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 شماره ثبت:                                                          سال تحصیلی:  
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 (.14ت )ب نازنین هیات داوران زير بررسی و با  نمره ...................... مورد تصويب نهايی قرار گرف
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 امضاء...............استاد راهنمای پايان نامه   دکتر .......................... با مرتبه علمی .. -2
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 امضاء................استاد مشاور پايان نامه      دکتر ..... ...................  با مرتبه علمی . -4
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 (14نازنین 

مسئولیت کلیه نتايج و نظراتی که در اين پايان نامه آورده شده است به عهده نگارنده بوده و دانشکده 

 (.13) ب نازنین نمايد دامپزشکی هیچ مسئولیتی را در اين زمینه تقبل نمی

 

 .............دکتر .....................................                                                      دکتر.........................

 (13معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                           رئیس دانشکده ) بلد نازنین 
 

 

 

 

 
 
 



 

 يک

 

 

  سمنانهای علمی دانشگاه نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتايج پژوهشآيین

که الزمه شکوفايی علمی  هاي پژوهشی و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و کرامت انسانبا عنايت به سیاست

ت اعضاي هیأت علمی، دانشجويان، و فنی است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران، الزم اس

هاي ، رساله و طرحنامههاي علمی که تحت عناوين پايانآموختگان و ديگر همکاران طرح، در مورد نتايج پژوهشدانش

 است، موارد زير را رعايت نمايند:تی با هماهنگی دانشگاه انجام شدهتحقیقا

معنوي پديد باشد ولی حقوق از آنها متعلق به دانشگاه می حاصل رساله و درآمدهاينامه/حق نشر و تکثیر پايان -1ه ماد

 بود.آورندگان محفوظ خواهد

در مجامع علمی  ت چاپ در نشريات علمی و يا ارائهرساله به صورنامه/يا مقاالت مستخرج از پايانانتشار مقاله  -2ماده 

کی از اساتید راهنما انجام پذيرد. مسئول مکاتبات مقاله يید استاد راهنماي اصلی و يا يبايد به نام دانشگاه بوده و با تأ

استاد راهنما و يا دانشجو می باشد. در مقاله هاي مستخرج از تز، نام دانشجو به عنوان نويسنده اول و نام استاد راهنما و 

عهده اساتید  و رساله بهنامه مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پايانبه عنوان نويسنده دوم خواهد آمد. يا اساتید راهنما 

 باشد.راهنما و دانشجو می

رساله نامه/ديد و نتايج حاصل از پايانصورت ترکیبی از اطالعات جه آموختگی بتبصره: در مقاالتی که پس از دانش

 د نیز بايد نام دانشگاه درج شود.نشومنتشر می

 هاي تحقیقاتی کلیهرساله و تمامی طرحنامه/ايج پايانويژه حاصل از نت آثارافزار و يا انتشار کتاب و يا نرم -3ماده 

ها، پارك علم و فناوري و ديگر واحدها بايد با مجوز ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکدهواحدهاي دانشگاه اعم از دانشکده

 هاي مصوب انجام شود.نامهنت پژوهشی دانشگاه و براساس آئینکتبی صادره از معاو

اصل نتايج المللی حاي و بینهاي ملی، منطقهها در جشنوارهدوين دانش فنی و يا ارائه يافتهثبت اختراع، ت -4ماده 

بايد با هماهنگی استاد راهنما يا مجري طرح از طريق  ،هاي تحقیقاتی دانشگاهرساله و تمامی طرحنامه/مستخرج از پايان

 معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

دانشکده دامپزشکی به تصويب  در شوراي پژوهشی 94/  2/  28 ماده و يک تبصره در تاريخ 5نامه در اين آيین -5ماده 

 رسید.



 

 دو

 

 

 تعهد نامه اصالت اثر

نامه حاصل کار پژوهشی شوم که مطالب مندرج در اين پايانمتعهد میاينجانب                      

ده شده است، مطابق ز آنها استفااينجانب است و دستاوردهاي پژوهشی ديگران که در اين پژوهش ا

درك براي احراز هیچ م نامه قبالًاست. اين پايانر فهرست منابع و مآخذ ذکر گرديدهد مقررات ارجاع،

)در هر زمان( مدرك تحصیلی صادر شده  است. در صورت اثبات تخلفهم سطح يا باالتر ارائه نشده

 .توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد

 .باشدمی دانشگاه سمنان دامپزشکی مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشکده کلیه حقوق

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

   ءامضا                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دو

 

 خالصه فارسی:

از آنجا که  شود ) در قالب يک صفحه و يک پاراگراف تنظیم شود(. کلمه 450خالصه فارسی نبايد بیشتر از 

سانتیمتر  5/1شود. فاصله سطرها در چکیده نامه است بنابراين در چکیده به هیچ منبعی استناد نمیاي از پايانخالصه

 باشد. در چکیده الزم است موارد زير ذکر شود:می

 هدف مطالعه

 مواد و روش کار

 هايافته

 یريگنتیجه

 ها: کلیدواژه



 

 دو

 



 

 سه

 

 

  )اختیاری(و تشکر / اهداء تقديم 

 تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد.تقديم میهاي تقدير، تشکر و رسم الخط صفحه
صفحه شود. دوتعداد صفحات تقديم و تشکر نبايد بیشتر از 



 

 چهار

 



 

 شش

 

 

هاي ذکر شده در متن، بر روي نامه با فونتاين فهرست با تغییر متن قابلیت به روزرسانی دارد. پس از پايان تايپ متن پايان

روزرسانی فهرست به  update entire tableسپسو  update fieldفهرست مطالب کلیلک راست نموده و با انتخاب گزينه 

 گردد.می

 فهرست مطالب

 1 .................................................................................................................................................................................................... شگفتاریپ: اول فصل

 2 ............................................................................................................................................................................................ مقدمه

 2 ........................................................................................................................................... (bold نینازن 16 قلم: یاصل عنوان) نگارش وهیش 1-1

 2 ........................................................................ (Bold نینازن 14 قلم: يشمارها سه عنوان ريز) يبندهیحاش و يگذارفاصله  1-1-1

 2 ..................................................................................................................................................... (Bold نینازن 14 قلم) نوشته فونت 1-1-2

 2 ............................................................................................................................................................................................... يگذارشماره 1-1-3

