
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4931 زمستان 

گارش پايان شيوه  دااگشنه   ي اه  انهم انهم ن

 علوم زپشكي اصفهان

 



 
 

 مقدمهالف. 
آيد كه  ه حساب ميتحصيالت تكميلي بپژوهشي جدي و رسمي دانشجويان   نامه نخستين فعاليت نگارش پايان 

نويسي آشنايي دانشجويان  نامه جائي كه يكي از اهداف مهم پايان شود. از آن انجام ميو مشاور راهنما  انتحت هدايت استاد

نامه حاضر به منظور  راهنما و شيوه، لذا رايند تحقيق علمي و شيوه تنظيم نتايج حاصل از آن به يك شيوه منطقي استف اب

اصفهان استان هاي انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  نامه ايجاد يكدستي در تهيه و تنظيم پايان

نامه از  اين شيوهتدوين هاي مختلف آنها تهيه شده است. در  تنظيم منطقي بخشآرايي و  صفحه  از نظر شكل ظاهري، تايپ،

شرايط ، استانداردها و شده و تا حد ممكن بر اساس نيازهاگرفته   معتبر داخلي و خارجي بهرهراهنماهاي و مرتبط متون علمي 

  شده است. سازي اصفهان بومياستان حاكم بر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 

 نامه و ترتيب آنها ي پايانها بخشب. 

  شماره طرح، رشته و گرايش، ، نامه پايانمقطع شامل آرم دانشگاه، نام دانشگاه، نام دانشكده،  :روي جلدطرح

 كوب(زر)مطابق نمونه و به صورت دفاع دانشجو، ماه و سالاستاد)ان( مشاور، راهنما،  )ان(نامه، استاد عنوان پايان

  سفيدصفحه 

 كار بردن هر  هاهلل الرحمن الرحيم در وسط صفحه قرار گرفته و از ب عبارت بسم :الرحمن الرحيم اهلل صفحه بسم

 گونه كادر تزئيني خودداري شود.

 شود. ها در اين صفحه درج مي و قلم ها كليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب، فاصله :صفحه عنوان به فارسي 

 (مطابق نمونه) رانفحه تأييديه هيأت داوص 

 مطابق نمونه( نامه صفحه تعهدنامه اصالت پايان( 

 نامه به آنها تقديم  اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پايانبوده و  اختيارياين صفحه  :صفحه تقديم

 شود.  مي

 هايي  اين صفحه نيز اختياري بوده و اختصاص به تقدير و تشكر از افراد يا سازمان :صفحه تقدير و سپاسگزاري

  اند. مه همكاري نمودهنا دارد كه در انجام پايان

 ها ، يافتهها روشمواد و  مقدمه،چكيده فارسي به صورت ساختاريافته و در يك صفحه شامل  :فارسي چكيده، 

هاي  نامه براي پايان)بدون محاسبه حروف ربط و اضافه( دار  معنيكلمه  052حداكثر تا و  بودهواژها گيري، و كليد نتيجه

. تعداد باشد زمان كليه افعال در چكيده، گذشته مي تهيه شود.هاي دكتري  كلمه براي رساله 022كارشناسي ارشد و 

 شوند.  باشد كه به وسيله ويرگول از همديگر جدا مي مي 7تا  0بين ها  كليدواژه



 
 

 عناوين باشد.  شروع ميبا ذكر شماره صفحه عناوين اصلي و عناوين فرعي ها،  فصلعناوين شامل  :فهرست مطالب

از عناوين اصلي و فرعي ها،  براي تفكيك فصل اشد.فهرست مطالب بايد دقيقاً مطابق داخل متن بآنها در ترتيب و 

 گذاري عددي استفاده شود. در ضمن نيازي به ايجاد تورفتگي در اين بخش نيست. نشانه

 در صورت نياز( ها فهرست جدول( 

 در صورت نياز( فهرست نمودارها( 

 در صورت نياز( ها فهرست شكل( 

 نامه فهرست مقاالت مستخرج از پايان 
 تواند بر  ه در ادامه به صورت مفصل ذكر خواهد شد، پيشنهادي بوده و ميساختار اين بخش ك: نامه متن پايان

  حسب رشته، موضوع و نوع مطالعه تغيير كند.

 تنظيم ور يا هاروارد نامه ونكو شيوهسياست دانشكده مطابق نامه بايستي بر اساس  آخذ پايانمنابع و م: منابع فهرست

  تهيه شود. Endnote افزار نرمتوسط كليه منابع بايد  شود.

 كند ولي نيازي به  نامه كمك مي فهم بهتر پايان بهشود كه هر چند  در اين بخش، اطالعاتي آورده مي: ها پيوست

در ضمن  باشند. ها از جمله اين اطالعات مي تصاوير و نقشه  هاي آماري، پرسشنامه، جدول .متن نيستداخل درج آنها در 

 ، و ...0، پيوست 1ها ضروري است. مثل پيوست  گذاري پيوست شماره

  رجمه چكيده فارسي به زبان انگليسي باشد. به عبارت ديگر، متن و چكيده انگليسي بايد دقيقاً ت: انگليسي چكيده

نامه در چكيده انگليسي الزامي است. عالوه بر  . ذكر عنوان پايان1قالب چكيده انگليسي بايد عيناً مانند چكيده فارسي باشد

 .عنوان انگليسي به جز حروف اضافه بايد با حرف بزرگ تايپ شوددر كلمات همه اين، حرف اول 

 باشد  ها بايد عيناً مانند صفحه عنوان فارسي مي فاصله واطالعات مندرج در اين صفحه، : صفحه عنوان به انگليسي

 )مطابق نمونه(. 

