش رعايت شده

ای از فرم را پيوست ايد نمونهکتبی از واحدها دريافت کردهرضايت نامه و تشکرها و ... بايد در اين قسمت آورده شوند. چنانچه 

 باشد.د. الصاق فرم رضايت نامه الزامی مینمايي

 

 :"نتایج"فصل چهارم 
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بايست جداول، نمودارها و ساير تصاوير ارائه شود. جداول و نمودارها می به صورت متن،بايست در اين فصل نتايج پژوهش می

کامل باشد. عنوان جدول و بايست دارای شماره و عنوان براساس اهداف جزيی يا جانبی پژوهش طراحی شوند. هر تصويری می

بايست شامل متغيرهای معرفی شده در جدول همچنين مکان و زمان باشد. در قسمت پايين جدول در صورت انجام نمودار می

تر باشد. جداول تست آماری نتيجه آن آورده شود. بهتر است هر جدول يا نمودار متغير کمتری را نشان دهد تا بررسی آن ساده

اين فصل به بيان يافته ها اختصاص دارد،نه تفسير انها.نتايج به ترتيب منطقی و  يل و خوانا طراحی شوند.بايد ساده، شک

 متناسب با اهداف و فرضياتی که قبال در پروپوزال طراحی شده بيان گردد واز تناقض گويی پرهيز شود.

 بحث و نتيجه گيری"فصل پنجم 

 هابحث و بررسي یافته

بايست نتايج پژوهش حاضر را با همچنين می به بدست آمده را مورد بحث قرار دهد.بايست نتايج می در اين قسمت پژوهشگر

 و تشابهات و تفاوتها را مورد بحث قرار دهد.های مشابه موجود مقايسه نمايد.پژوهش

 گيری نهایينتيجه

 نتيجه پژوهش در پاسخ به سوال پژوهش، قبول يا رد شدن فرضيه پژوهش تدوين شود.

 های بعدیپيشنهادات برای پژوهش

 های بعدی باشند.ساز انجام پژوهشتوانند زمينهشوند که میباتوجه به نتايج پژوهش انجام شده موارد جديدی مطرح می

 

 فهرست منابع

 فهرست منابع مطابق با دستورالعمل موجود در اين ايين نامه نگارش گردند. 

 

 هاپيوست

 ها، اختصارات و ... هستند.چک ليست,ها نامهاجازهاالت چاپ شده، مقها شامل ابزارها، پيوست

 

 چکيده پژوهش

 نامه:نکات دارای اهميت در نگارش چکيده پايان

 نامه به تنهايی گويا باشد. در چکيده از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.چکيده جدا از پايان 

 نامه خودداری شود.ه پاياندر چکيده از درج مشخصات مربوط ب 



14 
 

 شود، به همين دليل وجود کلمات شاخص و کليدی، بندی میها بر اساس موضوع و روش پژوهش طبقهمحتوای چکيده

نامه دهد. کلمات کليدی راهنمای نکات مهم موجود در پايانبندی دقيق و سريع اطالعات ياری میاطالعاتی را در طبقه

 کار را به وضوح روشن نمايد. ها يا عباراتی انتخاب شوند که ماهيت، محتوا و روشد امکان کلمههستند. بنابراين بايد در ح

 .منعکس کننده اصل موضوع باشد 

 .اهداف و موارد بررسی شده بايد مورد توجه قرار گيرد 

 ها، نتايج و پيشنهادات تاکيد شود.ها، فرضيهبر اطالعات تازه، اصطالحات يا نظريه 

 

 

 نامهش چکيده فارسي و انگليسي پایاننحوه نگار

و فونت  B nazanin 19 در يک صفحه با فونت فارسیکلمه  311چکيده فارسی و انگليسی پژوهش حداکثر در 

