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 فهرست مطالب پایان نامه
 

 جلد پایان نامه:  

 آرم و عنوان دقیق دانشگاه و دانشکده

 عنوان کامل و دقیق پایان نامه

 بهداشت( وزارت مورد تاییدفهرست براساس ) اساتید راهنما و مشاور گروه های آموزشینام دقیق ذکر  

   (فرمت جلد پایان نامه دكتراي عمومي )فارسي و انگليسي* براساس 
 

 هاي پایان نامه:  بخش 
 صفحه سفید.1

 متن پایان نامه( زبان )با توجه به .كه با نام خدا آغاز مي شود ه اول پایان نامهصفح.2

  توسط استاد راهنما و هيات داوران صفحه صورتجلسه دفاع و تایید نمره.3

 )دقيقا مشابه جلدپایان نامه( پایان نامه صفحه عنوان.4

 (Acknowledgment) صفحات تقدیم و سپاسگزاری.5

 صفحه چکيده، شماره گذاري صفحات پایان نامه با اعداد یوناني انجام مي شود.پایان صفحات تقدیم و سپاسگزاري تا از ابتداي *      

 (Contents) فهرست مطالب .6

 (List of figures). فهرست تصاویر 7

 (List of tables)فهرست جداول  .8

 (List of charts)فهرست نمودار ها  .9

)مشروط به ذكر عنوان جداگانه براي هر فهرست و با رعایت حداقل دو سطر فاصله بين فهرست هااي   نمودارها رافهرست تصاویر، جداول و  *

 .  به دنبال هم قرار دادمي توان در یک صفحه و ، مختلف(

 (Abstract) فارسی چکیده .11

 به زبان فارسي در سمت راست پایان نامه قرار داده مي شود.    

 .یوناني در انتهاي این بخش، پایان مي یابدات پایان نامه با اعداد شماره گذاري صفح *     

   (Introduction) مقدمه .11

 مي باشد. اهميت و ضرورت انجام پژوهش . این بخش شامل: بيان مساله واستبخش كوتاهي جهت معرفي كلي موضوع تحقيق  مقدمه

ردي( و متغيرهاي موجود در مطالعه در پایان این بخش از صاصي و كاربفرضيات و سواالت پژوهش، اهداف پژوهش )اهداف كلي، اخت نگارش

  پایان نامه، اختياري و به صالحدید استاد راهنما مي باشد.

 * از اولين صفحه مقدمه، شماره گذاري صفحات پایان نامه آغاز مي گردد.  

 

 (Research Principles) پژوهشکلیات  .12

 د. پایان نامه محسوب مي شو اول فصل

  مي باشد. اطالعات كلي در زمينه تحقيق و بيان مفاهيم و تعاریف واژه ها شامل: پژوهشمتن كليات 
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 (Review of Literatures) مروری بر مقاالت .13

تبط متن این بخش شامل مروري بر روش اجرا و نتایج مطالعات مر مي شود.محسوب پایان نامه  فصل دومبه عنوان  ،متن مروري بر مقاالت

 با موضوع پژوهش مي باشد.

 (Materials and Methods)ها مواد و روش  .14

مشخصات واحدهاي گيري، نمونه روش ، مطالعهمورد جامعه  شامل:پژوهش متن مواد و روش شامل مواد و روش هاست. پایان نامه  فصل سوم

 ي است.مالحظات اخالق و ها روش تجزیه و تحليل داده، روش گردآوري داده ها، پژوهشمحيط ، مطالعه مورد

 (Results) نتایج .15

 است. جداول و نمودارها دست آمده از تحقيق،ه متن نتایج شامل اطالعات آماري بپایان نامه، شامل نتایج است.  فصل چهارم

 (Disscussion)بحث . 16

هاا باا نتاایج ساایر      هاا و مقایساه آن  یافته  يلتجزیه و تحلشامل:  این بخشمتن پایان نامه، شامل بحث و نتيجه گيري است.  فصل پنجم

 مطالعاات ا براي هپيشنهاد هاي موجود در مسير انجام مطالعه و اشاره به محدودیتكاربرد نتایج مطالعه،  ،تفسير یافته هاي تحقيق، مطالعات

 مي باشد. يبعد

 (Conclusion. نتیجه گیری )17

بحث نوشاته شاده و یاک فصال مجازا       به عنوان آخرین پاراگراف در انتهايمي باشد كه متن این بخش شامل نتيجه گيري نهایي از پژوهش     

 محسوب نمي شود.

