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 معاونت تحقیقات وفناوری

 بسمه تعالي

 و پایان نامهتحقیقاتی  های نهایی طرحراهنمای تهیه و تدوین و تنظیم گزارش

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 
های علمي و پژوهشي خود، آشنایي با نحوه پژوهان در نحوه ارایه یافتهدر راستای توسعه مرزهای دانش و تقویت بنیه دانش 

های های طرحم مطالب علمي از اهمیت فراواني برخوردار است. چگونگي تنظیم و تدوین یکنواخت گزارشنگارش و تنظی

 ای واحد در سطح دانشگاه مستلزم رعایت نکاتي است که در این راهنما شرح داده شده است.تحقیقاتي و اتخاذ رویه

انشگاه، نحوه تنظیم صفحات مقدماتي، مشخصات متن های تحقیقاتي داصلي طرح بخشاین راهنما در چهار بخش تحت عناوین، 

 نویسي منابع تنطیم شده است.اصلي طرح، صفحات پس از متن و فهرست

 ها این راهنما به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.گردد قبل از شروع به نگارش یافتهتوصیه مي

 های تحقیقاتی دانشگاهمشخصات اصلی طرح -الف
 رنگ پایان نامه طوسي در نظر گرفته شود. متر باشد.سانتي 21×32و قطع آن  سبزرنگ جلد،  -1

 ( تنظیم گردد.بروی جلد و پشت جلد مطابق نمونه پیوست  )فرم الف و -2

 صورت پذیرد. 11 لوتوسنگارش متن با قلم  -3

 3راست  -سانتي متر 2چپ  –سانتي متر  5/2پایین  -سانتي متر 5/2 بدین شرح در نظر گرفته شود: باالحاشیه صفحات  -1

 سانتي متر.

 تایپ شود. 2/1بین دو خط با فاصله  -

 .) درصورت لزوم(نوشته شودفصل  و در قسمت عطف طرح عنوان، نام مجریان و سال اجرا  -

 صفحه تهیه گردد. 33گزارش نهایي حداقل در  -6

 نحوه تنظیم صفحات: -ب
 صفحه سفید: در ابتدا و انتهای هر طرح یک صفحه سفید قرار داده شود. -1

 صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم -2

 صفحه عنوان فارسي: مطابق فرم الف -3

 (اختیاری)  وتشکر و سپاس صفحه تقدیم -1

: چکیده بخشي از طرح است که به زبان فارسي نگارش شده و در عین اختصار، اصل مطلب چکیده طرح :چکیده فارسی -5

ان مزین بوده و به تنهایي گویای طرح باشد. در یک یا دو نماید. چکیده بایستي به عبارات روشن و رورا به خواننده منتقل مي

-ترین نکات روش کار در یکي دو جمله آورده ميجمله ابتدایي چکیده، اهمیت و هدف تحقیق ذکر شده و پس از آن مهم

 دهند.شوند. مهمترین نتایج اخذ شده و در نهایت نتیجه کلي تحقیق، چند جمله انتهایي چکیده را تشکیل مي

ها و های بدیهي ذکر شوند و به جای آنها بر روی اطالعات جدید، فرضیهچکیده نباید تاریخچه، زمینه تحقیق و تکنیکدر 

 کلمه باشد. 253-333و حداکثر شامل دارای ساختار  نتایج تأکید گردد. الزم است چکیده در یک پاراگراف 

 ها  جه گیری و کلید واژهنتی ، نتایج وها چکیده ساختارمند شامل: مقدمه، مواد و روش
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 )پیوست فرم ج( .Meshکلمه مطابق  1 – 5کلمات مهم حداکثر  شامل: کلید واژه هانکته: 

شود. فهرست صفحه و یا صفحات فهرست مطالب: در فهرست طرح، عناوین صفحات اولیه نظیر تقدیم و تشکر ذکر نمي -6

 باشد.های هر فصل ميها و زیربخشمطالب شامل عناوین فصول، بخش

عناوین ذکر شده در فهرست مطالب بایستي عیناً با عناوین متن مطابقت داشته باشد. برای جلوگیری از خطای چشم، بین 

چین درج شود. در صورتي که یک عنوان از بیش از یک سطر تشکیل عنوان و شماره صفحه مربوطه، در فهرست مطالب نقطه

