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راهنمای نگارش
کلیات تدوین پایان نامه:
.6-6

مقدمه

یکی از اهداف ارائه پایان نامه انجام یک پروژه تحقیقاتی علمی توسط دانشجو ،زیر نظر استاد راهنما و آشنایی با
نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع علمی می باشد .به این منظور و برای برقراری یک الگوی هماهنگ بین
پایان نامه ها و با ال بردن میزان دقت و کیفیت ارزشیابی الزم است دانشجویان عزیز کلیه ضوابط و مقررات ذیل
را به دقت مطالعه و مطابق شیوه نامه قسمت های مختلف پایان نامه را تدوین و ارائه نمایند.
 .2-6زبان پایان نامه
با توجه به این که زبان رسمی کشور فارسی است پایان نامه باید به زبان فارسی تدوین و ارائه گردد.
 9-6ترتیب قرار گرفتن اجزای پایاننامه:
هر پایان نامه به ترتیب دارای اجزای زیر می باشد:
 جلد پایان نامه (پیوست  1و )2
 صفحه سفید
 بسم ا(...پیوست )3
 صفحه عنوان (مندرجات صفحه روی جلد به فارسی ،پیوست )4
 اظهار نامه دانشجو(پیوست )5
 صورت جلسه دفاع از پایان نامه(شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
 صفحه تقدیم و سپاسگزاری( در یک صفحه ،شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
 چکیده فارسی (شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
 فهرست مطالب (شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
 فهرست جداول (شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
 فهرست نمودارها (شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
 فهرست شکل ها (شماره صفحه طبق حروف الفبا :ابجد)
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 فهرست پیوستها
 مطالب پایان نامه که در  5فصل قرار گیرد به شرح زیر می باشد:
 فصل اول :مقدمه ،کلیات ،بیان مساله
 فصل دوم :دانستنی های موجود در زمینه پژوهش ،بررسی متون
 فصل سوم :مواد و روش کار
 فصل چهارم :یافته های پژوهش
 فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
 منابع
 پیوستها :تمام مجوز های کتبی ،فرم تأییدیه کمیته اخالق ،فرم رضایت نامه آگاهانه و یا محتوا و بسته
آموزشی ،ابزار ها ،اظهارنامه اصالت پایاننامه و  ...در قسمت پیوست آورده می شود(.پیوستها با حروف
فارسی نامگذاری میشوند .پیوست الف ،پیوست ب و ) ....
 چکیده انگلیسی
 مقاالت مستخرج شده از پایان نامه


