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 دفترچۀ راهنمای تحصیلی: ویژۀ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ پرستاری اراک

 

 « اسی ارشد دانشکدۀ پرستاریشدگان دورۀ کارشنبا نام و یاد خداوند مهربان و با عرض تبریک به پذیرفته» 

 

انشکدۀ در دمهم تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد  مراحلفرایندها و با  دانشجویان آشنایی منظوربهاین نوشتار  
 .تهیه شده استپرستاری اراک 

های مندرجات سرفصل آموزشی رشتهآموزشی دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته،  نامۀآییناز این راهنما،  ۀدر تهی
شده ستفاده ادانشگاهی مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه و دانشکده و مصوبات ابالغی درونتحصیلی، 

پرداز دانشکده همانند دانشجویان روزانه، ملزم به رعایت تمام قوانین و مقررات و دانشجویان مازاد و شهریهاست. 
 ۀپرداخت شهری ۀمربوط به میزان و نحومفاد این دفترچه و موارد اعالمی دیگر در طول تحصیل هستند. ضوابط 

 .شودیمجداگانه به آنان اعالم  صورتبهآنان با تمام جزئیات 

 تذکر:

الت واحد تحصیترتیب، ، بهمربوط به تحصیل در این مقطع و پژوهشیرسانی کلیۀ موارد آموزشی مرجع اطالع
ت اینترنتی و سایدانشکده تحصیالت تکمیلی واحد  آموزشی برد و (سوم بال آبی ۀدر طبق مستقر) تکمیلی دانشکده

و منوی  اصلی( ۀاخبار در وسط صفح ۀ)صفح https://portal.arakmu.ac.irبه نشانی  ،دانشکدۀ پرستاری
 است.اصلی(  ۀ)در سمت راست صفحتحصیالت تکمیلی 

ایت س ۀعدم مشاهدبه محل تحصیل یا دانشجو  ۀو ... به دلیل عدم مراجع هامسئولیت عدم اطالع از قوانین، برنامه
 .دانشجوست ای از تحصیل، بر عهدۀاینترنتی و ... در هر مرحله
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نام در )دو نسخه از این فرم در زمان ثبتای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و رفتار حرفه پوشش ۀتعهدنام
کند. آن را امضا می ۀفرم، هر دو نسخ ۀگیرد. دانشجو بعد از مطالعنشکده، در اختیار دانشجو قرار میدا آموزش

 اند(.مدانشجو باقی می ۀ دیگر نزدشود و نسخآموزشی دانشجو بایگانی می ۀیک نسخه از فرم در پروند

36 

ن ای؛ همواره آخرین نسخۀ پرستاری ۀدانشکد مقطع کارشناسی ارشد های موردنیاز دانشجویانفرمنمونه
)منوی تحصیالت تکمیلی(  https://portal.arakmu.ac.irبه نشانی  در سایت اینترنتی دانشکده هافرم

 .دریافت استنیز قابل آموزشاز ادارۀ ها این فرمدر دسترس است. 
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 عرفی دانشکدهم

اتاق عمل  و کارشناسی پرستاری هایدوره اکنونهم. شد أسیست  4365 در سالاراک پرستاری و مامایی  ۀدانشکد

 ویژه، یهامراقبت پرستاری هایرشتهکارشناسی ارشد  ۀو دور پزشکی هایفوریت ۀناپیوست کارشناسی ۀو دور

پزشکی  ۀبه دانشکد 4337و مشاوره در مامایی )این رشته از تابستان و پرستاری کودکان  جراحی –پرستاری داخلی 
 .است دایر دانشکده این درانتقال یافت.( 

 پرستاری ۀدانشجو در رشت 4با پذیرش  83-30 از نیمسال اولاین دانشکده پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در 
 مشاوره در مامایی و هایرشته کارشناسی ارشد ۀورد 32-33اول از نیمسال سپس  .شد آغاز ویژه هایمراقبت

پرستاری کودکان  ۀرشت 34-35نیز در این دانشکده دایر شد تا اینکه در سال تحصیلی  جراحی –پرستاری داخلی 
دانشجو در این مقطع  80حدود  اکنونهمکارشناسی ارشد این دانشکده افزوده شد.  ۀدور هایرشتهنیز به مجموع 

 .اندکرده دفاعخود  ۀنامپایاننفر با موفقیت از  57 تاکنونشتغال دارند و به تحصیل ا

وط به مرب هایریزیبرنامه و کارشناسی ارشد ۀدورتحصیل دانشجویان در مربوط به آموزشی و پژوهشی امور تمام 
 .شودیمدر واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام  در مقاطع تحصیالت تکمیلی و ...جدید  هایرشتهدایر شدن 

  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نامثبتمراحل 
 .کشور آموزشمان سنجش زدر سایت سا شدگانپذیرفتهاعالم اسامی  .4
 و دانشجو ۀزمان مراجع)اولیه  نامثبتدانشگاه جهت  آموزشیمعاونت  ۀبه حوز گانشدپذیرفته ۀمراجع .2

و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اعالم  آموزشمدیریت  ۀحوزدر سایت اولیه  نامثبتمدارک الزم جهت 
 .(شودمی