 صفحه سفيد 

  مطابق نمونه(زركوب و باشد) ميانگليسي صفحه عنوان محتوا و قالب پشت جلد مشابه : پشت جلدطرح 

 باشد. در صورتي كه عنوان  سال دفاع ميو ، نام و نام خانوادگي دانشجو، نامه شامل عنوان پايان نامه: عطف پايان

 از سه نقطه استفاده نمود. ،توان به جاي ادامه عنوان باشد مي نامه طوالني مي پايان

                                                           
1
 Introduction, Methods, Results, Conclusion, Keywords 



 
 

 :نامه متن اصلي پايانج. ساختار 

 فصل اول: معرفي پژوهش .1

 مقدمه .1-1

 و ضرورت اجراي پژوهش بيان مسأله .1-0

 پژوهشاهداف  .1-0

 دف كليه .1-0-1

 اهداف اختصاصي .1-0-0

 اهداف كاربردي .1-0-0

 پژوهش )در صورت نياز(سؤاالت  .1-4

 )در صورت نياز( پژوهشهاي  فرضيه .1-5

 ها  تعريف واژه .1-6

 پژوهشل دوم: مباني نظري و پيشينه فص .2

 . مقدمه0-1

 شود( تر تقسيم مي )اين بخش بر حسب موضوع به عناوين فرعي پژوهش. مباني نظري 0-0

 پژوهش. مروري بر پيشينه 0-0

 در ايرانپژوهش . پيشينه 0-0-1

 در خارجپژوهش . پيشينه 0-0-0

 پژوهشهاي  بندي پيشينه . جمع0-0-0

 ها فصل سوم. مواد و روش .3

 پژوهش. نوع مطالعه و روش 0-1

 پژوهش. جامعه آماري 0-0

 . معيارهاي ورود و خروج به مطالعه0-0

 گيري . حجم نمونه و روش نمونه0-4

 ها گردآوري دادهو روش . ابزار 0-5

 . روايي و پايايي ابزار0-6

 . زمان و مكان انجام پژوهش0-7

 . متغيرهاي پژوهش0-8

 ها . روش تجزيه و تحليل داده0-9

 . مالحظات اخالقي0-12

 پژوهشها و مشكالت اجراي  محدوديت .0-11



 
 

 هاي پژوهش يافتهفصل چهارم.  .4

 . مقدمه4-1

 توصيفي هاي يافته. 4-0

 تحليلي هاي يافته. 4-0

 پژوهشهاي گيري و پيشنهاد بحث، نتيجه: نجمفصل پ .5

 . مقدمه5-1

 . بحث5-0

 گيري . نتيجه5-0

 پژوهش. پيشنهادهاي 5-4

 كاربردي. پيشنهادهاي 5-4-1

 هاي آينده پژوهشبراي ي ي. پيشنهادها5-4-0

 تواند بر حسب رشته تحصيلي، موضوع و نوع مطالعه )كمي و كيفي(  اين ساختار پيشنهادي بوده و مي

 ر كند.تغيي

 

 شيوه نگارش. د

 و تايپ كاغذ  
و رعايت  Microsoft Wordو با استفاده از برنامه يك رو  A4نامه بايد روي كاغذ سفيد  تمام محتواي پايان -

 آيين نگارش فارسي تايپ گردد. كامل 

 نامه به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود.  صفحات اصلي پايان -

 نامه بايستي يكنواخت و مطابق جدول پيوست باشد. استفاده براي تايپ پايانقلم مورد  -

 

 حاشيه صفحات 

 باشد.  متر مي سانتي 5/0و حاشيه سمت چپ  0در صفحات فارسي حاشيه سمت راست   -

 0و حاشيه سمت چپ  5/0حاشيه سمت راست )در صفحات انگليسي اين اندازه بر عكس خواهد بود -

 متر(.  سانتي

 باشد.  متر مي سانتي 5/0پايين صفحه حاشيه و  0حاشيه باال  ،صفحات اعم از فارسي و انگليسيدر كليه  -

 

 ها سطرها و پاراگراف 



 
 

متر  سانتي 1سانتي متر است، اما فاصله سطرها در چكيده برابر  15/1نامه برابر  فاصله سطرها در تمامي پايان  -

 مي باشد.  Wordبرنامه  در Singleمعادل 

 شود.  تورفتگي شروع مي متر سانتي 7/2ر پاراگراف به اندازه سطر اول ه -

اي وجود  هيچ فاصلهآنها متن بين تيترها و باشد در حالي كه  بين تيترها و متن قبلي آنها يك سطر فاصله مي -

 ندارد. 

  اي وجود ندارد. ها هيچ فاصله ها و شكل خود جدول باها  ها و شكل همچنين بين عناوين جدول -

 

 گذاري صفحات شماره 

گذاري  متن اصلي( با حروف ابجد و متن اصلي با اعداد شمارهاز چكيده فارسي تا ابتداي صفحات مقدماتي) -

  شود. مي

 شود.  ها نيز مي گذاري عددي صفحات شامل منابع و پيوست شماره -

 شود.  گذاري نمي ها شماره كدام از صفحات مربوط به عناوين فصل هيچ -

 گيرد.  قرار مي هدر پايين و در وسط صفح صفحه  شماره -

 .خواهد بود 0جدول شمارهمطابق نامه  مختلف پايانگذاري صفحات  نحوه شماره -

 