جلد پایان نامه به التین

 .4-6نحوه نگارش و طرح روی جلد پایان نامه
رنگ جلد برای پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه سبز ،پرستاری داخلی جراحی سورمهای،
پرستاری سالمندی آبی روشن و مامایی زرشکی می باشد.
جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلی متر با روکش چرم مصنوعی(گالینکور) باشد.
نوشتههای روی جلد به صورت زرکوب با قلم تیتر چاپ گردد .صفحه روی جلد ،شامل آرم دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان ،نام دانشکده ،عنوان پایاننامه ،نام و نام خانوادگی استاد راهنما ،نویسنده ،مقطع و رشته و تاریخ تهیه
پایاننامه باشد( .پیوست )1
در شیرازه جلد ،عنوان پایاننامه ،نام دانشجو و سال ذکر گردد( .در صورت طوالنی بودن عنوان ،قسمتی از آن
ذکر شود).
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 :5-6تنظیمات حاشیه صفحات پایان نامه
حواشی صفحات بایستی از سمت راست و باال  3/5سانتی متر و از سمت چپ و پایین  2/5سانتی متر باشد.
فاصله سطرها  1/5سانتی متر باشد.
حاشیه در صفحه عنوان :باال و پایین صفحه  11سانت ،حاشیه سمت راست  3/5و حاشیه سمت چپ 2/5
در صورتی که اندازه سایز نمودار یا جداول بزرگتر از فضای داخل حاشیهها باشد با کوچک کردن آنها یا با
استفاده از کاغذ  A3به صورت تاخورده اندازهی حاشیهها رعایت گردد.
 :1-6تنظیم پاراگراف و قلم نگارش
اولین خط پاراگرافها (به استثنای اولین خط بعد از عنوان یا زیر عنوان) بایستی تورفتگی داشته باشد .توجه شود
که این تورفتگی در تمامی پارگرافهای دیگر اعمال میگردد .برای این امر از منوی  Paragraghسربرگ
 ،Indentsزیر منوی  ،Indentionگزینه  First line ،Specialرا انتخاب کنید.
از فعل های «میباشد» و «میگردد» به جای «است» و« میشود» استفاده نشود.
برای نوشتن پیشوند فعل می و کلماتی که مرکب هستند و از چند جزء تشکیل شدهاند به جای فاصله از نیم
فاصله استفاده شود بدین صورت که پس از نوشتن می یا جزء اول کلمه با فشردن کلید ترکیبی  Ctrlو – این
نیم فاصله ایجاد میگردد .مانند :میشود -بهطوریکه و . .......
تعداد صفحات پایان نامه با در نظر گرفتن صفحات با شمار گذاری حروف الفبا :ابجد و بدون در نظر گرفتن
پیوست¬ها حداقل  111صفحه و حداکثر تا  151صفحه باشد.
صفحات فاقد کادر و تزیین باشند.
نوشتن اسامی خارجی در متن به صورت انگلیسی باشد .
نوشتن حروف اختصاری نظیر  WHOو یا  PICUدر متن در نوبت اول به طور خالصه و در پانویس به طور
کامل آورده می شود و در صورت تکرار در متن ثبت آن به صورت اختصاری بدون پانویس می باشد.
عالئم سجاوندی:
استفاده از عالئم سجاوندی در متن مثل نقطه ،ویرگول و  .....به حد مورد نیاز جهت برطرف کردن ابهام بایستی
باشد .بالفاصله پس از پایان جمله که با نقطه مشخص می¬شود نمی¬توان "و" قرار داد .پس از عالئم سجاوندی
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یک فاصله وجود دارد اما با واژه¬ی قبل هیچ فاصله¬ای ندارد .اما در مورد عالئم سجاوندی که دارای دو جزء
هستند مانند کمانک و قالب ( کروشه )  ،اگر در وسط متن هستند قبل و بعد از آن فاصله باشد ،اما اگر بعد از ان
نقطه و یا کاما قرار می¬گیرد قبل از کمانک اول فاصله و بعد از کمانک دوم بالفاصله نقطه و یا کاما و سپس
فاصله قرار گیرد .در داخل کمانک یا قالب هیچ فاصله¬ای قبل و یا بعد از کلمه قرار نمی¬گیرد .به طور مثال :در
ابعاد بین المللی ،منطقه¬ای ،ملی و محلی (بومی) ،اهمیت مساله ،فعالیت های انجام شده (اقدامات) و فعایت
های در حال اجرا..
 :7-6فونت مورد استفاده در پایان نامه
دقت کنید تمام موارد در کل پایان نامه رعایت گردد.
فونت متون داخل پایان نامه و پیوستها  B Nazaninو سایز  14باشد.
فونت التین در متن  Times New Romanو سایز  14باشد.
فونت پاورقی در صورت فارسی بودن از فونت  B Nazaninو سایز  12و در موارد التین Times New
 Romanو سایز 12استفاده شود..
فونت عنوان  B Nazanin Boldو سایز  11باشد .به طور مثال:
فصل اول :معرفی پژوهش(  B Nazaninو  -Boldسایز ) 11
 :8-6نحوه شماره گذاری صفحات پایان نامه
قبل از شروع فصول ،صفحات با حروف فارسی ابجد در پایین صفحه و وسط صفحه شمارهگذاری میشود.
صفحات متن با اعداد  1 ،2 ،3در پایین صفحه و وسط کاغذ شماره گذاری میشود .توجه شود که بر روی صفحه
اول هر فصل که عنوان هر فصل را در بر میگیرد ،شماره صفحه ذکر نمیشود ،ولی به حساب میآید.
 :3-6نحوه شماره گذاری تیترها
تیترهای مورد استفاده در هر فصل با اعدادی نظیر  1-2یا  ( 2-2از راست به چپ ) که عدد  2شماره فصل و
عدد بعدی شماره بخش است شمارهگذاری شود .به عنوان مثال 1-2 :چارچوب پنداشتی (فصل دوم -قسمت