 .دانشگاه آموزشیمعاونت  ۀمعرفی دانشجو به دانشکده از حوز .3
ری یک س :جهت ارائه به دانشکده الزممدارک ؛ و آغاز تحصیل نامثبتدانشجو به دانشکده جهت  ۀمراجع .4

دانشجو . جدید 4در  3 ملی و یک قطعه عکس از کارتورو پشت تصویر و شناسنامهتمام صفحات  تصویر
 هایفرمو  (گیردمیاختیار وی قرار در که ) ایحرفهاخالق  ۀمدارک یادشده و تکمیل فرم تعهدنام ۀبا ارائ

 عنوانبهرد ف در دانشکده، نامثبت ازپس  .کندمی تکمیلدر دانشکده را خود  نامثبتفرایند  ،دیگر موردنیاز
 ۀنامآیین 30 ۀماد زجملها وقتتمامدانشجوی  آموزشیباید مطابق با قوانین  ی این دانشکده«دانشجو»

وهشی ی آموزشی و پژهابرنامه ۀدر کلی و دیگر ضوابط و مقررات، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۀدور آموزشی
 .یابدحضور  مربوط به خود
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 دانشجویان انتخاب واحد 

 ۀوسیلنیمسال اول دانشجویان بهانتخاب واحد  .شودمیاینترنتی انجام  صورتبه هانیمسالدر تمام  انتخاب واحد
 ،دانشگاه آموزشیطبق تقویم شده دانشجو در ابتدای هر نیمسال در زمان اعالم ،بعدازآنشود. انجام می آموزش

ای هنامه بعد از نیمسال چهارم، برای نیمسالباید شخصاً انتخاب واحد خود را انجام دهد. در صورت تمدید پایان
 ،شدهعالما ۀدانشجو باید در ابتدای هر نیمسال، طبق برنام ،نامهتا زمان دفاع از پایان (بعدازآنو  مپنج نیمسال)بعدی 

 کند.واحد انتخاب  مجدداًنامه را واحد درسی پایان

 ایمرحلهکارشناسی ارشد ناپیوسته، عدم انتخاب واحد در زمان مقرر و در هر  ۀدور آموزشی ۀنامآیین 45 ۀطبق ماد
 ترک تحصیل است. ۀمنزلتحصیل بدون اطالع و عذر موجه، بهاز 

 

 دانشجویان ی نیمسالهابرنامه 

لوم ریزی عشده از شورای عالی برنامهآموزشی ابالغسرفصل  نامه آموزشی وهای نیمسال، با رعایت آیینبرنامه
یم های آموزشی تهیه و تنظمدیران محترم گروه ۀوسیلپزشکی و با در نظر گرفتن تقویم آموزشی دانشگاه به

 ۀفحشود و با قرارگیری در صتعریف می« سما»افزار آموزشی نرم ۀها با تمام جزئیات در برنامشود. سپس برنامهمی
 مشاهده و انتخاب است.شدۀ انتخاب واحد، توسط دانشجویان قابلزمان اعالموب، در 

های آموزشی )نظری، عملی، کارگاهی، کارآموزی، کارورزی و ...( برنامه ۀدانشجویان موظف به حضور در کلی
 هستند.

ایت همچنین در س .شودمی نصب (بیآسوم بال  ۀواقع در طبق)تکمیلی  تحصیالتدر برد  هابرنامهکلیۀ جهت اطالع دانشجویان، 
، منوی عمودی سمت راست، زیرمنوی پرستاری ۀدانشکد ۀ، صفحhttps://portal.arakmu.ac.irدرس آاینترنتی دانشکده به 

ال، نیمس شدۀارائهدر قسمت دروس دانشجو در زمان انتخاب واحد در پورتال شخصی خود  عالوه بر آن،است.  دسترسقابل هابرنامه
 .کندمیرا مشاهده  هاآن

 ۀدر طبقواقع )دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشکده در دپارتمان تحصیالت تکمیلی  هایو کارگاه هاکالس ۀکلی

 .ودشمیدانشگاه برگزار  درمانی - آموزشیمراکز و در صورت لزوم در دانشکده  هایکالسو دیگر  (سوم بال آبی
درمانی دانشگاه  -نیز در مراکز آموزشی  ... هاهای بیمارستانی و برخی کارگاهها، شیفتزی، کارورهاکارآموزی

و مراکز  (خوانساری اهللآیت و طالقانی اهللآیت)ع(، امیرکبیر،  امیرالمؤمنین)ع(،  عصرولیدرمانی  -)مرکز آموزشی 
ری ، از همکا؛ در صورت لزومشودمیبرگزار  و ... مرکز دیالیز حامیشهری و روستایی، مدارس  دانشگاه، بهداشتی

 .شودمینیز استفاده  آموزشی، پژوهشی و ... مؤسساتدیگر 
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 ی دانشجویانهاکارگاه

در  دکارشناسی ارش ۀدور هایرشته ۀکلی دانشجویان ،طبق مصوبات دانشگاه: نویسی علمیکارگاه مقاله

به  نامهایانپن را قبل از دفاع از نویسی علمی شرکت کنند و گواهی آمقالهتابعه باید در کارگاه  هایدانشکده ۀکلی

