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 : طرح روی جلد -الف

 (B Titr ،14انی گیالن )قلمآرم دانشگاه و نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم -

 ( Yagut  B ،14دانشکده ............ ) قلم -

 ( Yagut B ،14پایان نامه............) قلم -

 ( Yagut B ،14) قلم ………جهت دریافت 

 ( Yagut B ،14) قلم ……… با گرایش 

 (B Titr ,14نامه )قلمعنوان پایان

 (B Titr14 ,)قلم راهنما استاد

 (Titr B ,14 قلم) پژوهش و نگارش

 (  Yagut B ،14قلم)  نامهپایان اتمام سال و ماه 

 شماره ثبت 

 در شیرازه: اسم پژوهشگر، ماه و سال

 

 :نحوه تنظیم صفحات -ب

 الرحیمالرحمن…بسم ا

 (72انضمام نام استادمشاور()نمونه در صفحه  صفحه عنوان )مثل طرح روی جلد به

 شود.مرکزی دانشگاه تنظیم مینامه دانشکده یا کتابخانهها این صفحه توسط کتابدار بخش پایانصفحه کارت شناسه و کلیدواژه

 تأیید هیأت داوران

 تقدیم

 سپاسگزاری

 (2شنهاد شده در ضمیمهکلمه در یک صفحه( )برابر الگوی پی 300چکیده پژوهش به فارسی )حداکثر 

 (56و 55 فهرست مطالب)نمونه در صفحات 

 (75فهرست جداول )نمونه در صفحه

 ( 76فهرست نمودارها )در صورت نیاز( )نمونه در صفحه

 (77 صفحه در نمونه( )نیاز صورت در)هاشکل فهرست 

 (نیاز صورت در) هافهرست سایر 

 اشد(بمی 5الی  1نامه )شامل فصول متن اصلی پایان

 فهرست منابع فارسی
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 فهرست منابع انگلیسی

 .(…ها )پرسشنامه، کتابچه آموزشی وپیوست

 (2چکیده پژوهش به انگلیسی)برابر الگوی پیشنهاد شده در ضمیمه 

 :فصل اول

 یت مسئله و ضرورت تحقیق(اهم -بیان مسئله -مقدمه )زمینه تحقیق

 اهداف پژوهش )هدف کلی و اهداف ویژه(

 هاسئواالت پژوهش و یا فرضیه

 عملی( -ها)نظریتعریف واژه

 های پژوهش محدودیت

 :فصل دوم

 یلی است.(تکم تحصیالت  چهارچوب پژوهش)مربوط به دانشجویان

 شده انجام مطالعات بر مروری 

 :فصل سوم

 اطالعات، گردآوری ابزارهای پژوهش، محیط پژوهش، مورد واحدهای مشخصات پژوهش، نمونه پژوهش، جامعه پژوهش، نوع)  روش پژوهش -

 ها (و اعتماد علمی، روش تجزیه و تحلیل داده اعتبار تحقیق، متغیرهای

 هایپژوهش در انسانی آزمودنی حفاظت کد مبنای بر پژوهش واحدهای آگاهانه نامه مالحظات اخالقی از جمله ارایه یک نمونه از رضایت -

 (ضمیمه) پزشکی علوم

 :صل چهارمف

 های پژوهشیافته-

 هاجداول، نمودار، شکل

 :فصل پنجم

 هابحث و بررسی یافته

 های پژوهشگیری نهایی براساس سئواالت یا فرضیهنتیجه

 هاکاربرد یافته

 های بعدیپیشنهادات برای پژوهش

 

 : منابع -ج
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 نامه با شماره ارائه داد.توان به ترتیب استفاده در متن در آخر پایانمنابع را می

 :گردها به ترتیب زیر تنظیم میمشخصات رفرنس

 شماره و ردیف -1

 نام خانوادگی نویسنده -2

 نویسنده حرف اول نام -3

نامه دوره کارشناسی ارشد یا رسالة دکترا )این قسمت باید با حروف نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایانعنوان کتاب، مقاله، گزارش پایان -4

 ایتالیک و سیاه حروفچینی شود(

است، در مورد نامه در انجام ارایه گردیدهپایان سمینار یا مؤسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که –مجله  –نام ناشر  -5

 کتاب، محل انتشار قبل از نام ناشر قید شود.

