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 سمه تعالیب

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

  کارشناسی ارشدنامه دستورالعمل نحوه تدوین پایان
 مقدمه

های تحصیالت تکمیلی اغلب برای نخستین بار و به صورت رسمی زیرر نررر اسرتادان    از آنجا که دانشجویان دوره    

نامره  رسرا ه و بررای ایجراد     آشنایی با چگونگی نگارش و تدوین پایان ورزند، برایخود به پژوهش علمی مبادرت می

اجررای ایرن   نامر  ااررر تنررید شرده اسر        هرای ررردی، شریوه   ها و پرهیز از اعمال سلیقههماهنگی بیشتر بین گروه

 دستورا عمل برای کلیه دانشجویان ا زامی اس  

 :نامهی پایانامحتو

 یل شده اس :ذیل تشکهای بخش ازنامه هر پایان

 :باشد(می مشخصات جلد صحاری به شرح زیر جلد ) – 1

 باشد. boldو  B Nazaninقلم مورد استفاده بر روی جلد صحافی  ***

 سط چینو (،41)رون  ،علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیآرم دانشگاه ، سطر اول -  

 وسط چین ،(41)رون        دانشکده  ،سطر دوم -

 وسط چین ،(41م گروه آموزشی )رون  نا ،سطر سوم -

 خا ی ،سطر چهارم -

 وسط چین (،41رون  )نامه کارشناسی ارشد پنجد، پایان سطر  -

 خا ی، سطر ششد و هفتد - 

 وسط چین(، 02) رون  عنوان  ،سطر هشتد - 

 دو سطر راصله  - 

 دانشجو-

 وسط چین،  (41رون  )نام و نام خانوادگی دانشجو   -

 صلهدو سطر را -

 (، وسط چین  41استاد )استادان( راهنما )رون   -

 نام استاد راهنما - 

 سطر راصله یک -

 (، وسط چین41استاد )استادان( مشاور )رون   -

 نام استاد مشاور - 

 وسط چین (، 41رون  )سطر ماقبل آخر شامل ماه و سال  -
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اساس فرمت باال بیش از یک صفحه شود، در مواردی که اطالعات موجود در صفحه عنوان یا روی جلد بر  ***

 ، کم نمایید.)نه با حذف فاصله( توانید فاصله بین سطرها را با کوچک کردن اندازه قلممی

 

 :های زیر باشدقلم یکی از  تواندنامه میدر پایانمورد استفاده قلم توجه: 

 (41)رون    وتوسبی نازنین، بی زر، بی متن رارسی:  -

 Times New Roman (12) متن انگلیسی: -

  های رانتزی مجاز نیس بدیهی اس  استفاده از رون  -

 (زیرعطف جلد )مطابق شکل  - 2

 خالصه عنوان پایان نامه با بزرگترین رون  ممکن  -

 (41رون  )نام و نام خانوادگی   -

 (41رون  )سال   -
Cm 41 

   خالصه عنوان پایان نامه

 

Cm 3 
 خا ی

Cm 1 
 نام و نام خانوادگی

 

Cm3 
 خا ی

Cm3 
 ماه و سال تاریخ دراع

 

 

 برگۀ سفید )آستر بدرقه( -3

  ( )قلم و شکل نگارآ آن اختیاری است.اهلل . صفحۀ بسم4

 صفحه عنوان داخل جلد - 5

)قلد مورد استفاده در  توان از قلمی متفاوتبا این تفاوت که می باشد؛با روی جلد می مشخصات صفحه عنوان مطابق

 باشد  )بو د( همچنین، مشخصات وارد شده در صفحه عنوان نباید توپر استفاده کرد  ه(ناممتن پایان

 

 صفحۀ تصویب نامه -6

 صفح  تصویب نامه مطابق شکل پیوس  دارای مشخصات زیر اس :

 (معمو ی 41رون  )متن مصوبه به صورت زیر   - 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش   
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 دانشکده...................
 

نامه کارشناسی ارشد................ در رشته...............به شماره دانشجویی......................فارغ پایان

....................................................زیر ........................................که با عنوان1332التحصیل سال 

های این نامهدفتر پایاننظر.............................. نگاشته شده و به شماره ..................... در 

ت أیه ارزیابیمورد درجه.......................... با دانشکده به ثبت رسیده و در تاریخ............... 