دور ، برگزاری و صرسانیاطالعدانشجویی مسئول  تحقیقات ۀکمیتخود ارائه دهند.  ۀدانشکد آموزش

و  است نامهپایانگواهی این کارگاه شرط الزم برای دفاع از  ۀگواهی این کارگاه است. ارائ

 در این کارگاه شرکت کنند. توانندمیتحصیل  ابتدایدانشجویان از 

نویسی علمی کافی است و این گواهی کارگاه مقاله ۀویژه ارائ هایمراقبتپرستاری  ۀبرای دانشجویان رشت

 –اخلی دپرستاری  ۀرشت کارشناسی ارشداما دانشجویان  ؛دانشجویان نیاز به گذراندن هیچ کارگاه دیگری ندارند
رکت کنند ش به شرح زیرمختص رشته  هایکارگاهدر  نویسیمقالهعالوه بر کارگاه  و پرستاری کودکان باید جراحی

 ارائه دهند: آموزشرا به  هاآنو گواهی 

 ه:روطبق سرفصل آموزشی د جراحی –پرستاری داخلی  ۀهای مختص رشتکارگاه

های ارتباطی در کارگاه مهارتباید ، نویسیمقالهعالوه بر کارگاه  ،جراحی –پرستاری داخلی  ۀرشتدانشجویان کلیۀ 
 ، کارگاه(عفونت در بیماران و بیمارستان )در نیمسال دومکارگاه کنترل  و کارگاه ایمنی بیمار )در نیمسال اول(،

 (ل چهارم)در نیمسا و کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد (ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی )در نیمسال سوم
زار برگو  رسانیاطالعها در زمان مقرر در دانشکده ؛ این کارگاهارائۀ دهند آموزشبه را  هاآنگواهی و شرکت کنند 

 الزامی است. هاآنو حضور دانشجویان در تمام  شودمی

 ه:روطبق سرفصل آموزشی د پرستاری کودکان ۀهای مختص رشتکارگاه

اطی و کارگاه های ارتبدر کارگاه مهارتباید  ،نویسیمقاله، عالوه بر کارگاه رشته پرستاری کودکاندانشجویان کلیۀ 
 گاه، کار()در نیمسال دوم های کودکان و نوزادانکارگاه کنترل عفونت در بخش ایمنی بیمار )در نیمسال اول(،

 (ل چهارم)در نیمسا و کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد (ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی )در نیمسال سوم
زار و برگ رسانیاطالعها در زمان مقرر در دانشکده ؛ این کارگاهارائۀ دهند آموزشرا به  هاآنشرکت کنند و گواهی 

 الزامی است. هاآنشود و حضور دانشجویان در می
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 پایان نیمسال امتحانات

 و شودمیدر زمان مقرر در دانشکده برگزار  (شدهاعالمساعت و روز  رأس)امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه 
 .غیرقابل تغییر است زمان آن

د از انتخاب بع آنبه دلیل احتمال تغییر انتخاب واحد دانشجویان،  تأییدیۀشده در برگ امتحانی درج ۀبرنام تذکر:

رات امتحانی و آخرین تغیی ۀدانشجویان جهت اطمینان از برنام الزم است استناد نیست.قابل ،واحد

ت در برد آموزشی تحصیال شدهنصب ۀقبل از شروع امتحانات، برنام دو هفتهاحتمالی آن، حدود 

امتحانی در برد تحصیالت تکمیلی دانشکده نصب  ۀبرنام ۀهمواره آخرین نسخ تکمیلی را مالحظه کنند.

 دریافت است.شود و از طریق سایت اینترنتی دانشکده و برنامۀ سما نیز قابلیم

 وقعمبهمسئولیت عدم حضور حضور یابند.  جلسهدر  دقیقه قبل از شروع امتحان 40حداقل  اندموظفدانشجویان 
تعیین محل برگزاری امتحان )کالس( و محل استقرار دانشجو در کالس امتحان متوجه دانشجوست.  ۀدر جلس

 است. آموزش ۀ)تعیین صندلی( بر عهد

)خودکار، مداد،  التحریرلوازمهمراه داشتن  امتحان الزامی است. ۀهمراه داشتن اصل کارت دانشجویی در جلس
 .امتحان الزامی است ۀکافی( در جلس تعدادکن به مدادتراش و پاک

کارشناسی ارشد ناپیوسته غیبت غیرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن  ۀورد آموزشی ۀنامآیین 44 ۀطبق ماد
تشخیص  .شودمتحان هر درس موجب حذف آن درس میو غیبت موجه در ا ن درس استآصفر در امتحان  ۀنمر

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده است. ۀموجه بودن غیبت در جلسه امتحان، بر عهد

تاب، ککیف، هستند و همراه داشتن امتحان  ۀدر جلسکامل  و سکوت ضباطنظم و ان دانشجویان موظف به رعایت
امتحان ممنوع  ۀدر جلس و دیگر وسایل ارتباط الکترونیکی و موبایل تاپلپجزوه و وسایل الکترونیکی از قبیل 

و انجام  امتحانۀ یا برگ یادداشت و ... در جلسالتحریر تبادل لوازمصحبت کردن دانشجویان با یکدیگر و است. 
تقلب داشته باشد ممنوع است. نگاه کردن به برگ امتحانی دانشجویان  ۀناظر جلسه، شائب ازنظرهرگونه عملی که 