 پاراگراف به ترتيب زير تدوين شود: 4در قالب  Times news roman 11 انگليسی

 هش: شامل زمينه و هدف پژو (Introduction) "مقدمه"پاراگراف اول 

ابزارها  ،روش پژوهش ،گيریامل تعداد نمونه، محل نمونه: ش(Materials & Method) "هامواد و روش" دومپاراگراف 

 زمون آماریآو 

 های اصلی پژوهش : شامل يافته (Results) "نتايج" سوم پاراگراف

 گيری نهايی: شامل نتيجه (Discussion) "گيرینتيجه وبحث " چهارم پاراگراف

واژه کليدی بر اساس ليست  5حداکثر  ايان چکيده واژگان کليدی پژوهش به ترتيب اهميت آورده شوند.در پ

(MESH) 

 

 راهنمای نگارش روی جلد

 نامه  پايان جلد روي شرح

 (.سانتيمتر 3 × سانتيمتر 5/2ابعاد  درا ترجيحعلوم پزشکی سبزوار) دانشگاه آرم -1

 سياه 11زر فونت با  «ت بهداشتی درمانی سبزوارعلوم پزشکی و خدما دانشگاه»عبارت  -2

 سياه 11زر فونت با   آموزشی گروه نام و دانشکده نام -3

 سياه 11زر فونت با"رشته............گرايش............ ارشد كارشناسیي درجه دريافت براي نامه پايان»عبارت -4

 سياه 11 نازنين فونت با« عنوان» كلمه -7

 سياه 11تيتر فونت با نامه پايان عنوان -1

 سياه11نازنين فونت با  «راهنما استادان استاديا» عبارت -9

 سياه 11زر بافونت  )بدون ذكر خانم يا آقا( راهنما استاد نام -11
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 سياه11نازنين فونت با « مشاور استادان يا استاد» عبارت -11

 سياه11زر افونتب  )بدون ذكر خانم يا آقا( مشاور استادان يا استاد نام -12

 سياه11نازنين بافونت « نگارش» كلمه -13

 سياه11زر بافونت  نگارنده نام -14

 سياه14زر بافونت (95)مثال: خرداد  مربوطماه  برحسب نامه پايان دفاع تاريخ -15

 به انگليسی تنظيم شود.جلد پایان نامه  طرح رویمشابه  :صفحه عنوان انگليسی  پشت جلدپايان نامه

حق "شبيه صفحه روی جلد خواهد بود و در انتهای صفحه جمله :ارسی داخل پايان نامهصفحه عنوان فتذکر:

 نوشته شود. "محفوظ است  علوم پزشکی سبزوار گاهاستفاده از مفاد پايان نامه برای دانش

از هيچ  وی است واعالم ميکند نتايج پايان نامه کار مطابق فرم دانشجو  صحت اصالت نتايج:تاييد  فرم اظهار نامه

 ماخذی کپی برداری نشده است. منبع و

 .صفحه مجوز بهره برداری از پايان نامه الزم است

ول نگارش پايان نامه دانشکده قبل از تکثير پايان نامه اطمينان کسب شود که تمام اصول نگارش کامال مطابق اص صحافی:

 ده باشيد.صحافی را دريافت کر های الزم از جمله اجازه مجوز واست 

 نکته قابل توجه: 

از پايان نامه خود، يک نسخه  یک نسخه چاپيدانشجو موظف است عالوه بر . مشخصات نسخه الکترونيکي پایان نامه:

بصورت يک فايل کامل در قالب   شده است الکترونيکی شامل متن کامل پايان نامه و منطبق با نسخه چاپی نهايی که تاييد

 تحويل دهد.  و نمودهتهيه  CDبر روی يک  Wordکامل در قالب فرمت ويرايشگر و يک فايل  pdfفرمت  

 

 نامهتأييد گزارش پايان

التحصيلی شما به دانشگاه منوط به طی مرحله تأييد و نامه بايد آن را به تأييد برسانيد. اعالم فارغپس از نگارش و تايپ پايان