 .است داوران قرار گرفته

 

 هیات داوران:

 

سمت در هیات  مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

        

 امضاء

  استاد راهنما استاد دکتر
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 دمات بهداشتی درمانی بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خ

 دانشکده پیراپزشکی

 رسانی پزشکیگروه علوم کتابداری و اطالع

 

 رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی نامه کارشناسی ارشدپایان

 

 

نرر میزان  از ایران پزشکی علوم هایدانشگاه هایسای وب ارزیابی

 وبومتریک بهرت ارتقای بر مؤثر رنی و محتوایی هایویژگی به توجه
 

 

 دانشجو

 خدیجه شبانکاره 

 

 

 استاد راهنما

 دکتر علی امیدی

 

 استاد مشاور 

 دکتر راید طهماسبی

 

 

 4333ماه آبان
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 تعهدنامه

 
 به توجه زانیم نظر از رانیا یپزشک علوم یهادانشگاه یهاتیساوب یابیارز" نامه: عنوان پایان

 " کیوبومتر رتبه یارتقا بر مؤثر یفن و ییمحتوا یهایژگوی

 رسانی پزشکیکتابداری و اطالعرشته  کارشناسی ارشددانشجوی  خدیجه شبانکارهاینجانب 

دکتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر تح  راهنمایی  پیراپزشکیدانشکده 

 شوم:متعهد میعلی حمیدی 

عملی اینجانب بوده، مسئو ی   نامه ااصل مطا عات علمی ونتایج ارائه شده در این پایان -

 گیرم صح  و اصا   مطا ب مندرج را به طور کامل بر عهده می

 های محققان دیگر به مرجع مورد نرر استناد شده اس  در خصوص استفاده از نتایج پژوهش -

نامه را اینجانب یا ررد دیگری به منرور اخذ هیچ نوع مدرک یا مطا ب مندرج در این پایان -

 اکنون به هیچ مرجعی تسلید نکرده اس  امتیازی ت

کلیه اقوق معنوی این اثر به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر تعلق  -

نامه، ذیل نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دارد   مقاالت مستخرج از پایان

 خواهد رسید  ( به چاپ Bushehr University of Medical Sciencesدرمانی بوشهر )

اند در نامه تاثیرگذار بودهاقوق معنوی تمام اررادی که در به دس  آمدن نتایج اصلی پایان -

 مقاالت مستخرج از رسا ه رعای  خواهد شد 

نامه، کلیه روابط و های آنها برای انجام پایاندر خصوص استفاده از موجودات زنده یا بار  -

 اصول اخالقی مربوطه رعای  شده اس  

 تاریخ 

 نام و امضاء دانشجو

 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

 ای، های رایانهکلیه اقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )اعد از مقاالت مستخرج، برنامه

ارزارها و تجهیزات ساخته شده و مانند آن( به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی نرم

تبی از دانشگاه قابل واگذاری به شخص ثا ث درمانی بوشهر تعلق دارد و بدون اخذ اجازه ک

 نیس  

 نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیس  استفاده از اطالعات و نتایج این پایان 
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 صفحۀ چکیده فارسی -8

 راس  چین (،41رون  )«  چکیده»کلم   -

 :شودو با مشخصات زیر تهیه می (41رون  )در اداکثر یک صفحه بر اساس ساختار زیر چکیده  - 

 فهد

 شناسیروش

 هایارته

 گیریبحث و نتیجه

 نامه معتبر(واژگان کلیدی) با استفاده از یک اصطالح

 وااد 4 5راصله خطوط  -       

 مترسانتی 0 5 )ااشیه چپ(ها در باال، پایین و  به بیرونیااشیه -       

 مترسانتی 3 ) ااشیه راس ( ااشیه مربوط به  ب  عطف -       

 :شوندها با یک سطر راصله از متن با مشخصات زیر آورده میهواژکلید - 

 به صورت توپر:« هاکلیدواژه»کلمه  -      

 ها به صورت ا فباییچیدمان واژه - 

 واژه 7ها اداکثر تعداد واژه - 

 باشندمتفاوت های عنوان واژهبا ها ترجیحا واژه - 

توان اندازه قلم متن ک صفحه نیاز باشد، میچکیده به بیش از ینگارآ که برای در صورتی*** 

 تغییر داد. Singleو فاصله بین خطوط را به  12چکیده را تا 

 

 و تقدیم صفحۀ سپاسگزاری -3

سپاسگزاری و در صورت درج، اداکثر یک صفحه اما نامه اختیاری اس  در پایان اتدرج این صفح

 )نوع و اندازه قلد اختیاری اس (  شدمشخصات ااشیه صفحه چکیده باهمان با یک صفحه تقدید 
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 فهرست مطالب -11