 3 .................................................................................................................................................................................................. هاشکل و هاجدول 1-2

 4 ........................................................................................................................................................................................ وستیپ/سيرنويز/یپاورق 1-3

 4 ........................................................................................................................... ینیحروفچ درست وهیش و یفارس متن در نیالت لغات درج 1-4

 6 ................................................................................................................................................................................................... متن در اعداد ذکر 1-5

 6 .......................................................................................................................................................................................... واحدها ستمیس 1-5-1

 6 ..........................................................................................................................................................................هافرمول و یاضير روابط 1-5-2

 6 ............................................................................................................................................................................................................. استناد وهیش 1-6

 7 ................................................................................................................................................................................ متن در استناد قواعد 1-6-1

 8 ....................................................................................................................................................... مآخذ فهرست در منابع نظم قواعد 1-6-2

 13 .......................................................................................................................................................................................... منابع یبررس: دوم فصل

 14 .......................................................................................................................................................................................... عنوان

 14 .................................................................................................................................................................................................................... بخش  2-1

 14 ............................................................................................................................................................................................... 1 ربخشيز 2-1-1

 15 .................................................................................................................................................................................... کار روش و مواد: سوم فصل

 16 .......................................................................................................................................................................................... عنوان

 16 ..................................................................................................................................................................................................................... بخش  3-1

 16 ............................................................................................................................................................................................... 1 ربخشيز 3-1-1

 18 .................................................................................................................................................................................................... جينتا: چهارم فصل

 19 .......................................................................................................................................................................................... عنوان

 19 .................................................................................................................................................................................................................... بخش  4-1

 19 ............................................................................................................................................................................................... 1 ربخشيز 4-1-1

 21 ................................................................................................................................................................................................................ :پنجم فصل

 21 .................................................................................................................................................................................................. يریگجهینت و بحث

 22 .......................................................................................................................................................................................... عنوان

 22 .................................................................................................................................................................................................................... بخش  5-1

 22 ................................................................................................................................................................................................ 1 ربخشيز 5-1-1



 

 هفت

 

 پیشنهادات 5-2

 24 ............................................................................................................................................................................ مآخذ فهرست

 



 

 هشت

 

 هافهرست جدول

 3-4گیرند؛ مثالً جدول گذاري و مورد اشاره قرار مینامه به ترتیب ظهور در هر فصل شمارهدر متن پايان هاجدول

 گردد.در باالي آنها ذکر می هااست. عنوان جدوليعنی سومین جدولی که در فصل چهار آمده

   5 ---------------------------------------------- نچینی متمقايسه شیوه درست و نادرست حروف 1-1جدول 

 10 -------------------------------------------------------------- ول )شماره و عنوان جدول ذکر گردد(جد

 11 -------------------------------------------------------------- جدول )شماره و عنوان جدول ذکر گردد(  

 51 -------------------------------------------------------------- جدول )شماره و عنوان جدول ذکر گردد(



 

 هشت

 

 

 هاو نمودار هافهرست شکل

 هاي آن نمايند. توانند متن خود را جايگزين نوشتهاي تهیه شده است که دانشجويان میاين نمونه به گونه

گذاري و در هر فصل شماره نامه و به ترتیب ظهورها همگی با لفظ شکل در متن پايانودارها و منحنیتصاوير، نم

ها در زير آنها است. عنوان شکل يعنی اولین تصويري که در فصل دو آمده 1-2گیرند؛ مثالً شکل مورد اشاره قرار می

 گردد.ذکر می

 8..............................................................................................................................................)شماره و عنوان شکل ذکر گردد(شکل 

 8..............................................................................................................................................)شماره و عنوان شکل ذکر گردد(شکل 



 

 نه

 

 

)در صورت وجود( فهرست عالئم و اختصارات



 

 
 

 

 

 یشگفتار: پفصل اول
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 مقدمه 

اي طور کلی مسائل و مطالب پايهگردد. بهدر اين بخش مقدمه، اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق به روشنی بیان می

پژوهش )اهداف کلی و اهداف اختصاصی(، فرضیات يا  مچنین اهمیت موضوع، اهدافمربوط با موضوع تحقیق و ه

 گیرند. ها )در صورت لزوم( مورد اشاره قرار میسؤاالت پژوهش و تعريف واژه

صفحه و  50هاي تحقیقی مقطع دکتراي عمومی دامپزشکی و کارشناسی ارشد در نامهپايانحداقل تعداد صفحات 

حجم پايان نامه شامل فصول پايان نامه بدون  بايد تنظیم گردد. صفحه 70در  PhDی و دکتراي تخصصدر دوره 

 احتساب منابع است.
 هاي آن نمايند.توانند متن خود را جايگزين نوشتهاي تهیه شده است که دانشجويان میاين نمونه به گونه

 (BOLD نازنین 16 قلم اصلی: عنوان) نگارش شیوه 1-1

 (Boldنازنین  14ای: قلم بندی )زير عنوان سه شمارهری و حاشیهگذافاصله  1-1-1

يک و نیم  نیزاست. فاصله سطرها در چکیده  (Line)سانتیمتر 5/1نامه برابر فاصله سطرها در تمامی پايان

م سانتیمتر می باشد. حاشیه سمت راست و باال مساوي سه و نیم سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پايین برابر دو و نی

ها يا سانتیمتر می باشد. اين حاشیه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل

گردد. حاشیه رعايت می  A3ها و يا با استفاده از کاغذ جدول بزرگتر از فضاي داخل حاشیه باشد، با کوچک کردن آن

 تن خودداري شود. از گذاشتن خطوط و ساير تزيینات به دور م

 آغاز می شود.  ها، از نیم سانتیمتر داخلتر )سر سطر(سطر اول تمام پاراگراف

 (Boldنازنین  14)قلم فونت نوشته  1-1-2

 هاي آن نمايند. توانند متن خود را جايگزين نوشتهاي تهیه شده است که دانشجويان میاين نمونه به گونه

