
  
  دستورالعمل تدوین پایان نامه رشته پزشکی و تحصیالت تکمیلی

  
  : دانشجویان عزیز جهت گذراندن واحد پایان نامه به نکات ذیل توجه فرمایید 

تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره دکتراي پزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشـته  ) 1
الزم است قبل از هرگونـه اقـدام تکـراري نبـودن عنـوان پروپـوزال و       . راهنما به تحقیق بپردازد تحصیلی خود زیر نظر استاد 

  .موضوع تحقیق توسط معاونت پژوهشی دانشکده تائید گردد 
به راهنمایی یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه که داراي حداقل رتبه اسـتادیاري باشـد پایـان نامـه     هر دانشجو می تواند ) 2

  . ند انتخاب ک
در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضاء هیات علمی یـا متخصصـان و محققـین برجسـته پـس از تائیـد       ) 3

  . شوراي گروه به عنوان استاد مشاور تعیین می شود 
تخاب کننـد ، یکـی   دانشجویان پس از ورود به دوره کارآموزي بالینی مجازند موضوع پایان نامه را با نظر استاد راهنما ان) 4

  . دانشکده خواهد بود ثبت موضوع پایان نامه در معاونت پژوهشی  از شرایط معرفی دانشجو به امتحان پره انترنی
  . فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نبایستی کمتر از یکسال باشد ) 5
ن بـا نظـر اسـتاد راهنمـا و تائیـد مـدیر گـروه آموزشـی و         انتخاب موضوع پایان نامه توسط بیش از یک نفـر از دانشـجویا  ) 6

با تعداد دانشـجویان تناسـب   تصویب کمیته بررسی پایان نامه در صورتی مجاز است که اوالً حجم و اهمیت موضوع تحقیق 
بخـش   دانشـجویان ذیـربط بتواننـد انجـام    داشته باشد ، ثانیاً تقسیم بندي موضوعات تحقیق به گونه اي باشد کـه هـر یـک از    

  .مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند
دانشجویان می بایست به راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و با استفاده از دستور العمل نگارش ، پروپوزال خـود را تنظـیم    )7

از مـتن   CD عـدد  1خالصـه مقالـه از مقـاالت اسـتفاده شـده در پروپـوزال ،        2نمایند و پس از تهیه ، پروپوزال را به همـراه  
در صورتی که پایان نامه بصورت طرح تحقیقاتی هیئت علمی یا طرح دانشجویی نیز ( و پروپوزال طرح تحقیقاتی پروپوزال 

  .ارائه نمایند )ارائه شده باشد
جلـد پایـان نامـه هـاي صـحافی       3و معاونت پژوهشی دانشکده ، دانشجویان می بایست حداقل جهت تحویل به کتابخانه  )8

  . از متن پایان نامه به کتابخانه و معاونت پژوهشی دانشکده نیز تهیه نمایند  CDعدد  2ا جلد زرشکی و بشده 
شرط معرفی دانشجویان پزشکی در امتحان پره انترنی ، ثبت موضوع پایان نامـه در معاونـت پژوهشـی بـا شـرط محاسـبه       ) 9

  . ظرفیت اساتید راهنما و مشاور می باشد 
تا زمـان  دودیت ظرفیت اساتید راهنما و مشاور ، چنانچه از زمان عودت پروپوزال پایان نامه به دانشجویان با توجه به مح) 10

برگشت آن به معاونت پژوهشی دانشکده ، بیشتر از یکماه گذشته باشد آن پروپوزال از طرف کمیته بررسی پایان نامه مـورد  
  . یتی به عهده نخواهد گرفت هیچگونه مسئولقبول واقع نشده و دانشکده در این مورد 

 B "عنـاوین اصـلی بـا    . سطر اسـتفاده شـود    " 22"و هر صفحه  16اندازه  "B zar "براي تایپ متن پایان نامه از خط) 11
zar"  به صورت  16اندازهBold   و عناوین زیر گروه هر عنوان اصلی نیز با همین فرمـت )Bold 16" B zar (   بـا شـماره

  : ي جلد به شرح زیر باشد مشخص گردند و طرح رو
  طرح روي جلد  –الف 

  ) B Titr  ،14قلم ( آرم دانشگاه و نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان  -
  )B Yagut  ،14قلم ..... ( دانشکده  -
  )B Yagut  ،14قلم ... ( پایان نامه  -
  )B Yagut  ،14قلم ( جهت دریافت  -

  )B Yagut  ،14قلم ..... ( با گرایش 
  )B Titr  ،14قلم ( عنوان پایان نامه 
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  )B Titr  ،14قلم ( استاد راهنما 
  )B Titr  ،14قلم ( پژوهش و نگارش 