اول) 2-2 ،مروری بر متون(فصل دوم -قسمت دوم) ،یا  4-3روش نمونهگیری (فصل سوم -قسمت )4و . ...
در صورتی که قسمتهای یک فصل به طور مثال  1-2دارای زیر بخش باشند به صورت زیر از راست به چپ
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شمارهگذاری میگردند:
 ( 1-1-2فصل دوم -قسمت اول -زیر بخش اول)
( 2-1-2فصل دوم -قسمت اول -زیر بخش دوم)
بهتر است که شماره گذاری از سه قسمت تجاوز نکند ،اما در صورت ضرورت صرفاً  4مرحله شماره گذاری می-
گردد به طور مثال :
 1-1-1-2که بیانگر مبحث  1از زیر بخش  1ازقسمت 1در فصل  2است.
فونت شماره قسمتها  14 B Nazaninو  Boldباشد .به طور مثال 6-2 :چارچوب پنداشتی
 :61-6پانویس
در صورتی که نیاز به ارائه کلمات و یا اصطالحات خارجی باشد ،این کلمات با قید شماره در باالی معادل فارسی
آن ،در متن به صورت پانویس در پایین صفحه مربوط تایپ گردد.
اندازه نوشتار زیر نویس با همان قلم متن و سایز  12درج شود
پانویس هر صفحه با رسم یک خط افقی از متن اصلی جدا شود.
فاصله بین دو سطر پانویس به اندازه نصف فاصله سطر تعیین شده جهت متن اصلی باشد.
 :66-6شکل و جداول و نمودار
کلیه جداول ،اشکال و نمودارها و  ...باید دارای شماره گذاری باشد و شماره و توضیح مربوط به هر شکل در زیر
آن تایپ شود .شماره و توضیح مربوط به جداول در باالی آن تایپ شود .در صورتی که در متن پایان نامه از
جداول ،نمودار یا عکسی که قبال منتشر شده است استفاده می شود ،به جز در مورد اسناد عمومی ،الزم است
اجازه کتبی ناشر مربوطه نیز تهیه شود و در ذیل جدول ،نمودار و عکس به موضوع اخذ اجازه از ناشر نیز اشاره
شود.
فاصله بین آخرین سطر از متن تا توضیح مربوط به جداول و یا شکل و نیز فاصله بین جداول و یا توضیح مربوط
به شکل تا اولین سطر پایان نامه باید دو برابر فاصله معمولی بین دو سطر انتخاب گردد .نمونه طراحی جداول در
قسمت فرمت نگارش فصل سه ذکر شده است.
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 :62-6نگارش فرمول:
فرمول ها اعم از فرمول های ریاضی و یا شیمیایی ،بایستی در محدوده مجاز صفحه و از راست به چپ تایپ شود.
فاصله بین فرمول ها و نیز فاصله یک فرمول از سطر باال و یا پایین متن ،بسته به نوع فرمول بایستی انتخاب شود.
 :69-6عنوان
 عنوان روشن و واضح باشد و متناسب با نوع مطالعه زمان و مکان آن قید شود. :64-6چکیده:
 در یک صفحه و حداکثر  251کلمه باشد و به طور کامل ،جامع و اختصار محتوای کل تحقیق را بیان کند.
چکیده باید شامل مقدمه و هدف ،مواد و روش ها ،یافته ها ،نتیجهگیری و واژه های کلیدی باشد.
 در مقدمه به چرایی و اهمیت موضوع اشاره گردد و در انتهای آن هدف تحقیق بیان شود.
 در مواد و روش های تحقیق ،نوع مطالعه ،مکان و زمان تحقیق ،جمعیت ،روش نمونه گیری ،حجم نمونه،
مداخله مورد نظر ،طریقه جمع آوری داده ها توضیح داده شود.
 در یافته های چکیده ،اصلی ترین یافته ها بدون تفسیر ذکر گردد.
 در نتیجهگیری ،نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق و بحث صورت گیرد و متناسب با یافته ها باشد.
 در انتهای چکیده  3-5کلید واژه داده شود.
 چکیده فارسی با فونت ( B Nazaninدر این صفحه عناوین  Boldبا فونت  11و متن با فونت  )14باشد.
 چکیده انگلیسی با فونت ( Times New Romanدر این صفحه عناوین  Boldبا فونت  11و متن با فونت
 )14باشد .چکیده التین باید شامل ،Materials and Methods ،Background and purpose
 Conclusion ،Resultsو  Keywordsباشد.
باید تا حد امکان کلمه هایی انتخاب شود که ماهیت ،محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.
ترجیحا برای تهیه واژه های کلیدی از الگوی  MESHاستفاده شود .دسترسی به لغات مش از طریق آدرس زیر
امکان پذیر است:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
باید بین کلمات کلیدی و متن چکیده یک سطر فاصله وجود داشته باشد.
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بعد از چکیده فارسی ،به ترتیب فهرست مطالب ،جداول ،نمودارها و شکلها ،پیوست ها قرار گیرد و بعد از
فهرستها مطالب پایان نامه باید در  5فصل قرار گیرد .دقت کنید هر فهرست در یک صفحه مجزا آورده شود.
 -2فصول پایان نامه:
 :6 -2فصل اول :مقدمه ،کلیات ،بیان مسئله
هدف از نوشتن مقدمه کوتاه کردن زمینه اطالعات الزم برای خواننده است و باید موضوع و هدف تحقیق با زبانی
ساده و هدفمند معرفی شود تا اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد.
بیان مسئله شامل اهمیت پژوهش و توجیه ضرورت اجرای تحقیق است .ضمن بیان خالصه بررسی متون موجود
نقاط ابهامی که این مطالعه آن را پوشش می دهد و یا نوآوری مطالعه را بازگو می کند.