 سال انتشار -6

 کتاب چاپ نوبت یا مجله  شماره -7

ر است )در صورتی که کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده قراهایی که مطالب مورد نظر از آنها استخراج شدهشماره صفحه -8

 ها نیست(گرفته باشد لزومی به ذکر شمارة صفحه

از یکدیگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسنده بعد از عالمت نقطه، از عالمت ویرگول “ ویرگول“توجه شود که مطالب فوق با عالمت 

 استفاده شود.

ود دارد مورد استفاده قرار گیرد و در غیراینصورت نام کامل وج ای برای مجلهدر زمینة منابع غیرفارسی، دقت شود اگر نام مخفف شناخته شده

 مجله قید گردد.

 ها یا مقاالتی که به یک نویسنده تعلق دارند رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.در زمینة کتاب

 قید شود. (et al)ر شده و سپس کلمه همکــاران و یا ذک آنها از نفر 6 نام اندداشته مشارکت مقاله تدوین در نویسنده چند چنانچه 

توانید به هر فصل که مورد استفاده شما قرار گرفته یک های مختلف آن دارای نویسنده مجزایی است میدر مورد کتب مرجع چنانچه فصل

شود و عنوان آن فصل شروع میشماره در قسمت فهرست مراجع اختصاص دهید . مشخصات این رفرنس با نام نویسنده آن فصل و سپس 

 شود.مشخصات کتاب مرجع بعد از آن نوشته می inسپس با استفاده از کلمه 

 در صورتی که کتاب یا مقاله، اثر ترجمه شده باشد ذکر نام مترجم پس از نام نویسنده ضرورت دارد.

 باشد.می میالزا پاراگراف هر پایان در حداقل هارفرنس شماره ذکر متن داخل در شود توجه 

 مثال:

 منابع فارسی:

 :مجله -الف



مجله دانشکدة پزشکی دانشگاه علوم “ های باکتریایی در شیرخواران و کودکان تبدار منتخب برای بزل مایع نخاعیعفونت“ ترم لی،پ.، *

 .6-11، ص: 36و35، سال نهم شماره 1379پزشکی گیالن، 

 کتاب: -ب

 .165 -18.صص ،1372 گیالن، دانشگاهی جهاد انتشارات الینی داروها در دوران حاملگی. رشت: سبحانی، ع.، فارماکولوژی و کاربرد ب*

 :ترجمه -ج

 1370راما چاندران، ل؛ دارمالینگام، ت: آموزش بهداشت. ترجمه فروغ شفیعی، اذن ا... آذر گشسب. تهران، *

 :انگلیسی منابع 

 مجله: -الف

Lauver DE., optinism and coping with Breast cancer Symptom. Nursing Research, 1993, 14(4);205-207. 

Maymrd C., Wenrev WD., Litwin PE., et al.  Hospital Mortality in acute Myocardial infarction. Am J cardiol, 1994; 

72;877-880. 

 

 کتاب: -ب

 کتابی که نویسنده یا نویسندگان هرفصل آن متفاوت است.

Willace JF., Disorders Caused by venom, bite and stings. in: wilson JD, Braunwald E, Jsselbucher KJ, et al. 

Harrisons principle of internal medicine. 12 th Edition. Newyork: MCGraw hill Inc, 1997; 2187-2194. 

 کتابی که نویسنده یا نویسندگان هرفصول آن مشترک است.

Sweeny MA., A Guide to Computer. 2nd edition. Newyork: Macmillar publishing Co, 1995; 587-590. 

های مخصوص کوچک و استاندارد نمایید. در صورت اجبار، نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپیدر حد امکان از صفحات بزرگ در پایان

 .نامه را درون جیبی قرار دهیدهای بزرگتر از صفحات اصلی پایانضمایم و پیوست“ نزند، ترجیحاآن را طوری تا نمایید که از صفحات بیرون 

   گذاری شماره -د

 گذاری صفحات:شماره-1

گذاری خواهند شد. ها با حروف الفبای فارسی شمارهشوند. صفحات فهرستری نمیگذاشماره ‹سپاسگزاری › و ‹تقدیم ›  ‹ …ا بسم ›  صفحات

 گذاری صفحات باید در وسط و پایین صفحه انجام گیرد.شماره

 گذاری موضوعات:شماره -2

 نامه معمواًل چند فصل است هرفصل نیزممکن است به چند بخش تقسیم گردد.های اصلی پایانموضوع