 (References)فهرست منابع  .18

 مي باشد. Vancouverنگارش منابع براساس شيوه نامه 

  (Appendixs)پیوست ها .19

 . شودمي اضافه  مطالب فهرست ده در بخشوجود بخش پيوست ها در پایان نامه، فهرست مطالب پيوست شدر صورت        

 (Abstract) انگلیسی. چکیده 21

   قرار داده مي شود.پایان نامه به زبان انگليسي و از سمت چپ به راست 

 . فرم تایید اصالحات پایان نامه21

نظر هر داور به تفکيک فصاول پایاان ناماه، در    پس از دفاع از پایان نامه و انجام اصالحات مورد نياز، این فرم تکميل شده و انجام اصالحات مورد 

 به تایيد ایشان مي رسد.و یک صفحه جداگانه قرار داده شده 
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 نکات نگارشی پایان نامه

 فارسي از سامت  پایان نامه ي باشد.بل فهم بوده و فاقد غلط هاي امالیي و انشایباید روان و قا ،(فارسي یا انگليسي)زبان پایان نامه  -4

 راست و پایان نامه انگليسي از سمت چپ شروع گردد.  

 تهيه گردد.و یک رو  A1پایان نامه بر روي صفحات  -2

 از به كار بردن كادر در صفحات متن پایان نامه خودداري گردد. -9

 انتخاب قلم و اندازه قلم به صورت زیر باشد: -1

 (Bold)و پر رنگ  41 قلم نازنين، اندازهعنوان پایان نامه در صفحه عنوان:  -

 (Bold)پررنگ  93با قلم نازنين  عنوان هر فصل: -

 (Bold)و پررنگ  41شامل عناوین اصلي متن پایان نامه با قلم نازنين، اندازه عناوین اصلی:  -

زیرمجموعه عناوین  ، عناوین فهرست ها با همين قلم و اندازه تایپ شود.(Bold)و پررنگ  43با قلم نازنين، اندازه عناوین فرعی:  -

 .تایپ شود (Bold)و پررنگ  41)در صورت نياز( با قلم نازنين، اندازه فرعي 

 .41با قلم نازنين، اندازه متن پایان نامه:  -

 .42با قلم نازنين اندازه  عناوین جداول، نمودارها و شکل ها: -

 . 1اندازه  -با قلم نازنينپاورقی:  -

 باشد. ي فوق الذكرو با همان اندازه ها Times New Romanقلم در پایان نامه هاي انگليسي  -5

 در صورت خوانا بودن مجاز مي باشد. 42در صورت بزرگ بودن اندازه جدول ها استفاده از اندازه فونت كوچکتر از  -3

گذاري صفحات پایان  در شمارهدر وسط صفحه قرار گيرد.  (Bold)و  93عنوان فصل ها در صفحات جدا از متن اصلي با اندازه  -7

عناوین فرعي در سمت راست یا چپ صفحه )بنا به هر فصل نيز مانند سایر صفحات به حساب مي آیند.  واننامه، صفحات حاوي عن

یت حاشيه هاي ذكر شده قرار گيرند و هر عنوان براساس شماره فصل و ترتيب ذكر فارسي یا انگليسي بودن زبان پایان نامه( و با رعا

 متن، شماره گذاري مي شود.شده در 

، و از سمت چپ و پایين 9، از  باال 5/9فاصله متن تا لبه ها براي پایان نامه هاي فارسي باید از طرف شيرازه كاغذ )سمت راست(  -1

 متر باشد.  سانتي 5/2

و اولين پاراگراف بعد از هر اوین اولين سطر هر پاراگراف با یک سانتي متر تورفتگي نسبت به كادر اصلي باشد. این مورد شامل عن -3

 .باشدنمي عنوان 

 گراف قبل با یک سطر فاصله جدا شوند.اعناوین اصلي یا فرعي از پار -40

 باشد.مي  5/4در پایان نامه ها )چه انگليسي و چه فارسي( برابر فاصله سطرها  -44

 4آخرین حرف جمله، بدون فاصله آورده شود. سپس متن با باید بعد از  ). یا ،( استفاده از نقطه یا ویرگول، عالمت زماندر  -42

 فاصله از نقطه یا ویرگول ادامه یابد. 

