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   راهنماي

  نامه پايان تدوين
  

  

  

  7/2/94جلسه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ  مصوب
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 قدمهم

 :محترم دانشجوي

 كـار،  عملي مراحل انجام زا پس كه نامه پايان نگارش نحوه و دهي سامان چگونگي شرح به حاضر نوشته

 و تخصصـي  دكتـراي  ارشد، كارشناسي جمله از مختلف مقاطع در علمي درجه اخذ در فعاليت مهمترين

 .است پرداخته باشد، مي تخصصي فوق

 .كنـد  راهنمايي كامل نامه پايان يك نگارش در را شما تا است شده نگاشته اي ساده شيوه به راهنما اين

 مطالعـه  دقت به را راهنما اين مطالب نامه، پايان نگارش به اقدام از قبل كه دشو مي توصيه شما به پس

 هاي اندوخته ماندگار گنجينه و تحصيلي دوران پژوهشي وردهايادست نوشتاري حاصل نامه، پايان .نماييد

 در استانداردها رعايت .دشو نوشته مشخصي قالب در و زياد بسيار دقت با بايد كه است دانشجو هر علمي

 ضروري بسيار مناسب آرائي صفحه و مختلف هاي قسمت تدوين در منطقي توالي رعايت مطالب، نگارش

 لحـاظ  از نامـه  پايـان  كه طوري به شود رعايت مربوطه قوانين بايد نيز صحافي هنگام در ضمن در .است

 .باشد درخور و زيبا نمايي داراي ظاهري
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 نامه پايان تدوين از هدف -1

 نامه پايان در. است علمي اصول و مستندات با مطابق پژوهش، هاي يافته ارايه نامه پايان تدوين از هدف

 هـاي  فرضـيه  و شود داده پاسخ بود شده مطرح تحقيقاتي طرح نامه پرسش در قبال كه سئواالتي به بايد

 دقيقا مستندات و ها پاسخ يافتن چگونگي كار، انجام هاي روش همچنن .ندگير قرار بحث مورد پژوهشي

 .شوند مشخص

 در كنـد  مي بررسي را شما نامه پايان كه فردي كه است ضروري نكته اين به توجه نامه پايان تدوين در

 :است زير هاي پرسش براي پاسخي يافتن صدد

  است؟ شده مطرح سؤالي چه تحقيق اين در - 1

   است؟ داشته را كردن بررسي ارزش و بوده مناسبي سؤال شده، مطرح سؤال آيا  2-

  است؟ نداشته وجود پاسخي قبل از نامه، پايان در شده مطرح والس براي آيا  3-

  است؟ كننده متقاعد شده، مطرح سؤال به پاسخ آيا  4-

   است؟ داشته سزايي به نقش موجود علم افزايش در نامه پايان هاي يافته آيا  5-

                  ايـن  انجـام  اينكـه  اثبـات  و باال سواالت به پاسخ در نامه، يانپا در شده مطرح مسئله واضح و روشن بيان

 تـازگي  و ارزش اثبـات  بـراي  .است ضروري و الزم است، داشته بشري دانش افزايش در سهمي نامه پايان

 هـاي  نوشـته  سـاير  و مقـاالت  كتـب،  روي بر جامع و كامل نگرشي بايد دانشجو شده، مطرح علمي اصول

 مراجع به مستقيم اشاره با سپس و باشد داشته آن با مرتبط مسائل و شده مطرح موضوع مورد رد موجود

 نامه پايان در شده مطرح سؤال براي پاسخي قبل از كه دهد نشان موجود علمي منابع به دوباره نگاهي و

   .است داشته را بررسي و تحقيق ارزش موضوع و ندارد وجود

 و كـرد  نظر تجديد آن در بايست مي ندارد، دربر را فوق سؤاالت مورد در فيكا هاي جواب نامه پايان اگر

  .آورد عمل به را الزم اصالحات

  

  نامه پايان عمومي ساختار-2

 اصـول  كـه  شـده  ريزي طرح اي گونه به گرديده، ارائه نامه پايان براي مختصر اين دركه  عمومي ساختار

 استفاده مورد اي نامه پايان هر براي عمومي ساختار اين .ردبرگي را نامه پايان مهم هاي بخش نوشتن كلي

 .گيردمي  قرار

 فايـل  صورت به ها نامه پايان اغلب و است تر رايج ديجيتالي، كامالً صورت به نامه، پايان نگهداري امروزه

 توسـط  بيشـتري  سـهولت  بـا  نامـه  پايـان  كـه  اسـت  ترتيـب  ايـن  به .شوند مي نگهداري نيز  PDF هاي

 ايـن  گرفتن نظر در با و دقت با را نامه پايان بنابراين .گيرد مي قرار مطالعه مورد دنيا سراسر رانپژوهشگ

 .بنويسيد احتماالت

 و نماينـد  مطالعـه  دقـت  با را نامه پايان راهنما، استاد همچون نيز نامه پايان مشاور اساتيد كه است الزم

 عالقه مورد كه را نامه پايان هاي بخش بعضي ات بخواهيم گروه اعضاي ساير از كه است مناسب همچنين