 باشد.اتيد و اداره آموزش میبه اس مشخص شدهها به تعداد نامهتحويل پايان

 

 

 

 

 

 راهنمای نوشتن منابع
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 منبع نويسی

-دهی يک روش استاندارد برای مشخص کردن منابع اطالعات و مطالبی است که شما در نوشته خود از آنها استفاده کردهمنبع

دهی بايست منبعه و منتشر نشده میهای مورد استفاده از منابع منتشر شدها و تئوریها، ايدههای مستقيم، شکلقولايد، نقل

های ها و ايجاد امکان پيگيری مطلب و مطالعه کامل استداللقولدهی در جلوگيری از دزدی ادبی، شناسايی نقلشوند. منبع

 نويسنده اصلی مفيد است.

 اصول مربوط به شيوه ونکوور

مورد استفاده قرار داده ايد، مثل کتاب، مقاله  فهرست منابع، بايد حاوی مشخصات منابعی باشد که درتهيه  نوشته خود  .1

 چاپ شده در يک مجله، جزوه آموزشی و يا حتی مطلبی در محيط وب )اينترنت(. 

اين مشخصات بايد به صورتی نوشته شوند که خوانندگان متن شما بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را يافته و به اصل  .9

 آن رجوع نمايند. 

 ده را بايد در پايان متن خود قرار دهيد.فهرست منابع تهيه ش .3

اخل پرانتز ترتيب نوشتن منابع در اين فهرست، به ترتيب استفاده يا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در د .4

 ديگر به هر منبع مورد استفاده يک عدد اختصاص می يابد.  مشخص می شود به عبارت

هيد، هربارکه در متن مجددا می خواهيد  به آن منبع استناد کنيد، بايد وقتی که به هر منبع ، عددی اختصاص می د .5

 همان عدد را درج نماييد.  

 به عنوان يک قاعده کلی، اين اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار می گيرند. .6

 اردهای بين المللی هستند.عالئم نقطه گذاری بسيار مهم هستند چون هريک دارای مفهومی از نظر استاند .7

ت( استناد می کنيد، از خط فاصله وقتی در بخشی از متن به چند منبع )که شماره های آنها، متوالی و پشت سر هم اس .8

 ( 3-8( برای توالی اولين عدد و آخرين عدد استفاده کنيد. مثل : ) -) 

نيست( می خواهيد استناد کنيد، بين هر وقتی در بخشی از متن، به چند منبع )که شماره های آنها پشت سرهم  .2

 (  9-5، 7، 11( يا ) 9،  6، 7، 8شماره با شماره بعدی، يک عالمت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد. مثل:  )

 

 انواع منابع مورد استفاده برای نگارش مقاله

 صفحات وب                                   مقاالت مجالت

 منابع الکترونيکی               کتابکتاب و يا فصلی از يک 

 ها CD                                          پايان نامه

 مقاالت اينترنتی                                         کنفرانسها 

 کتابهای الکترونيکی

 چگونه مشخصات منابع مورد استفاده را در  فهرست منابع درج کنيم    

 مجالت  مقاالت –الف 
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يا دوره  جلد: سال انتشار )فاصله( نام مجله )نقطه( مقاله عنوان حرف اول نام کوچک )نقطه( نام خانوادگی نويسنده )فاصله(

 ): ( شماره صفحات. )شماره( انتشار

 

 

يماران دوست ع، عليزاده س. تاثير به کارگيری مدل مراقبت پيگير بر کيفيت خواب بصادقی ه، عزيززاده فروزی م، حق

 .13-18: 3 ؛1382 همودياليزی. مجله پرستاری مراقبت ويژه

 

 

 

 

 نکات مهم 

اگر نويسندگان کتاب، شش نفر يا کمتر از شش نفر بودند، بايد نام همه آنان درج شود. در هنگام تايپ اسامی، بين  .1

 ل، نقطه بگذاريد. هر اسم، يک ويرگول و سپس يک فاصله قرار دهيد. پس از تايپ آخرين اسم، به جای ويرگو

Smithline HA, Mader TJ, Ali FM, Cocchi MN. Determining pretest probability of DVT: clinical intuition 

vs. validated scoring systems. N Engl J Med 2003 Apr 4;21(2):161-2.  