در صورت استفاده از پرانتز، مطالب درون پرانتز، بدون فاصله با عالمت پرانتز تایپ شده و نشانه پرانتز باید نسبت به كلمات قبل  -49

 فاصله داشته باشد. 4و بعد 

 فاصله تایپ گردد.  با و قبل از نقطه ودر آخر جمله داخل پرانتز د شماره منبع بای ،به منابع )رفرنس نویسي( به منظور ارجاع -41

 .(45) مثال: فلوراید در پيشگيري از پوسيدگي دندان موثر است
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 فحه قيد همان ص در اولين نوبت استفاده از كلمات و عبارات ترجمه شده یا توضيحات اضافي، اصل كلمه در پاورقي -45

مي شود )پاورقي هاي فارسي با شماره فارسي و از سمت راست، پاورقي هاي انگليسي با شماره انگليسي از سمت چپ(. در مورد 

 كلماتي كه معادل فارسي ندارند، خود كلمه عينا در پایان نامه استفاده مي گردد.
 

ونه اختصار كه مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات اولاين باار       در پایان نامه هاي فارسي، هر گ: (Abbreviations)اختصارات   -43

درون پرانتز باا حاروف بازرگ    آن اختصاري  كامل و حروف د و در مقابل آن كلمهوآورده ش همان صفحه در متن یا پاورقيترجمه آن 

 استفاده كرد.در متن دفعات بعدي مي توان از عبارت اختصاري  د.ريقرار گ
 

به  ( و پيوست ها(Referencesمنابع )فهرست )شامل  تا آخر پایان نامه مقدمه هصفح ایان نامه، ازشماره گذاري صفحات پ -47

  مي باشد. در مركز و پایين صفحه صورت اعداد ریاضي
 

 400و حداكثر  15( حداقل و پيوست ها )از آغاز متن پایان نامه تا آخر فهرست منابع صفحات پایان نامه هاپيشنهادي تعداد  -41

 باشد.مي حه صف

 

 :جلد پایان نامه 

، نام اساتيد راهنما و مشاور و سمت علمي آنان، نام پایان نامه بر روي جلد پایان نامه آرم دانشگاه، نام دانشگاه و دانشکده، عنوان -

 تایپ شود.دانشجو، شماره پایان نامه و سال دفاع از پایان نامه 

 .شوداستفاده  خاكستريجلد رنگ از  دانشکدهو  مربوط به كتابخانه هاي نسخهصحافي  براي -

 جز آرم دانشگاه خودداري شود.ه كار بردن هر گونه عالئم به بوده و از بیا نقره اي طالیي به رنگ   روي جلد اطالعات -

 در پایان نامه فارسي نيازي به زركوب انگليسي در سمت مقابل جلد نمي باشد و بالعکس. -

  .خودداري گردد (Dr)وان پایان نامه، جلوي نام و نام خانوادگي دانشجو از به كار بردن كلمه دكتر بر روي جلد و در صفحه عن -

  "4930تير ماه " طور مثال:ه ذكر شود. ب در پائين صفحه جلد و عنوان، ماه و سال دفاع از پایان نامه -

اتي در صفحه جلد و عنوان پایان نامه در زیر نام دانشکده در صورت همکاري یکي از مراكز تحقيقاتي با دانشجو باید نام مركز تحقيق -

 تر از نام دانشکده ذكر شود.  با یک سایز كوچک يدندانپزشکي با فونت

ماه و سال دفاع از وسط و  در شماره پایان نامه در قسمت باال، دانشجوالزم است در حاشيه پایان نامه )شيرازه( نام و نام خانوادگي  -

 زركوب شود. قسمت پایين شيرازه در پایان نامه،

 شماره پایان نامه بایستي قبل از صحافي از معاونت پژوهشي دانشکده دریافت گردد. -
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 )مورد تایید وزارت بهداشت( پایان نامه عنوانه حبراي نگارش بر روي جلد و صف گروه هاي آموزشیفهرست نام دقیق 

 

  عنوان انگلیسی                                         عنوان فارسی     
 

 

 Oral & Maxillofacial Pathology        آسیب شناسی دهان، فک و صورت                         

 Orthodontics نتیکساارتود

 Endodontics اندودانتیکس  

  Oral & Maxillofacial Surgery  جراحی دهان، فک و صورت                                    

  Oral & Maxillofacial Radiology  رادیولوژی دهان، فک و صورت                            

 Prosthodontics پروتز های دندانی

 Periodontics پریودانتیکس

 Pediatric Dentistry دندانپزشکی کودکان

  Oral Medicine بیماری های دهان، فک و صورت

 Operative Dentistry انپزشکی ترمیمیدند

 Dental Public Health سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 

 
به شرح زیر )فارسی و انگلیسی( بسته به زبان نگارش پایان نامه  عمومیدکترای مقطع فرمت جلد پایان نامه * 

