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بخش هاي پایا نامه و ترتیب آن ها
.1جلد )مطابق نمونه( :شامل آرم دانشگاه ،نام دانشگاه ،نام دانشكده ،مقطع و رشته  ،عنوان پايان نامه ،استاد/ان
راهنما ،دانشجو ،سال و ماه دفاع از پاياننامه(.آوردن نام استاد مشاور الزم نیست)
.2صفحۀ سفید
.3صفحه بسم ااهلل الرحمن الرحیم )مطابق نمونه( :عبارت بسم ااهلل الرحمن الرحیم در وسط صفحه و بدون
كادر تزئیني.
.4صفحه عنوان به فارسي )مطابق نمونه( :شامل آرم دانشگاه ،نام دانشگاه ،نام دانشكده ،مقطع و رشته و
عنوان پايان نامه ،استاد/ان راهنما ،استاد/ان مشاور ،دانشجو.
.5صفحه تأییدیۀ هیأت داوران :فرم تأيیديه هیأت داوران اسكن و در پاياننامه قرار داده مي شود.
.6صفحۀ تعهّدنامۀ اصالت پایاننامه) :فرم D3موجود بر روی سايت تحصیالت تكمیلي دانشكده)
 .7فرم مالکیت حق مادي و معنوي (فرم D4موجود بر روی سايت تحصیالت تكمیلي دانشكده)
 .8فرم تهیه پیام پژوهشي طرحهاي تحقیقاتي )موجود بر روی سايت پژوهشي دانشگاه(
.9صفحۀ تقدیم :اين صفحه اختیاری است.
.11صفحۀ تقدیر و تشکّر :اين صفحه نیز اختیاری است و اختصاص به تقدير و تشكر از افراد ،گروهها يا
سازمآنهايي دارد كه در انجام پاياننامه همكاری نمودهاند.
.11چکیدۀ فارسي :چكیدۀ فارسي به صورت ساختاريافته و در يك صفحه شامل عنوان ،مقدّمه ،هدف ،مواد و
روشها ،يافتهها ،نتیجهگیری ،و واژه های كلیدی بوده و حداكثر تا  333كلمه معنيدار بدون محاسبۀ حروف ربط و
اضافه است .تعداد واژه های كلیدی بین  3تا  7میباشد كه به وسیله ويرگول از همديگر جدا ميشوند.
.12فهرست مطالب :شامل عناوين فصلها ،عناوين اصلي و عناوين فرعي با ذكر شمارۀ صفحه است.
عناوين و ترتیب آنها در فهرست مطالب بايد دقیقاً مطابق داخل متن باشد .برای تفكیك فصلها ،عناوين اصلي و
فرعي از نشانهگذاری عددی استفاده شود (نیازی به ايجاد تورفتگي در اين بخش نیست).
.13فهرست جدولها )در صورت داشتن جدول(
.14فهرست نمودارها و تصویرها )در صورت وجود نمودار و تصاوير(
.15فهرست حروف اختصاري به کار رفته در پایاننامه
.16فصلهاي پایاننامه (چهار فصل)
.17فهرست منابع :منابع و مآخذ پاياننامه بايستي بر اساس سیاست دانشكده مطابق شیوه نامۀ «ونكوور»
(بر اساس دستورالعمل موجود در سايت تحصیالت تكمیلي دانشكده) تنظیم شود.
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.18پیوستها :در اين بخش ،اطّالعاتي آورده ميشود كه هر چند به فهم بهتر پاياننامه كمك ميكند؛ ولي
نیازی به درج آنها در داخل متن نیست .پرسشنامهها ،فرم رضايت آگاهانه ،محتواهای آموزشي و نقشهها از جمله
اين اطّالعات هستند در ضمن شمارهگذاری پیوستها ضروری است.
.19مقاالت استخراج شده از پایاننامه
.21چکیدۀ انگلیسي :چكیده انگلیسي بايد دقیقاً منطبق بر چكیدۀ فارسي باشد .به عبارت ديگر ،متن و قالب
چكیدۀ انگلیسي بايد عیناً مانند چكیدۀ فارسي باشد.
.21صفحه عنوان به انگلیسي :اطّالعات مندرج در اين صفحه ،و فاصلهها بايد عیناً مانند صفحه عنوان فارسي
باشد )مطابق نمونه).
.22صفحه سفید
.23جلد به انگلیسي :اطّالعات مندرج در اين صفحه ،و فاصلهها بايد عیناً مانند صفحه جلد فارسي باشد )مطابق
نمونه).
*دقت شود صفحات انگلیسي از سمت چپ صحافي شود.

شیوۀ نگارش وتایپ
 تمام محتوای پاياننامه بايد روی صفحۀ سفید  A4و با استفاده از برنامۀ  Microsoft Wordو رعايت
كامل آيین نگارش فارسي و يكرو تايپ شود.
 صفحات اصلي پاياننامه به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود.
قلم و شمارۀ مورد استفاده برای تايپ پاياننامه بايستي يكنواخت و مطابق جدول پیوست باشد.
 صفحات عنوان فارسي و انگلیسي به صورت وسطچین و با قلم و فونت ذكر شده مطابق نمونه تايپ شود.
 عنوان فصلها ،فهرست منابع و پیوست ها در وسط صفحات مربوط تايپ شود.

حاشیۀ صفحهها
 در صفحات فارسي حاشیۀ سمت راست  3و حاشیۀ سمت چپ  2/5سانتیمتر باشد .در صفحات انگلیسي
اين اندازه بر عكس خواهد بود (حاشیۀ سمت راست  2/5و حاشیۀ سمت چپ  3سانتیمتر(.
 در تمام صفحات اعم از فارسي و انگلیسي ،حاشیۀ باال  3و حاشیۀ پايین صفحه  2/5سانتیمتر باشد.