 ها به ترتیب زير عمل کنید:باشد. براي نوشتن عنوان 12فونت متن بايستی قلم بی نازنین 

 bold 16اي قلم بی نازنین شمارههاي تکعنوان -

 bold  بی نازنین 14اي با قلم هاي دو شمارههاي زيربخشعنوان -

 بی نازنین 14ها با سه شماره يا بیشتر با قلم هاي زيربخشعنوان -

  استفاده شود. Times New Roman 11براي تايپ لغات انگلیسی در متن از قلم 

 باشد.  pt 6فاصله عنوان از نوشته قبل و بعد از آن بايستی 

 گذاری شماره 1-1-3

 نازنین(بی 14اي و بیشتر: قلم صفحات )زير عنوان چهار شماره 1-1-3-1

 ند.شوگذاري نمینامه، صفحة بسم ا... و صفحه عنوان )مطابق نمونه حاضر( شمارهدر ابتداي پايان

ها، چکیده انگلیسی، صفحه عنوان انگلیسی و تأيیديه اعضاي هیأت داوران نامه، صفحات پیوستدر انتهاي پايان

 شوند.گذاري نمیحاضر در جلسة دفاع شماره

 نامه )فصل اول به بعد( شامل:شماره صفحات بعدي تا قبل از آغاز متن اصلی پايان

 سمنان دانشگاه علمی هايپژوهش نتايج وردم در معنوي و مادي مالکیت حق نامهآيین -
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  اثر اصالت نامه تعهد -

 دامپزشکی  دکتراي التحصیالن فارغ المللیبین سوگندنامه -

 تقديم / تشکر و قدردانی  -

 چکیده فارسی -

 مطالب فهرست -

  هاجدول فهرست -

  هاشکل فهرست -

 اختصارات و عالئم فهرست -

 رو(.گردد )مطابق با نمونه پیشخص میبا اعداد به صورت حروف )يک، دو، سه و ...( مش

گذاري صفحات شامل گذاري شوند. شمارهشود، بايد شمارهتمامی صفحات متن اصلی که از فصل اول شروع می

گیرد. فاصله گردد. شماره صفحه در پايین و در وسط صفحه قرار میهاي محتوي شکل، جدول و منابع نیز میصفحه

 تر از لبه پايین است. شماره صفحه يک و نیم سانتیم

گذاري فصل قبل و با گذاري خواهند بود ولی صفحات بعدي آنها ادامه شمارهها بدون شمارهصفحه عنوان فصل

 روي شما(.احتساب شماره صفحه مربوط به صفحه عنوان فصل خواهد بود )مطابق با الگوي پیش

 هاها و زيربخشعنوان بخش 1-1-3-2

شوند. به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد گذاري میعدد شمارهها به ها و زيربخشبخش

هاي استاندارد براي اين از فصل سوم است. قلم 2از بخش  4بیان کننده زير بخش  4-2-3شود. مثالً از آن آورده می

 است.آمده 2-1-1اعداد در زيربخش 

 هاشکل و هاجدول 1-2

 :بگیرند قرار مدنظر بايد زير موارد متن در اهجدول و هاشکل ارائه در

 باالي در جدول هر عنوان و آن پايین در شکلی هر باشند. عنوان عنوان داراي بايد هاجدول و اشکال تمامی -

 مرجع آن به جدول يا شکل عنوان در بايد است،شده گرفته مرجعی از جدولی يا شکل اگر شود.ذکر می آن

-است، ذکر میاستناددهی در متن که در ادامه آمده منبع بر اساس شیوهشود )داخل پرانتز  اشاره

 .گردد(

مثال،  گیرد. برايمی انجام جدول يا شکل شماره و فصل شماره به توجه با هاجدول و هاشکل گذاريشماره -

 را هشمار کل توانیدمی تمايل صورت گردد. درمی نامگذاري  5-2پنجمین شکل از فصل دوم به صورت شکل 

صورت  به قسمت هر است، قسمت چند داراي شکلی پرانتز قراردهید. چنانچه داخل ( در5-2صورت ) به

 .شودمی ذکر هاقسمت همه عنوان نیز شکل عنوان در گردد کهمی )الف(، )ب( و ... مشخص

 ارائه آنها وردم در کافی توصیف و توضیح و شوند داده قرار ارجاع مورد متن در بايد هاجدول و هاشکل همه -

 .گردد

 .باشد متن در آنها شماره به اشاره اولین از بعد بايد هاجدول و هاشکل قرارگیري محل -

 ترتیب به و شکل عنوان با آنها تمام .باشد هم از مستقل نبايد هاعکس و هانقشه نمودارها، ها،شکل شماره -

 .شوند يگذارو به صورت پیوسته در هر فصل بايد شماره در متن اشاره



 

4 

 

-شماره فصل هر در ظهور ترتیب به و نامهپايان متن در شکل لفظ با همگی هامنحنی و نمودارها تصاوير، -

 عنوان. استآمده دو فصل در که تصويري اولین يعنی 1-2 شکل مثالً گیرند؛می قرار اشاره مورد و گذاري

 .گرددمی ذکر آنها زير در هاشکل

 اصلی متن با متناسب اندازه داراي آنها اعداد يا متن و باشند چاپ براي بمناس کیفیت داراي بايد اشکال -

 .باشند

 .باشند واحد و عنوان داراي بايد محورها نمودارها در -

 ( باشند.legendراهنما ) داراي نیاز صورت و در واضح بايد هاشکل  -

 تواندمی جدول ستون ره داخل متن البته شوند. تنظیم چینوسط صورت به متن در بايد هاجدول کل -

 .باشد چینيا وسط چینراست

 .گیرد جدول و صفحه قرار راست سمت در بايد جدول ستون اولین -

 .باشد اصلی متن از کوچکتر اندازه دو يا يک بايد جدول حروف اندازه -

ل گذاري آن مستقگیرد و شمارههرگاه جدول داراي زيرنويس باشد اين زيرنويس درست ذيل جدول قرار می -

 کند.ها نیز از عرض جدول تجاوز نمیهاي متن است. طول سطرهاي اين زيرنويسگذاري پاورقیاز شماره

 جدول مثالً گیرند؛می قرار اشاره مورد و گذاريشماره فصل هر در ظهور ترتیب به نامهپايان متن در هاجدول -

 .گرددمی ذکر آنها باالي رد هاجدول عنوان. استآمده چهار فصل در که جدولی سومین يعنی 4-3

 پاورقی/زيرنويس/پیوست 1-3

 همان در زيرنويس صورت به توانمی را باشد، توضیحداشته خاصی توضیح به نیاز يا واژه عبارت يک که صورتی در