  نقطه چین توسط دانشجو تکمیل می گردد:موارد  .می باشد
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 بوشهرنشگاه علوم پزشکی دا

 دانشکده دندانپزشکی

 

 

 

 عمومی دندانپزشکیدکترای درجه دریافت پایان نامه جهت 

 

 عنوان:

 عنوان دقیق و کامل پایان نامه                                       

 

 

 

 

  راهنما: د()اساتی استاد                                                             

 

 سرکار خانم دکتر ..............................
 آموزشي.............استاد/ دانشيار/ استادیار گروه 

 

 

 : مشاور )اساتید( استاد                                                          

 استاد/ دانشيار/ استادیار گروه آموزشي.............

 

 

 :نگارش

 احمد حسنی

                                                            

 (.دریافت شودمعاونت پژوهشی دانشکده شماره از این ) 1234شماره پایان نامه :                                                                

 1391تیر ماه 

 

  و سطر فاصلهد

 14Boldنازنین 

 Bold   18نازنین

  فاصلهدو سطر

 14Boldنازنین 

 Bold   16نازنین

  14نازنین

 Bold 14نازنین 

 14Boldنازنین 

Bold  16نازنین

14    

Bold  14نازنین

14    

 14تر تی

 14Boldنازنین 

 16تیتر 

  14نازنین
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 راهنماي نگارش فصول و قسمت هاي پایان نامه : 

 

 صفحه سفید   .1

 .اولين صفحه و آخرین صفحه پایان نامه یک صفحه سفيد مي باشد 

 

 

  به نام خدا صفحه .2

 .)این صفحه با نام خدا آغاز مي شود )با توجه به زبان متن پایان نامه 

 

 

 ا و هیات داورانصورتجلسه دفاع و تایید نمره توسط استاد راهنمصفحه  .3

  ت داوران در پایان نامه قرار مي گيردأمشاور و هيتایيد و امضاي كتبي استاد راهنما،  جهتاین فرم.    

    

 

 صفحه عنوان پایان نامه .4

 الزامي است(   به هر دو زبان فارسي و انگليسي، مي شود. )تهيه صفحه عنواننوشته عينا مشابه صفحه جلد پایان نامه این صفحه  -

 

 

   (Acknowledgment) صفحات تقدیم  و سپاسگزاري. 5
  قرار داددر صورت تمایل مي توان این صفحات را در پایان نامه.   

 شماره گذاري صفحات پایان نامه با اعداد یوناني از این بخش آغاز مي شود.* 

 

 (Contents)فهرست مطالب .6

  مجموعه هاي هر عنوان با تورفتگي در  زیر. گردندذكر مي  مشخص وو عناوین مطالب مهم تمامي سرفصل ها  بخش،در این

  تایپ مشخص مي شود.

 باه ایان    ، دقيقا مشابه شماره هاي ذكر شده در متن پایان نامه مي باشاد. شماره ذكر شده براي هر عنوان در فهرست مطالب

ل به ترتياب ذكار ماي شاود. در     ابتدا شماره فصل ذكر مي شود، سپس شماره عناوین اصلي فص، راست به چپاز ترتيب كه 

صورتي كه عنوان هاي اصلي داراي زیر مجموعه باشند، عنوان زیر مجموعه ها نيز به ترتيب ذكر در متن، شماره گذاري ماي  

 شوند.

 

  * به جز مقدمه پایان نامه، مطالب ذكر شده در سایر فصول پایان نامه باید براساس ترتيب ذكر شده در متن، شماره گذاري شوند.

زیرمجموعاه هار   (، به صالحدید اساتاد راهنماا ماي باشاد    )اختياري و بنا  * در صورت ذكر فرضيات و اهداف پژوهش در بخش مقدمه

 نوشته مي شود. به عنوان مثال:( Tabعنوان با یک تورفتگي نسبت به عنوان )با استفاده از كليد 
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 صفحه                                                                                                            فهرست مطالب

 

 IV                                                                                                          چکیده

 

        4                                                                                                             مقدمه

                             1                                                                                                اهداف پژوهش     

 1                                                                                                   هدف كلي      

                                                                                                                                                                                                            1                                                                                         اهداف اختصاصي      

 5                                                                                           اهداف كاربردي      