 در بتواننـد  اسـت  ممكـن  زيـرا  نماينـد،  مطالعه باشد مي مرتبط ايشان تخصص موضوع با يا است ايشان

 به .دهند ارائه ارزشمندي هاي كمك نامه پايان هاي يافته خصوص در بحث و نگارش نحوه بهبود راستاي



۴ 

 

 وقـت  اتـالف  موجب تا دهيد، تحويل را شده ويرايش هاي نسخه فقط بخش اساتيد ساير و مشاور اساتيد

  .دنگرد ساختاري و اماليي دستوري، نكات تصحيح براي آنان

  

  نامه پايان مختلف هاي قسمت -3

 :است زير هاي بخش شامل شود، مي ارايه تكميلي تحصيالت به كه نامه پايان ره

 فارسي زبان به نامه پايان جلد  -

 )الرحيم الرحمن اهللا بسم(  نامه نپايا اول صفحه  -

   فارسي زبان به نامه پايان مشخصات صفحه  -

 )اختياري(  تقديم صفحه  -

 )اختياري(  سپاسگزاري صفحه  -

  فارسي چكيده يا خالصه  -

   مطالب فهرست  -

   نمودارها و ها شكل ،ولاجد فهرست  -

  )نياز صورت در( اختصاري هاي نشانه فهرست - 

  مقدمه  :اول فصل  -

 روشها و مواد  :دوم فصل - 

 نتايج  :سوم فصل  -

 گيري نتيجه و بحث: چهارم فصل - 

  ).در ادامه فصل چهارم بوده و بخش جداگانه اي نمي باشد( پيشنهادات  -

   منابع فهرست - 

    )و جزء صفحات پايان نامه محسوب نمي گردد ،نياز درصورت(ضميمه  -

    )3فرم شماره ( دفاع از پايان نامهصفحه ي ارزشيابي و  -

   انگليسي زبان به چكيده  -

   انگليسي زبان به نامه پايان مشخصات صفحه  -

  انگليسي زبان به نامه پايان جلد  -

  
  

  

  

  

  

  

  



۵ 

 

  فارسي زبان به نامه پايان جلد -1-3

و به ترتيب ذيل درج  جلد پايان نامه بايد از جنس كالينگور باشد و نوشته هاي روي جلد با حروف طاليي

  .گردد

  كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه آرم

  )ميلي متر 33x25در ابعاد (

  

  كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه

  )شود نوشته قسمت اين در دانشكده نام( ...... دانشكده

  گروه مربوطه 

 

  )شود نوشته قسمت اين در نامه پايان عنوان(

  

 

 :توسط

  )شود نوشته قسمت اين در دانشجو نام(

  

 

 فوق/تخصصي /  PhDدكتراي  /حرفه اي يادكتر /ارشد كارشناسي (درجه اخذ جهت

  رشته نام(  رشته در )تخصصي

  )شود نوشته قسمت اين در دانشجو تحصيلي

  

  

 

  ييراهنمابه 

  )شود نوشته راهنما و عنوان دكتر اساتيد /استاد و نام خانوادگي نامفقط (

  

  

 

  شمسي هجري به نامه ازپايان دفاع سال و ماه                                                 :شماره پايان نامه

  

  

  )منظور از شماره پايان نامه شماره طرح تحقيقاتي قيد شده در قرارداد مي باشد(
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  )ضخامت پايان نامه(عطف  -2-3

  :موارد مندرج در عطف جلد پايان نامه به ترتيب  ذيل مي باشد 

  . كاراكتر درج شود 50به اندازه حداكثر : ايان نامه عنوان پ -الف

  . درج شود دانشجونام و نام خانوادگي : نام ارائه دهنده  -ب 

  . سال تحصيلي كه دفاع پايان نامه در آن صورت گرفته درج شود: سال تحصيلي  -ج

    رنگ جلد پايان نامه -3-3

  –سـورمه اي  : سـتياران مقطـع تخصصـي    د –مشـكي  : رنگ جلد پايان نامه براي مقطع فوق تخصصـي  

سبز و دانشجويان دكتـراي حرفـه    :دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد –قهوه اي:  Ph.Dدستياران مقطع 

  .مي باشد آلبالويي :آبي و داروسازي :دندانپزشكي -طوسي :پزشكي اي
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  ه   نام پايان اول صفحه -4-3

  .گردد مزين همتا بي پروردگار نام به نامه پايان هصفح اولين كه است شايسته
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 فارسي زبان به نامه پايان مشخصات صفحه -5-3

  .گردد تنظيم زير صورت به بايد و است نامه پايان شناسنامه بيانگر صفحه اين

  متر سانتي                 3

  
  خدا نام به

 

 

  :عنوان

 

 

 :توسط

  دانشجو نام

 

  

  ....رشته ي در ....  جھت اخذ درجه  هنام پايان

                                                                      

  اساتيد راهنما/ استاد

  

  اساتيد مشاور/ استاد
   

  

  

 دانشكده / گروه

 كرمانشاه پزشكی علوم دانشگاه

  ايران -كرمانشاه

 

  

  »نامه براي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه محفوظ است حق استفاده از مفاد اين پايان«         