-می درج آن چپ سمت و در باال کوچک صورت به که ايشماره توسط واژه يا عبارت صورت اين نمود. در ارائه صفحه

 متن قلم با زيرنويس در استفادهمورد گردد. قلمارائه می شماره آن به توضیح مربوط زيرنويس در و شده مشخص شود،

 شود. چنانچه سطر بیشتر سه از نبايد زيرنويس مطالب شماره از قلم متن اصلی کوچکتر است. 3يا  2و  متفاوت اصلی

 گردد. منتقل نامهپايان خرآ در هاپیوست بخش به بايد است، سطر سه از بیش زيرنويس

 شود.نامه با حروف الفبا نامگذاري میهاي پايانپیوست

 ها اضافه گردند.نامه بايد در قسمت پیوستشده حاصل از پايانمقاالت چاپ

شود. به عنوان مثال دومین گذاري هاي موجود در هر پیوست نیز با توجه به پیوست مربوط شمارهها و جدولشکل

 پیوست الف به اين صورت نوشته می شود: جدول در 

 )درج عنوان جدول( 2-جدول الف 

 چینیحروف درست شیوه و فارسی متن در التین لغات درج 1-4

 شود. نوشته می التیندر متن به  هاي خارجینامهمه  -

گذاری شامل نقطه، عالمت سوال، ويرگول و ... بايد بدون فاصله از حرف های نقطهکلیه عالمت -

 لی و با يک فاصله از حرف بعدی درج شوند.قب

 بین کلمات مجزا و همچنین حروف ربط )مثل و، که، يا( با ساير کلمات يک فاصله درج شود. -

 پرانتز باز، کروشه باز و موارد مشابه با يک فاصله از حرف قبلی و بدون فاصله از حرف بعدي درج شود. -

 بوط درج گردند.ها بدون فاصله از کلمه مرها و پسوندپیشوند -

با استفاده همزمان معموالً گذاري فاصله خالی درج نشود )هاي مختلف کلمات مرکب مثل شمارهدر بین بخش -

 (.و عالمت منفی ctrlهاي از دکمه
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 چینی متنمقايسه شیوه درست و نادرست حروف 1-1جدول 

 نگارش نادرست نگارش درست

 می شود، میشود شودمی

 تکیه گاه گاهتکیه

 ... است . ... است.

 ... چگونه است ؟ آيا ... چگونه است؟ آيا

 ... چگونه است ؟آيا

 مثالً ،در مثالً، در

 مثالً ، در

 مثالً،در

 تکیه گاه ها هاگاهتکیه

 گاه هاتکیه

 رضايت بخش بخشرضايت

 انتگرال پذير پذيرانتگرال

 نرم افزار افزارنرم

 طبقه بندي بنديطبقه

 اين روش ) که )کهاين روش 

 اين روش)که

 ( ارائه 1997 ( ارائه1997

 (ارائه1997

 [ به1مرجع] [ به1مرجع ]

 [به1مرجع ]

 [ به1مرجع ] 

 [ به 1مرجع ]

 [ به1مرجع ]
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 درروش در روش

 ودر نتیجه : و در نتیجه:

 ودرنتیجه:

 و درنتیجه :

 و در نتیجه :

 .... 2008در سال  ... 2008در سال 

آقاي دکتر حسینی در تحقیق  تحقیق خود ...حسینی در 

 خود ...

 دکتر حسینی در تحقیق خود ...

 راهها، راه ها هاراه

 

 متن در اعداد ذکر 1-5

 باشد 10 از کمتر عدد نمودارها(، هرگاه و هاجدول از شود )غیرمی نوشته متن داخل در که صحیحی اعداد مورد در

 شودمی نوشته صورت عدد به باشد 10 از بزرگتر و 10 هرگاه هفت، و يا چهار مثل شود،می نوشته حروف با عدد آن

از  است نیاز مورد درصد چنانچه و 4/12شود مثل اعشاري از )/( استفاده می اعداد کردنمشخص . براي13 يا46 مثل

و سپس عدد چنانچه چند عدد پشت سر هم داريد از راست به چپ عدد کوچک تر  .%4 مثل شودمی استفاده )%(

 .54-39، 22-14بزرگتر نوشته می شود.برا ي مثال: 

 سیستم واحدها 1-5-1

که استفاده از باشد. در صورتیمی  SIالمللی متريکنامه، سیستم بینسیستم واحدهاي مورد استفاده در پايان

 گردد.واحدهاي ديگر الزم باشد، معادل متريک آن در پرانتز درج می

 هافرمول روابط رياضی و 1-5-2

-گذاري میآيند در داخل پرانتز به عدد شمارهها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن میفرمول

 :شود. طبق نمونه زيرکه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده میشوند. به طوري

 F=ma                      (                                          1-2فرمول )

شود. بعد از هر رابطه ها به مرجع آن اشاره میکننده رابطه يک از فصل دوم است. قبل از برخی از رابطهکه بیان

 شود.هاي مورد استفاده در آن توضیح داده میکمیت

 استناد شیوه 1-6

 منبع يک از متن داخل در چنانچه شود.ارهاش گیردمی قرار استفاده مورد که منابعی کلیة به متن در است الزم

-گردد. براي هماهنگی میان پايانمی ذکر مرجع و شودمی باز پرانتزي جمله خاتمة پس از بالفاصله شود، نقل مطلبی
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و  A.P.Aشیوه انجمن روانشناسی آمريکا يا  بايد به متن ارجاع در نحوة سمنانهاي دانشکده دامپزشکی دانشگاه نامه

 پذيرد. شود، انجام میجزيیاتی که در ادامه به آنها پرداخته با رعايت

 قواعد استناد در متن  1-6-1

براي استناد در متن، ابتدا نام خانوادگی پديدآورنده و سپس سال انجمن روانشناسی آمريکا نامه بر اساس شیوه -1

گی پديدآورنده، يک ويرگول و بعد شود. بدين ترتیب که پس از ذکر نام خانوادانتشار اثر داخل پرانتز درج می

 آيد.گیرد و سپس سال نشر میيک فاصله قرار می

 )پرانتز باز( نام خانوادگی پديدآورنده )ويرگول، يک فاصله( سال نشر اثر )پرانتز بسته( قالب:

 مثال در مأخذ فارسی: 

 (.1378شد )بابازاده، چاپ سنگی يا لیتوگرافی نیز براي نخستین بار، چون چاپ سربی، در تبريز داير 

 يا 

 گويد: ... .( می1371شايگان )

 مثال درمأخذ انگلیسی:

 (، ... Watts ،1997تشخیص زمان صحیح استناد ) عدم

 يا 

Watts (1996عمده ) است: مقوله به شرح زير بیان کرده 15ترين داليل استناد را در 

ی هر دو ذکر می شود. بدين ترتیب که پس از ذکر نام درصورتیکه اثري داراي دو پديدآورنده باشد، نام خانوادگ -2

-گیرد و پس از يک فاصله نام خانوادگی پديدآورنده دوم درج میخانوادگی پديدآورنده اول، واو عطف قرارمی

 شود.