 5                                                                                             متغيرهاي پژوهش         

 

                                               فصل اول: کلیات پژوهش -1

  7                                                                                     تعریف مال اكلوژن 4-4

 1                                                         اسکلتي ايه مال اكلوژنتعریف  4-4-4

 3                                               اسکلتي II مال اكلوژن كالس  4-4-4-4

 44                                           اسکلتي IIIمال اكلوژن كالس  4-4-4-2

 49                                                           هاي دنداني مال اكلوژنتعریف 4-4-2

 49                                                    دنداني Iمال اكلوژن كالس  4-4-2-4       

 45                                                   دنداني IIمال اكلوژن كالس  4-4-2-2       

 47                                                  دنداني IIIمال اكلوژن كالس  4-4-2-9                   

 43                                                                                 مال اكلوژن ایجاد دالیل 4-2  

 20                                                     دالیل ژنتيکي                              4-2-4          

 22                دالیل محيطي                                                                  4-2-2          

 شيوع مال اكلوژن 4-9 

  

، اعداد مرباوط باه شاماره گاذاري مطالاب      word *** براي ایجاد امکان استفاده از سيستم شماره گذاري خودكار در نرم افزار

 موجود در متن پایان نامه، از راست به چپ نوشته و خوانده مي شوند.
                                                                                                

 بااه شاارر زیاار اضااافه   مطالااب، اي پااس از صاافحه فهرساات جداگانااهصاافحه  ،نمااودار جاادول و یاااتصااویر، در صااورت اسااتفاده از * 

 مي شود:
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  (List of figures)تصاویر فهرست  .7

كه ابتدا شماره فصل و سپس شاماره ترتيباي    این صورت است در پایان نامه، شماره گذاري آنها به  تصویردر صورت استفاده از 

 "4-9تصاویر  " :( به این شکلمواد و روش ها) سومفصل  در تصویر به عنوان مثال اولين. ذكر مي شود (چپ به راستتصویر )از 

 و در ادامه عنوان تصویر ذكر مي شود.  شودمي  وشته، ن

 

 فهرست تصاویر                                                                           

 صفحه                                                                                عنوان                                  
  CO2            92دستگاه ليزر : 4-9تصویر شماره     

 

 

 

 (List of tables)جداول فهرست . 8
 و ساپس شاماره ترتيباي جادول     ول در پایان نامه، شماره گذاري آنها به صورتي كه ابتادا شاماره فصال   ادر صورت استفاده از جد

، "9-1جدول " :به این شکل )نتایج( چهارمفصل  درجدول  سومين به عنوان مثال. شود نگارش ،(چپ به راست)از  مشخص گردد

در صورت طوالني بودن عنوان جداول، در این بخش عنوان مختصري كه محتواي جدول را نشان دهد به جاي عنوان  نگارش شود.

 كامل نوشته شود.

 جداولفهرست 

 صفحه                                   عنوان                                                                                             
 91                                     : ميانگين سن در جمعيت مورد مطالعه9-1جدول شماره 

 

 

 (List of charts)ها فهرست نمودار  .8
   .در صورت استفاده از نمودار در پایان نامه، ضمن شماره گذاري ترتيبي نمودارها به روش باال، فهرستي جداگانه تهيه مي گردد

 
 

   (Abstract) چکیده. 9

، چکيده باه زباان انگليساي در    باشد. در پایان نامه فارسي (فارسي و انگليسي)چکيده دو پایان نامه به هر زباني كه باشد باید داراي  .4

 قرار مي گيرد و در پایان نامه انگليسي بالعکس. به راست انتهاي پایان نامه، بعد از فهرست منابع و پيوست، از سمت چپ

 .، نوشته شودخالصه در مقاالتمطابق با فرمت  تحقيقچکيده  .2

 مي باشد. 250و حداقل آن  950حداكثر تعداد كلمات چکيده  .9

 باشد.از تحقيق و نتيجه گيري نهایي  نتایجها،  هدف، مواد و روش: شاملباید در عين اختصار،  ده پایان نامهچکي .1

 .در این قسمت نيازي به بيان رفرنس نمي باشد .5

از ليسات   واژه هاي كليدي بایاد  در انتهاي چکيده، سه تا ده كلمه به عنوان واژه هاي كليدي فارسي یا انگليسي نگارش مي شوند،  .3