سطرها و پاراگرافها
 فاصلۀ سطرها در تمام پاياننامه بجز چكیده ،برابر  5/55سانتیمتر باشد.
 فاصله سطرها در چكیده برابر  5سانتیمتر معادل  Singleدر برنامه  Wordباشد.
 سطر اوّل هر پاراگراف به اندازه  3/8سانتیمتر تورفتگي داشته باشد(بجز چكیده و توضیحات جداول).
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 بین تیترها و متن قبلي آنها يك سطر فاصله باشد .بین تیترها و متن آنها هیچ فاصلهای وجود نداشته
باشد .همچنین بین عناوين جدولها و نمودارها با خود جدولها و نمودارها هیچ فاصلهای نباشد.

شمارهگذاري صفحهها
 صفحههای ابتدايي تا قبل از چكیدۀ شمارهگذاری نميشوند.
 صفحههای مقدّماتي ،از چكیدۀ فارسي تا ابتدای متن اصلي ،با حروف ابجد و متن اصلي با اعداد
شمارهگذاری مي شود.
 شمارهگذاری عددی صفحهها شامل منابع و پیوستها نیز ميشود.
 صفحههای مربوط به عناوين فصلها نیازی به شمارهگذاری ندارند (شماره ها مخفي hide/باشد).
 شمارۀ صفحه در پايین و در وسط صفحه قرار ميگیرد(فارسي باشد).
 نحوۀ شمارهگذاری صفحهها مختلف پاياننامه مطابق جدول شماره  2خواهد بود.

شمارهگذاري عناوین اصلي و فرعي
 عناوين اصلي و فرعي به صورت اعداد تركیبي كل به جزء و راست به چپ شمارهگذاری ميشوند.
 شمارۀ فصل در سمت راست و شمارۀ عناوين اصلي و فرعي به ترتیب در سمت چپ نوشته ميشود .مثالً
شماره  3-4-2نشان دهندۀ عنوان فرعي سه از عنوان اصلي چهار در فصل دوم است.
 تعداد مجاز شمارهها حداكثر چهار رقم است.
 شمارهگذاری عناوين اصلي و فرعي داخل متن بايد دقیقاً مطابق با فهرست مطالب باشد.

 فهرست ها
 تیترهای اصلي با فونت  B Mitra Bold 54بدون تو رفتگي نوشته شود.
 متن فهرست با فونت  B Mitra 54بدون تو رفتگي نوشته شود.

جدولها و نمودارها
 هر جدول در يك صفحه قرار گیرد( .اگر يك جدول طوالني و دو صفحه ای شد ،در اين صورت اشكالي
ندارد كه در دو صفحه قرار گیرد).
 جدولها و نمودارها بايد با كیفیّت مناسب تهیه شوند.
 تمام جدولها و نمودارها بايد دارای شماره و عنوان باشند.
 نحوۀ شمارهگذاری جدولها و نمودارها ،مشابه شمارهگذاری عناوين اصلي و فرعي است .بدين معني كه
عدد سمت راست نشان دهنده شماره فصل و عدد سمت چپ نشان دهنده شماره جدول يا نمودار است .به
عنوان مثال ،جدول  4-3به معني چهارمین جدول از فصل سه است.
4

 شماره و عنوان جدولها در باالی آنها و شماره و عنوان نمودارها در زير آنها نوشته ميشود.






عنوان جدول يا نمودار با فونت  B Mitra Bold 52نوشته شود.
متن داخل جدول يا نمودار با فونت  B Mitra 52نوشته شود.
زيرنويس جدول فارسي با فونت  B Mitra 53و زيرنويس انگلیسي با فونت Times New 53
 Romanنوشته شود.
توضیحات جدول با فونت  B Mitra 54نوشته شود.
برای درک بیشتر به صفحه  38مراجعه كنید.

پانویس ها
 پانويس بخشي از نوشته است كه برای دادن اطّالعات بیشتر در پايین صفحه تهیه ميشود .به عبارت
ديگر ،هر گاه يك واژه يا عبارت نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد ،بايد در همان صفحه به صورت پانويس
نوشته شود.
 پانويس ميتواند اسامي التین اشخاص ،نام كامل اختصارات ،معادل اصطالحي به زبان ديگر ،شرح
اصطالحي دشوار و يا توضیح نسبتاً مفصّلي دربارۀ يك واقعه يا پديده باشد.
 تهیه پانويس با استفاده از نرم افزار  Wordبا استفاده از آيكون References > Insert
 Footnoteانجام ميشود.


پانويسهای فارسي با فونت  B Mitra 53و پانويس انگلیسي با فونت Times New Roman 53

باشد.
 پانويسهای فارسي در سمت راست و پانويسهای التین در سمت چپ صفحه درج ميشوند.
 شمارهگذاری پانويسها در هر صفحه به صورت مستقل انجام ميشوند.
 حرف اوّل اسامي التین به صورت بزرگ نوشته ميشود.

درج لغات التین در متن فارسي
 الزم است از درج كلمات التین در داخل متن فارسي خودداری و از ترجمۀ آنها در داخل متن استفاده
شود.
 در صورت نیاز ،معادل التین آنها به صورت پانويس نوشته شود.
 اسامي التین و معادل خارجي واژهها در صورت نیاز فقط برای اوّلین استفاده نوشته ميشود و در
استفادههای بعدی نیازی به درج و تكرار آن نیست.

ارجاعات درون متن(رفرنس دهي)
در تمام بخشهای پاياننامه ،روش استناددهي بر اساس شیوهنامۀ «ونكوور» است.
5

 در شیوه نامۀ «ونكوور»:
تمام منابع مورد استفاده به ترتیب استناد و ظهور در متن ،با استفاده از اعداد ،در داخل پرانتز شماره گذاری
ميشوند.
به هر منبع فقط يك شماره اختصاص مييابد ،آن هم در اوّلین مكاني كه در متن مورد استناد قرار مي گیرد.
از همین شماره در استنادهای بعدی به آن منبع ،بدون توجه به مكان بعدی استناد استفاده ميشود.
در صورت استناد همزمان به چند منبع به صورت متوالي از خط تیره بین اوّلین و آخرين عدد استفاده مي شود،
نظیر ( ).2-6در صورتي كه شمارههای استناد غیر متوالي باشند از ويرگول فارسي برای جدا كردن اعداد استفاده
ميشود ،نظیر ().3، 6، 55-52
 شیوه نامه رفرنس دهي بر روی سايت تحصیالت تكمیلي قرار گرفته است.
 در رفرنس های فارسي ،اعداد فارسي و در منابع انگلیسي ،اعداد انگلیسي آورده شود .منابع فارسي از سمت
راست و منابع انگلیسي از سمت چپ تنظیم شوند.
 فونت منابع فارسي  B Mitra 52و منابع انگلیسي  Times New Roman52است.