 رهرس  مطا ب همراه با شماره عنوان و زیر عنوانها به صورت  زیر نوشته شوند 

 

 زیربخشزیر زیربخش              بخش   رصل

 3      -     0 -     1        -      0 

 ر بخش دومزیر بخش چهارم و زیر زییعنی رصل سوم، بخش دوم، 

 ه تا اداکثر چهار سطح یا زیر بخششمار -

  نقطه چین کد رنگ پر شود بااد راصل بین شماره رهرس  و شماره صفحه  -

 )مانند نمونه زیر( باشدچین و وسطها به صورت توپر )بو د( عنوان اصلی رصل -

یه شود ته wordارزار االمکان با استفاده از رهرس  اتوماتیک نرم، اتیطا ب*** رهرس  م

دق  نمایید که شماره صفحات در  به صورت دستی، طا ب)در صورت وارد کردن رهرس  م

 قرار بگیرند( راستا در یک تمام رهرس  

 

 مطالبفهرست 

 فصل اول: کلیات پژوهش                                

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDپژوهش اتیکل   

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDمقدمه  -

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDمسأ ه فیتعر  -

پژوهش یاجرا ررورت  -

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDپژوهش یاصل هدف  -

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDپژوهش یررع یهاهدف  -

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDپژوهش یهاپرسش  -

.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDپژوهش یهاهیررر  -
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 فهرست اشکال )اجباری( -44

 باشد: ذیلو شامل موارد شروع رهرس  اشکال از صفح  جدید  -

 )مانند نمونه زیر( شماره شکل، عنوان، صفحه 

 

 فهرست اشکال

 77 ............................................................................. (SEO Toolbar)نوارابزار سئو   1-3 شکل

 

 فهرست جداول )اجباری( -40

 باشد: ذیلشروع رهرس  جداول  از صفحه جدید و شامل موارد 

 )مانند نمونه زیر( صفحهشماره  ،عنوان ،شماره جدول

 

 فهرست جداول

 21 ...................................... 2112 یجوال تا کسیوبومتر نرام استفاده مورد یهاشاخص  1-2 جدول

 21 ............................ کنون تا 2112 یجوال از کسیوبومتر نرام استفاده مورد یهاشاخص  2-2 جدول

 فهرست عالئم و اختصارات )اجباری( -13

  آورده شوددر صفحه جدید  ،از رهرس  جداول بالراصله پس -

  (اول یونانی بعد التین) داشته باشدیدمان ا فبایی چ -

 د نر سه ستون مجزا آورده شودمعادل رارسی  ومعادل کامل انگلیسی  ،عالم  - 

 

 توجه:

 صورت رقمی )عددی( ه به صورت الفبایی و پس از آن بهناماین قسمت پایان -

 گذاری شود. شماره

ولی از تایپ شماره صفحه در صفحات ابتدایی  ؛شوندتمامی صفحات شمارآ می -

امه( پرهیز گردد )یعنی نامه و تعهدن)شامل صفحه بسم اهلل، صفحه عنوان، صفحه تصویب

 ظاهر نخواهد شد(.ها در آنشماره صفحه 

 گذاری به صورت رقمی )عددی( صورت گیرد.از این نقطه )شروع اولین فصل( شماره -
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 نامهپیکربندی متن پایان -14

 گردد:های مختلف به شرح زیر تشکیل مینامه از بخشهر پایان

ابع بررسی منو  سواالت تحقیق ،اهداف عمده تحقیق  اهمی  موروع وبیان مسأ ه، ل شام :مقدمه -4

رمن ای که به صورت سلیس و روان به گونهمرتبط ی هاو پژوهش شامل مروری بر سوابق مطا عات

همچنین در صورتی که بر  سازد  تحقیقاهمی  انجام  متوجهخواننده را  ،کارهای انجام شده بیان

  شود ، در این بخش آورده میاسب موروع نیاز به مبانی نرری تحقیق باشد

 )براسب مورد( هامواد و روآ -0

 مختلف هایانجام آزمایش ااصل از پژوهش و شامل نتایج ها:یافته -3

هایی توجیه و تفسیر نتایجی که ااتماال به ظاهر تناقض شامل :گیری و پیشنهاداتنتیجهبحث و  -1

ال مسئله مورد  برای هاییو ارائه پیشنهادتحقیق  کلی انجامنهایی و نتیجه  شود،در آنها مشاهده می