        

  

  دفاع سال و اهم

  

          

 

  

سانتي متر      4
سانتي متر      3

سانتي متر      3
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  تقديم-6-3

 يـا  فـرد  نـام  ذكـر  به اختصاص صفحه اين .است اختياري نامه پايان به صفحه اين كردن اضافه و نگارش

 بسـتگي  شـخص  سـليقه  به صفحه، اين نگارش نحوه .ودش مي تقديم ايشان به نامه پايان داردكه افرادي

  .دارد

 

   اسگزاريپس -7-3

 اين نجاما در كه موسساتي يا اشخاص همكاران، ساير نامه، پايان مشاور و راهنما استادان از صفحه اين در

 مـي  سپاسـگزاري  رسمي بصورت اند، نموده ياري مالي يا تكنيكي آزمايشگاهي، علمي، نظر از نامه پايان

  .شود

  

     فارسي چكيده يا خالصه -8-3

 كلمـات  و بحـث  نتايج، ها، روش و مواد اهداف، مقدمه، هاي بخش شامل بايد خود نامه پايان هر خالصه

 .باشد كليدي

 نوشـته  بقيـه  خوانـدن  بـراي  را خواننده تا باشد جذاب اي گونه به بايد نامه پايان چكيده آغازين جمالت

 قرار بحث مورد را آن اينكه يا پردازد مي آن حل به نامه پايان كه اي مسئله بايد مقدمه در .سازد ترغيب

 گروه .گردد مطرح آن انجام از هدف و پژوهش اين انجام لزوم آن، از پس و شود بيان اختصار به دهد، مي

 .گردد عنوان آمده دست به نتايج مهمترين خالصه و شوند بيان مجمل طور به ها روش و مواد ها، بندي

 ارايه پايه اين بر منطقي استدالل و شوند داده ربط ها يافته و نتايج مختصر، طور به بايد بحث قسمت در

 .شود

 بـه  باشـد  تحقيـق  موضـوع  با ارتباط در كامال كه كليدي عبارت يا واژه 3-10بين  كه است الزم پايان در

كلمه و حتي االمكان در  300اكثر چكيده پايان نامه بايد حد .شود نوشته و برگزيده كليدي كلمات عنوان

  . يك صفحه باشد

 

     مطالب فهرست -9-3

 است و نامه پايان متن در مندرج مطالب كليه رئوس فهرست و مختلف هاي فصل عنوان شامل بخش اين

 عنـوان،  هر روبروي و شوند مي آورده فهرست صفحه در نامه، پايان متن در نشد ارايه ترتيب به عناوين

 .گردد مي ذكر است شده نگاشته آن در مطلب يا عنوان آن كه نامه پايان از اي هصفح شماره

 :شود توجه زير نكات به رابطه اين در

 .شوند نمي ذكر فهرست اين در اند شده آورده مطالب فهرست صفحه از قبل كه صفحاتي 1-

 التين عداد با بايد ها عكس و نمودارها ها، شكل ، ها جدول فهرست مطالب، فهرست چكيده، صفحات 2-

 .شوند گذاري شماره رقمي اعداد با بايد نامه پايان صفحات ساير .شوند گذاري شماره

 زير در مطالب فهرست از اي نمونه .شوند نوشته چين وسط صورت به و صفحه پايين در بايد ها شماره 3-

 :است شده آورده



١٠ 

 

  

  

  

  مطالب فهرست

 

  صفحه                                                                                          عنوان                               

 

  III  . .............................................................................................................................................ها جدول فهرست

   IV .................................................................................................................................................اه شكل فهرست

 V ................................................................................................................................................... نمودارها فهرست

 VI................... ............................................................................................................................. ها عكس فهرست

 1................................................................................. ........................................................... مقدمه : اول فصل

 11........................................ ......................................................................................................... تاريخچه 1 -2-

 14.................................................................................................................................. مايكوباكتريولوژي 2 -2-

 14................................................................................................ ..................................... مورفولوژي 1 -2 -2-
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 89.......................................................................................................................منابع فهرست

 )از اين قسمت به بعد جزء صفحات پايان نامه محسوب نمي شود(  ها پيوست

   انگليسي به چكيده

  به انگليسي نامه پايان مشخصات صفحه
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   نمودارها و ها شكل ها، جدول فهرست -10-3

 اي داگانـه ج  فهرسـت  اند، شده آورده نامه پايان متن در كه نمودارهايي و ها شكل ها، جدول براي بايد

 .شود تهيه

 شـماره  نامـه  پايان متن در شده ارايه ترتيب به كه است نمودار يا شكل جدول، عنوان شامل فهرست هر

 دهد مي اختصاص خود به را اي شماره نامه، پايان متن در نمودار، يا شكل جدول، هر ..شوند مي گذاري

 و شماره روبروي .ميشود نوشته نمودار و شكل يا جدول، عنوان از قبل مربوطه فهرست در شماره اين كه

 .شود مي ذكر نامه پايان در مربوط ي صفحه شماره نمودار، يا شكل جدول، عنوان

 از ترتيـب  بـه  فرعي و اصلي اعداد كه شود مي انجام صورت اين به نمودار يا شكل جدول، گذاري شماره