فصل اول :معرفی پژوهش.

حجم این فصل  15%کل پایان نامه میباشد( .حداقل  13حداکثر  21صفحه).


فصل دوم :دانستنی های موجود در زمینه پژوهش.

حجم این فصل شامل  35%کل پایان نامه میباشد( .حداقل  31حداکثر  44صفحه)


فصل سوم :روش پژوهش

حجم این فصل شامل  21%کل پایان نامه میباشد( .حداقل  11حداکثر  22صفحه)


فصل چهارم :یافته های پژوهش

حجم این فصل شامل  15%کل پایان نامه میباشد( .حداقل  21حداکثر 13صفحه)


فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

حجم این فصل شامل  15%کل پایان نامه میباشد( .حداقل  21حداکثر 13صفحه)
همانطور که قبال ذکر شد صفحه اول هر فصل که عنوان هر فصل را در بر میگیرد ،شماره صفحه ذکر نمیشود،
ولی به حساب میآید.
فصل  4نیاز به مقدمه و خالصه ندارد.
فصل اول :معرفی پژوهش
 زمینه و اهمیت پژوهش
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 اهداف پژوهش (هدف کلی  ،اهداف ویژه و کاربردی)
 فرضیات یا سواالت پژوهش
 پیش فرض ها
 تعریف واژه های نظری و عملیاتی
 زمینه و اهمیت پژوهش :در تدوین زمینه و اهمیت پژوهش این نکات باید بیان شود از جمله :تعریف مشکل،وسعت و فراوانی آن در ابعاد بین المللی ،منطقه ای ،ملی و محلی (بومی) ،اهمیت مسئله ،فعالیت های انجام شده
در زمینه مورد نظر ،تناقضات موجود ،ابعادی از مسئله که به آن تاکنون توجه نشده و ضررهای حاصل از عدم
انجام پژوهش حاضر ،منافع حاصل از انجام پژوهش و تجربیات پژوهشگر در این زمینه.
اهداف:
 هدف کلی:
هدف کلی همان عنوان پژوهش است با این تفاوت که به جای کلمه بررسی از تعیین یا مقایسه استفاده می-
شود.
 اهداف ویژه:
این اهداف از هدف کلی مشتق میشود .محقق هدف کلی را به اجزاء کوچکتری به نام اهداف جزئی تقسیم
میکند تا با اندازهگیری آنها به هدف کلی دست یابد.
 اهداف کاربردی:
عبارت است از اهداف نهایی حاصل از نتایج تحقیق که در نهایت به کاربرد نتایج ختم میشود.
سواالت:
در مطالعات توصیفی به ازاء هر هدف ،حداقل یک سوال تنظیم میشود و نیازی به نوشتن فرضیه نیست.
فرضیه:
در پژوهش های مداخلهای تدوین فرضیه به جای سواالت پژوهش منظور شود .توصیه میشود فرضیه به صورت
یک جمله خبری و به صورت خنثی نوشته شود و زیربنای علمی داشته باشد.
9

نکته :در مطالعات همبستگی ،کوهورت و مورد ـ شاهدی با توجه به اهداف مطالعه سوال یا فرضیه تنظیم نمایید.
پیش فرض ها:
 پیشفرضها جمالتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند و مساله
پژوهش بر اساس آن بنا شده است.
 پیشفرضها ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق یا متدولوژی پژوهش داشته باشند.
 ذکر منبع برای هر پیشفرض ضروری است.
تعریف واژه ها
الزم است متغیرهای مهم تحقیق به صورت نظری و عملیاتی تعریف شوند .در تعریف نظری باید از یک مرجع
معتبر استفاده نموده و به طور دقیق و واضح واژه را تعریف نمود .در تعریف عملیاتی متغیر به صورت واقعیاتی
قابل اندازهگیری با کلمات ساده و واضح بیان شود.
نیازی به ذکر مشخصات واحدهای مورد پژوهش در این قسمت نمیباشد.
 :2-2فصل دوم :دانستنی های موجود در زمینه پژوهش
این فصل مشتمل بر دو بخش است
بخش اول :در این بخش مبانی نظری و مفهومی شرح داده می شود و الزم است دانشجو مفاهیم علمی پایه و
مستندات مرتبط با تحقیق را شرح دهد .هدف از بیان مبانی نظری و مفهومی تحقیق تبیین موضوع است.
بخش دوم :در این بخش مطالعات و پژوهش های علمی مرتبط با موضوع تحقیق آورده می شود .هدف از مروری
بر مطالعات انجام شده جستجوی منابع اطالعاتی مختلف به منظور اشراف به ابعاد مختلف موضوع تحقیق است.
با مرور منابع مشخص می شود که در زمینه تحقیق چه کارهایی قبال انجام شده است و در تحقیق فعلی چه
کاربردی دارد .این دو بخش تحت عناوین زیر آورده می شود:
 چارچوب پژوهش:
مطالعات پژوهشی چارچوبی از دانش زمینهای دارند که پایههای مطالعه را تشکیل میدهد .هر مطالعهای یک
چارچوب دارد ،اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتی ویژهای طراحی شده باشد به آن چارچوب پنداشتی میگویند
و اگر بر اساس تئوری خاصی باشد به آن چارچوب نظری گویند .الزم است به صورتی این چارچوب مورد بحث
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قرار گیرد که کل مطالعه در قالب آن چارچوب قابل توضیح و تبیین باشد .چارچوب پنداشتی در راستای مفاهیم
موجود در عنوان پژوهش تدوین گردد.
ذکر رفرنس برای اشکال بکار رفته در فصل دوم ضروری است که به صورت اقتباس شده از (منبع نوشته شود)
گزارش شود.
 مروری بر مطالعات :


