


آشنایی با ساختار و تدوین  پایان نامه

رشتکتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی: برگزار کننده
:  مدرسین

رامین صولتی ماسوله، کارشناس ارشد کتابداری پزشکی
شراره خدمتکار،کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی



ساختار پایان نامه را چطور بچینیم؟

انجامگیچگونباتحصیلدورهطولدردانشجوتااستفرصتینامهپایاننگارش

درمیعلویکسانرویههمچنینوهانامهپایانمناسبساختار.شودآشناتحقیق

ظمنیکقالبدرجامعانسجامازبایستمیوباشدمیمهمبسیارهاآننگارش

دانشگاهارشینگالگویونامهآیینطبقبایدنامهپایاننگارش.باشدبرخوردارمنطقی

.باشدنظرمورد



:نامه به شرح زیر استپایان ساختار کلی 

 لسه دفاع جلد ، صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم ، صفحه عنوان ، صفحه کلید واژه، صورت ج) صفحات آغازین

(پایان نامه،صفحه تقدیم، صفحه تشکر و سپاس،  چکیده ، فهرستاز

فصول پایان نامه

 منابع

پیوست ها

 (ترجمه چکیده به انگلیسی ، صفحه عنوان انگلیسی ) صفحات پایانی



جلد پایان نامه
صویریتوآیدمیخوانندهچشمبهنگاه،اولیندرکهاستنامهپایانجزءنخستینجلد،

.دهدمینشانرانامهپایانمحتوایازکلیواجمالی

ارتعبمشخصاتاین.استضروریجلددرنامهپایانکلیمشخصاتدرججهت،بدین

مقطعدانشکده،عنواندانشگاه،پژوهشی،عنوانوآموزشیعالیمرکزآرم:ازاست

دانشجونامما،راهناستادنامعنوان،تحصیلی،رشته،(ارشدکارشناسیـدکتری)تحصیلی

.نامهپایانثبتشمارهتحصیلی،سال،(آورندهپدید)

العاتاطمعموالًنیز(دهدمیپیوندبهمراجلددوکهنامهپایانازبخشآن)عطفرویبر

.گرددمیدرجآورندهپدیدوعنوانمانندکوتاهی



B Yaghut پرستاری مامایی شهید بهشتی رشتدانشکده 14

B Titr علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالندانشگاه 14

Yaghut 14 Bپایان نامه

B Yaghut ...دریافت مدرک جهت 14

B Titr :عنوان14

B Titr :استاد راهنما14

B Titr :پژوهش و نگارش14

B Yaghutماه سال  شماره ثبت: 14



صفحه عنوان



B Titr علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالندانشگاه 14

B Yaghut پرستاری مامایی شهید بهشتی رشتدانشکده 14

Yaghut 14 Bپایان نامه

B Yaghut ...دریافت مدرک جهت 14

B Titr :عنوان14

B Titr :استاد راهنما14

B Titr :مشاوراستاد14

B Titr :پژوهش و نگارش14

B Yaghutماه سال  شماره ثبت: 14



چکیده



300تا250پاراگرافکیدرمعموالکهاستارشدکارشناسینامهپایانیامقالهکیفیتتعیینواطالعاتابزاریابیبخشنخستینچکیده

چکیده.استهشدتشکیلهاواژهکلیدوگیرینتیجهنتایج،ها،روشوموادمقدمه،هایبخشازمتوالیبصورتوشدهنوشتهایکلمه

.شودمیارائهنامهپایانهاییافتهوموضوعبامخاطبانآشناییبرایاولفصلازقبلونشدهمحسوبنامهپایانهایفصلجزو

:نکته

منابعازهالیدواژهکنمودناستانداردومستندمنظوربه.شودآوردهنامهپایانموضوعبامرتبطواژه هایکلیدبایستیواژهکلیدبخشدر.1

.کرداستفادهفارسیپزشکینامهاصطالحوMeSH،NLMموضوعیسرعنوان

.شودنمیآوردهمنبعچکیدهدر.2



فهرست مطالب



ترتیببامنطبقادقیقبایدمباحث،ومطالبرئوس.استنامهپایانمباحثومطالبرئوسبردارندهدرمطالبفهرستیامندرجاتفهرست