  )B Yagut  ،14قلم ( ماه و سال اتمام پایان نامه 
  شماره ثبت 
  اسم پژوهشگر ، ماه و سال : در شیرازه 

  براي جزئیات بیشتر به پیوست هاي ) 12
  ))پروپوزال ( راهنماي تنظیم و تدوین پیش نویس پایان نامه (  الف
  )راهنماي تدوین و نگارش پایان نامه (  ب
   .مراجعه نمائید ) دستور العمل تنظیم منابع پایان نامه (  ج
  
  

  پیوست ب
  راهنماي تدوین و نگارش پایان نامه

  : پایان نامه خود را در قالب بخشهاي زیر تدوین فرمائید 
  ات مقدماتی صفح. 1
  متن اصلی . 2
  پیوست . 3
  : الزم است تناسب حجم مطالب هر بخش از گزارش به شرح زیر رعایت گردد  *
  درصد  10-20چکیده و مقدمه در حدود  -
  درصد  10-20بررسی متون در حدود  -
  درصد  20مواد و روشها در حدود  -
  درصد  20-30یافته ها در حدود  -
  . درصد حجم پایان نامه را به خود اختصاص دهد  20حدود  بحث و نتیجه گیري در -
  .صفحه کمتر باشد  30مه نباید از کل حجم پایان نا -
  

  صفحات مقدماتی -1
  : به شرح زیر نوشته می شود مشتمل بر اجزاي زیر بوده که با حروف الفبا شماره گذاري شده و در صفحات مجزا 

  صفحه طرح روي جلد  –الف 
  ) B Titr  ،14قلم ( ه و نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان آرم دانشگا -
  )B Yagut  ،14قلم ( نام دانشکده  -
  )B Yagut  ،14قلم ( جهت اخذ  -
  )B Titr  ،14قلم ( عنوان پایان نامه  -
  )B Titr  ،14قلم ( نام استاد راهنما  -
  )B Titr  ،14قلم ( نام استاد مشاور  -
  ) B Titr  ،14قلم ( نام نویسنده  -
  ) B Yagut ،14قلم ( سال تحصیلی  -
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مراجعـه   9به نمونه طرح روي جلد که بر فرمت فوق تهیه شـده اسـت در صـفحه    )  B yagut  ،14قلم ( شماره پایان نامه  -
  . نمایید 

  صفحات تقدیم و تشکر  –ب 
طالب پایان نامه شامل بیان مسئله ، هدف از اجرا ، روش انجـام ،  یک تا یک و نیم صفحه را به خالصه اي از م: چکیده  –ج 

  . نتایج و نتیجه گیري نهایی اختصاص دهید 
  . مراجعه نمایید  8به نمونه صفحه . شامل فهرست رئوس مطالبی است که در متن اصلی آمده است : فهرست مطالب  –د 
  ) شامل شماره و عنوان جدولها ( فهرست جداول  –ه 
  ) شامل شماره و عنوان پیوستها ( هرست تصاویر یا نمودارها ف –و 
  

  متن اصلی -2
  

  : نگارش گردد و مشتمل بر پنج فصل بشرح زیر تنظیم گردد  B zar ،16متن اصلی پایان نامه با فونت 
  : شامل  -1فصل 
  ) اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق  –بیان مسئله  –زمینه تحقیق ( مقدمه  -
 یا فرضیه ها پژوهش و سئواالت  -

 ) عملی  –نظري ( تعریف واژه ها  -

 محدودیت هاي پژوهش  -

در این قسمت موضوع مورد مطالعـه را همـراه بـا اطالعـات زمینـه اي مسـتدل تعریـف نمـوده ، دالیـل انتخـاب            :بیان مساله 
  . موضوع و فواید ناشی از اجراي تحقیق و کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید 

اهداف اصلی و جزئی را به همان ترتیبی که در پروپوزال ذکر شده تدوین نمایید و در مطالعات تحلیلـی   :اهداف ، فرضیات 
  . ، فرضیات و مطالعات توصیفی ، سئواالت مورد آزمون را ارائه دهید 

  مروري بر متون  -2فصل 
و و نتـایج بـارز تحقیـق     مـورد مطالعـه   با تاکید بر هدف ، روش انجام تحقیق ، جامعه( سیر تاریخی و پیشینه تحقیقات مشابه 

  .حتی االمکان در ده سال گذشته و بصورت توالی تاریخی از قدیم به جدید یا جدید به قدیم آورده شود نتیجه گیري کلی 
  روش بررسی  -3فصل 

  : در این فصل موارد زیر را به طور مفصل ارائه نمایید 
  ) ري نقش ، تعریف عملی و مقیاس اندازه گی( متغیرها  -
 نوع مطالعه  -

تعریف جامعه مورد مطالعه ، معیارهاي ورود و حذف ، روش نمونه گیري ، حجـم نمونـه و   ( جمعیت مورد مطالعه  -
 ) شیوه محاسبه آن 