 ر خط دوم ذکر گردد.چین و شماره صفحه مربوطه دشده باشد، نقطه

 صفحه یا صفحات فهرست جداول )در صورت وجود( -7

 صفحه و یا صفحات فهرست نمودارها و تصاویر ) درصورت وجود( -8

 التین و فهرست منابع فارسي -9

 هافهرست پیوست -13

 متن اصلی طرح -11 
مواد و روش کار،  ر پژوهش،معرفي پژوهش، دانستنیهای موجود دمتن اصلي الزم است به زبان فارسي تهیه گردیده و شامل 

 گیری و پیشنهادها باشد.نتایج، بحث و نتیجه

 فصل اول: معرفی پژوهش شامل:

 مقدمه)یا بیان مسئله( -1 

 اهداف پژوهش  -2

 سواالت پژوهش یا فرضیه -3

 محدودیتهای پژوهش -4

 واژ ه ها واصطالحات ) تعاریف عملی(-5

 دانستنیهای موجود درپژوهش: فصل دوم:

 ( textول: چهارچوب پنداشتی ) برای کتب بخش ا

 بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده:

 مطالعات داخلی -1

 مطالعات خارجی -2

در این فصل با هدف آماده نمودن زمینه ذهني خواننده بایستي موضوع تحقیق به زباني ساده و جهت یافته به خواننده             

سازد. در مقدمه بایستي با ارائه سوابق، شواهد جذوب نموده و اهمیت موضوع را آشکار ميمعرفي شود. مقدمه مطالب، خواننده را م

 تحقیق و اطالعات موجود )با ذکر مأخذ( خواننده را جهت داد و به سوی هدف تحقیق هدایت کرد.

های موجود در مورد دانسته در این فصل با استفاده از منابع موجود و مطالعات انجام شده توسط سایر محققین،همچنین          

گیرند. در نگارش این فصل بایستي از حاشیه روی خودداری نموده و صرفاً به توضیح مطالب موضوع تحقیق، مورد مطالعه قرار مي

 مربوط به موضوع مورد مطالعه پرداخت.

 مواد و روش کار: سومفصل 

زنده و نیز مواد استفاده شده با ذکر مشخصات آن نظیر شرکت در این فصل وسایل مورد استفاده با ذکر مدل، شرکت و کشور سا 

های معمول خودداری نموده و تنها به ذکر شوند. در این فصل از ذکر روشو کشور سازنده و نیز روش تحقیق توضیح داده مي

 های جدید بایستي دقیقاً شرح داده شوند.ها بسنده گردد. روشمأخذ این گونه روش
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  نتایج: چهارمفصل 
توان از جداول، نمودارها و در این فصل نتایج اخذ شده از تحقیق دقیقاً توضیح داده شـده و برای روشن شـدن بهتر موضـوع مي

 تصاویر به نحو مطلوبي استفاده نمود. 

 : بحثپنجمفصل 
های سایر محققین مقایسه ههای تحقیق به تفکیک با یافتیافتهشود و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیق آورده ميدر این فصل 

 شوند. شده و در صورت وجود اختالف، دالیل آن با استفاده از منابع علمي توضیح داده مي

 : نتیجه گیری و پیشنهادات ششمفصل 
های مطالعه خود و با هدف روشن شدن زوایای تاریک آن یا هدایت تحقیقات بعدی پیشنهادات: محقق بر اساس یافته

 دهد.ا ارائه ميپیشنهادات خود ر

 منابع – 12

ها، مطالب مکمل، آمار و ارقام و ... که به نحوی در طرح مورد استفاده قرار ها، بررسينامهها، نمونه پرسشها: نامهیوستپ - 13

-ها دارای موضوعات مختلفي باشد دستهشوند. در صورتي که این پیوستهای جداگانه آورده مياند به صورت پیوستگرفته

ها اشاره و شوند. اگر در موقع نگارش متن طرح الزم باشد به این پیوست... آورده مي 2، 1ه و تحت عنوان پیوست بندی شد

رانتز الزامي است. آرایش صفحات پیوست همانند بقیه صفحات متن صورت گردد درج شماره پیوست در داخل پ یا مراجعه

 گیرد.مي

  

 باشد.االمکان ترجمه چکیده فارسي و شامل کلمات کلیدی مي( که حتيدمطابق فرم ) چکیده به زبان انگلیسی: -14

 صفحه عنوان التین )مطابق با فرم د( – 15

 

 رعایت نکات کلی در نگارش متن
-دو سي»شود که در نگارش به جای افعال معلوم از افعال مجهول استفاده گردد. برای مثال به جای المقدور توصیه ميحتي -1