ده و پس از درج يک ويرگول و يک فاصله، اگر اسامی افراد بيش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تايپ کر .9

 را تايپ کنيد سپس يک نقطه و يک فاصله درج نماييد.  ”et al‘عبارت 

Gao SR, McGarry M, Ferrier TL, Pallante B, Gasparrini B, Fletcher JR, et al. Effect of cell  confluence on 

production of cloned mice using an inbred embryonic stem cell line. Biol Reprod 2003;68(2):595-603   

به صورت مخفف بنويسيد.  Medlineرا مطابق سبک مدالين  شماره مجله ضروری است عنوان مجلهنوشتن جلد و  .3

 در واقع شيوه نگارش مشخصات مقاله در پايگاه اطالعاتی مدالين به سبک استاندارد ونکوور است.

 Br J Urology      ای به جBritish Journal of Urology  

N Eng J Med   به جای  Medicine of New England Journal 

Am J Hum Genet    به جایAmerican Journal of Genetics  

 مثالهای ديگر برای مقاله چاپ شده در مجالت:

    ضميمه يک جلدVolume with supplement 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ 

Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82. 

 نام 

عنوان 

 مقاله

اسامی 

نویسندگان 

 نویسندگان

شماره 

 صفحه

و شماره دوره سال انتشار  عنوان مقاله 
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     ضميمه يک شماره Issue with supplement 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 

1996;23(1 Suppl 2):89-97. 

       بخشی از يک جلد    Volume with part  

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. 

Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6. 

 بخشی از يک شماره           Issue with part 

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z 

Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8. 

 

 کتاب انگليسی

 مشخصات کتاب به شکل زير نوشته می شود: 

ايش)نقطه( محل نشر): ( )نقطه( نام کتاب)نقطه(شماره وير نام خانوادگی نويسنده )فاصله( حرف يا حروف اول نام کوچک

 ( سال انتشار)نقطه( ;ناشر)

 

Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 2004.  

 اسامی افراد به همان ترتيب درج آنها در کتاب تايپ شوند. 

               ;2nd ed ; 4th ed ; 3rd edشماره ويرايش مثل: 

 است به جای  نويسنده، ويراستار يا سازمانی مسئول تهيه اثر باشد، به مثالهای زير توجه کنيد. ممکن 

 ويراستار /گردآورنده به عنوان نويسنده 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 

1996. 

 يسنده و ناشر سازمان به عنوان نو 

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 

1992. 

 استفاده فصلی از کتاب 

( ): ( نام خانوادگی نويسنده يا  Inنام خانوادگی نويسنده فصل ) فاصله( حرف اول نام کوچک )نقطه( نام فصل )نقطه( )

( سال  ;ستار کتاب )فاصله( حرف اول نام کوچک )نقطه( نام کتاب )نقطه( شماره ويرايش )نقطه( محل نشر ): ( ناشر)ويرا

  انتشار)نقطه(صفحه اول)خط تيره( صفحه آخر فصل)نقطه(
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 به مثالهای زير توجه کنيد: 

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: 

pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78. 

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in 

health. 2nd ed. London: Academic Press; 1976. p. 165-78. 