مشخّصات نسخۀ چاپي پایاننامه
 دانشجو موظّف است پس از تأيید اصالحات علمي پايان نامه توسط هیأت داوران ،ويرايش نهايي پايان
نامه كه بر اساس فرمت نگارش دانشكده تهیه شده است را به استاد راهنما ارائه كند و در مرحله بعد پس
از تأيید استاد راهنما و استاد ناظر از نظر رعايت نكات نگارشي به صورت صحافي شده به كتابخانۀ
دانشكده تحويل نمايد.
 جلد نسخۀ صحافي پاياننامه به رنگ سورمهای و با حروف به رنگ زرد (زركوب) تهیه شود.
 در عطف پاياننامۀ صحافي شده ،عنوان به صورت خالصه ،نام دانشجو و سال ارائه با فونت و قلم ( B

 )54Titrدرج شود.
 دانشجو موظّف است يك نسخه از پاياننامه خود را به صورت چاپي به استاد راهنما تحويل دهد.

مشخصات نسخۀ الکترونیکي پایاننامه
 تمام دانشجويان موظّف هستند نسخۀ الكترونیكي پاياننامه خود را كه عیناً منطبق با نسخۀ چاپي نهايي
است ،به اضافۀ فرم تهیّۀ پیام پژوهشي طرحهای تحقیقاتي )مطابق نمونه( به كتابخانۀ دانشكده و استاد
مشاور نیز تحويل دهند.
 الزم است همراه با فايل كامل پاياننامه ،يك فايل خالصه شامل صفحه عنوان فارسي ،چكیدۀ فارسي،
فهرست مطالب ،فهرست منابع ،چكیده انگلیسي و صفحه عنوان انگلیسي را در قالب  PDFتهیه و به
كارشناس پژوهشي دانشكده تحويل دهند.
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اندازه و قلم مورد استفاده برای انواع شکل و متن در پایان نامه
آرم دانشگاه به ابعاد

 3/5*3/2سانتي متر

بسم ااهلل الرحمن الرحیم به ابعاد

 54*55/5سانتي متر

نوع متن

قلم

فهرست
ساير تیترها
مطالب
متن اصلي فارسي
عنوان فصل (در مركز صفحه)
تیترهای اصلي
تیترهای فرعي
عنوان جدول يا نمودار
متن داخل جدول
فارسي
زيرنويس
جدول يا نمودار انگلیسي
توضیحات جدول يا نمودار
كلمۀ
«چكیده»

B Mitra Bold

تیترهای اصلي

چكیده فارسي

چكیده
انگلیسي

B Mitra
B Mitra
B Titr
B Mitra Bold
B Mitra Bold
B Mitra Bold
B Mitra
B Mitra
Times New Roman

متن چكیده
پانويس فارسي
پانويس انگلیسي
(عنوان) فهرست منابع
فهرست منابع انگلیسي
فهرست منابع فارسي
(عنوان) پیوست ها

53

B Mitra

54

B Mitra

52

B Mitra Bold

52

B Mitra

52

Times New Roman

52

Times New Roman
Bold
Times New Roman

52

سرتیترها
متن چكیده
كلمۀ
abstract
سرتیترها

اندازه
54
54
54
58
56
54
52
52

B Mitra
Times New Roman
B Titr
Times New Roman
B Mitra
B Titr
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52
53
53
58
52
52
58

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ()81 B Titr
دانشکدۀ پزشکی ()81 B Titr

پایاننامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد

()81 B Mitra Bold

عنوان)81 B Mitra Bold( :

{ عنوان پایاننامه به صورت کامل}
در

()81 B Titr

رشته()81 B Mitra Bold

نام رشته

تحصیلي ()81 B Mitra Bold

استاد/اساتید را هنما )81 B Titr( :
{نام و نام خانوادگی استاد/اساتید را هنما ()81 B Mitra Bold

نگارنده)81B Titr( :
{ نام و نام خانوادگی دانشجو} ()81 B Titr

{ ماه و سال دفاع از پایاننامه} ()81 B Titr

(جلد)
8

صفحه سفید
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11

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ()81 B Titr
دانشکده پزشکی ()81 B Titr

عنوان)81 B Mitra Bold( :
{ عنوان پایاننامه به صورت کامل} ()81 B Titr

پایاننامه براي دریافت درجه کارشناسي ارشد

()81 B Mitra Bold

در رشته()81 B Mitra Bold

{نام رشته

تحصیلي{()81 B Mitra Bold

استاد/اساتید را هنما )81 B Titr( :
{نام و نام خانوادگی استاد/اساتید را هنما ()81 B Mitra Bold

استاد/اساتید مشاور)81 B Mitra Bold( :
نام خانوادگی استاد/اساتید مشاور ()81 B Titr

نگارنده)81B Titr( :
{ نام و نام خانوادگی دانشجو} ()81 B Titr
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صفحۀ تأییدیۀ هیأت داوران
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کد مدرک :

تعهدنامۀ اصالت پایان نامه

تاریخ ایجاد و بازنگري:

باسمه تعالي

تعریف :

« Plagiarismبا سرقت علمي /ادبي به ارائه تكلیف يا بخشي از يك كار محوله مي باشد كه تماماً يا بخشي از
آن كپي شده از كار ساير دانشجويان يا منابعي نظیر كتابهای چاپ شده ،مجالت  ،سايتهای اينترنتي باشد و
هیچگونه ارجاعي به منبع مورد استفاده نشده باشد».
اين جانب  .......................................دانشجوی مقطع  ....................................رشته  .......................................به شماره
دانشجويي .....................................گواهي مي نمايم كه اين پايان نام تحت عنوان :
«».....................................................................................................................................................................
به راهنمايي استاد محترم  .................................كامالً اصل و بدون هر گونه سرقت علمي /ادبي است و تمام يا
قسمتي از آن توسط فرد ديگری در پايان نامه يا متون علمي ديگری ارائه نشده است .ضمناً اينجانب از مقررات
مربوط به عدم رعايت صداقت در ارائه پايان نامه كه منجر به مردود شدن و ارجاع به شورای تحصیالت تكمیلي
دانشكده مي شود اطالع كافي دارم .