دانشجویان تا زمانی که برگ امتحانی مجاور و درج هرگونه اطالعات روی دست، پا، میز، لباس و ... ممنوع است. 
ندلی ی صجایاند مجاز به ترک صندلی خود نیستند. هرگونه جابهنامۀ( خود را تحویل ندادهنامه و پاسخ)پرسش

 امتحان ممنوع است. ۀدر جلستوسط دانشجویان 

حفظ کنند و موارد امتحان  ۀدر جلس، دانشجویان باید سکوت خود را سؤاالتدر صورت وجود هرگونه ابهام و ... در 
 مکتوب در برگ امتحانی خود برای استاد مربوط بنویسند. صورتبهرا اشکال احتمالی 
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ت. یر نیسپذامکانوجه، یچهبهامتحان یا دانشجوی مردود،  ۀدانشجوی غایب در جلسبرگزاری امتحان مجدد برای 
 مجدداً دانشجو در صورت مردودی در درس، باید با هماهنگی دانشکده در اولین نیمسال ممکن درس مردودی را 

 و ...( ، کارورزی، کارگاهکالس، کارآموزیهای آموزشی )امل در تمام برنامهانتخاب واحد کند و موظف به حضور ک
 آن درس است. نیمسالپایان و امتحان 

 هانامهپایان

ستاد خود را با نظر ا ۀنامموضوع پایان ،کارشناسی ارشد ناپیوسته ۀدور آموزشی ۀنامآیین 20 ۀدانشجو باید طبق ماد
نیمسال اول تا آغاز نیمسال سوم مشخص کند و به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده  راهنما پس از پایان

است.  44/7/4335شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  605 ۀ، مصوبات جلسهانامهپایاندهی به مالک نمرهبرساند. 
یادشده با  ۀرعایت مصوب )دو( نمره با 2)هجده( تمام است و حداکثر  48، نامهپایان ۀطبق این مصوبه حداکثر نمر

با اعالم  تواندیم. دانشجو گیردمییا شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده به مقاله تعلق  نامهپایان داورانهیئتنظر 
و با / بدون دانشج التحصیلیفارغ)فرایند شود  التحصیلفارغمقاله  ۀکتبی و موافقت استاد راهنما، بدون اخذ نمر

 این دفترچه درج شده است(. 45صفحۀ  نمره مقاله در 

موارد اعالمی از طرف دانشکده را از ابتدا دیگر دانشگاهی و مصوبات درونو  اینامهآییند رموا ۀدانشجو باید کلی
 دفاععایت کند. ر کامالًبه دانشکده  نامهپایانصحافی و فایل الکترونیکی  ۀتا پایان فرایند صحافی و تحویل نسخ

موزی و کارورزی( و ثبت آکارکارگاهی،  ،دروس )نظری، عملی ۀانشجو در کلیبعد از قبولی د نامهپایاناز  نهایی
 .است پذیرامکانقوانین و مقررات  ۀبا رعایت کلی مدارک اعالمی از طرف دانشکده ۀکلی ۀنمرات و ارائ ۀنهایی کلی

های نامهنگارش و تنظیم پایان ۀدستورالعمل نحو ،هانامهاجرا و دفاع از پایانفرایند انتخاب، تصویب،  تذکر:
و نمونۀ  44/7/4335شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  605 ۀمصوبات جلس برخی، هدانشکداین ن دانشجویا

 درج شده است.صفحات بعد ، در نامهپایان ۀشدتکمیل
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دریافت فرم تعیین استاد راهنما، مشاور و بیان مسئله توسط دانشجو از 

دانشکده اینترنتی سایت   

مقاله مرتبط با تأیید استاد راهنما به واحد تحصیالت تکمیلی 3شده همراه با صورت تکمیلهای باال بهارائه فرم  

 

 

های دانشجویان نامهفرآیند تصویب، اجرا و دفاع از  پایان

 کارشناسی

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 نیاز به اصالح دارد

 انجام اصالحات توسط دانشجو

 تأیید استاد راهنما

 

 تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی و تعیین داوران

 

ها( توسط دانشجو در سامانه پژوهان و ارسال به استاد راهنمابارگذاری پروپوزال )به همراه پیوست  

 

طرح در شورای 

تحصیالت 

 تکمیلی دانشکده

تأیید شوراعدم  

 طرح در شورای تحصیالت تکمیلی

 
تأیید شوراعدم  

 تأیید پروپوزال توسط استاد راهنما و ارسال آن به کارشناس پژوهش

 

های نامهفرآیند تصویب، اجرا و دفاع از  پایان  

دانشکده پرستاری اراکدانشجویان کارشناسی ارشد   
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 دریافت جواب داوران و ارسال آن به دانشجو جهت انجام اصالحات 

 

انجام اصالحات موردنظر شورا توسط دانشجو و ارسال آن توسط استاد 

 راهنما به کارشناس پژوهش 

 نیاز به اصالح دارد

 ارسال پروپوزال توسط کارشناس پژوهش به داور نهایی جهت تأیید  

 

 

  طرح در شورای

پژوهشی 

 دانشکده 

 ارسال پروپوزال به داوران

 