 نکات مهم

 ، عنوان و همچنين کلمات و نامهای خاص را با حروف بزرگ تايپ کنيد.اولين حرف نام نويسنده، ويراستار .1

نام  بيش از يک شهر وجود  محل نشر يعنی اولين شهری که در پايين صفحه عنوان کتاب نوشته شده است . اگر .9

 و نظاير آن خودداری کنيد.   Britaniaيا  USAدرج کنيد. از به کار بردن کلماتی مانند  نام اولين شهر را طفق  دارد،

 اسم ناشر را بطور کامل و خوانا بنويسيد.  .3

)نقطه( را تايپ کنيد و سپس شماره صفحات منبع مورد استفاده را بنويسيد.  Pبرای شماره صفحه نخست حرف  .4

 مثل: 

p. 122-9 

p. 1129-57 

فحات مختلف يک منبع استفاده کرده ايد و شماره صفحات هم پشت سرهم و متوالی نيست، مشابه مثال زمانی که از ص

 زير عمل کنيد:  

p. 333,338,340-5 

چنانچه کتاب مورد استفاده از چند جلد تشکيل شده ، شماره جلد را پس از تاريخ انتشار و قبل از صفحات بنويسيد.  .5

 استفاده کنيد. مثل:  Volد( ، از کوتاه شده آن يعنی )جل Volumeبجای استفاده از کلمه 

6. New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 134-48. 

 منابع الکترونيکی    

؛ کتابهای الکترونيکی  Electronic Journals؛ مجالت الکترونيکی  Web Pages؛  صفحات وب Softwareعبارتند از: نرم افزار  

Electronic Books گاههای اطالعاتی و پايDatabases  . 

منابع اينترنتی ثابت نيستند. يعنی ماهيت اطالعات در اينترنت متغير بوده و ممکن است هر لحظه نشانی يک سايت تغيير کند 

 متفاوت از اطالعات پيشين باشد . "و يا هر روز اطالعات جديدی وارد صفحات سايتها شود که ممکن است کامال

 Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: 

URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003. 

 .Kilmartin M  :نويسنده  -1

 9113و سال انتشار مطلب   .Women in GP: a strategy for women GPs :عنوان صفحه)مدرک( -9

 .RACGP Online  :عنوان وب سايت -3

 و سپس نشانی اينترنتی “  ”:Available atدرج عبارت  -4

 .Accessed Jul 30, 2003  'تاريخ مشاهده صفحه -5
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 اگر صفحه اينترنتی دارای نويسنده است مانند مثال زير عمل کنيد. 

McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. 2003. Available at: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed Sep16, 2004. 

 اگر صفحه اینترنتي نویسنده ندارد،  ابتدا عنوان مطلب را درج کنيد: 

High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002. 

  ProQuestمقاله يک مجله الکترونيکی موجود در پايگاه اطالعاتی تمام متن 

 برای درج مشخصات مقاله يک مجله الکترونيکی موجود در پايگاههای اطالعاتی مختلف مانند مثال زير عمل کنيد. 

ليسی به کار می بريد. تنها تفاوت، درج مشخصات مقاله مجله الکترونيکی مشابه مواردی است که برای درج مشخصات مقاله انگ

 ;proquest; Elsevierو ذکر نام پايگاه اطالعاتی مانند  ”نشريه الکترونيکی “به معنای   [serial online]درج  عبارت 

ScienceDirect; Blackwell Synergy  و نظاير آن است 

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with 

donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest , 

Accessed Dec 19, 2003. 

 کتاب  الکترونيکي 

 کنيد: ، مانند مثالهای زير عملاست CDاگر از متن کتابی استفاده می کنيد که به شکل 

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998. 

Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: Micromedex; 1999. Based 

on: Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press; 1999. 

-book on CD]اگراز متن کتابی استفاده می کنيد که در محيط اينترنت است، مشابه مثالهای باال بنويسيد و به جای عبارت 

ROM]   عبارت[book online]  .را جايگزين کنيد 

Author's surname Initials. Title of paper. In: Editor's surname Initials, editor. Title of the Conference; Date 

of conference; Place of publication: Publisher's name; Year of Publication. p. page numbers.  

Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, Chenoweth J, editors. Proceedings 

of the 4th Congress of the Australian Perinatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Perinatal 

Society; 1987. p. 190-6.  