 :كنيد توجه زير مثال به .شود مي آورده راست به چپ

  )2 -3 شكل(  شود مي گذاري شماره صورت اين به فصل سومين در موجود شكل دومين -

  

   اختصاري هاي نشانه فهرست - 11 -3

 است بهتر است، شده استفاده مكرر صورت به اختصاري هاي نشانه يا ها عالمت از نامه پايان متن در اگر

 آن كامل نام اختصاري، عالمت هر يروبرو كه ترتيب اين به شود تدوين الفبايي فهرست يك آنها براي كه

  .شود نگاشته

  

   نامه پايان مختلف فصول نگارش نحوه به راجع كلياتي -12-3

  .محتواي متن اصلي پايان نامه بايد براساس متن مصوب پروپوزالهاي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه باشد

 تحقيقـات  و مطالعـات  بـر  وريمـر  و مقدمـه  اول فصل شامل كه است اصلي فصل چهار داراي نامه پايان

 فصل هر .باشد مي گيري نتيجه و بحث چهارم فصل و نتايج مسو فصل ،ها روش ومواد  ومد فصل گذشته،

اين  .گردد مي ذكر زير، نمونه مطابق فصل، عنوان و شماره آن در كه شود مي شروع مستقل صفحه يك با

   ).زير الگوي طبق(صفحه فاقد شماره صفحه مي باشد 
  

  

 اول لفص

   مقدمه
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در مواردي كه براي يك واژه كلمه . در نگارش پايان نامه ها حتي االمكان از واژه هاي فارسي استفاده شود

ييـر دهـد، واژه  انگليسـي    غمعادل فارسي وجود نداشته باشد و يا استفاده از كلمه فارسي مفهوم متن را ت

ين باري كه در متن استفاده مي شود با درج شـماره  معادل اصطالح علمي بكار برده شده را بايد  براي اول

قلـم مـورد   . و در زير نويس توضـيح آن قيـد گـردد    كردي كوچك در باال و سمت راست عبارت مشخص 

در مورد اختصارات نيز در اولـين بـاري كـه     .استفاده براي زير نويس نبايد با قلم متن اصلي يكسان باشد

بديهي است كـه در مـوارد اسـتفاده ي    . يس بطور كامل نوشته شونداستفاده مي شوند بايد بصورت زير نو

   .بعدي از عبارت مورد نظر، فقط كلمه اختصاري انگليسي بكار خواهد رفت

  

  مقدمه  :اول فصل -13-3

ر اين فصل توضيحاتي در مورد موضوع مورد مطالعـه  د .است نامه پايان اصلي متن از بخش اولين مقدمه،

است رفرانس هر مطلبي كه در اين فصل ارائه مي شود در پايان جلمه يـا پـاراگراف و   الزم  .داده مي شود

حتي در وسط جمله با شماره مشخص شده و رفرانسها به ترتيب استفاده در مـتن، در قسـمت منـابع بـه     

طور كامل معرفي شوند و بطور مختصر ضرورت انجام كار، اهداف تحقيق و فرضيات يـا سـئواالت تحقيـق    

اهداف، يعني آنچه محقق بـراي رسـيدن بـه آن، تحقيـق مـي كنـد و در هنگـام تنظـيم         . مي شودعنوان 

پروپوزال پايان نامه آنها را مشخص نموده است، فرضيات يعني آنچه با پذيرفتن يا رد آنها، به هـدف مـي   

در مطالعـات  . اهداف و فرضيات به صورت جمالت خبري مشخص و قابل ارزيـابي ذكـر مـي گردنـد     .رسد

 در اي زمينـه  پـيش  اطالعـات  ارايـه  واقـع،  در .توصيفي به جاي فرضيات، سئواالت تحقيق ذكر مي شـود 

 از يا زمينـه  اطالعـات  داشـتن  نامه، پايان لبامط درك براي اگر ويژه به است، ضروري نامه پايان ابتداي

 اي زمينـه  پـيش  و اوليـه  اطالعـات  حاوي بايد نامه پايان از بخش اين پس .باشد الزم مختلف مقوله چند

 پرداختـه  واضـحات  توضيح به نبايد بخش اين در .است كننده كمك نامه پايان مطالب درك در كه باشد

   .است نامه ايانپ مطالب درك براي خوانندگان ذهن كردن آماده قسمت اين نگارش از هدف بلكه شود

 مورد مقوله روي بر گذشته در كه تحقيقاتي و مطالعات بررسي به گذشته تحقيقاتقسمت مروري بر  در

 صـورت  بـه  گذشـته  تحقيقـات  بيان تنها بخش، اين نوشتن در .شود مي پرداخته است، گرفته انجام نظر

 بـه  آنهـا  نتـايج  نهايـت  در و شـوند  بندي دسته مشابه تحقيقات بايد بلكه نيست، نظر مورد هم سر پشت

 ايـن  در .نمايـد  القـا  خواننـده  ذهن در را نظر مورد مطلب از كلي بندي جمع يك كه گردند ارايه طوري