اند، مشخص که با خط تیره از یکدیگر جدا شدههای هرفصل با دوشمارهد از خط پنجم شروع شود. هریک از بخشصفحه اول هرفصل بای

گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و در سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیربخش می

 یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم 3-4-2گیرد مثال رار میباشد، شمارة هر زیربخش در سمت چپ شمارة مذکور ق
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 :هاها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاری شکلشماره -3

( نوشته 10-3ها مانند روال قبلی است مثال دهمین شکل در فصل سوم به صورت )شکلها، جداول، نمودارها و نقشهگذاری شکلشماره

 شود.می

 ا:هگذاری پیوستشماره-4

های موجود در هر پیوست با توجه به پیوست مربوطه ها و جدولشوند . شکلگذاری مینامه با حروف الفبای فارسی نامهای پایانپیوست

 (.3-شود )جدول ببه این صورت نوشته می“ ب“ گذاری خواهد شد بعنوان مثال سومین جدول در پیوست شماره

 گذاری منابع:شماره-5

گذاری نموده و در فهرست توانید به ترتیب استفاده در متن شمارهکنید مینامه خود به آن استناد مینده به منابعی که در پایانبرای ارجاع خوان

 منابع به ترتیب شماره به آن استناد کنید.

 :چکیده -ه

 .  باشد می نامه پایان یا مقاله کیفیت تعیین و اطالعات بازیابی ابزار  تین بخشچکیده نخس 

 کلمه تایپ گردد در نگارش چکیده رعایت نکات زیرالزامی است: 250-300چکیده باید حداکثر در 

 منعکس کننده اصل موضوع باشد -

 بیانگر مقدمه، اهداف، مواد و روش بررسی، نتایج و نتیجه گیری باشد.  -

 ها، نتایج و پیشنهادها باشدها، فرضیهتاکید روی اطالعات تازه و اصطالحات جدید، نظریه -

 است با جزئیات بیشتری ذکر گردد.گردد تا بحال معمول نبودهنامه روش نوینی برای اولین بار ارایه میاگر در پایان -

 خالصه فارسی و انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشند. -

  و مقاالت چکیده انتهای در باید خواننده  جویی در وقتسازی و سازماندهی و بازیابی اطالعات و همچنین صرفهور تسهیل ذخیرهبه منظ

 "است شدهرسانی این چنین تعریف ( یا واژگان کلیدیذکر گردد. کلیدواژه در دانشنامه کتابداری و اطالعkeywords)  هاکلیدواژه هانامهپایان

. یا به عبارت دیگر "شودکلمه مهمی از یک عنوان یا از یک متن که به عنوان اولین کلمه یک شناسه دریک نمایه یا فهرست بکار برده می

ماید نکند و به کمک آن موضوع مقاله را بیان میها کلماتی هستند که نویسنده مقاله از عنوان و محتوای اصلی یک مدرک برداشت میکلیدواژه

 تواند نقش مهمی را در بازیابی مدارک و راهنمایی خواننده ایفا نماید. است ارائه واژه مناسب می. بدیهی

 :نمود توجه باید  برای تهیه کلیدواژه به موارد ذیل

 باشد. نامه میاب کلیدواژه عنوان مقاله یا پایانالف : بهترین بخش برای انتخ

 چکیده در فارسی زبان به فقط فارسی کلیدواژه یعنی کرد توجه آن بودن زبان تک به باید کلیدواژه نگارش در:   ب

 .  شود استفاده التین چکیده در انگلیسی زبان به التین کلیدواژه و فارسی
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 . شود استفاده رشته هر خاص  هناماصطالح یا شده کنترل ج : از زبان 

 ها بصورت الفبایی باشد. د : ترتیب نوشتن کلیدواژه

 توضیح متن در مکان آن یدرباره آنکه مگر شوندنمی محسوب کلیدواژه جزء( کشور-استان -شهر  ه : مکان )

 . باشدشدهداده

 شوند. ها محسوب میو : داروها در هر صورت جزء کلیدواژه

 . شود نوشته فارسی به شودمی خوانده که بصورتی باشد نداشته فارسی  ای مترادفکه کلمهز: در صورتی 

  نمائید استفاده زیر منابع از ها واژه کلید نمودن استاندارد و مستند منظور به  :ح 

   MeSH   (Medical  Subject   Heading   ) موضوعی عنوان سر  -1

National    Libravy   of  Medicine  .    Medical   Subject    Heading  . Bethesda ;  NLM  , 2007  