)پرانتز باز( نام خانوادگی پديدآورنده )واو عطف، يک فاصله( نام خانوادگی پديدآورنده دوم )ويرگول، يک  قالب:

 له( سال نشر اثر )پرانتز بسته(فاص

 مثال در مأخذ فارسی: 

هاي بشري را بنا کرده، رشد داده، و منهدم کرده است نیاز به تغییر مهمترين عاملی است که از آغاز تاکنون تمدن

 (.1382)الماسی و احسانی، 

 يا

 ( معتقدند فقرفرهنگی و ... .1382ابراهیمی و محسنی )

 مثال در مأخذ انگلیسی:  

 (. Busani ،1988و  Marangonرداري قرارگیرند )بو صاحبان انديشه مورد بهره

 يا 

Marangon  وBusani (1997. ... از ديگر فوايد استناد صحیح ) 

استناد نام خانوادگی اولین پديدآورنده به  پديدآورنده است، به هنگام و يا بیشتردر صورتی که اثر داراي سه  -3

 یک فاصله( سال نشر اثر ) پرانتز بسته(. ،) ویرگول "همکارانو "همراه عبارت 

 مثال در مأخذ فارسی: 

 (.1382و همکاران،  در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندي پديد آمده است )حسینی

 مثال در مأخذ انگلیسی:  
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 (. 1991، و همکاران Busani... ) مروري بر مطالعات انجام شده در زمینه دين و سالمت

 

 قواعد نظم منابع در فهرست مآخذ 1-6-2

از گذاشتن  گیرد. عبارت منابع و بدنبال آن منابع انگلیسی قرار میذيل  فارسیفهرست منابع مورد استناد در 

گردند که گیومه، قالب، پرانتز، يا نوشتن آن به شکل زير خط دار اجتناب شود. بديهی است منابعی در فهرست ذکر می

انتهاي  در نويسنده نام الفباي حروف ترتیب به اين روش منابع درباشند.  د استفاده قرار گرفتهبه نحوي در متن مور

در صورتی که از يک پديدآورنده گذاري شوند. شماره منابعگردد. در اين روش به هیچ عنوان نبايد نامه مرتب میپايان

 و از قديم به جديد خواهدبود. چند اثر مورد استناد قرار گرفته است، ترتیب آثار بر مبناي سال

هايی که شود. به مثال( درج میHangingسانتیمتر تورفتگی ) 5/0در فهرست ماخذ، سطرهاي بعدي هر مأخذ با 

  است توجه نمايید.در ادامه آمده

ا ............................................................................................... 1-2-6-1

 و يا فصلی از کتاب ستناد به کتاب

 و يا بیشتربا يک نويسنده ناد به کتاب است .1

نام کوچک ] در صورت حرف اول نام خانوادگی پديدآورنده )ويرگول، يک فاصله(  ب:قالب کلی در استناد به کتا

)يک فاصله، پرانتز باز(  پديدآورندگان همکار  وجود پديدآورندگان بیشتر[ )ويرگول، يک فاصله( نام خانوادگی و نام

ک فاصله( ]در صورت وجود شرح تاريخ نشر )پرانتز بسته، نقطه، يک فاصله( عنوان به شکل ايرانیک/ايتالیک )نقطه، ي

ويرايش يا صفحه شمار )يک فاصله( [ )پرانتز باز( شرح ويرايش )پرانتز بسته، نقطه، يک فاصله( محل نشر )دو نقطه، 

 يک فاصله( ناشر )نقطه( 

 بنويسید.  ايتالیکرا به صورت  عنوان کتابدر استناد به کتاب 

 های فارسی:مثال کتاب

 .تهران دانشگاه انتشارات. تهران: نماتودها سوم جلد ،یدامپزشک یشناس کرم .(1376) .ع ،یاسالم

 . مشهد: خانواده.روانشناسی خانواده: نگاهی به اثرات سوء طالق بر آينده فرزندان(. 1381) .لی، ل؛ اسماعی.پیمانی، پ

(. 2)ويرايش ي هاي کودکان بیمار(. 1382) .احتشامی، ر.؛ ؛ بینايی، م.؛ سلوکی، م.یري، ح؛ بش.؛ سهرابی، ا.ملکی، ا

 تهران: پزشکیار.

 های انگلیسی:مثال کتاب
Bernstein, T.M. (1965). The careful writer: A modern guide to English usage. New 

York: Athenaeum. 

Strunk, w., Jr., White, E. B. (1979). The elements of sytle (3rd ed.). New York: 

Macmillan. 

Paloutzian, R. F., Clements, S. D., Maher, B. A., Riesen, A. H., Wilson, J. G., Fraser, F. 