 ارسال پروپوزال توسط دانشجو به استاد راهنما جهت تأیید 

 

شده توسط استاد راهنما به کارشناس پژوهشاصالحارسال پروپوزال   

شورا تأییدعدم  

 تصویب در شورای پژوهشی، تعیین داور نهایی و ناظر طرح 

 

 

 

 

 

 
 تأیید پروپوزال توسط معاون پژوهشی دانشکده 
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ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت تصویب در شورای 

 پژوهشی دانشگاه و دریافت کد اخالق

 

ارائه آن توسط کارشناس پژوهش صدور نامه تصویب پروپوزال و کد اخالق و 

 معاونت تحقیقات  به دانشجو، استاد راهنما و مشاور

 

:به داوران نامهپایانجهت ارسال  به واحد تحصیالت تکمیلی زیرارائه مدارک   

های پرستاری برای رشته) گانههای  پنجکد اخالق، گواهی کارگاه نویسی، نامه صدور، گواهی کارگاه مقاله7فرم شماره  
)تأیید مقاله توسط استاد راهنما(، گواهی ارسال مقاله با تأیید استاد راهنما، ارائه  44جراحی و کودکان(، فرم شماره -داخلی

درضمن، دانشجویان رشته های پرستاری شده از گزارش نهایی. پرینت مقاله با تأیید استاد راهنما و سه نسخه پرینت فنری

های بیمارستانی را با تاًیید مدیر گروه ارائه دهند. کودکان باید گواهی گذراندن شیفت راحی وج –داخلی   

 

 

شروع فرآیند 

اجرایی 

نامهپایان  

 

 

نحوه تنظیم و نگارش  دستورالعملبا توجه به  نامهپایانشروع نگارش گزارش نهایی 

دانشجویی دانشکده پرستاری های نامهپایان  

 

نامه در موعد مقرر به واحد تحصیالت تکمیلی دانشکدهماهه پایانارائه گزارش سه  

 

نامه به داوران توسط واحد تحصیالت تکمیلی در صورت تکمیل بودن ارسال گزارش نهایی پایان

 پرونده آموزشی دانشجو
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د. التحصیلی آغاز می شورغالتحصیلی دانشجو بر اساس مراحل مندرج در فرایند فابعد از دفاع، روند فارغ

 صورت جداگانه در این دفترچه درج شده است.یند به آاین فر

 

 

دانشکده و ارائه آن به استاد راهنمادریافت نظر داوران توسط واحد تحصیالت تکمیلی   

 

شده توسط راهنما به واحد تحصیالت تکمیلیارسال گزارش نهایی اصالح  

دفاع  تکمیل فرم درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه دفاع نهایی در صورت صدور اجازه

 توسط داوران

 

های الزم با واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده جهت برگزاری جلسه دفاعانجام هماهنگی  

نامهپایاندفاع نهایی از   

 

 

 

 

 انجام اصالحات توسط دانشجو و ارسال آن برای استاد راهنما و مشاور
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 کارشناسی ارشد: ۀدر دور -

با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و یا مراکز  نامهپایان کهدرصورتی( 1
 تحقیقاتی وابسته دانشگاه انجام گیرد:

 نامهپایانمرتبط با  Reviewیا  و  Original ۀ، پذیرش و یا چاپ مقالغیرکاربردی هاینامهپایاندر مورد  (الف

است. در این  ضروری، برای دفاع نامهپایاناز اهداف  Scopusو یا  ISI ،PubMedشده در در مجالت نمایه

 امتیازدهی به قرار زیر است: ۀحالت نحو

 5/43نمره از  PubMed، در 20نمره از  باشد Q1-SJRیا  ISIشده در اگر مقاله در مجالت نمایه( الف -1

 خواهد شد. محاسبه 43نمره از  Scopusو در 

 شده رشیپذمجله دانشگاه علوم پزشکی اراک چاپ یا  4شده در یکی از اگر مقاله در مجالت نمایه( الف -2

 در نظر گرفته خواهد شد. 5/48باشد، نمره از 

، دانشجویان کارشناسی 2 ۀالف و ب ماد بندهایدر  شدهاشارهمورد انتظار  هایخروجی ارائهدر صورت عدم  (ب

 دفاع نمایند: توانندمیزیر  طارشد با رعایت شر
 ماه پس دفاع. 42درخواست کتبی استاد راهنمای اول برای دفاع و ارائه تعهد مبنی بر چاپ مقاله حداکثر  -
 

 در آن مشارکت دارند، ارائه کپی کارت عضویتدانشجویان که  نامهپایانپژوهشی اعم از طرح تحقیقاتی یا  هایفعالیت در تمام 
دانشجویان در انتشار نتایج  (Affiliation). وابستگی سازمانی الزامی است به همراه پروپوزالدر کمیته تحقیقات دانشجویی 

 زیر خواهد بود: صورتبهشکل )مقاله، همایش، ...(، به هر  هاپژوهشحاصل از این 
 )نام گروه(، )نام دانشکده(، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.دانشجویی،  تحقیقات کمیته

Students Research Committee, [Department Name], [School Name], Arak 

University of Medical Sciences, Arak, Iran. 
 .است نویسیمقاله ۀگواهی گذراندن دور ۀپژوهشی با دانشجویان، منوط به ارائ حسابتسویهو  نامهپایاندفاع از 