 اصلي و فرعي  ناوينعگذاري  شماره 

شوند.  گذاري مي شمارهو راست به چپ   كل به جزءبه صورت اعداد تركيبي فرعي و عناوين اصلي   تمامي  -

به ترتيب در سمت چپ نوشته عناوين اصلي و فرعي بدين ترتيب كه شماره فصل در سمت راست و شماره 

 چهار فصل دوم است. وان اصلي عنسه از عنوان فرعي نشان دهنده  0-4-0مثالً شماره شود.  مي

 باشد. ها حداكثر چهار رقم مي حد مجاز شماره -

 ( استفاده شود.-از حروف الفباي فارسي يا بالت خط تيره ) ،در صورت نياز به تقسيمات بيشتر -

 فهرست مطالب باشد.بايد دقيقاً مطابق با گذاري عناوين اصلي و فرعي داخل متن   شماره -

 

 ها شكلو  ، نمودارهاها جدول 

شوند بايد با  ها كه براي كمك به فهم بهتر و ارائه اطالعات تكميلي تنظيم مي ها، نمودارها و ساير شكل جدول  -

 كيفيت مناسب تهيه شوند. 

ها بايد همان ترتيب  ها بايد داراي شماره و عنوان باشند. ترتيب اين شماره ها، نمودارها و شكل تمامي جدول -

 صل باشد. قرار گرفتن آنها در هر ف



 
 

. بدين معني كه باشد عناوين اصلي و فرعي ميگذاري  مشابه شماره ،ها ها و شكل گذاري جدول نحوه شماره -

شكل است. به عنوان  دهنده شماره جدول يا عدد سمت راست نشان دهنده شماره فصل و عدد سمت چپ نشان

 . مفصل چهاراز يعني سومين جدول  0-4مثال، جدول 

 شود.  ها در زير آنها نوشته مي ها در باالي آنها و شماره و عنوان نمودارها و ساير شكل ولشماره و عنوان جد -

 

 

 ها روابط رياضي و فرمول 

آيند در  زا به همان ترتيبي كه در متن ميجها به صورت م ها و شكل ها همانند جدول روابط رياضي و فرمول  -

 ( يعني پنجمين فرمول از فصل دوم. 5-0مثالً )شوند.  داخل پرانتز و به صورت عددي شماره گذاري مي

 

 ها پانويس 

شود. به عبارت  پانويس بخشي از نوشته تحقيقي است كه براي دادن اطالعات بيشتر در پايين صفحه تهيه مي -

به صورت  صفحه ديگر، هر گاه يك واژه يا عبارت نياز به توضيح بيشتر داشته باشد، بايد توضيح را در همان

 ه كرد. پانويس تهي

ديگر، شرح   معادل اصطالحي به زباننام كامل اختصارات، تواند اسامي التين اشخاص،  انويس توضيحي ميپ -

 اصطالحي دشوار و يا توضيح نسبتاً مفصلي در باره يك واقعه يا پديده باشد. 

 شود. انجام مي Wordافزار  تهيه پانويس با استفاده از نرم -

 باشد.  مي 8هاي التين  و پانويس 12هاي فارسي  اندازه قلم پانويس -

 شوند. هاي التين در سمت چپ صفحه درج مي هاي فارسي در سمت راست و پانويس پانويس -

  شوند. هر صفحه به صورت مستقل انجام مي در ها گذاري پانويس شماره -

 شود. حرف اول اسامي خاص التين به صورت بزرگ نوشته مي -

 

 درج لغات التين در متن فارسي 

زم است از درج كلمات التين در داخل متن فارسي خودداري شده و از ترجمه آنها در داخل متن استفاده ال  -

 شود. 

 در صورت نياز، معادل التين آنها به صورت پانويس نوشته شود.  -

هاي  شود و در استفاده ها در صورت نياز فقط براي اولين استفاده نوشته مي اسامي التين و معادل خارجي واژه -

 آن نيست. و تكرار بعدي نيازي به درج 

 شود.  ها به صورت پانويس نوشته مي كامل اختصارات و سرنامشكل  -

 

 ارجاعات درون متن 



 
 

نامه  در شيوهباشد.  مي يا هاروارد ونكوور نامه نامه، روش استناددهي بر اساس شيوه هاي پايان در كليه بخش -

 ونكوور: 

 گذاري  از اعداد، در داخل پرانتز شمارهو ظهور در متن، با استفاده  كليه منابع مورد استفاده به ترتيب استناد

 شوند. مي

 گيرد. از  يابد، آن هم در اولين مكاني كه در متن مورد استناد قرار مي به هر منبع فقط يك شماره اختصاص مي

 شود.  همين شماره در استنادهاي بعدي به آن منبع، بدون توجه به مكان بعدي استناد استفاده مي

  نظير   شود، به چند منبع به صورت متوالي از خط تيره بين اولين و آخرين عدد استفاده ميدر صورت استناد همزمان

شود،  هاي استناد غير متوالي باشند از ويرگول براي جدا كردن اعداد استفاده مي (. در صورتي كه شماره0-6)

 (.10-11، 6، 0نظير )

  گيرند. ويرگول قرار مي نقطه و نقطه دو، از عالئم سجاوندي مثل نقطه و ويرگول قبلاعداد استناد 

 

 نامه جلد پايان 

 .متر  با روكش چرم مصنوعي )گالينگور( مي باشد  ميلي 0تا  0جنس جلد از مقوا با ضخامت  -

 .باشد ميرشته تحصيلي در دانشكده هر رنگ جلد بر حسب رنگ تعيين شده براي  -

 .باشد ميقطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ  -

 گردد. رو و عطف جلد، به صورت زركوب چاپ مي ،هاي پشت و نوشتهآرم  -

 شود به صورت زركوب نوشته ميدفاع در قسمت عطف، عنوان پايان نامه، نام نويسنده و سال  -