 اسناد سازمان ؛ تهران.   دوم ویرایش  .جلد 2.  فارسی پزشکی نامهاصطالح:  میرمهدی پور؛ابراهیم ؛ مریم ‘کازرانی ؛ فاطمه ‘ دوست رها  -2

 . 1384 ایران، اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و

 Meshسایت اینترنتی  -3

www.NLM.nih.gov/mesh/MBrowser.html   

  :نحوه تایپ -و

-3/1تواند بین فحات یکسان رعایت شود و فاصله مناسب میصورت گیرد و محدوده خطوط تمام ص A4نامه باید در یک روی کاغذتایپ پایان

 باشد. 2/1

 سانتی 2متر و تا لبه چپ صفحه سانتی 4متر فاصله خطوط تا لبه باالی و پائینی صفحه فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه چهارسانتی

 ها در مورد جداول و غیره نیز باید رعایت گردد.متر باشد، این محدودیت

 باشد.می 12با اندازه  Lotus Bیا  B Yagut پیشنهادی برای تایپ قلم 

  اصول نگارش مطالب در پایان نامه-ز

برای خواننده روشن و رسا باشد تا به آسانی بتواند آن  اً های نویسنده را به خوبی برساند و ثانیدقیق باشد و اندیشه و پیام ای باید اوالً هر نوشته

ام نوشتن را درک کند بنابراین نویسنده باید از یک طرف ویژگیهای زبان خود را به خوبی بداند و بتواند آن را بکار ببندد و از طرف دیگر، به هنگ

 ند، در نظر بگیرد. مطلب، توانائی زبانی گروه معینی را که خوانندگان احتمالی این مطلب هست

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx#type
http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx#osol


هائی برای تفکیک مطالب یا کمک به خواننده در درک و های خود از نشانهگذاری در نویسندگی حائز اهمیت است . نویسندگان در نوشتهنشانه

ی استفاده کند که شکل همان به  نویسی نیز محقق برای رساتر کردن مطالب خود باید از نشانهکنند. در کار رسالهفهم بهتر جمله استفاده می

 های رایج و پذیرفته شده به قرار زیر است: در هر نوشته معقول و رسای دیگری، معمول است نشانه

 رود: ، این نشانه معموالً در موارد زیر بکار می)عالمت توقف(نما یا نقطه).( ایست

 دارد.گیرد و ختم جمله را اعالم میهای بیانی و امری قرار میدر پایان جمله ( 1

 (. گیالن پزشکی علوم دانشگاه=   گ. پ. ع. د :نمونه.) است هاواژه مخفف صورت یا کلمه چند ابتدای که مستقلی حروف از پس  ( 2

 "وغیره."،"والسالم."( پس از کلمات ختم کننده جمله مانند3

 رود. ، این نشانه در موارد زیر بکار مینما یا عالمت سئوال)؟( پرسش

 گیرد. های سئوالی مستقیم قرار میایان جمله( در پ 1

 “ ای؟ آیا دوستت را دیده“ نمونه : پدر از فرزند پرسید: 

آنرا در داخل دو کمان یا پرانتز )( قرار  رود و در این مورد معموالًگاهی برای نمایش مفهومی که در خود تردید یا شک است، بکار می ( 2

 دهند. می

 ند )؟( راز مرد با دیگران گفت.شرافتم دوست: نمونه 

 را کرد؟ کمک دیگران به توانمی چگونه کتاب: نمونه  گیرد.ای است، قرار میدارد و خود جزو جمله( در پایان عنوانی که معنی استفها می 3

 .  کردم مطالعه

 گیرند. یا تعجب یا تأکیداند قرار می هائی که حاکی از هیجانها یا جمله، این نشانه معموالً در پایان کلمهنماهیجان (! )

 !داری مهارتی عجب: نمونه 

 رود:، در موارد زیر به کار می)، ( درنگ نمایا ویرگول

 رود.های جمله بکار میها یا قسمتبرای تفکیک واژه      (1

 نمونه: جامعه ما از لحاظ صنعت، علم، هنر و اخالق باید تحول یابد.