 استفاده شود.« سي داروی ... تزریق گردیداز جمله ـ دو سي« ریق نمودمسي داروی ... تز

نویسنده بایستي در مواردی از قبیل انتخاب کاغذ و نوع تایپ، تمیز و مرتب بودن متن، امالی صحیح کلمات، رعایت قواعد و  -2

 گذاری و عالمات دیگر توجه کافي مبذول نماید.اصول نگارش و دستور زبان، نقطه

قلم برای عناوین از در نظر گرفته شده و  لوتوس 11وری که اشاره شد اندازه حروف انتخابي برای متن طرح، قلم ط همان -3

آن به همراه یک نسخه  (CD)لوح فشرده  به همراه Wordدر قالب فایل  گزارش نهایي طرحاستفاده گردد.  سیاه لوتوس11

 پژوهشي دانشگاه ارسال گردد.چاپ شده واحد مرکزی 

 ب بین اندازه عناوین و حروف بایستي رعایت گردد.تناس -1

 کاراکتر فاصله خالي درج شود. 3اولین سطر هر پاراگراف با رعایت  -5

 فاصله بین دو پاراگراف برابر فاصله معمولي بین دو سطر باشد. -6

 های متنوع یک واژه در متن خودداری نمود.از به کار بردن معادل -7

 گذاری صفحاتشماره
 شوند.گذاری نميحات قبل از فهرست مطالب، شمارهیک از صفهیچ  -1

 شوند.گذاری مي، و، ز، ...( یا نمادهای رومي شمارهه صفحات اولیه و چکیده فارسي با حروف ابجد )الف، ب، ج، د،  -2

 یابد.گذاری با عدد از اولین صفحه مقدمه و هدف شروع شده  و تا آخرین صفحه ادامه ميشماره -3
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 صفحه درج گردد. و وسطپائین  های صفحات درشماره -1

 گذاری عناوینشماره
 ها از اعداد استفاده گردد. های هر فصل و زیر بخشگذاری عناوین بخشبرای شماره -1

 حداکـثر ارقـام استفـاده شـده در شـماره عناوین نبایستي از چهـار عدد بیشتر باشـد. -2

 تاثیر آدرنالین -1-2-3-1برای مثال:  

 تر از متن تایپ نمود.توان آخرین عنوان را کمي درشتبندی بیشتر ميقسیمدر صورت نیاز به ت -3

 

 استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر
-ای که ميبرای استفاده از جداول، نمودارها و تصاویر بایستي ابتدا اختصاراً در متن به آنها اشاره نمود یا به مهمترین نتیجه -1

نمود اشاره کرد. در این صورت بایستي جدول یا نمودار یا تصویر را در اولین  طاستنبا توان از آن جدول، نمودار یا تصویر

 فضای مناسب درج نمود.

جداول، نمودارها و تصاویر بایستي خوانا، دقیق و مرتب باشند. هر جدول، نمودار، یا تصویر بایستي بدون نیاز به مراجعه به  -2

 های موجود در آن قابل تجزیه و تحلیل باشند.و یافته متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه داده

 تایپ گردد. 12 لوتوسکه باید با قلم  باشدهر جدول، نمودار یا تصویر دارای شماره و عنوان مي -3

 باشد.شماره جدول، نمودارها و تصاویر مستقل از یکدیگر مي -1

 مفید و کامل باشد. ها بایستي در عین اختصار،عناوین جداول، نمودارها یا عکس -5

 ها و عناوین نمودارها و تصاویر در زیر آنها درج گردد.ها و عناوین جداول در باالی آنها و شمارهشماره -6

 سطر در نظر گرفته شود. 2/1نویسي جدول و زیرنویسي نمودار و تصویر برابر فاصله باال -7

 ذکر نمود. ها منابع آنها راترجیحاً بایستي در انتهای هر یک از پاراگراف -8

در صورت نیاز به ذکر نام محقق یا محققین و ضمن رعایت اصول پانویسي، بایستي پس از ذکر آنها، سال انتشار مقاله در داخل 

جدا شده ولي در مورد محققین بیش از دو نفر « و » پرانتز بالفاصله آورده شود. در صورتي که محققین دو نفر باشند نام آنها با 

 گردد.ذکر مي« و همکاران » انضمام  ول بهفقط نام محقق ا

 ها:مثال

 (1992( تامسون و همکاران )1981(، تامسون و جاویتز )1978تامسون )

 هاپانویس

از درج کلمات التین خودداری نمود. کلمات و اصطالحات التین بایستي همراه با پانویس حتي االمکان در متن طرح بایستي 