 نامه مشخصات نسخه الكترونيكي پايان. هـ

عيناً منطبق با نسخه را كه نامه خود  پاياننسخه الكترونيكي  ،موظف هستند عالوه بر نسخه چاپي يانكليه دانشجو -

  تحويل دهند.كتابخانه دانشكده اند، به  چاپي نهايي كه هيأت داوران آن را تاييد كرده

و يك فايل كامل در قالب  PDFبه صورت يك فايل كامل در قالب بايد متن كامل و الكترونيكي پايان نامه  -

Word .بر روي لوح فشرده تهيه شود 

صفحه عنوان فارسي، چكيده فارسي، فهرست نامه، يك فايل خالصه شامل  كامل پايانالزم است همراه با فايل  -

  تهيه و ارائه نمايند. PDFقالب  مطالب، فهرست منابع، و صفحه عنوان انگليسي را در

هاي مربوطه  نامه خود را به شرح زير واحد عالوه بر نسخه الكترونيكي، دانشجو موظف است چند نسخه از پايان -

 تحويل نمايد:

  دانشكده كتابخانهدو نسخه به  

 در صورت درخواست( يك نسخه به هر كدام از اساتيد راهنما و مشاور( 



 
 

 هاي پژوهشي، ارائه يك نسخه صحافي شده از طرح پژوهشي به همراه  كر است كه در مورد طرحالزم به ذ

لوح فشرده حاوي نسخه الكترونيكي طرح، خالصه اجرايي، مقاله مستخرج از طرح، و نامه پذيرش چاپ 

 مقاله الزامي است.



 
 

 1تهيه و تنطيم فهرست منابع  شيوهو. 

تر  طور كه پيش هرست كاملي از منابع اطالعاتي مورد استفاده ارائه گردد. هماننامه ف الزم است در انتهاي پايان 

نامه  هاي انجام شده در داخل دانشگاه بر اساس شيوه نامه اشاره شد استنادهاي درون متن و تنظيم فهرست منابع در كليه پايان

هايي از روش مأخذنويسي هر  نامه، مثال ن شيوههاي مختلف با اي باشد. در ادامه، براي آشنايي دانشجويان رشته ونكوور مي

 گردد: كدام از انواع منابع اطالعاتي به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه مي

 به كتاب استناديك. 

)نقطه، يك فاصله( شماره  )نقطه، يك فاصله( عنوان كتاب0نام خانوادگي پديدآورنده)يك فاصله( نام كوچكقالب: 

( مترجم)نقطه، يك فاصله( محل نشر)دو نقطه، يك فاصله( ناشر)نقطه ويرگول، يك فاصله( ويرايش)ويرگول، يك فاصله

 سال نشر)نقطه(

 يك نويسنده:با كتاب 

 .1082. تهران:كوكب ؛ 5احمدي محمد. صرع كودكان. ويرايش 

Getzen TE. Health Economics: Fundamentals of Funds. 3
rd

 ed. New York: John Wiley & Sons; 

1997. 

 كتاب با دو تا شش نويسنده:

. 0عزيزي مسعود، بشيري رامك، مبشر پيمان، نادي نويد، ناجي سعيد، احساني پرند. علت شناسي صرع كودكان. ويرايش

 .1080تهران: پزشكيار ؛ 

Lodish H , Baltimore D, Berk A, Zipursky  SL, Matsudaira P, Darnell J. Molecular cell biology. 

3rd ed. New York: Scientific American; 1995. 

 كتاب با بيش از شش نويسنده

پوريا، و همكاران. آناتومي بدن. ويرايش  شهيدي پرتو، ابكاري مينا، ميوندي رابعه، بابازاده پيوند، ايراني معتمدپور آريا، نظام

 .1080. تهران: پزشكان؛ 15

                                                           
 . استتاليف دكتر عباس حري و اعظم شاهبداغي « المللي هاي علمي: رهنمودهاي بين هاي استناد در نگارش شيوه»اين بخش برگرفته از كتاب  1

همچنين در صورت وجود بيش از يك نويسنده، براي  شود. ته مينام كوچك پديدآورندگان در فارسي به صورت كامل و در التين به صورت آغازه نوش 0

 شود. جداسازي نويسندگان از ويرگول استفاده مي



 
 

Fauci AS, Braunwald E, Lsselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al. Harrison’s 

principles of internal  medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 

1998. 

 كتاب داراي ويراستار يا ويراستاران

 .1080المت؛ هاي كودكان. تهران: نداي س مجتهدزاده مرتضي، ميوندي رابعه، ويراستاران. بيماري

Millares M, Editor. Applied drug information: strategies for information management. 

Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Inc.; 1998. 

 كتاب با پديدآورنده سازماني

 .1081علوم پزشكي شهيد بهشتي؛  كميسيون نشريات علوم پايه كشور. دستنامه استناد براي مقاالت علوم پايه. تهران: دانشگاه

Australian Pharmaceutical Advisory Council. Integrated best practice model for medication 

management in residential aged care facilities. Canberra: Australian Government Publishing 

Service; 1997. 