 3، 2، 1انند (در بین اعدادم2

 توانند در این جلسه شرکت کنند.ای که نخواهیم از واو استفاده کنیم مانند دانشجویان، پزشکان و پرستاران می( در بین دو کلمه3

 معموالً  و  شود، از این نشانه برای جدا کردن دو جمله بیانی کوتاه که با یکدیگر پیوند نزدیک دارند، استفاده میویرگول نقطه یا نماجدائی  )؛(

 . شودمی تمام دیگر هایجمله درون ایجمله مثل یک آوردن با که رودمی بکار مواقعی

 های بزرگی کردند. های خود به ایران خدمتولی با فداکاری اندیش نبودند؛ستارخان و باقرخان، مردانی ساده نمونه:

 رود: ، در موارد زیر بکار می): ( هشدارنما یا دو نقطه

 ( قبل از نقل قول مستقیم 1

 حافظ شیرازی گفته است: نمونه:



  آبادم خراب دیر این در آورد آدم   من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

  موضوع یک تفضیل یا کل یک از هائیقسمت برشمردن و کردن بیان برای( 2 

 های مهم عبارت است از: این نشانهنمونه: 

 لبی که به منظور تکرار یا توضیح مطلب پیش از آن است. قبل از مط ( 3

 اند بر دو مطلب مهم مالحظه دارد: نمونه: آنچه در باب اخالق نگاشته

 بعد از عنوان نامه  ( 4

 : ارجمند استاد  :نمونه

 بین عنوان اصلی و عنوان فرعی کتاب، مقاله و.... ( 5

 ا تأکید بر آموزش و پرورش های تحقیق در علوم انسانی : بروشنمونه:

 بین رقم ساعت و رقم دقیقه (6

 بعد از ظهر  6:20 نمونه:

 گیرد: )عالمت بریدگی(، این نشانه در موارد زیر مورد استفاده قرار می نقطه سه یا نماافتادگی( …)

  شده حذف واژه چند یا یک بجای  (1

 . استشده سپری. …خودپرستی  ،دانشیبی مفتخواری، زورگوئی، عصر :نمونه       

 “ و غیره “ هائی مانند بجای واژه ( 2

 رود: در موارد زیر بکار می کوتاه تیره یا نماپیوست (  -) 

 ها به منظور ایجاد مفهوم برای پیوستن کلمه ( 1

 . استخانواده قدیمی های شکل از یکی شاهی – مادر خانواده: نمونه         

 تقطیع کلمات ( برای  2

 (.  دانش) =  ش – ن – الف – د: نمونه   

 ای از آن به سطر بعد منتقل شود . ای که در انتهای سطر قرار گیرد و پاره( برای نشان دادن ناتمامی کلمه 3

های متن مستقیماً ربط ی به جملهداند ولرود که نویسنده عطف به مفهوم آن را الزم میهای دیگر بکار میای درون جمله( در دو طرف جمله 4

 ای وابسته به آن متن ندارد و در واقع گریزی است از مفهوم یک متن به نکته

 .سازدمی عنوان فریبی مردم هایهدف – آراسته تمدن ظاهر به چند هر –های متحجر آموزش، باید متحول شود. آموزشی که در قالب نمونه:

 ، ) ( دو کمان یا پرانتز

 رود. ای بکار مین نشانه برای توضیح اضافی یا ذکر نکتهای(1

 . بود 19 قرن بزرگ شناسانطبیعت از یکی(  کنیم اشتباهش گلهه به نباید که ) کلهه:  نمونه   

 ه کردند.(بیمار به مرکز درمانی مراجع2000برای قراردادن مبالغ عددی بعد از ذکر حروف آن در جمله مانند :...تعداد )       (2



 (متن و....3( مقدمات )2( مقدمات )1ها .مانند :هر گزارش چند قسمت دارد : )برای قرار دادن اعداد در وسط جمله و تقسیم بندی      (3

  

 گیرد:در موارد زیر مورد استفاده قرار می ،برجسته نما یا گیومه) “ “ ( 

 شود. و کلمه به کلمه از شخصی با مرجعی نقل قول می ( در شروع و ختم سخنی یا مطلبی است که مستقیماً 1

  انگلیسی “ کالچر “ برای است معادلی “فرهنگ “ کلمه:  نمونه    

 های یک کتاب برای مشخص کردن آنها ها و فصلها و سخنرانی( هنگام ذکر عنوان مقاله 2

 . است سعدی گلستان هفتم باب “ تربیت تأثیر در  “:  نمونه     

 گیرد. ای دیگر به دو شکل به شرح زیر انجام میاستفاده از منابع به صورت نقل قول در متن رساله یا پایان نام یه هر نوشته موالًمع