 یادآوری مصوبات گذشته:
، ایرشتهیانمتسهیل در انجام تحقیقات  منظوربهیک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور داشته باشند.  توانندمی هانامهپایان .4

در کنار استاد  ،هانامهپایاندر راستای نیازهای کشور و ارتقای کیفیت  هانامهپایانتقویت ارتباط با صنعت، سوق دادن موضوع 

د استفاده کرد. رشته و گرایش تحصیلی اساتی نامهپایانجهت هدایت  توانمینیز راهنمای اصلی از یک استاد راهنمای دیگر 

 پیشنهادی دانشجو هماهنگ باشد. نامهپایانراهنما و مشاور باید با موضوع 

راهنما و مدیر استاد  تأییدگزارش پیشرفت کار را با  باریکماه  3دانشجو موظف است پس از تصویب نهایی پروپوزال، هر  .2

 شنیروبهباید دو موضوع  ماههسهدر گزارش کار  .دانشکده تحویل دهد واحد تحصیالت تکمیلی، به آموزشی مربوطگروه 

که با شرایط  41/7/4936شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  506 ۀمصوبات جلسبرخی 

 دانشجویان این دانشکده مرتبط است:
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دانشجویان دانشکده آینده.  ماه سهگذشته و کارهای پیشنهادی برای   ماه سهدر  شدهانجامبیان شود: خالصه کارهای 

 دریافت کنند. موزشآاین فرم را از سایت دانشکده یا  توانندمیپرستاری 

( وروتپشدو رو ) صورتبه باید تحقیقاتی هایپروپوزالکلیه  ،پژوهشی هایپروندهدر کاغذ و کاهش حجم  جوییصرفهجهت  .3

 یا واژه فارسی معادل آنا...  بسم صفحۀ نهایی تحقیق نیز از هایگزارشو  هانامهپایانپرینت گرفته شوند. در خصوص متن 

در هر صفحه  این صورتدر  .شود رو چاپ دو صورتبه پایان تا فهرست صفحۀ از و یکرو صورتبه سپاسگزاری، صفحۀ تا

 سانتیمتر باشد. 3 و 5/2، 3، 3برابر با  ترتیببهحاشیه راست، چپ، باال و پایین 

 شهریدرونریال، آژانس  میلیونیکتحقیقاتی  هایطرحو  هانامهپایانحداکثر هزینه قابل پرداخت برای تایپ و تکثیر  .4

 کلیه خدمات آماری شامل تعیین حجم نمونه. همانند گذشته باشدمیدو میلیون ریال  شهریبرونریال و آژانس  میلیونیک

ایگان در ر صورتبهتحقیقات دانشجویی،  هایکمیته هایطرحو  هانامهپایاندانشجویی و آنالیز آماری نتایج  هایپروپوزالدر 

 ارائه خواهد شد.توسعه تحقیقات بالینی  یهاپایگاه

 و رماند بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات آموزشی، محترم معاونین مشترک نامه بندهای تمام اجرای لزوم بر تأکید ضمن .5

 ازجمله پزشکی علوم هایدانشگاه یهاپژوهش تمام ارجاع بر مجدداً ( 2/3/4333 مورخ د/2422/500) پزشکی آموزش

 .شودمی تأکید مقاطع تمام در هانامهپایان از دفاع لزوم نیز و دانشگاه اخالق کمیته به مقاطع تمام یهانامهپایان

 .شودمی اضافه نامهپایان حداکثر سقف به اینمره ج تا الف موارد از یکی به حداکثر .6

 نمره 5/0 ، حداکثرالمللیبیندر مجامع علمی ملی و  نامهپایانی غیر از هاپژوهشالف( ارائه خالصه مقاله از 

 نمره 5/0، حداکثر نامهپایانب( ارائه خالصه مقاله از 

 نمره 4، حداکثر نامهپایانی غیر از هاپژوهشج( پذیرش یا چاپ مقاله از 

نمره برای مجالت نمایه  25/0خود پذیرش یا چاپ نماید  نامهپایانمقاله علمی پژوهشی دیگری از  اگر دانشجو :تبصره
 .شودمیدر نظر گرفته  ISIنمره برای  75/0 و PubMed نمره برای Scopus ،5/0شده در 
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مقاله  ۀنمر با دریافت نامهالتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد بعد از دفاع از پایانفارغ فرایند

 مقاله ۀدفاع یا اعالم انصراف از دریافت نمر ۀدر جلس

 امه. نپایان ۀشدن نمر داوران و نهاییمقاله توسط هیئت ۀدفاع و تعیین نمر ۀمستندات مقاله در جلس ارائه :4 ۀمرحل

 یا

 اهنما.استاد ر تأییدمقاله با  ۀنمر اعالم کتبی دانشجو مبنی بر انصراف از اخذنامه با پایان ۀشدن نمر نهایی :4 ۀمرحل

 باید دانشجو) دانشکده. آموزشبه « دفاع ۀنامه بعد از جلسگواهی اعمال اصالحات در پایان»فرم  ۀتکمیل و ارائ :2 ۀمرحل