  .دناخذ شو "Index Medicus" و از"Mesh"پزشکي موضوعي اوین عن

 گردد.مي استفاده در پایان نامه  اصطالر موجود باشد، ارائه نشده  Meshكه اصطالر مناسب تا كنون در  در صورتي* 



12 

 

شده باشاد، الزم   (Published) و یا چاپ (Acceptance) پذیرش چاپ كه مقاله حاصل از پایان نامه موفق به دریافت در صورتي .7

 اضافه گردد: متن زیر ،است در انتهاي واژگان كليدي

 چاپ(. دارای پذیرش )برای مقاالت استدریافت نموده چاپ ذیرش پ.............. در مجله ................  این مقاله در تاریخ

 (.شده است )برای مقاالت چاپ گردیدهاین مقاله در تاریخ .............. در مجله ................ چاپ 

 

 * صفحه چکيده، آخرین صفحه پایان نامه است كه با اعداد یوناني شماره گذاري مي شود.

 

  (Introduction) مقدمه .11

 . نوشته مي شوددر وسط صفحه  (Bold)پررنگ و  93 فونت جدا از متن اصلي با اندازه اي این قسمت در صفحه عنوان: عنوان

 

ساله، اهميت و ضرورت انجام مقدمه شامل: بيان م .است مورد پژوهش معرفي كلي موضوع بخش كوتاهي جهت این قسمت متن مقدمه:

در انتهاي این پژوهش، اهداف پژوهش )اهداف كلي، اختصاصي و كاربردي( و متغيرهاي موجود در مطالعه  فرضيات و سواالت است. ذكر پژوهش

  .مي باشدصفحه  5تا  2این قسمت بين  پيشنهادي براي تعداد صفحات بخش، اختياري و بنا به صالحدید استاد راهنما مي باشد.

  .شودآغاز مي  با اعداد ریاضي() صفحات پایان نامه شماره گذاري ،از صفحه اول مقدمه* 

 

 :فصل مي باشد 5متن پایان نامه شامل 

 

 (Research Principles) پژوهشكلیات  :فصل اول. 11

 در وسط صفحه قرار گيرد.  (Bold)پررنگ و  93 فونت در صفحه جدا از متن اصلي با اندازه : عنوان این فصلعنوان

تعاداد   تحقياق ماي باشاد.    بيان مفاهيم و اطالعات كلي در زميناه  تعاریف واژه ها وتركيبي از شامل این بخش متن  متن فصل اول:

عناوین فرعي در سمت راست یا چپ صفحه )بنا به فارسي یا انگليسي بودن زباان   صفحه مي باشد. 40این قسمت پيشنهادي صفحات 

 ر شده در متن، شماره گذاري مي شوند.گيرند و براساس توالي ذكمي یت حاشيه هاي ذكر شده قرار پایان نامه( و با رعا

 

 

  Review of Literatures)) مروري بر مقاالت :دوم فصل. 12

 در وسط صفحه قرار گيرد.  (Bold) پررنگ و 93 فونت جدا از متن اصلي با اندازه اي : عنوان این فصل در صفحهعنوان

 مي باشد. صورت كامله ب مرتبط با موضوع پایان نامه شده هایي انجام تحقيق مطالعات وذكر  شاملاین فصل متن  متن فصل دوم:

 قرار گيردو استناد مورد بررسي سال گذشته، ده جدید انجام شده در  تحقيق 40 ودحدبه صورت پيشنهادي، بایستي در این قسمت 

 و شماره منبع آن ذكر گردد. 

 ترتيب نگارش مقاالت از منابع قدیمي به جدیدتر مي باشد.*

  صل نباید به نظرات شخصي و نتایج مطالعه حاضر اشاره شود.در این ف*

 

http://dental.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/dental/vice-chancellor/research/tez/29-acceptance.doc
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 (Materials and Methods) ها مواد و روش :فصل سوم .13

 در وسط صفحه قرار گيرد.  (Bold) پررنگ و 93 فونت : عنوان این فصل در صفحه جدا از متن اصلي با اندازهعنوان

حجم نموناه، روش  مطالعه،  موردجامعه نوع مطالعه،   شامل: پژوهشنجام بر شرر مبسوطي از روش ا مشتملمتن  متن فصل سوم:  

ابازار جماع آوري داده   ، مطالعاه روش انجام  ،پژوهشمورد استفاده در محل مطالعه، مواد  ،نمونه گيري، شرایط ورود و خروج از مطالعه

مورد اساتفاده  آماري  هاي آزموننرم افزار و ات، هاي جمع آوري اطالع روش ات اخالقي،روایي و پایایي ابزار، مالحظ سنجش ها، روش

 براي تجزیه و تحليل داده هاست.