نام و نام خانوادگي (دانشجو)
امضا
تاريخ

نام و نام خانوادگي (استاد راهنما)
امضا
تاريخ

( فرم از روی سايت تحصیالت تكمیلي دريافت شود و محتوای آن به صورت تايپي تكمیل شود).
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باسمه تعالي
کد مدرکD-4 :

دستور العمل حق مالکیت مادی و معنوی
تاریخ ایجاد و بازنگري:

مقدمه :در راستای تحقق سیاستهای پژوهشي دانشگاه و رعايت عدالت و حقوق انسانها كه الزمه شکكوفايي علمکي
است .الزم است اعضای هیکاث علمکي ،دانشکجويان ،دانکش آموختگکان و ديگکر همكکاران طکرح ،در مکورد نتکاي
پژوهشهای علمي كه تحت عناوين پاياننامه ،رساله و طرحهای تحقیقاتي با هماهنگي دانشكده /دانشگاه انجام شده
است ،موارد زير را رعايت نمايند:
ماده  -5انتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان نامه به صورت چاپ در نشريات علمي و يا ارائه در مجامع علمکي
بايد با نامه دانشگاه علوم پزشكي بوده و با تايید استاد راهنمای اول باشد .درج نام تمامي اعضکای تکیم تحقیکق بکه
عنوان نويسندگان مقاله در تمام مقاالت مستخرج از پايان نامه و رساله الزامي است ،ذكر نام افراد غیر از تیم تحقیق
(اساتید راهنما ،اساتید مشاور و دانشجو) خالف مقررات و غیر قابل پذيرش بوده و به عنوان مقاله مستخرج از پايکان
نامه محسوب نمي شود .ترتیب نويسندگان بر اساس نظر استاد راهنمای اول باشد .مسئولیت علمي مقاله مستخرج از
پايان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما مي باشد .
تبصره  :در مقاالتي كه پس از دانش آموختگي بصورت تركیبي از اطالعات جديد و نتاي حاصل از پايان نامه منتشر
مي شود بايد نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهید صدوقي يزد و دانشكده پرستاری و مامکايي
يزد درج شود .
ماده  -2ارائه يافته ها در جشنواره های ملي ،منطقه ای و بین المللي حاصل نتاي مستخرج از پايکاننامکه و تمکامي
طرحهای تحقیقاتي دانشگاه بايد با هماهنگي استاد راهنما يا مجکری طکرح از طريکق معاونکت پژوهشکي دانشکكده
پرستاری و مامايي انجام گیرد.
ماده  -3حق نشر و تكثیر پايان نامه و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشکتي
درماني شهید صدوقي يزد /دانشكده پزشكي مي باشد؛ ولي حقوق معنوی پديد آورندگان محفوظ خواهد بود .
ماده  -4انتشار كتاب و يا نرم افزار بايد با مجوز كتبي صادره از تحصیالت تكمیلي دانشكده پزشكي و بر اساس آئین
نامه های مصوب انجام شود.
اينجانب  ..................................دانشجوی رشته  ............................ورودی سال تحصیل  .................مقطع
 ....................دانشكده پزشكي متعهد ميشوم تمام نكات مندرج در آيیننامه حق مالكیت مادی و معنوی در مورد
نتاي پژوهشهای علمي دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقي را در انتشار يافتههای علمي مستخرج از پاياننامه
تحصیلي خود رعايت نمايم .در صورت تخلف از مفاد آيیننامه فوق به دانشگاه وكالت نمايندگي ميدهد كه از طرف
اينجانب نسبت به لغو امتیاز به نام بنده و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نمايند .ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و
زيان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدينوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم .
امضا دانشجو  -تاريخ
( فرم از روی سايت تحصیالت تكمیلي دريافت شود و محتوا به صورت تايپي تكمیل شود).
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معاونت تحقیقات و فنآوری
فرم تهیه پیام پژوهشی پایان نامه

شماره پایان نامه:
عنوان پایاننامه:
گروههای هدف:
رسانه ها و مردم

سیاستگذاران پژوهشی

متخصصان و پژوهشگران

سیاستگذاران درمانی

عنوان خبر :با توجه به حمتوای حتقیق مثال :شروع مصرف سیگار در فرد با مصرف آن در سایر اعضاء خانواده ارتباط دارد

متن پیام پژوهشی:

کلمات کلیدی:



محل قرار گیری آن در پایان نامه بعد از صفحه اول و قبل از چکیده باشد.



پیام پژوهشی و کل گزارش نهایی می بایست بصورت فایل  Wordو قابل ویرایش باشد.
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تقدیم:

16

تقدیر و تشکر:
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چكیده (فونت)B Mitra 12 :
مقدّمه (فونت :) B Mitra 12 Bold :يكي از شايعترين بیماريهای مزمن در دوران سالمندی نارسايي قلبي مي باشد كه بر
روی سالمت جسماني و رواني اين بیماران اثر مي گذارد .مداخالت خودمديريتي يكي از رويكردهای مناسب برای كنترل اين بیماری
مي باشد( .فونت B Mitra 12 :و فاصله خطوط1:و فاصله پاراگراف ها صفرو بدون تورفتگي خط اوّل)
هدف  :مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخالت خودمديريتي بر توانايي عملكردی و بهزيستي روانشناختي در سالمندان مبتال به
نارسايي قلبي انجام شد.
روش ها :اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي بالیني بود .جامعه پژوهش را سالمندان مبتال به نارسايي قلب كالس  2و  3كه دارای
پرونده و مراجعه كننده به درمانگاه افشار يزد بودند ،تشكیل دادند .پس از انتخاب  73نمونه بر اساس جدول اعداد تصادفي ،نمونه ها با
استفاده از نرم افزار تخصیص تصادفي به دو گروه  35نفره كنترل و آزمون (مشتمل بر دو گروه  57و  58نفره) تقسیم شدند .قبل از
مداخله پرسشنامه اطالعات دموگرافیك ،بهزيستي روانشناختي ريف ،توسط هر دو گروه تكمیل شد .همچنین توانايي عملكردی آنها با
استفاده از تست پیاده روی  6دقیقه ای سنجیده شد و طول مسیر راه رفتن آنها بر اساس متر اندازه گیری شد .سپس گروه آزمون تحت
آموزش مداخالت خودمديريتي طي شش جلسه  03دقیقه ای در مدت شش هفته و سپس  8هفته پیگیری تلفني قرار گرفتند .پس از
مداخله نیز پرسشنامه ها توسط هر دو گروه تكمیل شدند و توانايي عملكردی آنها اندازه گیری شد .داده ها توسط نرم افزار SPSS56
و آزمون های آماری توصیفي و استنباطي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :میانگین نمره توانايي عملكردی قبل از مداخله در دو گروه تفاوت آماری نداشت.اما بعد از مداخله توان عملكردی در گروه آزمون
بیشتر از گروه كنترل شد كه از نظر آماری تفاوت معني دار داشت ). (p=30338میانگین نمره بهزيستي روانشناختي قبل از مداخله در دو
گروه تفاوت آماری نداشت.اما بعد از مداخله در گروه آزمون بیشتر از گروه كنترل شد كه از نظر آماری تفاوت معني دار
داشت).(p=30335
نتیجهگیري :استفاده از روش مداخالت خودمديريتي در سالمندان مبتال به نارسايي قلبي موجب بهبود توانايي عملكردی و بهزيستي
روانشناختي در بعدهای استقالل ،تسلط بر محیط ،رشد و ارتباط به مدت دو ماه پس از مداخله شد .لذا با توجه به اثر بخش بودن اين
نوع آموزش پیشنهاد مي گردد از اين روش به عنوان يك روش پركاربرد ،در دسترس و مقرون به صرفه نه تنها در درمانگاههای قلب
بلكه در مراقبتهای مبتني بر جامعه ،مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کلیدي :سالمند ،خودمديريتي ،توانايي عملكردی ،بهزيستي روانشناختي ،نارسايي قلب

 چکیدۀ فارسي به صورت ساختاریافته و در یك صفحه شامل عنوان ،مقدّمهه ،ههدف ،مهواد و روشهها،
یافتهها ،نتیجهگیري ،و واژه هاي کلیدي بوده و حداکثر تا  311کلمه معنيدار بدون محاسبۀ حروف ربط
و اضافه است .تعداد واژه هاي کلیدي بین  3تا  7میباشهد کهه بهه وسهیله ویرگهول از همهدیگر جهدا
ميشوند.
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فهرست مطالب (فونت  B mitra 16 Boldو تراز از راست )
صفحه

چكیده فارسي
فهرست مطالب
فهرست جداول
فهرست نمودارها و تصاوير
فهرست حروف اختصاری بكار رفته در پاياننامه
فصل اول :معرفي پژوهش (تیترهاي اصلي فهرست با فونت  B Mitra Bold 14بدون تو رفتگي)
بیان مسئله و ضرورت اجرای پژوهش (متن فهرست با فونت 14

اهداف پژوهش
هدف/اهداف كلي
اهداف ويژه
سؤاالت پژوهش (در صورت نیاز(
فرضیه های پژوهش (در صورت نیاز(
تعريف واژه ها
مروری بر پیشینه پژوهش
جمع بندی پیشینه پژوهش
فصل دوم :روش پژوهش
نوع و روش مطالعه
زمان و مكان انجام پژوهش
جامعه آماری پژوهش
خصوصیات واحدهای مورد مطالعه :معیارهای ورود ،عدم ورود (خروج) و ريزش
برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش اجرا
ابزار و روايي و پايايي آن
روش تجزيه و تحلیل داده ها
مالحظات اخالقي
محدوديت ها و مشكالت اجرايي پژوهش
فصل سوم :یافته هاي پژوهش
19

 B Mitraبدون تو رفتگي)

مقدمه
جداول
نمودارها
فصل چهارم :بحث و نتیجه گیري
بحث
نتیجه گیری
پیشنهادهای كاربردی
پیشنهادهايي برای پژوهشهای آينده
فهرست منابع
پیوست ها
پیوست شماره -5
پیوست شماره -2
...
مقاالت استخراج شده از پایاننامه (چاپ شده/ارائه شده)
مقاله شماره  5با عنوان
مقاله شماره  2با عنوان
...
چکیده انگلیسي
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فهرست جدولها (این خط فونت  B mitra 16 Boldو تراز از راست باشد)
متن فهرست( :متن فهرست با فونت  B Mitra 54بدون تو رفتگي)

جدول ها بايد بر اساس شماره فصول نام گذاری شده و در اينجا آورده شوند كکه در قسکمت مربوطکه
توضیح داده شده است.
عالوه بر جداول مندرج در فصل نتاي (فصل سوم) ،چنانچه در فصل های ديگر نیکز جکدولي آمکده ،در
اين قسمت به ترتیب شماره صفحه وارد شود.