C. (1996). Invitation to the psychology of religion (2nd ed.). Boston: Allyne and Baco 

 

 استناد به کتاب ترجمه شده 2-2-6-1

 ،مايکل ؛اي شاو ،نويسندگان: سوزان ) سگ و گربه. هاي عفونی ناشی از بندپايان دربیماري .(1392)چنگیزي، ع 

 جی دي(. سمنان: دانشگاه سمنان.
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 استناد به مقاله مجله 1-6-2-6

 نوشته می شود.و بطور کامل عنوان مجله به شکل ايرانیک/ ايتالیک 

شتر[ )ويرگول، نام کوچک ]درصورت وجود پديدآورندگان بی حرف اول نام خانوادگی پديدآورنده )ويرگول، يک فاصله(

)يک فاصله، پرانتز باز( تاريخ نشر )پرانتز بسته، نقطه، يک  پديدآورندگان همکار يک فاصله( نام خانوادگی و نام

و کامل نوشته فاصله( عنوان مقاله به شکل ساده )نقطه، يک فاصله( عنوان مجله به شکل ايرانیک/ايتالیک 

ماره )پرانتز باز( شماره )پرانتز بسته([ )ويرگول، يک فاصله( ]در صورت وجود ش دوره)ويرگول، يک فاصله( شود

 صفحه شمار )نقطه(

 به مقاله مجله فاقد شماره استناد -1مثال 

و  فاسیوال هپاتیکاهاي بدنی و دفعی ترشحی (. شناسايی پادگن1386) .مشگی، ب.؛ اسالمی، ع.؛ همت زاده، ف

 .   80 – 77، 22 ،ت دامپزشکی ايرانمجله تحقیقا. PSGE-SDSتوسط  فاسیوال ژيگانتیکا

Beatty, J. (1982). Task-evoked pupillary responses, processing load, and the structure of 

processing resources. Psychological Bulletin, 91, 276-292. 

Cates, A. R., Harris, D. L., Boswell, W., Jameson, W. L., Yee, C., Peters, A. V. (1991). 

Figs and dates and their benefits. Food Studies Quarterly, 11, 482-489. 

 استناد به مقاله مجله داراي شماره   -2مثال 

مورفیسم نماتودهای شیردان، . بررسی پلی(1387) .راد، ناسالمی، ع.، بکائی، س.، حقوقی ،علیایی، ع.

 .486-488، (1)3. مجله علوم دامپزشکینشخوارکنندگان کازرون. خانواده تریکوسترونژیلیده در 

The control of short-term memory. (1971). Scientific American, 225 (2), 82-90. Lacayo, 

R. (1991, April 22). Global warming: A new warming. Time, 137 (16), 32. 
 هاستناد به مقاله ترجمه شده مجل -3مثال 

هرنون، پیتر؛ شوارتز،  تحقیقی ) نويسندگان: -مقاالت علمی هايی در خصوص تدوين(. توصیه1380) شاهبداغی، ا

 .12، (5) 5، پژوهشنامه اطالع رسانی(. کندي

Von der Luhe, I. (1982). I without guarantees: Ingeborg Bachman’s Frankfurt lectures 

on Poetics (M. T. Kraus, Trans.). New German Critique, 8 (27), 31-56. 

 اي از مجموعه مقاالت منتشر شده يک کنفرانساستناد به مقاله  -4مثال

اي در مجموعه مقاالت چاپ شده يک کنفرانس مانند فصلی از کتاب رفتار می شود، با اين براي استناد به مقاله

فرانس( شرح کنفرانس ارائه نشده باشد، پس از ذکر عنوان اثر و تفاوت که اگر در عنوان اثر اصلی )مجموعه مقاالت کن

 قبل از وضعیت نشر، اطالعات مربوط به شرح کنفرانس )شامل عنوان و تاريخ برگزاري کنفرانس( ارائه می شود.

 مثال

دومین  ارايه شده در مجموعه مقاالت. ها در دامپزشکیلیپید و لیپوپروتئینارزش آزمايشگاهی (. 1391) .اسدي، ف
 سمنان: دانشگاه سمنان. ، 23-22 آذر، کنگره ملی علوم آزمايشگاهی دامپزشکی

Brock, D. (1981). New public broadcasting programs and services. In J. Brown(Ed.), 

Technology and education: Policy, implementation, and evaluation. Proceedings of 
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the National Conference on technology and Education, January 26-28, (pp.30-59). 

Lincoln: University of Nebraska Press. 

 نامهاستناد به پايان 1-6-2-7

 نامهقالب کلی استناد به پايان

)ويرگول، نام کوچک[ در صورت وجود پديدآورندگان بیشتر حرف اول نام خانوادگی پديدآورنده )ويرگول، يک فاصله( 

يک فاصله( نام خانوادگی و نام پديدآورندگان همکار به شکل مقلوب )يک فاصله، پرانتز باز( تاريخ دفاع )پرانتز 

نامه پايان"نامه به شکل ايرانیک/ ايتالیک )نقطه، يک فاصله( در فارسی عبارت بسته، نقطه، يک فاصله( عنوان پايان

نامه کارشناسی پايان"يا در فارسی عبارت  " Unpublished doctoral thesis"و در انگلیسی عبارت  "دکتري

 ،شماره پايان نامه )ويرگول، يک فاصله( " Unpublished master’s dissertation"و در انگلیسی عبارت  "ارشد

 نام دانشگاه )ويرگول، يک فاصله( نام شهر)نقطه()ويرگول، يک فاصله( 

نامه پايان. ي کريپتوسپوريديايی در کودکان مبتال به اسهال در استان اصفهانهابررسی آلودگی(. 1370) .ع، چنگیزي

 اورمیه. ،اورمیه، دانشگاه 203شماره  اي دامپزشکیدکتري حرفه

-پايان مطالعه تاثیر ساختار خانواده بر گرايش نوجوانان در مدرسه به عضويت در گروه همساالن.(. 1382) .اعتمادي، م

 تهران، تهران. نامه دکتري، دانشگاه
Caravaggio, Q. T. (1992). Trance and clay therapy. Unpublished master’s thesis, Lesley 

University, Vambridge, MA. 

Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and obese. 

Unpublished doctoral dissertation, University of Missouri, Columbia. 

 استناد به منابع الکترونیکی  1-6-2-8

 استناد به مقاله مجله الکترونیکی اينترنتی .1

اي نوين در روزنامه نگاري بدون مرز، محدوديت و نظارت قانونی. الگ نويسی: پديده، آبان(. وب1382) .معتمدي، ش

 www.roznamehnegareemrooz.com/article125.html ز ، ا1383آبان  4. بازيابی 7، م15، روزنامه نگار امروز

Cohoon, S., McCausland, J., Swezey, L. B. (1996, September). Secrets of the garden 

masters: Heims’s secrets. Sunset. Retrieved March 4, 1997 from the World Wide 

Web:http://Pathfinder.com@AirYiAYAC5LGsKR/..Sunset/1996/September/features

/heims.html 

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health 

and well-being. Prevention and  treatment, 3, Article 001a. Retrieved November 20, 

2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 

 استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی   .2

براي استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی نیز مانند استناد به نسخه الکترونیکی مقاله يک مجله چاپی رفتار 

ی و نشانی شود به اين ترتیب که پس از نوشتن اطالعات کتابشناختی کتاب چاپی، اطالعات مربوط به تاريخ بازيابمی

فشرده منتشر شده باشد، پس از عنوان، نوع رسانه داخل شود. در صورتی که کتاب بر روي لوحدسترسی درج می

 کروشه، ذکر می شود.