مروری بر مطالعات به معنای جستجوی منابع اطالعاتی مختلف به منظور دستیابی به جنبههای مختلف

موضوع پژوهش است که برای محقق فرصتی فراهم میسازد تا درک کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و
چه اطالعاتی در این زمینه وجود دارد ،محقق باید از کجا شروع کند و یا چه کاری و چگونه کار را انجام دهد.


مطالعاتی که در زمینه پژوهش انجام شده است همراه با ذکر اهداف مطالعه مذکور در این قسمت آورده

میش ود .توجه شود متون با تحقیق ارتباط داشته و به اندازه کافی از نظر محتوا ،متدولوژی پژوهش پوشش
داشته و خالهای موجود را مشخص سازد .نقد مقاله در انتهای هر مقاله ضروری است.


مروری بر متون ابتدا با مقدمه ای شروع می شود به طوری که پژوهشگر و تاریخ مطرح شده ،هدف

پژوهش ،محتوا ،متدولوژی ،مفاهیم مطالعه ،نتایج و استنتاج آن ذکر گردد.


در معرفی هر گزارش دقت کافی به جامعیت و تمام ابعاد پژوهش داشته و با نقد متون ،پژوهشگر بیان

می کند که برای چه از این پژوهش استفاده نموده است


تعداد پژوهش ها  5-11مورد و در پایان پژوهشگر یک جمع بندی کلی از جستجوی بر روی متون

داشته باشد .محدودیت و ابهامات متون گذشته گزارش شود و بر اساس آن پژوهشگر نیاز به انجام پژوهش خود
را بیان کند.


حداقل نیمی از  5 -11پژوهش مربوط به پژوهش های خارج از کشور باشد.



در هنگام سازماندهی مرور ،اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند

اختصاص دهید و حتی االمکان مرور از نظر تاریخ از جدید به قدیم باشد .ابتدا کلیه مقاالت انگلیسی و سپس
فارسی و یا بالعکس ذکر شود.
مثال از مرور متون:
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(نام نویسنده یا نویسندگان) در سال ...پژوهشی با عنوان ...انجام دادند .هدف یا اهداف مطالعه  ...بوده است.
تعداد نمونههای تحقیق ....بوده که با روش  .....انتخاب شده است .ابزار تحقیق  ،.....معیارهای ورود و خروج ....بوده
است .دادهها با استفاده از روش ....مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج تحقیق  ....و نتیجه گیری نهایی
نویسنده  ...می باشد .پژوهشگر به دلیل  ..از این پژوهش استفاده نموده است و در پایان یک جمع بندی و نقد
صورت گیرد.
فصل سوم :روش پژوهش
 نوع پژوهش
 جامعه پژوهش
 نمونه های پژوهش و روش نمونه گیری
 روش تعیین حجم نمونه با ذکر دالیل مستدل بر اساس اجزای فرمول (در صورت استفاده از اعداد حاصل از
مطالعات مشابه ،حتما منابع مورد استفاده قید و در بخش منابع آورده شود).
 مشخصات واحدهای پژوهش و معیارهای ورود و خروج از نمونه
 محیط پژوهش
 ابزار گردآوری داده ها و روش استفاده از آن
 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها (در صورتی که ابزار استاندرد باشد باید مطالعه یا مطالعات
قبلی استفاده شده به طور کامل نگارش شود و در صورتی که ابزار محقق ساخته باشد بایستی از جهات مختلف
اعتبار و اعتماد آن سنجیده شود و به طور دقیق شرح داده شود .نمونه ابزار در قسمت پیوستها ضمیمه گردد).
 روش کار
 متغیرهای پژوهش (با توجه به نوع مطالعه ،نقش متغیر(اصلی ،زمینهای ،مستقل و وابسته) ،نوع متغیر(کمی
فاصلهای یا نسبتی ،کیفی اسمی یا رتبهای) ،واحد اندازهگیری و روش اندازه گیری ذکر گردد.
 روش تجزیه و تحلیل داده ها
 مالحظات اخالقی
 محدودیت های پژوهش
 در معرفی نوع پژوهش تنها به ذکر نوع مطالعه اکتفا شود و از تکرار هدف مطالعه خودداری گردد.12