 مکان و زمان انجام مطالعه  -

 روش جمع آوري داده ها  -

نحـوه پیگیـري ، نحـوه    بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی ، نحـوه همسـان سـازي ،    ( روش اجراي طرح  -
 ) . اشاره کنید .. مداخله ، مالحظات اخالقی و 
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 روش تجزیه و تحلیل داده ها  -

 مشکالت و محدودیتها  -
 

  نتایج  -4فصل 
در این فصل به عنوان داوري بیطرف ، تنها باید به ارائه نتایج و مقایسه آنهـا بـر اسـاس اهـداف و فرضـیات تعیـین شـده        

بـر حسـب نـوع مطالعـه و     ) Pمقـدار  ( مقایسه و آزمونهاي آماري و سطح معنی داري آنها  پرداخت ، الزمست به نتیجه
بحث و نتیجـه  (تعمیم این نتایج و توجیه آنها به فصل بعدي اهداف و فرضیات اشاره شود اما نتیجه گیري نهایی و نحوه 

  . موکول می شود ) گیري 
  . رائه می گردد به طور کلی نتایج تحقیق به ترتیب زیر سازماندهی و ا

  ) مثالً ترکیب سنی و جنسی گروههاي مطالعه (معرفی موارد تحت مطالعه بر حسب متغیرهاي زمینه اي مورد نظر  -
 ) مثالً درصد سیگاریها در هر گروه ( فراوانی متغیرهاي مستقل در گروههاي مطالعه  -

مثالً فراوانی سرفه مـزمن در  ( مطالعه و اهداف فراوانی متغیر وابسته بر حسب فراوانی متغیرهاي مستقل و با توجه به  -
 ) گروه سیگاري و غیر سیگاري 

 انجام و ارائه آزمونهاي آماري بر حسب نوع مطالعه ، اهداف و فرضیات  -

  . ارائه نتایج فوق در قالب متن ، جدول و نمودار انجام می گیرد 
مـثالً اگـر   . باط برقرار نمود نتایج بصورت متن ارائه می شود هر گاه بتوان با بیان ساده و غیر ریاضی با خواننده ارت: متن 

بیمار ،نیمی سیگاري و نیمی دیگر غیر سیگاري باشند همین اشاره کفایت می کند و نیـازي بـه تنظـیم جـدول و      100از 
ح و نوشتاري ، شـر متن نوشته شده درفصل نتایج می تواند شامل دو قسمت اطالعات خودکفاي . نیست کشیدن نمودار 

شـرح  توجـه بـه ایـن نکتـه ضروریسـت کـه منظـور از        . نتیجه گیري از اطالعات ارائه شده در جداول و نمودارها باشد 
  . اطالعات ، نتیجه کلی است که خواننده بایستی از جدول و نمودار بگیرد 

ت ارائـه خواننـده را   و در صـور ( اطالعات آماري و داده هایی را که بدلیل حجم زیاد نتـوان در مـتن گنجانـد    : جدول 
بایستی دسته بندي و تنظیم نمود در جدولهاي مناسب ارائه کرد تنظیم یـک جـدول مناسـب داراي    ) گیج خواهند کرد 

  . قواعدي به شرح زیر است 
IV : هر جدول بایستی داراي سطر و ستون جمع باشد .  
V : اگـر بـه علـت    . واضـح و بـامعنی باشـد    .. )  عناوین سطرها و ستون ها و ارقام مندرج و درصدها و( محتوي جداول

  . کمبود جا از عالئم اختصاري استفاده می شود ، شرح این عالئم بایستی در زیر جدول و با حروف ریزتر آورده شود 
VI :جداول فارسی از راست به چپ تنظیم شود .  

VII : کرد ولی عوامل مهمـی کـه در ایـن    در مورد تعداد دقیق طبقات یک متغیر در جدول نمی توان قانون کلی صادر
  : توجه قرار می گیرد عبارتند از  زمینه مورد 

که آیا طبقه بندي متغیر به نوعی زمینه علمی وابسته است یا خیر مثالً براي سرخک می توان طبقـات  توجه به این مطلب 
بیماریهـاي ایسـکمیک قلبـی تنظـیم      سال را داشت در حالیکه در مورد 15سال و باالتر از  15تا  2سال ،  2سنی کمتر از 

  . منطقی تر است  45سال و باالتر از  45تا  30،  30طبقات سنی به صورت کمتر از 
اگر بخواهیم نتایج خود را با دیگران مقایسه کنیم در این صورت بایستی طبقه بندي ما مطابق همـان الگـویی باشـد کـه     

  . زمینه مقایسه ماست 
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کم است که بعضی نتایج در آن گم شود و نه آنقدر زیـاد کـه تجزیـه و تحلیـل را مشـکل       تعداد طبقات نبایستی آنقدر
  . سازد 