 : مستقیم قول نقل – الف

ه اگر مطلب مذکور ک است موظف آورد،می رساله در تغییری هیچگونه بدون و کلمه به کلمه را فردی نوشته  هنگامی که محقق گفته یا     

قرار دهد. اما نقل قول مستقیم طوالنی و بیش از “ “ کوتاه یعنی در حدود دو یا سه جمله معمولی است، آنرا داخل عالمت برجسته نمایا گیومه 

طوط رساله ماشین سه جمله معمولی است باید آنرا با حروفی ریزتر از سایر حروف متن و در خطوطی با فاصله کمتر از یکدیگر در مقایسة با خ

کرد. اگر احتماالً امکان ماشین این خطوط با حروف ریزتر وجود ندارد. کافی است که این نقل قول در خطوطی با فاصله کمتر از یکدیگر در 

  تر کرد.مقایسه با سایر خطوط رساله ماشین شود با رسم خطی زیر جمالت مربوط به نقل قول آنرا مشخص

 :  غیرمستقیم قول نقل –ب 

کند به زبان خود و با کلمات خویش در این نقل قول غیرمستقیم، محقق آنچه را که از شنیدن یا خواندن گفته یا نوشته فردی درک می       

دگی خانوانویسد، در این گونه موارد او موظف است که در خاتمه مطلب چه کوتاه و چه طوالنی، نام و نامبا حروف خطوط معمولی در رساله می

 گوینده یا نویسنده و تاریخ انتشار یا بیان مطلب را در داخل عالمت دو کمان یا پرانتز ) ( منظور دارد. 

 دو از بیش حداکثر) طوالنی بسیار هایقولنقل گنجاندن که است آن داشت بخاطر باید غیرمستقیم چه و قولنقل در که اینکته آخرین       

هائی به صورت مختصر قولای از نظر همبندی و بافت محتوی نوشته مناسب نیست. اما وجود نقلکلی در هر نوشته بطور یا رساله در( پاراگراف

 ای از احاطه او بر موضوع مورد بحث است. دهد و نشانهو مفید، مطلب و نوشته فرد را حتی جلوه می

 : در گزارش کار تحقیقی رعایت این نکات ضروری است 

 ها برای ذکر مطالب ضروری ها و عبارتترین جملهترین و کوتاهنویسی، پرهیز از لفاظی و به کارگیری سادهساده ·

 نداشتن مطالب غیرواقعی و غیرمرتبط ·

 (Quantitative)صریح و به صورت چندی  ·

 ، و مشخص کنندهبدون ابهام، فشرده ·

 ی کافی گویارسانی غیراحساسی، و به اندازهاطالع ·

 نداشتن تکیه کالم، استعاره، جناس، بدایع، صنایع، و ظرایف ادبی  ·

http://www.gums.ac.ir/dental/default-1586.aspx#nokat


 شفافیت، نظم، ترتیب منطقی  ·

 های زائد و غیرضروری، و افعال مجهول و متعدی نداشتن قید و صفت ·

 مشخص بودن مرجع هر ضمیر ·

 زمانی افعال و تناسب فعل با فاعل رعایت تناسب ·

 ها با معنای واقعی آنها و نه به خاطر تناسب ظاهری و آواییدقت در انتخاب واژه ·

 تناسب زمانی مطالب : ·

 آید با زمان حال گیری که حقیقت به شمار میی گزارش، مقدمه، بحث و نتیجهچکیده    -

 های چاپ نشده که هنوز قطعی نیست با زمان گذشته یگر نوشتهها و نتایج این مطالعه و دمواد و روش    -

 شوند.های آماری با زمان گذشته نوشته میها، و تحلیلها، جدولاستثنا : عنوان شکل -

 تناسب حجم مطالب هر بخش از گزارش :

 درصد  10چکیده و مقدمه در حدود  -

 درصد 15-20بررسی متون و سابقه در حدود  -

 درصد  20های مطالعه در حدود  وشمواد و ر -

 تواند بیشتر هم باشددرصد در مطالعات اپیدمیولوژیک می 30ها )نتایج( در حدود یافته -

 درصد 20بحث و نتیجه گیری در حدود  -

 صفحه کمتر باشد  30نامه نباید از کل حجم پایان -

 نامه بیشتر باشد حجم پایان 5/1فصل اول یا مقدمه نباید از  -

 