دهنده پانویس درج شده و در زیر این ترتیب که در کنار معادل یا تلفظ فارسي مناسب آن، عدد نشانمربوطه استفاده گردند. به 

. در هر گردندها از متن اصلي توسـط خط افقي جدا شـود. پانویسمتن در جلوی آن عدد، کلمه التین با امالی صحیح نوشته 

های یک صفحه به پاییني کاغذ خاتمه یابد. چنانچه تعداد پانویسمتری لسانتي 5/2یعني تا حال پانویس بایستي در کادر اصلي 

  توان آنها را در سطر افقي و پُشت سر هم درج نمود.زیاد و هر کدام کوتاه باشند مي

المللي چه به شکل فارسي و به شکل التین )در پانویس یا در لیست منابع( بایستي به صورت های علمي براساس مقررات بیننام

 یک نوشته شود.ایتال

 

 منابع مورد استفاده: 
به شرح زیر تنظیم  ونکوورترتیب شماره گذاری منابع بایستي به ترتیب استفاده از آن در متن مقاله باشد و بر اساس دستورالعمل 

 گردد:
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 نویسنده  شش تا 

 .شوند از یکدیگر جدا مي "،"دگان با عالمت سال، ص. )نام نویسن نشر: ناشر؛  چاپ. محل  کتاب، شماره  نام. عنوان  خانوادگي  نام 

شود مورد استفاده بایستي به صورت انگلیسي تنظیم توجه: کلیه منابع . 

Kates M. Techniques of physiology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992. p. 172-175.  

 نویسنده  از شش  بیش

 .گردد مي  تنظیم  فوق  صورت  به  کتابشناسي  اطالعات  ید. بقیهآ مي et al )،( و بعد  عالمت  ششم  نویسنده بعد از 

  Editor  نویسنده  عنوان  به  

 .گردد مي  تنظیم  فوق  صورت  به  کتابشناسي  اطالعات  آید. بقیه مي editor کلمه  کاما و سپس  عالمت  و نام  خانوادگي  از نام  پس 

 

 مجالت 

 فارسی مجله 

 
Heidari A, Razavi MH. Agricultural Occupational Health Knowledge and Practice of Farmers 

in Qom Province. Qom Univer of Med Scien J 2007;1(3):51-57. [Full Text in Persian] 

 

 مجله انگلیسی 

 
Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Durako SJ, Iber FL, et al. Long Term Mortality after 

Transfusion Associated non A, non B Hepatits. The National Heart, Lung and Blood Institute 

Study group. N Engl J Med 1992;27:1906-11.  

  

  : نویسنده  تا شش 

از یکدیگر جدا  "،"گان با عالمت نویسند صفحات. )نام  )شماره(: شماره  سال؛ دوره  مجله  مقاله. عنوان  نام. عنوان  خانوادگي  نام

 .(شوند مي

 نویسنده  از شش  بیش

 .گردد مي  تنظیم  فوق  صورت  به  کتابشناسي  اطالعات  آید. بقیه مي .et al )،( و بعد  عالمت  ششم  بعد از نویسنده 

 یا ناشر  نویسنده  عنوان  به  سازمان 

  به  کتابشناسي  اطالعات  شود. بقیه مي  استفاده  و یا ناشر باشد از آن  نویسنده  عنوان  به  ، سازمان و یا مجله  کتاب  در معرفي  چنانچه 

 .گردد مي  تنظیم  فوق  صورت  

  نامه  پایان 

 .دانشگاه؛ سال.صفحه و  دانشکده  انتشار: نام  نامه. محل  پایان  نام. عنوان  خانوادگي  نام 

 

 ی اینترنتاستناد به مقاله نشریه الکترونیکی رو 

الکترونیکي )یک  مخفف عنوان نشریه، نویسنده)گان( یا شرح پدیدآور مقاله )نقطه، یک فاصله( عنوان مقاله )نقطه، یک فاصله نام

نوشته مي شود{سال  [Serialonline] شریه الکترونیکي[ و در انگلیسين [فاصله( }ذکر نوع رسانه در کروشه که در فارسي

پرانتز)در صورت لزوم(دو  زوم( نقطه ویرگول بدون فاصله (شماره جلد )بدون فاصله(شماره نشریه درصورت ل نشر)و ماه نشر در