 هاي پایان نامه ذكر مي شود.نامه، متن كامل پرسشنامه در بخش پيوست * در صورت استفاده از پرسش

تصویر، در زیر آن نوشته ماي  شماره و عنوان هر  شود. قرار دادهدر این فصل پيشنهاد مي شود كه تصاویري از مراحل انجام پژوهش * 

 شود.

 

   (Results)نتایج :فصل چهارم. 14

 . نوشته شوددر وسط صفحه  (Bold) پررنگ و 93 فونت : عنوان این فصل در صفحه جدا از متن اصلي با اندازهعنوان

ه ليه نتایج مثبت و منفي با ك بهباید د. نارائه مي گرد شکلول ، نمودار و متن، جد در قالب پژوهشنتایج حاصل از  متن فصل چهارم:

د، اما ندر ميان متن قرار گير شکل ها، جداول و ها. بهتر است نمودارشوداز تفسير آنها در این فصل خودداري ولي  شدهاشاره  دست آمده

 . دادمي توان آنها را در پایان فصل نتایج قرار  باشدكه تعداد نمودارها و تصاویر زیاد  در صورتي

 شود.مي ن هر جدول، در باالي جدول و شماره و عنوان هر نمودار، در زیر آن نوشته * شماره و عنوا

 .شوداز تکرار نتایج در نمودار خودداري  بهتر است در صورت استفاده از جدول،* 

 

 (Disscusion and Cunclusion) بحث و نتیجه گیري :. فصل پنجم15
 در وسط صفحه قرار گيرد.  (Bold) پررنگ و 93فونت ي با اندازه جدا از متن اصل اي : عنوان این فصل در صفحهعنوان

 

تفسير و مقایسه آنها با ساایر مطالعاات پرداختاه     حاضر وپژوهش ه بحث پيرامون توجيه نتایج ب بایددر این قسمت  متن فصل پنجم:

نتاایج   بهتار جهات تعبيار    ،م مطالعاه( با ذكر سال انجا)صورت گرفته قبلي در این خصوص تحقيقاتشود. همچنين به منابع، مراجع و 

در خصاوص   یيو پيشانهادها  ، محدودیت هااي موجاود در مطالعاه   نقاط قوت و ضعف كار ذكر به  مي توان . در این قسمتشود اشاره

 .پرداختامکان تغيير روش، كاربرد آن و سایر موارد 

 گردد.  مي نتيجه گيري بيان  فصلاین در خاتمه  
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 (References)فهرست منابع .16

   در این قسمت، فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن شامل كتاب ها، مقاالت، منابع الکترونيک و ... طبق نموناه

 . نگارش شده و منابع به ترتيب استفاده در متن، شماره گذاري مي شوند  Vancouverبرگرفته از شيوه نامه نگارش منابع 

  و براي بايش از آن از كلماه    نویسنده اول مقاله الزامي است ذكر نام ششدر فهرست منابع"et al."    در انگليساي و از كلماه  

 .در فارسي استفاده مي گردد "مکارانه"
  در صورت استفاده از مطالب كل یک كتاب، منبع را براساس قسمت"Book"     و در صورت استفاده از برخاي صافحات و یاا

chapter  قسمت خاصي از یک كتاب، براساس"Chapter in a book" .از راهنماي زیر فهرست نویسي نمایيد 

  به انگليسي در این بخش ذكر شود. بایدكه داراي چکيده انگليسي مي باشند، به زبان فارسي مقاالت چاپ شده آدرس 

 ن، استناد شود.در صورت استفاده از ترجمه یک كتاب، در آدرس دهي باید به همان كتاب ترجمه شده و با ذكر نام مترجمي 

  انجام مي شود.  فارسي شماره گذاري براي منابع انگليسي با اعداد انگليسي و براي منابع فارسي، به 

 ( ،قرار داده شده و با یک فاصله، آدرس آن منبع ذكر مي گردد.–. و یا پس از ذكر شماره هر منبع ) 

 

دانشاکده  موجاود در ساایت    راهنماای نگاارش فهرسات مناابع    جهت دسترسي به نگارش صحيح رفرنس منابع به آیين ناماه  * 