 كه باشد اي گونه به بايد نوشتار روند اما شود، نمي ذكر نامه پايان دهنده ارايه فرد شخصي نظريه بخش

  .نمايد روشن را موجود اشكاالت يا ابهامات قبلي، كارهاي نواقص

  . درصد كل حجم پايان نامه باشد 35يشتر از بتعداد صفحات مقدمه نبايد : توجه

  

  

  

  



١٣ 

 

  

  

   مواد و روشها   :دوم فصل -14-3

در اين فصل موارد زير شرح داده مي شوند ولي نتايج تحقيق ارائه نمي گردند، مواد و دسـتگاههاي مـورد   

نمونـه هـاي   ... ) سن، وزن، حجـم،   (و مشخصات ... ) نه خون، انسان، جانور، نمو (استفاده و همچنين نوع 

مورد استفاده، طريقه نمونه گيري، انتخاب نمونه ها، زمان و مكان نمونه گيري و نحوه گروه بنـدي نمونـه   

ها و روش انجام آزمايشات مختلف بر روي هر يك از گروهها به تفكيـك و بـا ذكـر جزئيـات روش، ذكـر      

  .بندي نتايج و روشهاي آماري مورد استفاده محدوديتها، نحوه جمع

 :شود توجه زير موارد به توضيحات اين ارايه در 

 .شود نگاشته مجهول افعال با جمالت كه است بهتر 1-

 در آزمايش مورد هاي نمونه تعداد بندي، گروه نحوه آزمايش، مورد هاي نمونه ويژگي آزمايش، شرايط 2-

 .شود داده شرح دقت با ... و گروه هر

 بخواهد ديگري فرد اگر كه طوري به شود، داده توضيح دقيق جزييات بيان با مطالعه، انجام هاي روش 3-

 .دهد انجام را امر اين مشكل بدون بتواند كند تكرار را آزمايش

 انـد،  كـرده  گـذاري  پايه را ها آن پژوهشگراني قبال كه است هايي روش آزمايش، انجام هاي روش اگر 4-

 و شـود  داده توضـيح  كلي طور به آزمايش روش است بهتر حالت اين در و نيست الزم جزييات متما ذكر

 .گردد ذكر )نظر مورد هاي رفرنس( مربوط منابع يا منبع

 است الزم است، شده انجام متعددي هاي آزمايش تحقيق، موضوع مختلف هاي جنبه بررسي براي اگر 5-

 .شود آورده قسمت اين در مربوطه آزمايش حشر و شود مشخص عنوان يك با كدام هر كه

 .شود بيان آنها قبولي و اعتبار ميزان و ها فرضيه ها، محدوديت 6-

 .شود ذكر ها داده تحليل و تجزيه آماري هاي روش و استفاده مورد آماري افزار نرم 7-

 

    نتايج  :سوم فصل -15-3

 :شود توجه زير موارد به نتايج ارايه براي .شود يهارا قسمت اين در بايد آزمايشات از آمده دست به نتايج

 .شود استفاده گذشته زمان با هاي فعل از كه است بهتر بخش اين نگارش براي 1-

 در را گوناگوني موضوعاتي و است طوالني نتايج بخش اگر و شود معرفي منطقي نظمي با بايد ها داده 2-

 .گردد انجام جداگانه طور به بايد موضوع هر نتايج بيان گيرد، مي بر

 در تـوان  مـي  را نتـايج  .است مهم بسيار نتايج ارايه در دقت و نتايج ارايه روش انتخاب بخش، اين در 3-

 .كرد ارايه معمول هاي روش ساير يا و تصوير يا نمودار رسم با جدول،

   .باشد گويا كامال بايد نمودارها و تصاوير جداول، به مربوط توضيحات- 1- 3

 زيـر  در نمودارها و تصاوير به مربوط توضيحات و جدول باالي در بايد جداول به مربوط توضيحات- 2 -3

 .شود نوشته آنها
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 نظر از كه هايي تفاوت دادن نشان و نمونه تعداد گيري، اندازه واحدهاي ذكر جداول، و نمودارها در- 3 -3

 .است ضروري مرسوم عاليم با هستند، دار معني آماري

 آنهـا  تفسـير  و تعبيـر  از ولـي  شـود  اشـاره  آمـده  دست به منفي و مثبت نتايج به بايد قسمت ناي در 4-

 .گردد خودداري

پس از توضيح هر مطلب، شكلها و نمودارها مربوط به آن بالفاصله قرار مي گيرند تا دسترسي و درك آنها 

نمايي شكلهاي ميكروسكوپي  درشت و الزم است نمودارها به صورت سياه و سفيد تهيه شوند .آسانتر باشد

  . مي بايست به نحوي مشخص گردد

   و نتيجه گيري بحث  :چهارم فصل -16-3

 معنـاي  بايـد  قسـمت  اين در .باشد بخش اين نگارش نامه، پايان نگارش مراحل دشوارترين از يكي شايد

  .شود بيان نامه پايان هاي يافته

مي شوند، نتايج تحليل شده و نتـايج بدسـت آمـده     در اين فصل اهداف دوباره به صورت خيلي كوتاه ذكر