 (دو نقطه، یک فاصله (Available From) نقطه، بدون فاصله[] نقطه بدون رعایت فاصله شماره قابها یا صفحات در کروشه
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 .نقطه سال ،یک فاصله ()به طور کامل( روز)ویرگول،تاریخ دسترسي شامل ماه  ،نقطه، یک فاصله) آدرس اینترنتي دسترسي

 

 تکثیر طرح
نسخه  1 نسخه  چاپ و 2طرح به تعداد  گزارش نهایيپس از اعمال اصالحات الزم و تصویب نهایي شورا پژوهشي دانشگاه، 

 به امور پژوهشي دانشگاه تحویل گردد. Word,PDFالکترونیکي به صورت 



 1 

 روی جلد -فرم الف

 

 
 علوم پزشکی قمدانشگاه 

 (18)قلم لوتوس تیره اندازه 

 تحقیقات وفناوری معاونت 
 (22تیره، اندازه  لوتوس)قلم  

 

 

 گزارش نهايی طرح تحقیقاتی

 (12اندازه ، لوتوس تیره)قلم 
 

 تحقیقاتیطرح  عنوان
 )نوشتن عبارت فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است( 

 (18ه اندازتیره، لوتوس)قلم 

 

 مجری )مجريان( طرح: 
 (18اندازه ،تیره لوتوس)قلم 

 

 

 همکاران:

 (11)قلم لوتوس تیره، اندازه 



 اسم همکاران.........

 (()نام و نام خانوادگي به صورت کامل ذکر گردد.11)قلم لوتوس تیره، اندازه 

 

 
 فصل و سال 

 (11اندازه تیره،لوتوس )قلم  



 1 

پشت جلد  -ب فرم  

 

 

Qom University of Medical Sciences 
 (Times new roman, Size 20, Plain & Bold) 

 

Deputy of Research and Technology  
(Times new roman, Size 18, Plain & Bold) 

 

Final Report of Research Project  
(Time new roman, Size 18, Italic & Bold) 

 

 
Title 

  صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است( )نوشتن کلمه فوق الزم نیست.
(Time new roman, Size 14, Plain) 

 

 Researcher (s) 
(Time new roman, Size 20, Italic) 

 ()نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ اسامي نویسنده )گان( است 
(Time new roman, Size 18, Plain) 

 

 

 

Coworker: 
 (Time new roman, size 14, Plain) 

(Time new roman, Size 14, Plain) نام و نام خانوادگي کامل نوشته شود   
 

 

 

Date:  

(Time new roaman, Size 12, Plain) 
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تنظیم چکیده فارسی –فرم ج   
 

(وتیره61)لوتوس ...............................................................عنوان : ...............................  

(61)لوتوس ..........................................................................نویسنده)گان(:........  

 

 

( Bold   61چکیده)لوتوس 

( Bold   61مقدمه )لوتوس 

(41متن مقدمه)لوتوس   

 

 

 

( Bold   61مواد و روش)لوتوس 

(41متن مواد و روش)لوتوس   

 

 

 

( Bold   61نتايج)لوتوس 

(41متن نتایج)لوتوس   

 

 

 

 نتیجه گیری: 

(41متن نتیجه گیری)لوتوس   

 
 

 

 کلید واژه ها:

(41متن کلیدواژه ها)لوتوس   
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تنظیم چکیده انگلیسی -دفرم   

Title 

  )نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است(
(Time new roman, Size 14, Plain & Bold) 

 Author (s) 
  )نوشتن کلمه فوق الزم نیست. صرفاً برای نشان محل تایپ عنوان است(

(Time new roman, Size12, Italic & Bold) 

 
Abstract/Summary (Time new roaman, Size 12, Plain & Bold) 

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 

 

Introducton: (Time new roaman, Size 12, Plain & Bold) 

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 

 

Methods: (Time new roaman, Size 12, Plain & Bold) 

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 

 

Results: (Time new roaman, Size 12, Plain & Bold) 

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 

 

 

 

 

 

 

Conclution: (Time new roaman, Size 12, Plain & Bold) 

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 

 

Key words: (Time new roaman, Size 12, Plain & Bold)  

Text (Time new roaman, Size 12, Plain) 
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 نمونه روی جلد

 
 دانشگاه علوم پزشکی قم

 و فناوری تحقیقات معاونت
 

 

:نهايی طرح تحقیقاتیگزارش   

 

 بررسی میزان سالمت کارکنان ادارات استان قم 
 

 مجری طرح: 

 جلیل مکارم
 

 

 

 همکاران :...............................
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Coworker: 

14, Bold  اسامی همکاران به صورت 
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