 فصلي از كتاب

ي پديدآورنده فصل)يك فاصله( نام كوچك)در صورت وجود نويسندگان بيشتر از عالمت ويرگول نام خانوادگ قالب:

)دو نقطه، يك فاصله( Inشود(. عنوان فصل)نقطه، يك فاصله( حرف اضافه در يا  ها استفاده مي براي جداسازي نويسنده

( شماره ويرايش)نقطه، يك فاصله( محل پديدآورنده يا پديدآورندگان كتاب)نقطه، فاصله( عنوان كتاب)نقطه، يك فاصله

 نشر)دو نقطه، يك فاصله( ناشر)نقطه ويرگول، يك فاصله( سال نشر)نقطه، يك فاصله( شماره صفحات)نقطه(.

. تهران: 0ناجي سعيد.  باكتريولوژي اوتيت مياني با مايع. در: فرزانه فرهاد، سيمايي صنم، ويراستاران. اوتيت مياني. ويرايش

 .005-017. ص. 1082پزشكيار؛ 

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic  drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical 

pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. P. 361-80.  

 مرجع مشابهمنابع المعارف، ساير  نامه، دايرة مدخل واژه

نده)يك فاصله(نام كوچك يا آغازه)نقطه، يك فاصله( عنوان كتاب)نقطه، يك فاصله( نام خانوادگي پديدآورقالب: 

شماره ويرايش)نقطه، يك فاصله( محل نشر)دو نقطه، يك فاصله( ناشر)نقطه ويرگول، يك فاصله( سال نشر)نقطه، يك 

 فاصله( عنوان مدخل)نقطه ويرگول، يك فاصله( شماره صفحه)نقطه(



 
 

 .68اسكيزوفرني؛ ص . 1831 . تهران: پزشك؛14پزشكي. ويرايشمشيري علي. فرهنگ فشرده 

Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-

20. 

 كتاب الكترونيكي روي لوح فشرده

)نقطه، يك فاصله( نوع رسانه نام خانوادگي پديدآورنده )يك فاصله( نام كوچك)نقطه، يك فاصله( عنوان كتاب قالب:

)نقطه، يك فاصله( شماره ويرايش)نقطه، يك  [Book on CD-RM]و در انگليسي  ]كتاب روي لوح فشرده[)در فارسي 

 فاصله( محل نشر)دو نقطه، يك فاصله( ناشر)نقطه ويرگول، يك فاصله( سال نشر)نقطه(

 .1081لوح فشرده[. تهران: رسانه طب؛  ايرانمنش رضا، ويراستار. آناتومي دستگاه گوارش ]كتاب روي

Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference.[book on CD-ROM]. 2nd ed. London: 

Pharmaceutical Press; 1999. 

 

 استناد به مقالهدو. 

نقطه، يك فاصله( در فارسي نام نام خانوادگي پديدآورنده )يك فاصله(نام كوچك )نقطه، يك فاصله( عنوان مقاله)قالب: 

نوشت نام نشريه)يك فاصله( سال انتشار)نقطه ويرگول، يك فاصله( شماره دوره)پرانتر  كامل نام نشريه و در انگليسي كوته

 )پرانتز بسته، دو نقطه( شماره صفحات شروع و پايان مقاله. 1باز( شماره فصل

 

 مقاله نشريه با يك تا شش نويسنده

 14؛ 1080مبيني مبين، ناصرزاده احمد، مشيري مهرداد. بررسي علل بروز تشنج در نوزادان. پژوهش در پزشكي رعايتي افرا، 

(4 :)78-96. 

Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL. Early life events in 

allergic sensitsiation. Br Med Bull 2000; 56 (4): 883-93. 

 

                                                           
 4و زمستان  0، پاييز 0، تابستان 1شماره فصل: بهار  1



 
 

 مقاله نشريه با بيش از شش نويسنده

گو احمد، پناهي دانيال، مرشدزاده پرستو، و همكاران. بررسي  عزيزي مهشيد، مشيري مهرداد، فاطمي نازنين، حق

 10؛ 1081. بيماري عفوني و گرمسيري 1080دبستاني منطقه كردستان  اي كودكان پيش هاي روده اپيدميولوژي عفونت

(0 :)150-168. 

Popplewell EJ , Innes VA, Lloyd-Hughes S, Jenkins EL, Khdir K, Bryant TN, et al. The effect 

of high-efficiency and standard  vacuum-cleaners on mite, cat and dog allergen levels and 

clinical progress. Pediatr Allergy Immunol 2000; 11 (3): 142-8. 

 

 داراي شماره مسلسل)بدون شماره دوره(مقاله نشريه 

نام خانوادگي پديدآورنده )يك فاصله(نام كوچك )نقطه، يك فاصله( عنوان مقاله)نقطه، يك فاصله( در فارسي نام قالب: 

نوشت نام نشريه)يك فاصله( سال انتشار)نقطه ويرگول، يك فاصله( شماره مسلسل )دو  كامل نام نشريه و در انگليسي كوته

 يك فاصله( شماره صفحات شروع و پايان مقاله.نقطه، 

آبادي مسعود. بررسي مقاومت دارويي نوزادان مبتال به سپتي سمي به  ناجي سعيد، احمديان اميد، مشيري مهرداد، بهمن

 .700-650: 40؛ 1080ها. پژوهنده بيوتيك آنتي

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for 

pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.  