21

فهرست نمودارها و تصویرها (این خط فونت  B Mitra 16 Boldو تراز از راست باشد)
متن فهرست با فونت  B Mitra 54بدون تو رفتگي)
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 و تراز ازB Mitra 16 Bold درپایاننامه (این خط فونت

فهرست حروف اختصاري بکار رفته
)راست باشد

AAQ: Acceptance and Action Questionnaire
AAQ-II: Acceptance and Action Questionnaire II
ACT: Acceptance and Commitment Therapy
DASS: Depression Anxiety and Stress Scale
FACT: Functional Assessment of Cancer Therapy
FSFI: Female Sexual function Index
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale
PDA: Personal Digital Assistant
PES: Pain Effects Scale
PET / CT scan: Positron Emission Tomography/ Computed Tomography
Scan
SQOL-F: Sexual Quality of Life Female Questionnaire
UCL: Utrecht’s Coping List
VLQ: Valued Living Questionnaire
WBSI: White Bear Suppression Inventory
WHOQOL- BREF: WHO Quality Of Life-Brief Form Questionnaire

. كلمات اختصاری به ترتیب حروف الفبا آورده شوند
. حروف اول كلمات اختصاری كاپیتال (بزرگ) نوشته شوند
 بولد و كلمات اصلي با فونت54  سايزTimes New Roman  كلمات اختصاری با فونت
. ساده نوشته شوند54  سايزTimes New Roman
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فصل اول
معرفی پژوهش
( فونت  )B Titr 58تراز از وسط از چهار طرف صفحه

(این صفحه شماره ندارد)
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محتواي فصل اوّل؛
فصل اوّل :معرفي پژوهش
بیان مسئله و ضرورت اجراي پژوهش :اين قسمت ،با مقدمه ای درباره موضوع تحقیق شروع مي شود.
سپس با ذكر آمار و ارقام و ساير مستندات اهمیت پژوهش و نیاز به انجام مطالعه در خأل كارهای انجام شده پیشین
(با استفاده از متون بررسي شده) بیان گرديده و نوآوری مطالعه ذكر مي شود.
اهداف پژوهش :كه شامل هدف/اهداف كلي و اهداف ويژه است.
هدف/اهداف کلي :با توجه به عنوان پژوهش اين بخش مي تواند يك يا چند هدف باشد.
اهداف ویژه :كلیه اهدافي كه جهت دسترسي به هدف كلي ضرورت دارد با ذكر شماره نوشته مي شود .به ياد
داشته باشید كه نتاي مطالعه بر اساس اهداف ويژه ارزيابي مي گردد.
سؤاالت پژوهش (در صورت نیاز( :در مطالعات توصیفي نوشتن سواالت الزم است كه بر اساس اهداف ويژه
تنظیم مي شود.
فرضیه هاي پژوهش (در صورت نیاز( :در مطالعات تحلیلي و مداخله ای نوشتن فرضیه يا فرضیات ضروری
است كه بر اساس اهداف ويژه تنظیم مي شود.
تعریف واژه ها :در اين بخش واژه های كلیدی موضوع مورد بررسي نوشته شده و هر واژه به دو صورت نظری و
عملي تعريف مي شود:
 .5تعريف نظری :با استفاده از منابع بیان شده (لغت نامه ،كتب مرجع) و منبع مربوطه نیز ذكر مي گردد.
 .2تعريف عملي :پژوهشگر بیان مي دارد كه در مطالعه حاضر اين واژه با چه مفهومي استفاده مي شود و
نیازی هم به ذكر منبع نیست.
مروري بر پیشینه پژوهش :در اين بخش مطالعات و پژوهش های علمي مرتبط با موضوع تحقیق آورده
مي شود.
در ابتدا كلمات كلیدی كه جهت جستجوی منابع اطالعاتي استفاده شده است ،پايگاههای استنادی جستجو شده ،و
تعداد مقاالت يافت شده ذكر مي گردد.
سپس منابعي كه با موضوع تحقیق بیشتری شباهت را داشته اند ،انتخاب شده و بر اساس میزان مشابهت و يا بر
اساس سال انتشار گزارش مي گردد.
گزارش هر مقاله حاوی اطالعات زير باشد:
 .5نام نويسنده يا نويسندگان
 .2سال و محل انجام تحقیق
 .3نوع مطالعه
 .4هدف تحقیق
 .5حجم نمونه و روش نمونه گیری
 .6ابزار جمع آوری اطالعات
 .7روش كار
25

 .8نتاي و نتیجه گیری نهايي
جمع بندي پیشینه پژوهش :در انتهای بررسي متون الزم است پژوهشگر از منابعي كه گزارش نموده ،جمع
بندی به عمل آورده و صراحتاً بیان دارد كه نوآوری مطالعه حاضر چیست (درحد يك الي دو پاراگراف).
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فصل دوم
روش پژوهش
( فونت  )B Titr 58تراز از وسط از چهار طرف صفحه
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27

