
 
 

 نامه پایانتنظیم و تدوین مطالب  اصول

  :هاي زیر است نامه داراي بخش پایان معموالً

  چکیده به زبان انگلیسی - 4    ها پیوست - 3    اصلی  بخش - 2  بخش مقدماتی  - 1

  :بخش مقدماتی -1

  .مقدماتی شامل قسمتهاي زیر است بخش

مشاور نام  اساتیدنامه، نام استاد راهنما،  نام دانشگاه، نام دانشکده، مقطع تحصیلی، عنوان پایان املشباشد که  نامه، صفحه عنوان می اولین صفحه پایان - عنوان صفحه

  . باید روي جلد با حروف درشت و زرکوب نوشته شود فوقاطالعات . باشد نامه می نویسنده، سال تحصیلی و شماره ثبت پایان

  و پیشگفتار قدردانیتقدیر، تشکر،  صفحات

تحقیق، روش انجام کار، نتایج و  ازشود و بر بیان مساله، هدف  کلمه تنظیم می 250تا  150تحقیق است که معموالً در  نمايآئینه تمام  چکیده ): ctAbstra( چکیده

  :نامه نکات زیر رعایت گردد توجه درنگارش چکیده پایان .کلیدي ذکر شود هاي واژهدر انتهاي چکیده باید . کاربرد موضوع تاکید دارد

  علت انتخاب موضوع: بیان مسئله

  هدف از تحقیق : هدف 

  کار رفته نوع انجام کار و نوع آموزن به, محل انجام تحقیق, شرط ورود افراد به مطالعه , حجم نمونه, نوع مطالعه : مواد و روشها 

  ارائه خالصه نتایج حاصله : نتایج 

  : جمع بندي

  :کلید واژه

سریع  طورچند در مورد فراگیري بخشهاي اصلی وفرعی است تا خواننده به ارتباط مفاهیم به  نکاتیالب، دانشجو ملزم به رعایت در تدوین فهرست مط: مطالب فهرست

  .دست یابد

 دریر باشد در این صورت محقق موظف است یک فهرست براي جداول و یک فهرست براي تصاو شکلنامه داراي جدول یا  در صورتیکه پایان: جداول و شکلها فهرست

  :نامه منظور دارد، اطالعاتی که در این فهرست باید گنجانده شود شامل پایان

 نامه که جدول یا شکل در آن قرار دارد پایان ازاي  شماره صفحه -ج    عنوان جدول با شکل - ب     شماره جدول یا شکل -الف

  :نامه بخش اصلی یا متن پایان -2

  مطالب این فصل عبارتند از وسرئ  : مقدمه و بیان مسئله تحقیق - اول فصل

  تعریف موضوع  -الف

است  شدهمطرح شده متکی بر آمار و ارقام باشد و در صورتیکه قبالً در مورد موضوع بررسی  مطالبدر این قسمت الزم است : اهمیت موضوع و دالئل انتخاب آن - ب

  .دالئل انتخاب مجدد آن باید ذکر شود

  هدف کاربردي تحقیق -ج

  گذشته مطالعاتوري بر مر -دوم فصل

آوري شده  الزم به توضیح است اطالعات جمع. شوند آوري و تدوین می گرد.... نامه و  فصل مطالعات قبلی انجام شده در مورد موضوع اعم از کتاب، مقاله، پایان این در  

  .ها باشد و اهم یافته نمونه، حجم اي از تحقیقات انجام شده با اشاره بر اهداف، نوع و روش مطالعه بر چکیده مشتملبایست  می

 

 

 



  باشد فصل شامل موارد زیر می این: متغیرهااهداف و فرضیات و تعریف  -سوم فصل

  اهداف اصلی -الف

  اهداف اختصاصی  - ب

  اهداف کاربردي -ج

  فرضیات و سواالت -د

  جدول متغیرهاي مستقل و وابسته -هـ

  روش تحقیق -چهارم فصل

  است هاي زیر فصل شامل بخش این

  نوع مطالعه و روش انجام آن -الف

  جامعه مورد مطالعه - ب

  گیري نمونه روشحجم نمونه، شیوه محاسبه آن و  -ج

  .گردداز پرسشنامه استفاده شده باشد یک نمونه از آن در بخش پیوست حتماً ضمیمه  صورتیکهدر . ها آوري داده روش جمع -د

  مواجه بوده است و چگونگی حل آنها با آن محققمشکالتی که در حین انجام کار  -هـ

  )افزار نرم(آماري استفاده شده  بستهروش تجزیه و تحلیل آماري و نوع  - و

  نتایج تحقیق -پنجم فصل

ه در فصل نتایج مطالب مطرح شد. گردند تفسیرکند ولی اطالعات نباید در این بخش  تحقیق و نتایج آزمونهاي آماري را ذکر می ازهاي حاصل  این قسمت محقق یافته در

  :بدین شرح است

  ها  بندي یافته تدوین و دسته - 1

  .باید متناسب با اهداف تحقیق باشد و از رسم جداول اضافی خودداري شود جداولرسم جداول و نمودارها، تعداد  - 2