 -چنانچه از نتایج مقاله ای برای تعیین حجم نمونه ،روایی و پایایی ابزار استفاده شده است منبع مورد استفادهآن ذکر شود.
 در فصل سوم از ذکر توصیف نمونه که نتایج حاصله از پژوهش می باشد خودداری شود. در فصل  3در بخش آزمون ها قید شود که هر آزمون برای کدام دسته از داده ها استفاده شده است.روش های به کار رفته و وسایل مورد استفاده با ذکر نام سازنده تجهیزات ،شرکت سازنده مواد مصرفی و نام
کشور محل تولید در پرانتز قید شود.
توضیحات باید در حدی باشد که سایر پژوهشگران بتوانند نتایج را بررسی و بازیابی کرده و در صورت تمایل
پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند.
فصل چهارم :یافته های پژوهش
در این فصل باید یافته های حاصل از تحقیق شرح داده شود .یافته ها باید به شکل دسته بندی شده و با ترتیبی
منطقی تدوین شود
نتایج با تبیین اهداف و پاسخ به سواالت تحقیق ارائه شود
بیان محتوای جداول باید واضح و گویا باشد
از درج توام یک یافته هم به صورت جدول و هم نمودار خودداری شود
 عنوان جداول به طور دقیق با ذکر زمان و مکان باشد و از ذکر واحدهای مورد پژوهش خودداری شود و کاملقید شود.
 عناوین جداول در باالی آن و عناوین نمودار در زیر آن آورده شود. در داخل جدول بیشترین و کم ترین نتایج برجسته ( )Boldذکر شود. در زیرنویس جداول و نمودار ها به مهمترین یافته ها اشاره گردد. جداول باید ساده طراحی شوند و نباید مقدار زیادی اطالعات را در یک جدول بیان نمود .استفاده از دو جدولساده بهتر از یک جدول پیچیده است.
 هر یک از مشخصات دموگرافیک حتی االمکان در قالب یک جدول آورده شود. در جداول اعداد بعد از ممیز تا دو رقم گرد شود.13

 ارزش احتماالت باید با ذکر مقدار عددی p valueواقعی مشخص شود .در داخل پرانتز همیشه معیار قضاوتیعنی ( )pذکر شود حتی اگر نتیجه معنادار نباشد.
 عالوه بر مقدار pباید در داخل جدول  CI ،dfنتایج آزمونهای آماری نیز ذکر شود. تمامی جداول باید به ترتیب ظهور در فصل شمارهگذاری شوند یعنی جدول  ،1-4جدول  ،2-4و . ...این شیوهشماره گذاری برای نمودارها نیز رعایت گردد .شماره و شرح جدول در باالی آن و شماره و شرح نمودار در زیر آن
قرار میگیرد
 عناوین جداول با قلم  12 B Nazaninو  Boldو متن جداول قلم  B Nazaninو سایز  12باشد. توجه شود که این فصل فقط به ارائه دادهها اختصاص دارد نه تفسیر آنهاجدول گزارش نتایج برای آزمونهای پارامتریک
گروه

مداخله

کنترل

متغیر

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

Independent twosample t test
Df

T

Pvalue

1
1
1
1

توضیحات مربوط به جدول در این قسمت نوشته شود.
جدول گزارش نتایج برای آزمونهای ناپارامتریک
گروه

مداخله

کنترل

متغیر

(چارک سوم – چارک اول) میانه

(چارک سوم – چارک اول) میانه

Mann-Whitney U
test
U

df

Pvalue

توضیحات مربوط به جدول در این قسمت نوشته شود.
نکته :متغیرهای کیفی رتبهای را میتوان هم به صورت "(چارک سوم – چارک اول) میانه" گزارش نمود و هم به
صورت "(درصد) تعداد" ،و لذا میتوان هم با استفاده از آزمون ناپارامتری من – ویتنی (Mann-Whitney U
) testو هم با استفاده از آزمون مجذور کای ) (Chi-square testدر دو گروه ،مورد مقایسه آماری قرار داد.
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جدول گزارش نتایج برای مقایسه نسبتها
گروه
متغیر