 مراجعه فرمایيد.   دانشگاه علوم پزشکي بوشهر دندانپزشکي
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 (Appendixs)پیوست ها  .17
مجوزهاا، ناماه   زمایشاگاهي،  چک ليست كار با حيوانات آ، فرم رضایت نامه آگاهانهپرسشنامه جمع آوري اطالعات،  نظير مطالب مکمل

، در ایان قسامت قارار ماي گيرناد. صافحات       )در صورت وجاود(  ها و جزئياتي كه اطالعات بيشتري در اختيار خواننده قرار مي دهند

 شماره گذاري مي شوند.پيوست 

 
 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/June/Wawatch.htm
http://www/cancer-pain.org/Borkowski
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 ( Abstract) انگلیسیچکیده . 18

سي باشد و با رعایت تمام اصول ذكر شده درباره چکيده فارسي متن چکيده انگليسي، باید دقيقا ترجمه و برگرداني از متن چکيده فار

 متن این بخش، از چپ به راست در پایان نامه قرار داده مي شود. نوشته شود.

 

 تحویل پایان نامه پیش از دفاع .19
یک فاع از پایان نامه، پيش از زمان پيشنهادي براي جلسه د دو هفتهحداقل و شکده ت مجوز دفاع از معاونت آموزش داندریافپس از 

در تمامي بخش  اصول نگارش دقيق نسخه صحافي نشده از پایان نامه به كارشناس پژوهشي دانشکده تحویل داده مي شود. رعایت

. پس از دریافت تایيدیه از كارشناس پژوهشي دانشکده خواهد شد بررسي در این مرحله ،پایان نامه )مطابق شيوه نامه ي حاضر( هاي

با ارائه معرفي نامه اي از استاد رهنما كه حاوي زمان پيشنهادي براي ورت لزوم برطرف كردن اشکاالت احتمالي(، دانشجو )و در ص

 .مجاز خواهد بود كه نسخه هاي مربوط به هيات داوري پایان نامه را تهيه نمایدبرگزاري جلسه دفاع مي باشد، 

 مي باشد. روز کاری 3وهشي دانشکده، حداقل زمان بررسي هر پایان نامه توسط كارشناس پژ -

در صورت تعدد پایان نامه هاي ارائه شده در یک بازه زماني، بررسي آن ها به ترتيب زمان تحویل و طبق برنامه زمان بندي  -

 شده فوق صورت خواهد گرفت.

 

تایيدیه آنان دریافت گردد. اعضاي شده و به هر یک از اعضاي حاضر در جلسه دفاع، یک نسخه پایان نامه صحافي نشده، تحویل داده 

شامل: استاد )اساتيد( راهنما، استاد )اساتيد( مشاور ، مدیر گروه و یا نماینده وي )یک نفر از اعضاي حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه 

  .مي باشند یا نماینده وي ینده وي و معاون پژوهشي دانشکدهیا نما دانشکده هيات علمي گروه(، معاون آموزشي

 

 از دفاع انجام شود. یک هفته قبلحداقل باید هيات داوران  به اعضاي )صحافي نشده( پایان نامه تحویل* 

 

 پس از دفاع تحویل پایان نامه. 21
 مااه  یاک  مادت  ظرف حداكثر دانشجو، پایان نامه توسطمتن در  نظر مورد تغييرات اعمال پس از ، انجام اصالحاتدر صورت نياز به 

. این تایيدیه حاوي اصالحات انجام شده مورد نظار هار داور )باه تفکياک(     دریافت گردد حاضرین در جلسه دفاع یه مجدد ازتایيدباید 

 راجع مربوطه تحویل داده خواهد شد.شده و به م صحافي ،نامه پایان نهایي نسخه سپس مي باشد.

 

 به شرر زیر مي باشد: سخه ون 5، تعداد نسخه هاي صحافي شده پایان نامه كه باید تحویل داده شود

 نسخه 4استاد )اساتيد( راهنماي پایان نامه: 

 نسخه 4استاد )اساتيد( مشاور پایان نامه: 

 نسخه )جهت نگهداري در كتابخانه دانشکده( 4: معاونت پژوهشي دانشکده

 سال به كتابخانه ملي(نسخه جهت ار 4نسخه جهت نگهداري در كتابخانه مركزي و  4نسخه ) 2 كتابخانه مركزي دانشگاه:

 

 دریافت، اخذ مي گردد. ي صحافي شده، مهر و امضاي تایيدیهدر زمان تحویل هر یک از نسخه ها

 

 نمره پایان نامه پس از تکميل مراحل فوق به معاونت آموزش دانشکده اعالم خواهد شد. -