شکل توأم باید خودداري شده و هر  بهو چگونگی ارتباط متغیرها عالوه بر این از تکرار مطالب به صورت جدول و نمودار  ها یافتهدار بودن  مشخص کردن سطح معنی - 3

  .باید مورد استفاده قرار گیرد نمایدها را بیان  تواند یافته یک از آنها که بهتر می

  بحث -ششم فصل

در این . موضوع، نتایج حاصل از تحقیق را تجزیه و تحلیل نماید علمیبخش محقق باید با توجه به سوابق در این . باشد نامه بحث آن می قسمتهاي مهم پایان از یکی  

  . ذکر گردد بایدقسمت مطالب زیر 

  شده با تحقیقات قبلی در جهت رد یا قبول تحقیقات قبلی  انجامهاي تحقیق  استفاده از یافته -الف

  در جهت رد یا قبول تحقیقات قبلی  قبلی تحقیقاتمقایسه تحقیق انجام شده با  - ب

  تحقیق برجستههاي تازه و  تأکید بر جنبه -ج

  گیري و پیشنهادات نتیجه -هفتم فصل

محقق بر اساس نتایج حاصل از تحقیق خود پیشنهاداتی به  سپس. شود هاي آماري بیان می گیري نهایی از تحقیق، متدلوژي آن و یافته قسمت نیتجه این در  

  .دهد ائه میخوانندگان ار



  :منابع

  .منابع باید بترتیب استفاده از آنها در متن باشد گذاري شماره -

  .باید در داخل پرانتز و بطور معمولی در پایان جمله قرار گیرد ها شماره -

 :است مراتب ذیل در نگارش منابع رعایت شود الزم -

  :مقالهفارسی به صورت  منابع

  شماره صفحه - 7 شماره دوره - 6  سال انتشار-   5عنوان مجله  - 4عنوان مقاله  - 3)  نفر 6تا  یسندگاننویسنده یا نو(نام  - 2نام خانوادگی   - 1

خدمات بهداشتی، درمانی تهران،  ومجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی . بررسی دو ساله شکستگی استخوانهاي صورت.  علیانصاري، محمد حسین؛ اخالقی، : مثال

 16-5 فحهص ):1رهشما(11؛ دوره 1377سال 

  :کتابفارسی به صورت  منابع

   صفحهشماره  -8سال انتشار  - 7ناشر  -6  نشرمحل -5  ویرایشنوبت  -4عنوان کتاب  -3)  نفر 6تا  نویسنده یا نویسندگان(نام  -2نام خانوادگی  -1

 : مثال

  70- 56، ص 1348نتشارات تهران تهران، ا. مباحثی در دندانپزشکی اطفال چاپ اول هوشنگ؛میزانی، مهدي؛ برجیان، 

  :مقالهانگلیسی به صورت  منابع

  شماره صفحه-7  (vol)دورهشماره - 6  انتشارسال - 5عنوان مجله  - 4عنوان مقاله  -3)  نفر 6تا  نویسنده یا نویسندگان(نام  - 2نام خانوادگی  - 1

 :مثال

 Samini M, Dehpour AR. The effect of acuti hypervitamionosis A on submandibular glands function. Acta Medica 

Iranica ٣٣-٢٩ :(٣)٣٥ ;١٩٩٧.  

  :کتابانگلیسی به صورت  منابع

در صورتی که بخشی از یک کتاب مورد ( سال انتشار  - 7نام ناشر - 6محل انتشار  -5نوبت چاپ  - 4عنوان کتاب - 3) نویسنده یا نویسندگان(نام- 2 خانوادگینام  - 1

  )باشد شماره فصل یا شماره صفحات ضروري می ذکرده است، استفاده بو

Colson JH, Armour Wj. Sports injuries and their treatment. 6 th ed. London: Paul, 1986.  

  :نامه به صورت پایان منابع

  نام دانشکده- 5رشته تحصیلی  -4آن نامه و شماره  عنوان پایان- 3نام خانوادگی و نام دانشجو - 2  راهنمانام خانوادگی و نام استاد - 1

  سال -7نام دانشگاه  - 6 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  دندانپزشکی،دندانپزشکی، دانشکده  2290شماره . بررسی انواع هپاتیت. ؛ ربانی، فریبا)راهنمااستاد (اشجري، احمد : مثال

  .1376. تهران

  :کتاب ترجمه شده صورت به منابع

  سال انتشار - 6ناشر  -5 انتشارمحل -4) مترجم یا مترجمان(ترجمه نام و نام خانوادگی - 3عنوان کتاب  - 2 )نفر 6تا  نویسندگان یانویسنده (ام خانوادگی و نام ن - 1

 :مثال

   1381انتشارات دانشگاه تهران، : تهران. ترجمه شهناز خاقانی، هدي بوشهري. دیابتدرمان عملی . پندسی، شاراد 

  :کتاب یک سازمان بعمنا

  سال انتشار -5ناشر    - 4محل نشر   -3عنوان کتاب   -2اسم سازمان  - 1

   1376،  بهداشتیمعاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش : تهران. در سیستمهاي بهداشتی تحقیقسازمان بهداشت جهانی، روش : مثال
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