 بیشتر در آن زمینه  هایپژوهشنامه و اایانا رهنمودهایی در راستای بحث پایان

 منابع – 5

در رشته هایی که ررورت ایجاب می کند: رشته کتابداری رصل بررسی متون و رشته پرستاری رصل 

 ول آورده شود چهار چوب پنداشتی در رصلی مجزا بعد از رصل ا

 مطابق با نظر گروه آموزشی نوشته شود. ،نامههای مختلف پایانعنوان فصل*** 

 B Zar (36)نامه قبل از شروع فصل در یک صفحه جدا و با فونت عنوان هر فصل پایان*** 

 تایپ شود )مانند نمونه زیر( boldو 

 فصل اول

 کلیات پژوهش

 توجه:  

 .صفحه باشد 111نامه کارشناسی ارشد در پایانحداکثر تعداد صفحات متن اصلی 
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 ها و متنمشخصات فصل -15

در صفحات اول هر رصل و از تایپ شماره صفحه شوند و ی ا ف( ب( تمامی صفحات شمارش می

 )یعنی شماره صفحه در آنها ظاهر نخواهد شد(  پرهیز گرددکلیه صفحات سفید )خا ی( 

  رمنا شماره و از باالی صفحه خواهد بودسطر ششد از  در صفح  اول هر رصل، شروع مطا ب ج( 

  ر رصل در این صفحه ظاهر خواهد شد )مانند نمونه زیر(عنوان ه

 

 شش سطر راصله از باالی صفحه

 . کلیات پژوهش1

 . مقدمه1-1

 

 نامهپیکربندی صفحات پایان -

 هاااشیه -

 سانتی متر راصله 3عطف  و  به سانتی متر 0 5هر کدام  هباال، پایین و  ب  بیرونی صفح - 

 .استفاده از کادر در صفحات مجاز نیست -

  شماره صفحات در وسط و پایین صفحه بدون پرانتز ظاهر شود -

  نامه رعای  شوددر تمام متن پایانسانتی متر  4 5راصله خطوط  -

 نوع و اندازه رون  -

 .مو ی برای متن استفاده شودمع 41 وتوس با اندازۀ  تهای زر، نازنین یااز رون ییک -

 ( همراه با شماره عنواندبو توپر ) 41عناوین داخل متن با رون   -

 .اولین سطر هر پاراگراف یک سانتی متر تورفتگی داشته باشد -

 .های آیین نگارش زبان رارسی ا زامی اس رعای  دستورا عمل -

ک واژه ی به صورت فاده شود تا است Ctrl+Shift+2 از دستور چند بخشی، برای تایپ کلمات -

 وااد در متن ظاهر شوند 
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 ها و معادالت ریاضی فرمول -41

 .ندنوشته شو MS Word Equationنامه به صورت یکنواخ  با استفاده از در تمام پایان -

گذاری معادالت از راس  به چپ و در ابتدای سطری که معاد ه قرار داد به صورت شماره شماره -

 5( یعنی رصل سوم معاد   شماره 5-3) عنوان مثال،به  ،شماره معاد هرصل و 

 واحدها -17

 []های دیگر داخل معادل آنها در سیستد ، ذکر  در صورت  زومباشندمتریک کلیه واادها در سیستد 

 بالمانع اس  

 هامشخصات عنوان شکل -18

 وااد کوچکتر 0به اندازۀ با رون  متن  و وسط چینبه صورت  زیر شکلمحل قرارگیری در  -

 (40)رون  

  ؛توپرو شماره شکل به صورت  "شکل"کلمه  -

 )مانند نمونه زیر( شماره شکل –شماره شکل شامل شماره رصل  - 

 (SEO Toolbar)نوارابزار سئو  .1-3شکل 

 و ادامه متناصله بین متن زیرنویس شکل سطر ر یک -

 مشخصات عنوان جداول -13

 هانویس شکلشابه مشخصات عنوان و زیرمموارد بقیه  ؛باالی جدول محل قرارگیری در -

 

 توجه:

شرح اشکال و جداول باید توصیفی گویا و کامل از محتویات آنها عالوه بر شرح موجود در  -

 متن باشد.