 گاه )صفحه وب(استناد به يک مدرك موجود در وب  .3

 قالب کلی
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يدآورندگان بیشتر] نام کوچک[ در صورت وجود پدحرف اول نام خانوادگی پديدآورنده )ويرگول، يک فاصله( 

)ويرگول، يک فاصله( نام خانوادگی و نام پديدآورندگان همکار به شکل مقلوب )يک فاصله، پرانتز باز( تاريخ نشر )پرانتز 

ماه )يک فاصله(  Retrievedبسته، نقطه، يک فاصله( عنوان مدرك به شکل ايرانیک/ ايتالیک )نقطه، يک فاصله( کلمه 

 نشانی دسترسی fromسال )ويرگول، يک فاصله( حرف اضافه روز )ويرگول، يک فاصله( 

، 1383تیر  21بازيابی  تلفنی که هیچ کس بر نمی دارد.(. 1383) .شاهبداغی، م
www.maryamnaji.persianblog.com 

، از 1381مهر  12)بی تا(. بازيابی بانک اطالعات کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهی ايران 
www.iranlibrarianbank.com 

American Psychological Association (2001). Electronic reference. Retrieved November 

1, 2001, from 

http://login.ezproxy.library.ualberta.ca/login?url=http://www.apa.style.org/elecre.ht

ml 

GVU’s 8th www user survey (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ 

 گاه يک دانشگاه يا يک سازمانهاي استناد به وبنمونه  .4

، از دانشگاه مشهد، سايت 1382بهمن  14. بازيابی تکنولوژي و آموزش: نیاز به تحولی بنیادي(. 1382) .معتمدي، م

 www.psychologyfaculty.edu/publications/articles/ted1.htmlدانشکده روانشناسی: 

 Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993). Technology and education: 

New wine in new bottles: choosing pasts and imaging educational futures. Retrieved 

August 24, 2000, from Columbia University, Institute for learning Technologies 

Website: http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwinel.htm. 
 

 

 

 نحوه صحافی و ارايه پايان نامه 1-7

 نحوه صحافی پايان نامه: روي جلد مانند صفحه دوم  پايان نامه تنظیم گردد. و عطف آن نیز مانند نمونه زير زرکوبی گردد.

 

 

 ابرو باد زرشکیبه رنگ سورمه اي و کارشناسی ارشد  به رنگ  عمومیدر مقطع دکتري  رنگ جلد پايان نامه دانشکده دامپزشکی

 می باشد.

فی و پس از تايپ و آماده سازي به رويت مدير پژوهش دانشکده رسانیده شود و پس از مطابقت با اصل پايان نامه قبل از صحا

 گردد. ضوابط مصوب اجازه صحافی توسط نامبرده صادر می

دانشگاه   Home pageجهت  CDتکمیل و ارايه فرم اطالعات و چکیده پايان نامه ) فارسی و انگلیسی( همراه با کد رهگیري و 

 .ضروري است

 شماره ثبت                  سال                 یخانوادگ نام و نام                                                   مهنا انيپا عنوان
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 فصل دوم: بررسی منابع
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 عنوان

 بخش  2-1

 1زيربخش  2-1-1

 2زيربخش  2-1-1-1

. اين گیردانجام می موضوع تحقیقچهارچوب پژوهش و مروري بر متون علمی مورد  در در اين فصل توضیحاتی

واقص احتمالی مطالعات قبلی شود و ناطالعات موجود ارائه میو تحقیقات ديگران  توضیحات با استفاده از متون علمی،

. در صورت استفاده از متون علمی بايد منبع و نويسنده آن با توجه به شیوه انتخاب شده درج گردد. گرددمشخص می

)شیوه استناد(  6-1براي آگاهی از شیوه هاي استناددهی به منابع استفاده شده در متن و فهرست منابع و ماخذ به 

 کنید. مراجعه

کل پايان نامه نباشد. بخش بحث پايان نامه کمتر از  %20کمتر از  2و  1ايان نامه مشتمل بر فصل حجم کلیات پ

 کل پايان نامه نباشد. 8%

 

 



 

 
 

 

 

مواد و روش کار: فصل سوم
 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 عنوان

 بخش  3-1

 1زيربخش  3-1-1

 2زيربخش  3-1-1-2

 به دست آمده خودداري شود.ه نتايج اين فصل تنها به ذکر موارد زير اکتفا شده از ارائ در

 مراجعه گردد 1-3براي توضیح به جدول  ...(روش انجام مطالعه )توصیفی ، تحلیلی ، آينده نگر، گذشته نگر،  •

 

 هاي مختلف مطالعه: روش1-3جدول                   

 تعريف نوع مطالعه رديف

1 
 توصيفي

(Descriptive) 

ي ايجاد يک تصوير روشن از يک وضعيت خاا.  مانناد برر اي    مند اطالعات براآوري و اراية نظامجمع

   (Cross-sectional survey)مقطعي 

2 
 تحليلي

(Analytical) 

هاي مختلف و آزمون يک رابطة علاي   تعيين علل يا عوامل خطر يک مشکل خا. از طريق مقايسة گروه

-Caseمانناد مطالعاات   وجود يک گروه کنتار  و عادم مداخلاه از الااماات ايان ناوع مطالعاه ا ات          

control  وCohort 

3 

 اي يا تجربيمداخله

(Interventional or 

Experimental) 

( 3( گاروه کنتار  و   2( مداخلاه   1مشخصاه ا ات     3ارزيابي نتيجة يک مداخله  اين نوع مطالعاه داراي  

 شااااااده بناااااادي تصااااااادري  ماننااااااد کارآزمااااااايي باااااااليني تصااااااادري      تقسااااااي  

 (Randomized clinical trial or RCT) 

4 
 شبه تجربي

(Quasi-experimental) 