 

 مقاله روزنامه داراي نويسنده

نام خانوادگي پديدآورنده )يك فاصله(نام كوچك )نقطه، يك فاصله( عنوان مقاله)نقطه، يك فاصله( نام روزنامه قالب: 

در صورت وجود)در فارسي  (Section)روز)نقطه ويرگول، يك فاصله( گروه  )يك فاصله( تاريخ انتشار شامل سال ماه

( )دو نقطه( شماره صفحه يا صفحات) يك فاصله( شماره ستون در داخل پرانتز )در .Sectكلمه گروه و در انگليسي از 

 شود( )نقطه( استفاده مي .Colفارسي از كلمه ستون و در انگليسي از 

؛ 00فروردين  1080گياهان دارويي: با نگاهي به گياهان منطقه آذربايجان غربي. همشهري نويدي فريد. خواص درماني 

 (.0ستون)5گروه پزشكي: 



 
 

Lee G. Hospitalization tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The 

Washington Post 1996 Jun 21;Sect. A: 3(col.5). 

 

 امه فاقد نويسندهمقاله روزن

 (.5)ستون7؛ گروه اجتماعي: 14تير 1080ها. همشهري  بزهكاري نوجوانان :زندگي در منجالب خيابان

Patients die after wrong transplant. The Times 2001 Sept 13; Sect. A: 7(col.2). 

 

 مقاله مجموعه مقاالت منتشر شده يك كنفرانس

زاده شكوه، خاني پرنيان، ويراستاران.  رساني پزشكي. در: مهرپور انيس، ملك هاي اطالع احمدياني عباس. تقويت زيرساخت

؛ 00-15تير  1080رساني پزشكي؛  رساني پزشكي. مجموعه مقاالت هفتمين كنفرانس بين المللي اطالع مقاالت اطالع

 .1400-1405. ص 1080تهران، ايران. شيراز: ناجي؛ 

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics. In: Lun KC,Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. 

Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; 

Geneva,Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p.1561-5.  

 

 مقاله مجموعه مقاالت منتشر نشده يك كنفرانس

المللي  ناجي سعيد. ارزيابي بخش تحقيقات بازار شركت توسعه وتجهيز صنايع بيمارستاني. ارايه شده در هفتمين كنفرانس بين

 ؛ ايران.00-15تير  1080رساني پزشكي؛  اطالع

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 

 

 مقاله نشريه الكترونيكي روي لوح فشرده

 .86-05:105؛1080معتمدي مرتضي. اثر پروپوفول در تانسيل اكتومي. پژوهشنامه پزشكي امروز ]نشريه روي لوح فشرده[. 



 
 

Gershon ES.Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901. 

 

 مقاله نشريه الكترونيكي روي اينترنت

پديدآورنده )نقطه، يك فاصله( عنوان مقاله)نقطه، يك فاصله( نام نشريه)يك فاصله، كروشه باز( نوع رسانه)در قالب: 

)يك فاصله( سال نشر)نقطه ويرگول، يك فاصله( شماره  [serial online]ليسي و در انگ ]نشريه الكترونيكي[فارسي

)دو  Available fromها در داخل كروشه )نقطه(  دوره)پرانتر باز( شماره فصل )پرانتز بسته، دو نقطه( شماره صفحات يا قاب

م ماه به صروت كامل، يك فاصله تاريخ دسترسي )شامل نا Accessedيك فاصله(  نقطه، يك فاصله( نشاني دسترسي)نقطه،

 روز، نقطه ويرگول و سال دسترسي(.

. تحقيقات نظام آموزان مدارس ابتدايي شهر اصفهان ارتقاي مصرف ميوه و سبزيجات در دانشنجيمي آرش، غفاري محتشم. 

 (.4) 9؛ 1090 ]نشريه الكترونيكي [سالمت 

Available from: http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/871. Accessed July 30, 2013. 

 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infec Dis[Serial Online] 1995 

Jan-Mar; 1(1). Available from: URL: http://www.cds.gov/ncidoc/EID/eid.htm. Accessed 

December 25, 1999. 

 

 نامه استناد به پايانسه. 

 و در انگليسي ]نامه پايان[نامه )نقطه، يك فاصله( نوع رسانه )در فارسي  : پديدآورنده )نقطه، يك فاصله( عنوان پايانقالب

[dissertation]  نقطه، يك فاصله( نشاني محل تحصيل شامل شهر)دو نقطه يك فاصله( نام دانشگاه)نقطه ويرگول، يك(

 فاصله( سال دفاع )نقطه( 

هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم  هاي ارتباطي كتابداران كتابخانه امرايي مرتضي. رابطه بين هوش هيجاني ومهارت

 .1092  . اصفهان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان؛]نامه نپايا[ 1089پزشكي اصفهان در سال 

Bunker VW. Nutrition in the Eldery with Particular Reference to Essential Trace Elements 

[Dissertation]. Southampton: Univ.  Southampton; 1987. 

 

 استناد به پروانه ثبت اختراعچهار. 

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/871
http://www.cds.gov/ncidoc/EID/eid.htm


 
 

نام خانوادگي مخترع )يك فاصله( نام كوچك )ويرگول، يك فاصله( در فارسي كلمه مخترع يا مخترعان و در ب: قال

)نقطه ويرگول، يك فاصله( مؤسسه يا شركت عامل اختراع )در فارسي كلمه عامل و  inventorsيا  Inventorانگليسي كلمه 

راع )نقطه، يك فاصله( نام كشور )نقطه، يك فاصله( در فارسي ( )نقطه، يك فاصله( عنوان اختassigneeدر انگليسي كلمه 

)يك فاصله( شماره ثبت اختراع )نقطه، يك فاصله( سال، ماه )به شكل كامل( و روز  Patentكلمه اختراع و در انگليسي 

 اختراع )نقطه(

 .04فروردين  1080. 5، 007ناجي محسن، مخترع؛ شركت طب تجهيز، عامل. سيمان استخواني. ايران. اختراع 

Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for 

procedures related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 1995 Jun 25. 