امه اعمال ندفاعیه( را در پایان ۀداوران جلسشده توسط هیئتدفاع )موارد اعالم دفاعیه، اصالحات جلسهدر اولین فرصت ممکن بعد از جلسه 
 است.دریافت قابل آموزشاین فرم از سایت دانشکده یا  داوران برساند.(هیئت تأییدکند و به 

 منوط به رعایت موارد زیر: تحصیالت تکمیلی( آموزشنامه و صدور کارنامه )توسط پایان ۀثبت نمر :9 ۀمرحل

 دانشکده. آموزشو تکمیل و ارائۀ آن به  آموزشنامه از سایت دانشکده یا تکثیر و صحافی پایان تأییددریافت فرم 

 به همراه (پرستاری موجود در سایت دانشکدۀهای دانشجویی )نامهنامه با رعایت کامل دستورالعمل نگارش و تنظیم پایانصحافی پایان
دانشکده.  تعداد نسخ  آموزشآن به  اف در آن ذخیره شده باشد و ارائهدیورد و پی نامه در قالبکه فایل آخرین نسخه از پایان دیسی

 . شودمیبه دانشجو اعالم  آموزشدی توسط سی صحافی و

آن  ه و ارائۀمرکزی دانشگا ۀداک از کتابخاننامه در سایت ایرانثبت پایان تأییدیۀاخذ  –داک و اخذ کد مربوط نامه در سایت ایرانثبت پایان

رحله در این م .انجام شود آموزشنامه به دی پایانصحافی و سی ۀانجام این امر باید بعد از تحویل نسخ توضیح: دانشکده. آموزشبه 

 .داک ثبت کندخود را در ایران ۀنامشود که پایانشود، سپس به دانشجو اعالم میکنترل می آموزشصحافی و سی دی توسط  ۀنسخ

رخ جدید به تمام 4در  3قطعه عکس  4 ورو از کارت ملی به همراهسری تصویر پشت 2 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه و 2 ۀارائ
 دانشکده. آموزش

و ارائۀ نسخه صحافی، سی دی و  آموزشدانشجو با مراجعه به )دانشکده  آموزشحساب به فرم تسویه ۀارائتکمیل و  :1 ۀمرحل
 کند(.تحصیالت تکمیلی دانشکده دریافت می آموزشاین فرم را از  ،داکگواهی ثبت ایران

و  زشآموواحد تحصیالت تکمیلی دانشکده فرم فراغت از تحصیل دانشجو را صادر کرده به مدیریت محترم  :6 ۀمرحل

 کند.تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال می

 دانشگاه و پیگیری امر. آموزشمراجعۀ دانشجو به ادارۀ  :5 ۀمرحل

 

 

 و صفحه()در د نامهپرستاری بعد از دفاع از پایان التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀفرایند فارغ    

 
«صفحــه اول »         
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راه با هم نامهپایانالتحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد بعد از دفاع از فرایند فارغ

 سالهدر مهلت قانونی یک برخورداری از نمره مقاله

 دانشکده. آموزشبه « نامه بعد از جلسه دفاعگواهی اعمال اصالحات در پایان»تکمیل و ارائه فرم  :4 ۀمرحل
فاعیه( داوران جلسه دتوسط هیئتشده دفاع )موارد اعالم در اولین فرصت ممکن بعد از جلسه دفاعیه، اصالحات جلسه دانشجو باید)

 دریافت استاین فرم از سایت دانشکده یا آموزش قابل داوران برساند.( هیئت تأییدنامه اعمال کند و به را در پایان

  سال بعد از دفاع: تا یک حداکثرمقاله  نامه همراه با ارائهپایان شدن نمره نهایی :2 ۀمرحل

ات مربوط به مستند)از تاریخ دفاع تا تاریخ اخذ نمرۀ مقاله در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده(  سالهیکدر مهلت دانشجو باید 
موضوع در شورای  ،سپس دهد. ارائه آموزشپرینت کامل مقاله( با امضای استاد راهنما را به همراه با پذیرش یا چاپ مقاله )

 نامۀپایان ۀسوم )ردیف بعدی( نمر ۀبا رعایت مفاد مرحل بعدازآن،شود. تعیین میمقاله  ۀتحصیالت تکمیلی دانشکده طرح و میزان نمر
 .شودمیاو ثبت  ۀدانشجو قطعی شده و در کارنام

 منوط به رعایت موارد زیر: تحصیالت تکمیلی( آموزشنامه و صدور کارنامه )توسط پایان ۀثبت نمر :9مرحله 

 دانشکده. آموزشو تکمیل و ارائۀ آن به  آموزشنامه از سایت دانشکده یا تکثیر و صحافی پایان تأییددریافت فرم 

( به ستاریپر موجود در سایت دانشکدۀهای دانشجویی )نامهنامه با رعایت کامل دستورالعمل نگارش و تنظیم پایانصحافی پایان
 . دانشکده آموزشآن به  اف در آن ذخیره شده باشد و ارائهدیورد و پی نامه در قالبدی که فایل آخرین نسخه از پایانسی همراه
 . شودمیبه دانشجو اعالم  آموزشدی توسط سی نسخ صحافی وتعداد 