به عبارت ديگر در بحـث، ارتبـاطي   . بطور منطقي با نتايج كارهاي ديگران مقايسه شده و تفسير مي گردد

واضح بين اين پژوهش و كارهاي قبلي كه در اين زمينه انجام شده برقرار ميگـردد، در اينجـا مـي توانيـد     

را بحث كنيد، يافته هاي خود را به يافته هاي حاصل از پژوهشـهاي قبلـي   علت وقوع يا عدم وقوع مسائل 

  مرتبط كنيد و در صورتي كه اين يافته ها با يكديگر همخواني ندارد، علت آن را ذكر كنيد، نبايـد مجـدداً  

. در نهايت نتيجه گيري كلي و جمع بندي خود را بطور مستدل ذكر كنيد. تك تك جزئيات را تكرار كنيد

 ).رفرانس مربوط به مطالعات ديگران با ذكر شماره در انتهاي هر مطلب مشخص شود: ذكر ت( 

 .شـود  تقسيم منطقي هاي بخش به فرعي، هاي سرفصل كمك با بايد بحث پژوهش، هاي يافته اساس بر

 مـورد  موضـوع  خصـوص  در شـده  اثبـات  حقايق ذكر با بايد را بررسي و بحث بخشها، اين از كدام هر در

 مورد در بحث سپس نمود، بيان را آمده بدست نتايج مهمترين مختصر، جمله چند در و كرد آغاز تحقيق

 بر بايد نتايج تفسير و تعبيرگردد و  برقرار نتايج ميان ارتباط بايد بحث در. كرد آغاز را آمده دست به نتايج

 حاصـله  نتـايج  ميـان  ارتبـاط  و پذيرد صورت است، شده ارائه مقدمه بخش در كه اي زمينه پيش اساس

 .گردد تبيين نامه پايان اصلي سؤال و كنوني

  

    گيري نتيجه -1-16-3

 واساسـي  ترين مهم قسمت اين در .شود نوشته گيري نتيجه عنوان تحت قسمتي بايد بحث اتمام از پس

 در شـده  مطـرح  سـؤال  به توجه با و شود مي نگاشته آمده، دست به مشاهدات و نتايج از كه بياني ترين

 مشاهدات .شود داده توضيح آمده بدست ها بررسي و ها بحث انجام راستاي در كه نتايجي بايد نامه پايان

 گرديـده  كنـوني  كـار  به منجر كه جديدي هاي ديدگاه به و شود عنوان خالصه صورت به جديد تعابير و

 .گردد اشاره است

 نظر در آينده تحقيقات و كار اصالح براي هك مواردي و پيشنهادات ها، توصيه معموال بخش، اين پايان در

  .شود مي عنوان است، محقق
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   منابع فهرست -17-3

در اين بخش مشخصات منابع مورد استفاده به ترتيب استفاده در متن ارائه مـي گـردد و نبايـد فهرسـت     

ع طبـق فورمـت   نحوه معرفي منـاب ( مقاالت و كتابها يا منابع فارسي و انگليسي به طور مجزا نوشته شوند 

  . )مي باشد كه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه جهت نوشتن پروپوزال ارايه گرديده است ونكور

 

    ) ها پيوست(ضميمه  -18-3

 بررسي براي آنها، به اشاره اما نيست، نامه پايان اصلي ساختار جزو كه شود مي ذكر مطالبي بخش اين در

ضميمه فاقد  .است ضروري و الزم وي، بيشتر چه هر كردن اعدمتق و خواننده توسط نامه پايان مطالعه و

 . به آن شماره صفحه داده شودشماره صفحه رقمي مي باشد اما مي توان توسط اعداد التين 

 :باشد زير موارد شامل تواند مي ها پيوست

 .نيستند دسترس در راحتي به كه مراجعي اطالعات يا مطالب  -

 .كند دهي جهت نامه پايان كار راستاي در درستي به را وانندهخ ذهن كه كليدي مقاله يك  -

 آمده دست به اطالعات نبايد جداول اين محتويات( باشند صفحه دو يا يك از بيشتر كه هايي جدول -

 .)باشد نامه پايان در شده انجام آزمايشهاي از حاصل

 .باشند صفحه دو يا يك از بيش كه محاسباتي  -

 .است گرفته قرار استفاده مورد تحقيقاتي طرح در كه اي پرسشنامه - 

 .است گرفته قرار استفاده مورد تحقيقاتي طرح در كه بيماران از نامه رضايت فرم -

 .است شده چاپ نامه پايان تحقيقي طرح از كه مقاالتي يا مقاله نويس پيش يا اصل  -

  .باشد نامه پايان تكميلي روندهاي به مربوط كه جزئياتي  -

 

    صفحه ي ارزشيابي و دفاع از پايان نامه -19-3

فرم ( شود قرار گرفتهاصل فرم صورتجلسه و تاييد هيات داوران پس از تكميل امضاء در انتهاي پايان نامه 

   .البته امضاي قسمت رياست دانشكده و معاونت آموزشي پس از صحافي تكميل ميگردد .)4شماره 

  