 

 استناد به وب سايتپنج. 

) نقطه، يك  سايت )نقطه، يك فاصله( سال نشر يا آخرين روزآمدسازي بپديدآورنده )نقطه، يك فاصله( عنوان و قالب.

تاريخ دسترسي )شامل نام ماه  Accessedيك فاصله(  )دو نقطه، يك فاصله( نشاني دسترسي)نقطه، Available fromفاصله( 

 به صروت كامل، يك فاصله روز، نقطه ويرگول و سال دسترسي(.

 ؛  1080خانواده.  ميردامادي پروانه. اطالعات پزشكي

Available at: URL: http://www.healthinfo.com/doc 1999.htm. Accessed June 12, 2001. 

Hoffman DL. St John’s Wort. 1995; [4 screens]. Available at: URL: 

http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July 16, 

1998. 

 

Get the facts (and get them organized)[videocassette]. Williamstown’ Vic.: Applesseed 

Productions; 1990. 

http://www.healthinfo.com/doc%201999.htm
http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm


 
 

 

 نامه . اندازه و قلم مورد استفاده براي انواع متن پايان1جدول 

 اندازه قلم نوع متن

 B Zar 14 متن اصلي فارسي

 B Titr 18 عنوان فصل

 B Zar (Bold) 16 تيترهاي اصلي

 B Zar (Bold) 14 تيترهاي فرعي

 B Zar (Bold) 10 عنوان جدول يا شكل

 10حداكثر  B Zar متن داخل جدول

 B Zar 10 كيده فارسيچ

 Times New Roman 10 چكيده انگليسي

 Times New Roman 10 عنوان چكيده انگليسي

 B Zar 12 پانويس فارسي

 Times New Roman 8 پانويس انگليسي

 B Zar 10 فهرست منابع فارسي و عربي

 Times New Roman 10 فهرست منابع انگليسي

 

 



 
 

 

 هاي فارسي نامه پايان گذاري صفحات . شماره2جدول 

 شماره صفحه

 - اهلل الرحمن الرحيم بسم

 - صفحه عنوان فارسي

 - صفحه تأييديه هيأت داوران

 - صفحه تقديم

 - صفحه تقدير و سپاسگزاري

 الف چكيده فارسي

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها

 ادامه حروف ابجد ها فهرست شكل

 گذاري عددي شروع شماره نامه )از ابتداي فصل اول(  متن اصلي پايان

 گذاري عددي ادامه شماره فهرست منابع

 گذاري عددي ادامه شماره ها پيوست

 گذاري عددي ادامه شماره چكيده انگليسي

 بدون شماره صفحه عنوان انگليسي

 ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ حروف ابجد:
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 .ارائه نشده استكشور از داخل و خارج عالی آموزش سات ؤسم

برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و... از این  بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده یا هر گونه بهره هچنانچ .3

جوزهاي مربوطه را اخذ نمایم و در صورت ارائه مقاله دانشگاه مداشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی  را نامه پایان

علوم پزشكی نار نام نویسندگان به نحوي كه تعلق اثر به دانشگاه ها و مجالت با ذكر نام دانشگاه در ك در همایش

 م.حقوق دانشگاه را رعایت نمای ،مسجل باشداصفهان 

پذیرم و دانشگاه مجاز است با اینجانب  خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می ،در هر مقطع زمانی چنانچه .4

 .گونه ادعایی نخواهم داشت هيچبرخورد قانونی، صورت  در مقررات رفتار نموده و مطابق با ضوابط و

                                                                                         : 

 نام و نام خانوادگی:

  :تاریخ                                   :  امضاء



 

 

 

 

 

 

Zar Bold 13 

Zar 16 

Zar 16 

Titr 20 

Zar 16 

Zar Bold 14 

Zar 16 

Zar 16 

Zar Bold 14 

Zar Bold 14 

Zar Bold 13 

جلدطرح صفحه عنوان و روي  



 

 

 

فارسي نمونه صفحه عنوان و روي جلد  



 

Faculty of …… 

 

 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement 

 for the Degree of M.A in ….

Title:  

................. 
 

Supervisor(s): 

Dr. 

Dr.  

 

Advisor(s):

Dr. 

Dr. 

By:

 

Month and Year

 

Times New Roman Bold 12 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

 
Times New Roman Bold 18 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 12 

 

فحه عنوان و روي جلد انگليسيطرح ص  



 

Faculty of …… 

 

 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement 

 for the Degree of M.Sc in ….

Title:  

................. 
 

Supervisor(s)

Dr. 

Dr.  

 

Advisor(s)

Dr. 

Dr. 

By

 

Month and Year

 

Times New Roman Bold 12 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

 
Times New Roman Bold 18 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 12 

 

هاينامهپايانفحه عنوان طرح ص  

هاي علومرشته   



 

Faculty of …… 

 

 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement 

 for the Degree of M.D in ….

Title:  

................. 
 

Supervisor(s)

Dr. 

Dr.  

 

Advisor(s)

Dr. 

Dr. 

By

 

Month and Year

 

Times New Roman Bold 12 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

 
Times New Roman Bold 18 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 12 

 

 هاينامهپايانانگليسي فحه عنوان طرح ص

 دكتراي عمومي )پزشكي(



 

Faculty of …… 

 

 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement 

 for the Degree of Ph.D in ….

Title:  

................. 
 

Supervisor(s)

Dr. 

Dr.  

 

Advisor(s)

Dr. 

Dr. 