کنترل

مداخله

(درصد) تعداد

(درصد) تعداد

Chi-square test
مقدار

درجه

مقدار

χ2

آزادی

P

1
1
1

توضیحات مربوط به جدول در این قسمت نوشته شود.
در صورت مقایسه در بیش از دو گروه ،جداولی مشابه جداول فوق رسم میشود.
در رابطه با نمودارها نیز مشابه جداول عناوین نمودار ها با فونت  12 B Nazaninمشخص شود .عناوین
نمودارها در زیر نمودار مشخص گردد .نوشته های داخل نمودار به صورت فارسی آورده شود عالوه بر این اعداد
داخل نمودار به صورت فارسی نگارش شود.

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
 بحث و تفسیر یافته های پژوهش
 نتیجه گیری نهایی :به طور دقیق مبتنی بر یافته های پژوهش انجام شده باشد.
 کاربرد یافتهها
 پیشنهادات جهت پژوهشهای آتی
در این فصل مجدداً یافته ها تکرار نشود بلکه بحث پیرامون آنها صورت گیرد و نتیجه نهایی با توجه به یافته هاو بحث آن صورت گیرد.
-1

بیان یافتههای اساسی مربوط به اهداف ،سواالت و فرضیات پژوهشی( اهداف به ترتیب ذکر و یافته های

مربوط به هر هدف ذکر شود و سپس مقایسه آن با مطالعات داخلی و خارجی صورت گیرد .به عنوان مثال نتیجه
جدول شماره ..که به مربوط به هدف  ...است نشان میدهد که ...و بعد از ذکر نتیجه به مقایسه با نتایج سایر
مطالعات پرداخته شود و مجدد سراغ هدف بعدی رفته شود).
-2

در فصل  5باید از تکرار یافته های فصل  ،4ارائه  P Valueو مقادیر عددی خودداری شود.

-3

نتایج با ذکر اعداد تکرار نشود بلکه از واژه هایی مثل بیشترین ،کمترین استفاده شود .ارتباط متغیرها
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بحث شود.
-4

در مورد یافته های پژوهش حاضر ،بحث جامع صورت گیرد و به یافته های همسو و متناقض سایر

پژوهش ها نیز اشاره شود و در مورد چرایی آن ها استدالل شود.
-5

هر یافته به دست آمده تحلیل و تفسیر شود.

-1

از بیان مطالبی که به قضاوتهای شخصی دور از حقیقت متکی است پرهیز شود.

کاربرد یافته ها در قسمت های مختلف پرستاری با ذکر جزئیات (کاربرد در آموزش پرستاری ،پژوهش پرستاری،
مدیریت پرستاری ،پرستاری بالینی و  ) ...و بر پایه نتایج پژوهش در این فصل می آید.
پیشنهادات جهت پژوهش های بعدی نیز قسمت انتهایی این فصل محسوب می شود .باید بر اساس محدودیت
ها و نتایج پژوهش حاضر باشد.
منابع:
 مطابق فرمت "هاروارد" با استفاده از نرم افزار  Endnoteتنظیم گردد.
برای نگارش رفرنس ها در متن مطابق به نکات زیر دقت شود:
 -1اگر یک نویسنده برای مقاله وجود دارد به صورت  Apostolou, 2007نگارش شود
 -2در صورت وجود دو نویسنده به صورت  Ferreira & Silva Filho, 2011نگارش شود.
 -3در صورت وجود بیش از دو نویسنده برای مقاله به صورت  Hellström et al,2004نگارش شود
 -4اگر برای یک پاراگراف چند رفرنس وجود دارد بین رفرنس ها از نقطه ویرگول استفاده شود به صورت زیر:
Vos et al,2015; Naghavi et al, 2015; Ene-Iordache et al, 2016
رفرنس نویسی در فهرست منابع
اگرچه از نرم افزار اند نوت برای رفرنس دهی استفاده می شود اما دقت شود که رفرنس های نهایی به صورت زیر
اصال شود.
 -1کتاب انگلیسی :مشخصات کتاب به شکل زیر نوشته می¬شود :
نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف یاحروف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه) شماره ویرایش (نقطه)
محل نشر( ) :ناشر(; ) سال انتشار(نقطه).
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Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed.
Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.
نکته
اگر نویسندگان کتاب ،شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند ،باید نام همه آنان درج شود .در هنگام تایپ اسامی،
بین هر اسم ،یک ویرگول و سپس یک فاصله قرار دهید .پس از تایپ آخرین اسم،به جای ویرگول ،نقطه بگذارید.
اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد ،ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و یک
فاصله ،عبارت ‘ ”et alرا تایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید.
 -2مشخصات بخشی یا فصلی از کتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته شده است :
نام خانوادگی نویسنده فصل ( فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام فصل (نقطه) ( ) :( ) Inنام خانوادگی
نویسنده یا ویراستار کتاب (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) نام کتاب (نقطه) شماره ویرایش (نقطه) محل
نشر ( ) :ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)صفحه اول(خط تیره) صفحه آخر فصل(نقطه).
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.
 -3برای رفرنس دهی مقاالت به صورت زیر عمل کنید:
نام خانوادگی نویسنده (فاصله) حرف اول نام کوچک (نقطه) عنوان مقاله (نقطه) نام مجله (فاصله) سال
انتشار(فاصله) ماه (; )جلد یا دوره انتشار(شماره)( ) :شماره صفحات
Aramwit P, Keongamaroon O, Siritientong T, Bang N & Supasyndh O. Sericin
cream reduces pruritus in hemodialysis patients: a randomized, double-blind,
placebo-controlled experimental study. BMC nephrology 2012. 13(1); 119.