   انگليسي زبان به چكيده - 20-3

 گردد ترجمه فصيح انگليسي زبان به نامه پايان فارسي چكيده متن كه است بهتر بخش اين نوشتن ايبر

اندازه فونت مورد استفاده براي  .شود رعايت بخش اين در چكيده نوشتن و انگليسي نگارش قواعد تمام و

مي  Times New Romanو قلم آن  12نوشتن اين بخش و تمام كلمات انگليسي داخل متن پايان نامه 

  . باشد
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    انگليسي زبان به نامه پايان مشخصات صفحه -21-3

. كامال شبيه صفحه معادل فارسي خود باشد بايد و است انگليسي زبان به نامه پايان شناسنامه صفحه اين

 . سانتيمتر باشد 3سانتيمتر و بقيه جهات  4تنها تفاوت آن اين است كه فاصله از سمت چپ بايد 
  

   انگليسي زبان به نامه پايان جلد - 22-3

 .شود تنظيم زركوب صورت به و جلد فارسي مطابق بايد نامه پايان جلد پشت مطالب
  

 كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه آرم

Kermanshah University of Medical Sciences 

School of … 

Title: 

 

By: 

(Name of the student) 

 

For the Degree of …  

Subspecialty in: 

(Field of study) 

 

Thesis Advisor: 

(Name of the advisor) 

 

Thesis number:                         (Month and Year of persentation) 
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 نامه پايان متن بازنگري -4

 بـازنگري  نگامه در و شود بازنگري شده، نوشته متن بايد آن، اتمام از پس و نامه پايان نوشتن هنگام در

 :داشت نظر مد بايد را زير موارد

 .باشند شده نوشته صحيح ديكته با بايد انگليسي يا فارسي كلمات- 1

 بايـد  جملـه  هـر  .باشـد  شـده  رعايت كامل طور به انگليسي يا فارسي زبان نگارشي و دستوري قواعد -2

 قوانين .باشد برقرار هماهنگي  )دنبو جمع يا مفرد نظر از( فعل و فاعل ميان باشد، داشته صحيح ساختار

 .شود رعايت ).... و كاما نقطه،( گذاري عالمت به مربوط

 .شود حاصل اطمينان جمالت بودن كامل از -3 

 .شود پرهيز طوالني جمالت بردن بكار از  -4

 .شود خودداري هم سر پشت منفي كلمه دو بردن بكار از  -5

  .شود خودداري پذير كميت مفاهيم توصيف براي كيفي صفات بردن بكار از -6

 پرهيز اند، نشده داده توضيح قبال كه اختصاري عالئم يا استاندارد غير اختصاري عالئم بردن كار به از -7

 .شود

  

   نامه پايان صفحات تنظيم نحوه -5

 :شود رعايت بايد نامه پايان صفحات تمام تنظيم در زير موارد

 اين .شود تنظيم متر سانتي 3 چپ سمت از و 4 راست سمت از 3 ائينپ از 3 باال از صفحه هر حاشيه  1-

 .است ثابت فارسي نامه پايان صفحات تمام در بندي حاشيه

   .شود گرفته نظر در   25ptدقيقا نامه پايان تمام در سطرها فاصله -1-2

 يـا  يونـاني  اعداد با مقدمه از قبل صفحات .است مقدمه اول صفحه نامه، پايان دار شماره صفحه اولين -3

آخرين صفحه شماره دار پايان نامه نيز آخرين صفحه منابع  .شوند مي گذاري شماره فارسي الفباي حروف

  .است

 نوشـته  كاغـذ  پاييني لبه از سانتيمتر 2 فاصله به چين وسط بصورت صفحه پائين در صفحات شماره 4-

 .شوند

 فاصـله  نصـف  اندازه به پانويسي سطر دو بين لهفاص .گردد جدا متن از افقي خط يك رسم با پانويس 5-

 .)باشد اصلي متن قلم از كوچكتر بايد نيز پانويسي قلم اندازه ( شود گرفته نظر در اصلي متن سطر

 گردد ذكر فصل عنوان و شماره صفحه، آن در و شود شروع مستقل صفحه يك با بايد جديد فصل هر  6-

  . اين صفحه فاقد شماره صفحه مي باشد

تايـپ شـود و كليـه     wordو بـا برنامـه     A4متن صفحات داخل پايان نامه بايد بر روي كاغـذ سـفيد    -7

  .دنصفحات كامالً ساده و بدون كادر و حاشيه صفحه باش

  :گردد رعايت زير نكات است بهتر قلم انتخاب براي -8

   پررنگ 16 اندازه نازنين، قلم با اصلي هاي عنوان -
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   پررنگ 14 اندازه نازنين قلم با فرعي هاي عنوان -

 14  اندازه زر يا لوتوس نازنين، قلم با نامه پايان متن  -

 Times New Roman 11  يا 12 اندازه نازنين قلم با ها پانويس و ها زيرنويس -

 12 سايز با Times New Roman   انگليسي منابع -

 12 سايز با Times New Roman   نامه پايانانگليسي  كلمات -

  