محتواي فصل دوم؛
فصل دوم :روش پژوهش
نوع و روش مطالعه :توصیفي ،تحلیلي يا مداخله ای (تجربي) بودن مطالعه و همچنین روش مطالعه كه مقطعي
ويا طولي است ،ذكر مي گردد .در صورت كارآزمايي بالیني داشتن يا نداشتن گروه كنترل و موازی يا متوالي بودن
مطالعه نیز ذكر مي گردد.
زمان و مکان انجام پژوهش :بازه زماني انجام پژوهش با ذكر ماه و سال ذكر مي گردد .همچنین محل انجام
نمونه گیری و مداخالت انجام شده بیان مي شود.
جامعه آماري پژوهش :منظور جامعه ای است كه نمونه گیری از آن جامعه انجام شده است.
خصوصیات واحدهاي مورد مطالعه -معیارهاي ورود ،عدم ورود (خروج) و ریزش :اين معیارها به
تفكیك و با ذكر شماره نوشته مي شود .به ياد داشته باشید كه معیارهای عدم ورود مربوط به مرحله نمونه گیری
است و معیارهای ريزش مربوط به مرحله اجرای مطالعه است.
برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیري :در اين بخش ،فرمول تعیین حجم نمونه و مقادير جايگزين شده در
فرمول كه معموالً با استفاده از متون انجام مي شود (با ذكر منبع) ،نوشته مي شود.
در روش نمونه گیری ،تصادفي بودن يا تصادفي نبودن (مثالً در دسترس مبتني بر معیارهای ورود و خروج) نمونه
گیری ذكر مي گردد .در صورت تصادفي بودن نوع نمونه گیری تصادفي (مثالً روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای)
نیز بیان مي شود.
روش اجرا :در اين بخش پژوهشگر شرح كامل و دقیقي از روش اجرای مطالعه از شروع نمونه گیری تا پايان كار
ارائه مي نمايد .دقت كنید كه در اين بخش نیازی به تكرار مطالب بخش های ديگر نیست .كد اخالق و  IRCTنیز
در اين قسمت آورده شود.
ابزار و روایي و پایایي آن :ابزار استفاده شده در مطالعه اعم از پرسشنامه ،چك لیست و وسايل اندازه گیری و
روايي يا پايايي آن (با استفاده از متون با ذكر منبع) بیان مي گردد .ذكر نام سازنده تجهیزات مورد استفاده و كشور
تولید كننده آن ضروری است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها :در اين قسمت جزئیات تجزيه تحلیل شامل نرم افزار آماری استفاده شده و
آزمون آماری بكار گرفته شده برای هر متغیر بیان مي شود .سطح معني داری نیز در اين بخش بیان مي گردد.
مالحظات اخالقي :در اين بخش كد اخالق مطالعه ،اخذ رضايت آگاهانه و ساير مالحظات اخالقي بكار گرفته
شده توسط پژوهشگر با ذكر شماره بیان مي گردد.
محدودیت ها و مشکالت اجرایي پژوهش :در اين بخش مشكالت و محدوديت هايي كه پژوهشگر در هر
كدام از مراحل تحقیق با آن مواجه بوده است ،اعم از مواردی كه موفق به حل آن شده و يا مواردی كه حتي منجر
به تغییراتي در نحوه اجرا شده است ،بیان مي گردد.
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محتواي فصل سوم؛
فصل سوم :یافته هاي پژوهش
در اين بخش يافته های حاصل از تحقیق به شكل دسته بندی شده و با ترتیب منطقي مبتني بر اهداف تحقیق
تدوين مي شود .ذكر يافته ها كافي است و از تحلیل و تفسیر خودداری مي شود.
مقدمه :در اين قسمت ،آن دسته از نتايجي كه بهتر است بصورت متن باشد تا در قالب جدول و يا نمودار ،بیان مي
گردد (بطور مثال میانگین سني بیماران مورد مطالعه) .همچنین بیان اينكه نتاي در قالب چه تعداد جدول و چه
تعداد نمودار و يا شكل ارائه مي گردد.
جداول :بخش اعظم يافته ها را جداول تشكیل مي دهد .در تهیه جداول توجه به نكات زير ضروری است:
 .5محتوای جدول واضح و گويا باشد.
 .2عنوان جدول در باالی آن نوشته شده و مختصر مفید و كامل باشد.
 .3توضیحات مربوط به هر جدول زير آن نوشته مي شود .هر جدول و توضیحات مربوطه يك صفحه مستقل
را به خود اختصاص مي دهد.
 .4در زير جدول با ذكر عالئم اختصاری تست آماری مربوط به هر  P valueنوشته مي شود.
 .5هر جدول بايستي مستقل بوده و بدون مراجعه به متن اطالعات مورد نظر را ارائه نموده و يافته های
موجود در آن قابل تجزيه و تحلیل باشد.
 .6در صورت استفاده از عالئم اختصاری در جدول ذكر فرم كامل آن در زير جدول الزامي است.
 .7به جدول نمونه كه پیوست مي باشد توجه شود( .صفحۀ )38
نمودارها :در تهیه نمودارها توجه به نكات زير ضروری است:
 .5عنوان نمودار زير آن نوشته مي شود.
 .2هر نمودار و توضیحات مربوطه يك صفحه مستقل را به خود اختصاص مي دهد.
 .3از بیان توأم يك يافته خاص هم بصورت جدول و هم بصورت نمودار خودداری گردد.
 .4هر نمودار بايستي مستقل بوده و بدون مراجعه به متن اطالعات مورد نظر را ارائه نموده و يافته های
موجود در آن قابل تجزيه و تحلیل باشد.
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محتواي فصل چهارم؛
فصل چهارم :بحث و نتیجه گیري
بحث :اين بخش با توجه به اهداف و فرضیات تحقیق تنظیم مي شود .درنگارش اين قسمت توجه به نكات زير
ضروری است.
 .5در ابتدا هدف اصلي مطالعه بیان مي گردد.
 .2در قالب پاراگراف های جداگانه تايید يا رد شدن هريك از فرضیات تحقیق بدون ذكر عدد و رقم بیان مي
شود.
 .3نتاي بدست آمده مربوط به هر سوال يا فرضیه بصورت جداگانه با مطالعات ديگر مقايسه و علل شباهت يا
عدم شباهت همان نتاي با مطالعات ديگر بیان مي گردد .بديهي است كه دستیابي به چنین تفسیری نیاز
به بررسي مجدد و دقیق ساير مطالعات دارد.
 .4نقاط قوت مطالعه و نوآوری آن در اين بخش مورد تاكید قرار مي گیرد.
 .5محدوديت های مطالعه متفاوت با محدوديت های اجرايي كه در فصل قبل بیان شده است ،توضیح داده
مي شود .اين محدوديت ها عمدتاً مربوط به متدولوژی تحقیق است (مانند عدم امكان تعمیم پذيری نتاي
و يا مشابه نبودن برخي از خصوصیات دموگرافیك در گروه آزمون و كنترل).
نتیجه گیري :پیام نهايي حاصل از يافته ها در اين قسمت بیان مي گردد كه بايستي مبتني بر يافته های تحقیق
باشد و در غیر اينصورت محتاطانه و به صورت يك نظر بیان شود.
پیشنهادهاي کاربردي :در اين بخش كه بر اساس اهداف كاربردی نوشته شده در پروپوزال تنظیم مي گردد،
پژوهشگر كاربرد نتاي مطالعه در هر يك از حیطه های آموزشي ،پژوهشي ،درماني و مراقبتي را بیان مي نمايد.
پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آینده :الزم است محقق در پايان كار پیشنهادهايي برای تحقیقات بعدی
مبتني بر يافته های تحقیق و نیز در ارتباط با اهداف مطالعه ارائه دهد .مسائل بي جواب مانده در تحقیق انجام شده
كه تحقیقات بیشتری را مي طلبد .لذا در اين قسمت محقق با دكر عناوين و موضوعات تحقیقي محققان را ياری مي
كند.
فهرست منابع:
كلیه منابعي كه در متن با شماره ذكر شده اند در اين بخش به همان ترتیب با مشخصات كامل نوشته مي شوند
(روش ونكوور) .الزم است منابع فارسي به انگلیسي برگردانده شوند.
پیوست ها:
در اين بخش كلیه مواردی كه تكمیل كننده اطالعات متن اصلي پايان نامه است ،برای جلوگیری از طوالني شدن
متن اصلي ،ارائه مي شود .اين بخش معموالً شامل موارد زير است:
 .5پرسشنامه های مورد استفاده
 .2فرم رضايت آگاهانه
 .3سند مربوط به كد اخالق
 .4پمفلت يا كتابچه های آموزشي تهیه شده در پژوهش
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 .5جدول متغیرها
 .6فرم تكمیل شده كانسورت
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فهرست منابع
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پیوست ها
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پیوست شماره  ( : 1این خط  )B Mitra 41 Boldباشد.