اگرنویسندگان مقاله ،شش نفر یا کمتر از شش نفر بودند ،باید نام همه آنان درج شود .در هنگام تایپ

اسامی ،بین هر اسم ،یک ویرگول و سپس یک فاصله قراردهید .پس از تایپ آخرین اسم ،به جای ویرگول ،نقطه
بگذارید .
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اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد ،ابتدا نام شش نفر اول را تایپ کرده و پس از درج یک ویرگول و

یک فاصله ،عبارت ” ‘et alراتایپ کنید سپس یک نقطه و یک فاصله درج نمایید .


اولین حرف نام نویسنده (ها) ،عنوان و همچنین کلمات و نام های خاص را با حروف بزرگ تایپ کنید.



نوشتن جلد و شماره مجله ضروری است.

 -4اگر صفحه اینترنتی دارای نویسنده است مانند مثال زیر عمل کنید.
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.
.1

نویسنده .Kilmartin M :

.2

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

2113
.3

عنوان وب سایت.RACGP Online :

.4

درج عبارت “ ”:Available atو سپس نشانی اینترنتی

.5

تاریخ مشاهده صفحه' ..Accessed Jul 30, 2003

 -5اگر از مقاله یک مجله الکترونیکی موجود در پایگاه اطالعاتی استفاده کردید به صورت زیر رفرنس دهی شود.
درج مشخصات مقاله مجله الکترونیکی مشابه مواردی است که برای درج مشخصات مقاله انگلیسی به کار می
برید .تنها تفاوت ،درج عبارت ] [serial onlineبه معنای “ نشریه الکترونیکی”و ذکر نام پایگاه اطالعاتی مانند
 proquest; Elsevier; ScienceDirect; Blackwell Synergyو نظایر آن است.
چکیده انگلیسی

باید کامال مشابه چکیده فارسی و شامل کلمات کلیدی باشد.
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آرم دانشگاه
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 :2-9جامعه پژوهش ............................................................................................
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این پایان نامه با کد  ...............مصوب معاونت پژوهشی /مرکز تحقیقات  ................دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
می باشد.

با حفظ فاصله

این پایان نامه با کد  ................به عنوان طرح مصوب در  www.irct.irثبت شده است.

با حفظ فاصله
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راهنما و مشاور را حفظ کند.

نام و نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء دانشجو:

26

) Time new Roman (چکیده انگلیسی با فونت2 پیوست

Background and purpose:

Materials and methods:

Results:

Conclusion:

Key words:

27

پیوست (4تأییدیه کمیته اخالق در پژوهش پزشکی)

گواهی میشود پایان نامه سرکار خانم /جناب آقای  ........................................................دانشجوی
کارشناسی ارشد  ........................................با عنوان ...................................................................................................... :در
کمیته اخالق در پژوهش پزشکی دانشگاه مورخ  ......................به شماره نامه  ..........................................مطرح و مورد
تصویب واقع شد.

28

پیوست (9اظهارنامه اصالت پایاننامه)

موضوع پایان نامه:
اینجانب .......دانشجوی کارشناسی ارشد .......دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گواهی
مینمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایاننامه توسط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش
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نام و نام خانوادگی ،تاریخ و امضاء دانشجو:
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پیوست (11فرم حق طبع و نشر و مالکیت نتایج)

 -1هر گونه کپیبرداری به صورت کل پایاننامه یا بخشی از ان تنها با موافقت استاد راهنما مجاز میباشد.
 -2کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان میباشد و بدون اجازه کتبی
دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.
 -3استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایاننامه بدون ذکر مرجع ،مجاز نمیباشد.
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