 .ضروری استدر زیرنویس شکل یا جدول در صورت وجود اختصارات و  عالئم شرح  -

 

 مشخصات جداول -21

  دنتهیه شو  MS Word 2007ارزار ا در نرمجداول اتم -

  های مشابه یکسان باشدتعداد ارقام اعشاری کمی  -

 ستون اول راس  چین و عناوین ستونها وسط چین -
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خطوط افقی باال و پایین و سرصفحه  و تنها ول از رسم خطوط عمودی اجتناب شوددر جد -

 .)مانند نمونه زیر( جداول رسم شود
 های کسب شده مربوط به معیارهای محتوایی به تفکیک تیپ دانشگاههای توصیفی نمرهصشاخ .8-4جدول 

 محتوا مقوله عناصر اطالعاتی مقوله خدمات 

 تیپ

ین
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

ین
شتر

بی
ین 

متر
ک

ین 
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

ین
شتر

بی
ین 

متر
ک

ین 
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

ین
شتر

بی
ین 

متر
ک

 

1 66/11 41/2 22/11 47/7 65/14 17/1 11/21 74/11 22/22 71/2 22/27 46/21 

2 56/12 14/2 66/16 15/11 16/16 41/2 67/17 12/4 42/27 52/2 42/25 71/22 

2 76/11 52/2 25/16 67/6 11/12 64/2 22/17 11/6 74/22 61/5 22/21 41/12 

 41/12 22/27 56/5 12/21 11/6 11/21 51/2 21/15 67/6 22/11 44/2 44/12 مجموع

 

 :نحوه ارجاع به منابع در داخل متن  -21

اشاره شود  چنانچه در داخل متن از  الزم اس  در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد،

گردد  شود و مرجع ذکر مییک منبع مطلبی نقل شود، بالراصله پس از خاتمه جمله پرانتز باز می

 باشد روش زیر مینحوه ارجاع در متن به یکی از دو 

شوند  در این روش گذاری میآیند شمارهمراجع به ترتیبی که در متن میشیوه ونکوور:  -

 مراجع به ترتیب شماره در رهرس  منابع و ماخذ ذکر خواهد شد 

(،در  Taylor,2005ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار آن می باشد  برای مثال:):   APAشیوه -

 ش، مراجع به ترتیب اروف ا فبای نام نویسنده در رهرس  منابع ذکر می گردد این رو

 استفاده شود  APAنامه استناددهی و شیوه End Noteبرای درج ارجاعات در متن، از نرم ارزار 

  گرددمیهای آموزشی تعیین منبع نویسی توسط گروه شیوه*** 

 (4335ارتخاری، استفاده از روش نام و سال در داخل پرانتز ) -

 (4335برای دو نفر )ارتخاری و اعتمادی،  -

 (4335اسامی بیشتر از دو نفر همراه با واژه همکاران )ارتخاری و همکاران،  -

و تنها در بار اول در پانویس  اسامی التین اشخاص در متن به صورت رارسی نوشته شودکلیه  -

 آورده شود 
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 هاپیوست -22

 رعای  نکات زیر رروری اس : در صورت نیاز به پیوس 

 (3مانند )پیوس   ،ها در داخل متن به صورت پیوس  و شماره مربوطهنحوه ارجاع به پیوس  -

 ماننرد  ،گردد کره بره ورروح بیشرتر مورروع مرورد بحرث کمرک کنرد         پیوس  شامل مواردی می  -

اری و هواشناسری،  نویسری، جرداول آمر   برنامره  کدهای پرسشنامه، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش،

    یفی و غیرهطهای های مورد استفاده، چگونگی استخراج معادالت و دادهداده

این  ،، با رون  و اندازه عناوین رصول"هاپیوست"ها با عنوان یک صفح  جداگانه در آغاز پیوس  -

  نمایدها جدا ایر بخشس بخش را از
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 منابع -03

 کند از روش زیر تبعی  می Vancouverه روش به طور کلی، ساختار کلی استناددهی ب

 نحوه ارجاع به منابع در سیستم رفرنس دهی ونکوور
 

 

24- Abstract 

در اداکثر یک   Times New Roman (12)شامل برگردان روان و گویایی از چکیده رارسی با رون 

 ساختاریارته باشد صفحه به صورت 

 

 صفحه عنوان انگلیسی  – 25

 وان رارسی به صورت نمونه مندرج در صفحه بعدمشابه صفحه عن

 

 

 رنگ جلد پایان: – 26

 ای های کارشناسی ارشد رنگ سورمهنامهبرای کلیه پایان

و یک رایل کامل در قا ب  Pdfنامه بصورت یک رایل کامل در قا ب ررم  متن کامل پایان  -27

شان بر روی  acceptاالت و نامه به صورت اسکن شده، مقو همچنین صفحه تصویب  Wordررم 

  .به تحصیالت تکمیلی تحویل داده شودیک  وح رشرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vancouver.pdf
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