.دآیشمارمیبهآنمحتوایومتنبهورودمدخلونامهپایانمحتوایراهنمایمندرجات،فهرستزیراباشد؛متندرمندرجعناوین

)گذاریشمارهصورتبهکهفصل،محتویاتهایعنوانوآنها،عنوانوهافصلعنوان:چونعناوینیشاملمطالب،یامندرجاتفهرست

تعبیربهایها،بخشفهرستزیرچنانچه.گرددمیدرجبخشآغازآنصفحهشمارههربخش،عنوانبرابر.شودمینوشته(...و1-1،2-1

وهافصلازاعمبخش،فرعیهایعنوانتمامیصفحاتشمارهاستبایستهباشند،داشتهزیادیفاصلهیکدیگرازها،سرفصلدیگر،

.گرددذکرمعقولفاصلهرعایتباگفتارها،



شکل ها  نمودارها و و جدول ها فهرست 



نظردرجداگانه ایفهرستیکهربرایبایدکرده اید،استفادهشکلونموداروجدولازخودنامهپایاندراگر

.بگیرید

:نکته

4-1:شودنوشتهجدولشمارهسپسفصل،شمارهابتداشکلونمودارجدول،عنواندر.1

.شوداضافهبعدصفحهبهجدولعنوانجدول،بودندارادامهصورتدر.2



فصل اول

کلیات



:فصل اول شامل

بیان مساله1-1

اهداف پژوهش2-1

سواالت پژوهش3-1

فرضیات پژوهش4-1

.ا نوشته شودابتدا تعاریف نظری و سپس تعاریف عملی واژه ه: نکتهتعاریف واژه ها                 5-1

پیش فرض ها6-1

محدودیتهای پژوهش7-1



فصل دوم

زمینه و پیشینه تحقیق



وپژوهشچهارچوبشاملارشدکارشناسینامهپایاندومفصل

.استپژوهشپیشینه



فصل سوم

روش اجرای تحقیق



آوریجمعوهشیکهاست(کیفیوکمی)تحقیقروشهمانیاشناسیروشبهمربوطسومفصل

شرو،نمونه،تحقیقآماریجامعهقسمتایندر.دهدمیتوضیحراهادادهتحلیلوتجزیهو

نتایجدادنبسطمنظوربهپایاییورواییباهمراهگیریاندازهابزاروتحقیقهایمتغیر،گیرینمونه

.استشدهارائهپژوهشازآمدهدستبه



فصل چهارم

نتایج تحقیق



بهودارهانمیاوهاجدولدرراهاآنوپرداختههادادهتحلیلوتجزیهازحاصلهاییافتهبهنامهپایانچهارمفصل

وولجداسپسوشدهشروعنمودارهاها،جدولتمامیمورددرکوتاهیتوضیحبافصلاین.آوردمیدرنمایش

.شوندمیآوردهترتیببهنمودارها



فصل پنجم
بحث و بررسی یافته ها



رایبشدهانجاماقداماتوگذشتهفصلچهارازایخالصهگیرینتیجهقسمتدرمعموال

موردحقیقتبهمربوطپیشنهاداتآخردروگرفتهقراربررسیموردپژوهشاهدافبهرسیدن

.گرددمیارائهنظر



منابع



REFERENCING
IN MEDICAL RESOURCES



MEDICAL REFERENCING SYSTEMS

1) Author–number system 

Vancouver system

Vancouver reference style

Vancouver style is used by MEDLINE and PubMed

2) author–date

Harvard", system

https://en.wikipedia.org/wiki/MEDLINE
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_referencing
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_referencing










TRANSLATED BOOK

 Yula H. Fear and it's roles in Formation of individual and social human Personality .

Translated by: Rah Rakhshan M. USA: Saunders; 2020.