بندي تصادري يا گروه کنتر  در يک مطالعه تجربي  مانند مطالعة قبل و نبودن حداقل يکي از موارد  تقسي 

 (Before-and-after study)بعد 

5 
 کيفي

(Qualitative) 

وني مانند مصااجه و بحاگ گاروه    توصيف و تحليل جاييات يک پديده از ديدگاه تجربيات ارراد تو ط رن

 (Focus-group discussion)متمرکا 

6 
 مندمرور نظام

(Systematic review) 

 (Bias)کردن همة شواهد مربوط به يک مشکل خا. با هدف به حداقل ر اندن  وگيري خالصه

 

 (...جنس و گونه ویژگي جامعه مورد مطالعه )انساني ، غيرانساني ،  •

براي توضیحات بیشتر به  اي و ...( ازجامعه مورد مطالعه )تصادفی ، سینماتیک ، خوشهگیري طريقه نمونه •

 مراجعه گردد. 1پیوست شماره 

 وش تعیین تعداد نمونه با ذکر منبع و روش تجزيه و تحلیل داده هار •

 هاي مورد و شاهدبندي و تخصیص نمونه درگروهچگونگی گروه •

 ذکر مکان و زمان انجام مطالعه •
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 اداره و ارگان ( -منابع اطالعاتی مورد استفاده ) سازمان مشخصات •

 آوري اطالعاتبا شیوه جمع نمونه هاي مطالعاتیبر روي  شرح انجام آزمايشات •

 (پرسشنامه ، چک لیست و ...هاي مورد استفاده و ابزار بررسی )ويژگی موارد و دستگاه •

 هشدهاي اتخاذهاي پژوهشی و راه حلذکر مشکالت و محدوديت •

نامه نبوده مشابه که در راستاي اهداف پايان ها، اشکال مربوطه و موادها، دستگاهاز ذکر جزئیات آن دسته از تکنیک

 رسد خودداري شود و به ذکر رفرانس بسنده گردد.تر به نظر میو مطالعه آنها از منابع مربوطه مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 نتايج: فصل چهارم
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 عنوان

 بخش  4-1

 1زيربخش  4-1-1

 2زيربخش  4-1-1-1

توان از شود. براي ارايه بهتر نتايج حاصله میمیگرفته، در اين فصل شرح دادهآمده از تحقیق انجامنتايج بدست

تصاوير، جداول و آنالیزهاي آماري کمک گرفت. بايد تنها مطالبی به شکل جدول و نمودار ارايه گردد که در راستاي  

 نامه به فهم بیشتر مطلب کمک نمايد. از ارايه يک نتیجه به دو صورت نمودار و جدول خودداري گردد.ياناهداف پا

 نامه باشد.توضیحات و نوشتار نمودارها، اشکال و جداول بايستی به زبان اصلی پايان
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 :فصل پنجم

گیريبحث و نتیجه
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 عنوان

 بخش  5-1

 1زيربخش  5-1-1

 2زيربخش  5-1-1-1

 و نظري کاربردهاي گردد.داخلی و خارجی بیان می ها و مقايسه آن با نتايج ساير مطالعاتدر اين فصل تفسیر يافته

در نهايت شوند. اين فصل آورده میانتهاي نیز در  )حداکثر در يک صفحه( گیري نهايینتیجه و تحقیق هاييافته عملی

  د. گردر میبراي تحقیقات آتی ذک نیز پیشنهادات

ي تحقیق هادر قسمت بحث، بايستی با استفاده از منابع جديد و در صورت موجود بودن منابع متنوع و متعدد، يافته

است بايستی خودداري شود. در هاي قبل آمدهاتی که در فصلتکرار کلیگويی و از کلیگیرد. مورد بررسی و تحلیل قرار

 توجه گردد: تجزيه و تحلیل مذکور به سه نکته زير

هاي پژوهندگان قبلی وجود دارد ضمن تفسیر دستاوردها هاي بررسی با يافتهالف ـ اگر مغايرت/ همسويی بین يافته

 با داليل علمی و منطقی علت آن توضیح داده شود.

ها چه نکات مبهم و ب ـ توضیحات و تفسیرها بايد به وضوح و با استدالل علمی مشخص نمايد که اين يافته

 اند.اند و يا رهگشاي کدام مسیرهاي تحقیقاتی براي بررسی بیشتر موضوع گرديدهاريکـی را روشن ساختهت

 ج ـ از تکرار نتايج در فصل بحث خودداري شود.

 نامه باشد.درصد حجم متن اصلی پايان 10حداقل حجم اين فصل بايستی معادل 
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 منابع فهرست

 



 

 
 

 : منابعفهرست 

نامه را هاي زير، مراجع فارسی به کار رفته در متن پايانمراجعه و بر اساس الگوهاي ارائه شده و نمونه 6-1بخش  به

 ه فهرست نمايید. حدر اين صف

هاي علمی: رهنمودهاي بین المللی. تهران: موسسه هاي استناد در نگارششیوه(. 1388). ا ،، شاهبداغی.ع ،ريح

 .انتشارات دانشگاه تهران

هاي نوين فرا روي تجارت الکترونیکی. در احمد مبینی و علیرضا مجتهدي )ويراستاران(، (. چالش1382) .ناجی، س

هاي فراروي تجارت الکترونیک کنفرانس بین المللی بررسی چالش مجموعه مقاالت تجارت الکترونیکی، آري يا نه.
 (. تهران: بازرگان.25-9، )ص 28-22، مهر در ايران

تحقیقی )ترجمه اعظم شاهبداغی(.  -هايی در خصوص تدوين مقاالت علمی(. توصیه1380) پ.؛ شوارتز، ك. هرنون،

 .12، (5) 5، پژوهشنامه اطالع رسانی

 .62-45، 5، روانشناسی امروز(. مطالعه علل اضطراب داختران مدرسه راهنمايی ارشاد کرمان. 1382) .میثاقی، م
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 الفپیوست 

 . گیرنددر اين قسمت قرار می و مطالب اضافی هاي استفاده شده و تصاويرپرسشنامه

است، بايد در اين قسمت اضافه گردد. نامه به چاپ رسیدهاي از پاياندر صورتی که مقاله
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                                                       Semnan University (Time New Roman 11 ) 

Faculty of Veterinary Medicine (Time New Roman 11) 

Department of …………………( Time New Roman 11) 
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