(هر پیوست داخل یک صفحه باشد)
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پیوست شماره:2
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نمونۀ جدول:
جدول  :1-3عنهههههههههههوان جههههههههههههههدول B Mitra Bold 52
فراواني

متغیر
نام متغیر
(مثال :جنس*)

مرد
زن

نام متغیر
(مثال :مدرک تحصیلي*)

كارشناس

نام متغیر
(مثال :سن**)

زيرنويس

درصد

P-value

كارشناس ارشد
>33
35-43
45-53
<53

* Chi-Square **T-test

توضیحات جدولB Mitra 54:
 هر جدول در يك صفحه قرار گیرد( .اگر يك جدول طوالني و دو صفحه ای شد ،در اين صورت اشكالي
ندارد كه در دو صفحه قرار گیرد).
 جدولها و نمودارها بايد با كیفیّت مناسب تهیه شوند.
 تمام جدولها و نمودارها بايد دارای شماره و عنوان باشند.
 نحوۀ شمارهگذاری جدولها و نمودارها ،مشابه شمارهگذاری عناوين اصلي و فرعي است .بدين معني كه
عدد سمت راست نشان دهنده شماره فصل و عدد سمت چپ نشان دهنده شماره جدول يا نمودار است .به
عنوان مثال ،جدول  5-3به معني اولین جدول از فصل سه است.


شماره و عنوان جدولها در باالی آنها نوشته ميشود.





عنوان جدول يا نمودار با فونت  B Mitra Bold 52نوشته شود.
متن داخل جدول يا نمودار با فونت  B Mitra 52نوشته شود.
زيرنويس جدول فارسي با فونت  B Mitra 53و زيرنويس انگلیسي با فونت Times New 53
 Romanنوشته شود.
توضیحات جدول با فونت  B Mitra 54نوشته شود.
خانه های جدول دارای حروف و اعداد فاقد رنگ باشد .خانه های خالي خاكستری كمرنگ باشد.
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نمونه نمودار

نمودار  3-2مقایسه نمره کلی کیفیت زندگی در دو گرو آزمون و کنترل در قبل ،بعد و شش ماه پس از
مداخله
 هر نمودار در يك صفحه قرار گیرد.
 نمودارها بايد با كیفیّت مناسب تهیه شوند.
 تمام نمودارها بايد دارای شماره و عنوان باشند( .عنوان شكل يا نمودار در زير آن نوشته شود).
 نحوۀ شمارهگذاری نمودارها ،مشابه شمارهگذاری عناوين اصلي و فرعي است .بدين معني كه عدد سمت
راست نشان دهنده شماره فصل و عدد سمت چپ نشان دهنده شماره جدول يا نمودار است .به عنوان
مثال ،نمودار  3-4به معني سومین جدول از فصل چهار است.





عنوان نمودار با فونت  B Mitra Bold 52نوشته شود.
متن داخل نمودار با فونت  B Mitra 52نوشته شود.
زيرنويس نمودار فارسي با فونت  B Mitra 53و زيرنويس انگلیسي با فونت Times New 52
 Romanنوشته شود.
توضیحات نمودار با فونت  B Mitra 54نوشته شود.
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مقاالت حاصل از پایاننامه
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Abstract: (Font: Times New Roman 41)
Background (font: Times New Roman 41 Bold): One of the most common chronic diseases in
the elderly is heart failure affecting the physical and mental health of these patients.( Font:
Times New Roman 41, line space: 0 & paragraph:0 & without indentation, align: justify)

Objective: The purpose of this study was to determine the impact of self-management
interventions on functional and psychological well-being ability in elderly patients
suffering from heart failure.
Methods: This is a clinical trial study comprising elderly people who had a history of heart
failure. Once 00 samples were selected based on random number table, they were
randomly divided into two groups of 53; test group (including 1 groups each 40 and 41)
and the control group. The test group received six 00-minute sessions of self-management
interventions for six weeks followed by 1 weeks of telephone follow-up. Questionnaires
were completed by both groups after the intervention and their functional ability was
assessed.
Results: the mean score of functional ability before the intervention was not statistically
different between the two groups. However, after the intervention, the functional ability in
the experimental group turned out to be significantly greater than that of the control group,
which was statistically significant (p = 00001.) The mean score of psychological wellbeing before the intervention was not statistically different between the two groups. But
after the intervention, it proved to be higher in the test group which was statistically
significant (p = 00004.)
Conclusion: Using self-management interventions in elderly patients with heart failure
improves functional ability and psychological well-being following intervention.
Therefore, in view of the effectiveness of this type of training, authorities are
recommended to employ it as a widely practicable, accessible and affordable method not
only in cardiology clinics but in community-based care settings as well.
Keywords: heart failure, psychological well-being, functional performance, Self
management, Elderly
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