ایندر.یاوردبمراجعفهرستدرکاملجزئیاتذکرباکردهاستفادهنامهپایاندرکهرامنابعیهمهبایددانشجو

متوننویسیعمنبدررایجسبک .داردراخودخاصقالبسبک،هر.کنیددنبالرااستنادسبکیکبایدفهرست

برایمی تواندwordنرم افزارکناردرکهداردوجودزمینهایندرمختلفینرم افزارهای.استونکوورشیوهپزشکی،

مرجع دهیبرعالوهکهاستEndNoteنرم افزاراینهاجملهاز.گیردقراراستفادهموردخودکارمرجع دهی

.می کندایجادسندانتهایدرخودکارصورتبهمراجعفهرستیکخودکار



پیوست ها



،نامهپایانصویبتابالغیههمچنین.شودمیآوردهپیوستقسمتدرآنازنسخهیکباشدفرمیاپرسشنامهتحقیقآوریجمعابزارچنانچه

.شودمیگذاشتهبخشایندرپژوهشدراخالقمصوبه،گیرینمونهجهتدرمانیوآموزشیمرکزبهنامهمعرفی

:نکته

.شوندمیگذارینامفارسیالفبایحروفباهاپیوست.1

پیوستدرجدولسومینمثالطوربه.شدخواهدگذاریشمارهمربوطهپیوستبهتوجهباپیوستهردرموجودهایجدولوهاشکل.2

(3-بجدول)شودمینوشتهصورتاینبه«ب»



صفحات پایانی



انگلیسیچکیده به ترجمه -

عنوان انگلیسی  صفحه -



فونت و سایز مطالب پایان نامه



:  کاغذ و حروفچینی. الف

نوع قلم در تمامی متون فارسی . تایپ شودA4سفید و مرغوب کاغذ متن پایان نامه باید بر روی 

لم در نوع ق(. شدتوضیح داده ابتدا بجز در صفحه عنوان که در .) باشدB LOTUS 12پایان نامه 

 TIMES NEWنوان متون انگلیسی پایان نامه از جمله متون داخل فصول، منابع، چکیده و ع

ROMAN12باشد  .



فاصله گذاری و حاشیه بندی : -ب

کاغذروییکدربایدپایاننامهتایپA4وشودرعایتیکسانصفحاتتمامخطوطمحدودهوگیردصورت

.باشد1/3بینمیتواندمناسبفاصله

وسانتیمتر4صفحهپائینیوباالیلبهتاخطوطفاصلهسانتیمتر4صفحهراستلبهتاخطوطشروعفاصله

.گرددرعایتبایدنیزغیرهوجداولمورددرمحدودیتهااینباشد،مترسانتی2صفحهچپلبهتا

هافصلمتنتایپبرایپیشنهادیقلمLotus Bمیباشد12اندازهبا.







:گذاریشماره.ج

:صفحاتشماره گذاری

(…،د،هالف،ب،ج،)ابجدحروفبافهرست هاصفحات.نمی شوندشماره گذاری‹سپاسگزاری›و‹تقدیم›‹…ابسم›صفحات

ذاریشماره گ.یابدمیپایانادامهمنابعصفحهآخرتاوشودمیشروعاولفصلازعددباگذاریشماره.شدخواهندشماره گذاری

.گیردانجامصفحهپایینووسطدربایدصفحات



شماره گذاری موضوعات:

گرددتقسیمبخشچندبهاستنیزممکنهرفصلاستفصلچندمعموالًپایاننامهاصلیموضوعهای.

د،شدهانجدایکدیگرازتیرهخطبادوشمارهکهباهرفصلبخشهایازهریک.شودشروعپنجمخطازبایدهرفصلاولصفحه

بخشهرکهصورتیدر.استنظرموردبخشترتیبشمارهچپسمتدروفصلشمارهبیانگرراستسمتعدد.میگرددمشخص

چهارمبخشازسومزیربخشیعنی2-4-3مثالمیگیردقرارمذکورشمارةچپسمتدرزیربخشهرشمارةباشد،زیربخشدارای

دومفصل



شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها

(3-10شکل)شمارهگذاریشکلها،جداول،نمودارهاونقشههامانندروالقبلیاستمثالدهمینشکلدرفصلسومبهصورت

.نوشتهمیشود



:پیوست هاشماره گذاری

وستپیبهتوجهباپیوستهردرموجودجدولهایوشکلها.میشوندنامگذاریفارسیالفبایحروفباپایاننامهپیوستهای

(3-بجدول)میشودنوشتهصورتاینبه“ب“پیوستدرجدولسومینمثالبعنوانشدخواهدشمارهگذاریمربوطه