By

 

Month and Year

 

Times New Roman Bold 12 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

 
Times New Roman Bold 18 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 14 

 

Times New Roman Bold 12 

 

هاينامهپايانفحه عنوان طرح ص  

 دكتراي تخصصي





  .تی کیو. ای.اعتیاد بر اساس معیارهای سیلبرگ، دیسرن و دبلیو.  حوزه  فارسیهای  سایت ارزیابی کیفیت وب

 چکیده

های فراوان آن، بسیاری از  امروزه شبکه جهانی وب به یک منبع گسترده و قابل دسترس برای اطالعات پزشکی تبدیل شده و قابلیتمقدمه: 

است. یکی از این   های مختلف علوم پزشکی تشویق کرده رسانی در حوزه جهت اطالعسایت  های ذیربط را به طراحی وب پزشکان و ارگان

اعتبار بوده و از کیفیت مناسب  توانند بی ها می سایت های مقابله و درمان آن است. با این حال؛ اطالعات موجود در وب ها، اعتیاد و راه حوزه

ی اعتیاد بر اساس معیارهای سیلبرگ، دیسرن و  های فارسی حوزه سایت کیفیت  وبارزیابی   ،برخوردار نباشند. بنابراین، هدف این  پژوهش

 باشد.  دبلیو. کیو. ای تی می

های فارسی مربوط به اعتیاد در  سایت روش پژوهش پیمایشی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. جامعه پژوهش کلیه وب  :ها مواد و روش

یی و شناسا ،سایت وب 82جستجو در دو موتور کاوش یاهو و گوگل انجام شد. در نهایت  ،ها سایت باشد. برای یافتن این وب سطح ایران  می

های تهیه شده براساس سه معیار سیلبرگ، دیسرن و دبلیو.کیو.ای.تی. که روایی آنها  هها سیاه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده

 افزار اکسل تحلیل شد.  نرماز آمار توصیفی )فراوانی و درصد( و با استفاده  به کمکها  دادهتوسط متخصصان تاییده شده است. 

امتیاز( و در  28)از کل  2429.امتیاز(، در معیار دیسرن  9)از کل  24.8های فارسی اعتیاد در معیار سیلبرگ  سایت میانگین امتیاز وب: ها یافته

سایت واحد درمان سوء مصرف  امتیاز( بود. همچنین بر اساس هر سه معیار، وب 28اش چند بوده( )از کل  معیار دبلیو.کیو.ای.تی) نمره

 مواد)درمان اعتیاد( وابسته به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جایگاه اول قرار گرفت. 

ها باید همواره  سایت این وب در سطح پایین است. لذا کاربرانی اعتیاد  های فارسی حوزه سایت نتایج نشان داد کیفیت وب :گیری نتیجه

شود در راستای افزایش کیفیت  ها توصیه می سایت اندرکاران این وب مشورت با متخصص را در نظر داشته باشند. ضمن اینکه به دست

ری سایت توجه بیشت سایت و ذکر منابع مأخوذ مطالب وب سایت خود، به مسائلی مانند ذکر تاریخ درج مطالب، روزآمد ساختن وب وب

 مبذول دارند.

 .، اعتیاد، معیار سیلبرگ، معیار دیسرن، معیار دبلیو.کیو.ای.تیی فارسیها سایت ارزیابی، وبها:  کلیدواژه
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Evaluation of Persian Addiction Websites Using the Silberg, DISCERN and 

WQET Instruments 

 
Abstract 

Introduction: There are variant information on the Internet with different quality and 

validity.Besides, some information on the internet such as information about health and diseases are 

particular. So quality evaluation of health information is really important. Addiction is a noteworthy 

subject in medicine and a controversial issue among them. So quality of addiction websites is too 

important to ignore. The objective of this study was to determine the quality of Persian addictions 

websites using the Silberg, DISCERN and WQET instruments. 

Methods:  This was an applied survey research. First for recognizing Persian addiction website, 

Persian equivalences of 7 key terms (addiction, addict, addiction center, drug, treatment of addiction, 

recovery of addiction, addiction withdrawal) were searched into the Google and Yahoo search 

engines. This search engines were chosen because of their popularity. Second, the first 30 result of 

Google and Yahoo per keyword were chosen. Then with checking of all links in these websites and 

omitting duplicate results, websites were chosen. Websites were included in the investigation if they 

provided information pertaining to addiction completely. Finally, the websites were ranked based on 

the Silberg, DISCERN and WQET instruments.   

Results: The results showed that the website of Substance Abuse Treatment belonging to Mashhad 

University of Medical Sciences was ranked first based on the Silberg, DISCERN and WQET 

instruments. 6(from total of 9), 60 (from total of 80) and 82(from total of normalized grade 82) are 

grades for this website for these instruments consequently. Similarly, website of Iranian National 

Drug Control Headquarters was firth based on DISCERN. Also the median of websites for Silberg, 

DISCERN and WQET instruments were 2.25, 41.89, 64.57. At the end, websites showed better 

quality according to WQET criterions. 

Conclusion:  According to this study, Persian addiction websites quality was moderate. Not 

assigning date of entering data, author names, and references of information (authority) are most 

important problems of these websites. In addition, lack of interactive opportunities like chat rooms 

was another problem that leads to dissatisfaction of users. Moreover, with consideration of all 

criterions of these three instruments, the websites of Substance Abuse Treatment belonging to 

Mashhad University of Medical Sciences, Aayandeh addiction clinic and Iranian National Drug 

Control Headquarters allocated first to third places to themselves. 

 

Keywords: Evaluation, Persian Websites, Addiction, Silberg Instrument, DISCERN Instrument, 

WQET Instrument 
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