  شرايط دفاع از پايان نامه  -6

 از پايان نامه تصحيح شده توسط استاد راهنما به يك نسخهبه انضمام تكميل شده  2فرم شماره  ارسال -

  . تحصيالت تكميلي دانشكده

يك هفته قبل از تاريخ  مي بايستالزم به ذكر است كه تحويل فرم تكميل شده و پايان نامه  -

      .  صورت گيرد 2م شماره دفاعيه مشخص شده در فر

  

  جلسه دفاع از پايان نامه -7

، دو نفـر داور و نماينـده تحصـيالت    ي پايان نامـه استاد راهنماجلسه دفاع از پايان نامه با حضور 

بديهي است برگزاري جلسه دفاعيه در عدم حضور هر كـدام از  . رسميت پيدا مي كند تكميلي دانشكده

  . اشداين افراد فاقد اعتبار مي ب

را تكميل و در جلسه تحويل نماينده  5و  4 ،3دانشجو موظف است قبل از شروع جلسه فرمهاي شماره  -

    .  تحصيالت تكميلي نمايد

  

   صحافي و تكثير چاپ، نحوه -8

فرم شماره (و مدير گروه قبل از صحافي پايان نامه يك نسخه از پرينت اصلي به انضمام نامه استاد راهنما 

بر بالمانع بودن صحافي پايان نامه و تاييد مطالب علمي منـدرج در پايـان نامـه از طريـق گـروه       مبني) 6

  .تحصيالت تكميلي دانشكده جهت كنترل نهايي ارائه گردد/ آموزشي مربوطه به واحد پژوهشي

 CDد عـد  3صحافي گرديده بـه همـراه    نسخه 4-5به تعداد اساتيد راهنما و مشاور بعالوه پايان نامه بايد 

آخرين اصالحيه پايان نامه شامل خالصه فارسـي و انگليسـي،    WORDو  PDFحاوي يك فايل با فرمت 

صفحه عنوان، فهرست تمامي فصول، جداول، منابع و پيوستها در زمان تسـويه حسـاب بـه مراجـع ذيـل      

  .تحويل گردد

  راهنما  اساتيد/استاد -

  مشاور  اساتيد/استاد -

  گروه آموزشي مربوطه -

 CDيك نسخه پايان نامه به عالوه يك عدد : تابخانه دانشكده ك -

  CDيك نسخه پايان نامه به عالوه يك عدد : كتابخانه مركزي دانشگاه  -

  )براي رشته هاي باليني( كتابخانه بيمارستان يك نسخه -
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  .CD ك عدديك نسخه  پايان نامه به عالوه ي: غرب كشور در همدان ملي منطقه كتابخانهمركز اسناد و  -

كه صحافي و تحويل پايان نامه به مراجع مربوطه پس از دفاع و تكميل امضاء صفحه مربـوط   ديهي استب

 .گردد تكثير رو و پشت بصورت تواند مي نامه پايان كه است ذكر به الزم .به نمره دانشجو صورت گيرد

 

  انگليسي زبان به نامه پايان نگارش -7

 در كـه  مـواردي  تمـام  است، بالمانع راهنما، استاد موافقت صورت در گليسيان زبان به نامه پايان نگارش

 نيـز  شـود  مي نگاشته انگليسي زبان به كه ايي نامه پايان در بايد است شده ذكر فارسي نامه پايان مورد

 :شود دقت زير نكته چند به تنها خصوص اين در .گردد رعايت

 و چـپ  حاشـيه  كـه  تفـاوت  اين با است، فارسي نامه پايان مانند آرايي صفحه انگليسي نامه پايان در 1-

 3 راسـت  سـمت  حاشـيه  و سـانتيمتر  4 چـپ  سمت حاشيه يعني است فارسي عكس بر صفحات راست

 .شود گرفته نظر در سانتيمتر

  2فصل از 5 شكل مثالً شود، مي آورده راست به چپ از ترتيب به فرعي و اصلي اعداد انگليسي درمتن 2-

Fig 2-5)( 

 .باشد فارسي زبان به چكيده يك داراي بايد شود، مي نگاشته انگليسي زبان به كه اي نامه پايان 3-

 پايان اين همچنين و باشد فارسي بايد شود، مي نگاشته انگليسي زبان به كه اي نامه پايان جلدپشتي 4-

 صفحه آخرين واقع در هصفح اين كه باشد نيز فارسي زبان به نامه پايان مشخصات صفحه داراي بايد نامه

  .شد خواهد قلمداد نامه پايان

  

  

الزم به ذكر است كه تمام آئين نامه ها و فرمهاي مربوط به دانشجويان تحصيالت تكميلـي در  (

                        مـــديريت تحصـــيالت تكميلـــي بـــه آدرس دانشـــگاه صـــفحه مربـــوط بـــه  ســـايت

education.kums.ac.ir-http://vc  تكميلـي   تمربوط به واحد تحصـيال  صفحهو همچنين

 معاونـت آموزشـي    مديريت دانشكده              دانشكده پزشكي  :دانشكده پزشكي به آدرس

موجود مـي   ،فرمها و آئين نامه ها    تحصيالت تكميلي        علوم پايه و تحصيالت تكميلي     

  )باشد