طبقه بندي متغیر بایستی جامع و مانعه الجمع باشد یعنی هر مورد تحت مطالعه ، جایی براي خود داشته باشـد و هـر رقـم    
  . در بیش از یک گروه نباشد 

VIII :85/3مـثالً  (ده ، نوع تسـت بکـار رفتـه و مقـدار آن     در جداولی که آزمون آماري انجام ش  =t  ،25/6  =X2 ( و
  . ارائه شود ) P ≥ 05/0مثالً (  Pمقدار 

) مـثالً رونـد تغییـرات    ( هنگامی که تفهیم اطالعات بخاطر گستردگی ، تنوع و یا برخـی از ویژگیهـا   : تصویر و نمودار 
از انتخاب نمودار بایستی به داده ها نگـاه کـرد و نـوع آنهـا را      قبل. توسط جدول مشکل باشد نمودار به کمک می آید 

  . تشخیص داد و سپس مناسب ترین روش نمایش را انتخاب کرد 
  

  : بحث و نتیجه گیري کلی و پیشنهادات  -5فصل 
م بـودن  از زیاد بودن یـا کـ  . در این مبحث نتایج ارائه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهید : بحث و نتیجه گیري 

یک عامل در یک دسته بیمار چه نتیجه اي می گیرید ؟ چگونه آن را توجیه می کنیـد ؟ تـا چـه حـد در اثبـات فرضـیه       
خود موفق بوده اید ؟ وجوه تشابه و تناقض یافته هاي شما با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چـه مـی   ) فرضیات (

  به مجموعه شواهد به چه نتیجه کلی دست یافته اید ؟  باشد و چگونه آنرا توجیه می کنید ؟ با توجه
نتیجه گیریها و بحثهاي شما می تواند بر حسب گستردگی موضوع و تعـداد متغیرهـاي مـورد بررسـی بسـیار مفصـل یـا        

به هر حال در اینجاست که اطالعات خود را درباره موضوع مـورد تحقیـق و مهـارت خـود را      . محدود و مختصر باشد 
  . تایح به نمایش می گذارید ارتباط بین عوامل و تعمیم ن امیندر ت

  : در تدوین این مبحث به نکات زیر توجه فرمائید 
  . به آن اشاره شده است ) 4(تنها نتایجی مورد بحث قرار می گیرند که در فصل یافته ها 

بـه روش مطالعـه و طراحـی آن امکـان      آنها به جامعه هدف با توجـه مقایسه یافته ها با سایر مطالعات انجام شده و تعمیم 
  . پذیر است 
  : این قسمت را با توجه به نتایجی که گرفته اید در قالب اجزاء زیر تدوین نمایید : پیشنهادات 

  پیشنهادات در رابطه با بکارگیري یافته هاي تحقیق 
  . پیشنهادات بر اساس زمینه هاي جدیدي که براي تحقیقات بعدي ایجاد شده است 

بـراي  . ذکر منابع عالوه بر اعتبار بخشیدن به تحقیق انجام شده نشانگر رعایت اخالق تحقیق نیز می باشد : ست منابع فهر
 .بع از الگوي پیوست استفاده شود تنظیم فهرست منا

  
  پیوست -1

انتهـاي  اطالعاتی که ذکر آنها در متن ضرورتی ندارد ، ولی سبب درك بهتر مساله می شوند ، تحت عنوان پیوست بـه  
  )مانند پرسشنامه( تحقیق افزوده میشوند 

  : چند نکته مهم در تحویل پایان نامه 
  .آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان بر روي جلد پایان نامه زرکوب گردد

  . پایان نامه به امضاي اساتید راهنما و مشاور برسد 
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وي پیشنهادي مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده و عـالوه بـر اینکـه در    مقاله اي از متن پایان نامه بر اساس الگ
  . انتهاي یکی از نسخه هاي پایان نامه صحافی می شود ، کپی آن تحویل امور پژوهشی دانشکده گردد 

  . نمره پایان نامه ، در قبال ارایه پایان نامه صحافی و امضاء شده زرکوب گردد 
  . اشیه کناري جلد پایان نامه زرکوب گردد شماره پایان نامه در ح

  . بعد از دفاع دیسکت پایان نامه به امور پژوهشی تحویل داده شود 
  

  پیوست ج
  دستور العمل تنظیم منابع پایان نامه

  :توانید استفاده کنید رفرنس نویسی بر اساس روش ونکوور تنظیم شود بدین منظور از دو روش زیر می
  Endnoteر استفاده از نرم افزا -2
هشـی دانشـکده پزشـکی    بـر روي تارنمـاي واحـد پژو   کـه  استفاده از راهنماي تنظیم منابع بر اساس روش ونکـوور   -3

 .  موجود می باشد
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