ی دانشگاه مرکز داک از کتابخانۀنامه در سایت ایرانثبت پایان تأییدیۀاخذ  –داک و اخذ کد مربوط نامه در سایت ایرانثبت پایان

نجام ا آموزشنامه به دی پایانانجام این امر باید بعد از تحویل نسخۀ صحافی و سی توضیح: دانشکده. آموزشآن به  و ارائۀ

ۀ خود را نامشود که پایانمی شود، سپس به دانشجو اعالمکنترل می آموزششود. در این مرحله نسخۀ صحافی و سی دی توسط 
 داک ثبت کند.در ایران

رخ جدید تمام 4در  3قطعه عکس  4 ورو از کارت ملی به همراهسری تصویر پشت 2 سری تصویر تمام صفحات شناسنامه و 2 ارائۀ
 دانشکده. آموزشبه 

و ارائۀ نسخه صحافی،  آموزشدانشجو با مراجعه به )دانشکده  آموزشحساب به فرم تسویه ۀارائتکمیل و  :1 ۀمرحل
 کند(.تحصیالت تکمیلی دانشکده دریافت می آموزشاین فرم را از  ،داکدی و گواهی ثبت ایرانسی

واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده فرم فراغت از تحصیل دانشجو را صادر کرده به مدیریت محترم  :6 ۀمرحل

 کند.و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال می آموزش

 دانشگاه و پیگیری امر. آموزش مراجعۀ دانشجو به ادارۀ :5 ۀمرحل

 و صفحه()در د نامهپرستاری بعد از دفاع از پایان التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدۀفرایند فارغ    

 
« دومصفحــه »         
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گارش و میظنت ۀنحولعمل ا دستور اهی دانشجوییانهمپایان    ن  

 دادکشنه رپستاری اراکمقطع کارشناسی ارشد 
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دریافت  واحد تحصیالت تکمیلیو فرم تعهدنامه را از  داورانهیئت تأییدیۀ، تا زمانی که برگ دیگرعبارتبه) 

 داکیراناخود را صحافی نکنید، نسخۀ سی دی آن را آماده نکنید و از ثبت آن در سایت  نامهپایان ایدنکرده

 نیز خودداری کنید.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دانشکدۀ پرستاری اراک باید گزارش نهایی دانشجویان کلیۀ رشته

نظیم ت نامۀ خود را طبق دستورالعمل زیر و نمونۀ پایانی آن آماده وپایان

یۀ نامه و تهکنند. رعایت این دستورالعمل، الزامی است. صحافی پایان

 الحات،داک بعد از دفاع و انجام اصآن و ثبت آن در سایت ایران دیسی

 باید با هماهنگی واحد تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام گیرد.

 



 

 

 

 دفترچۀ راهنمای تحصیلی: ویژۀ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ پرستاری اراک

   19       

 ترتیب صفحات:

 نامهروی جلد: عنوان و مشخصات پایان -4
 صفحۀ سفید -2

 اهلل الرحمن الرحیمبسم -3
 داورانهیئت تأییدیۀ -4
 نامهبرداری از پایاننامۀ بهرهآیین -5
 مشخصات: مشابه طرح روی جلد فارسیعنوان و  -6
 صفحۀ تقدیم -7
 در صورت لزوم و حداکثر در یک صفحه() یگزارسپاس -8
 چکیدۀ فارسی -3

 فهرست مطالب -40
 فهرست عالئم و اختصارات -44
 هافهرست جدول  -42
 فهرست نمودارها  -43
 هافهرست شکل -44

گذاری صفحات تا پایان فهرست با حروف الفبا در قسمت وسط و پایین صفحه شماره توضیح:

 شود.انجام می
 (5تا پایان فصل  4)فصل  نامههای پایانمتن گزارش شامل فصل -45
 فهرست منابع -46
 نامه و...ها: پرسشپیوست -47

بوط مستندات مرها یا آغاز صفحۀ فصل اول تا پایان پیوست گذاری از صفحۀ عنوانِشماره توضیح:

 شود.به مقاله با عدد فارسی در قسمت وسط و پایین صفحه انجام می
مراه گواهی به ه شدهچاپیا  شدهرشیپذمستندات مربوط به مقاله )پرینت کامل تمام صفحات مقالۀ ارسالی یا  -48

دازۀ یمات قلم و ان؛ الزم نیست تنظردیگیمارسال یا پذیرش یا چاپ آن با امضای استاد راهنما در اینجا قرار 
 باشد(. نامهانیپاآن و موارد دیگر در این قسمت مطابق با 

 چکیده انگلیسی -43
 عنوان انگلیسی: مشابه طرح پشت جلد انگلیسی  -20

 صفحه سفید -24
 نامه(پشت جلد )عنوان انگلیسی پایان  -22
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 توضیحات:

 های این دانشکده، سبز یشمی است.نامهرنگ جلد پایان* 

 مطابق قلم و اندازۀ طرح روی جلد که در نمونۀ زیر آمده  فارسی و صفحۀ عنوان فارسی:متن روی جلد * 

 گیرد:آرم دانشگاه در وسط و باالی صفحه قرار می چین باشد.آرم دانشگاه و تمام محتوای صفحۀ عنوان باید وسطاست. 
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 متریسانت 4/ 5                                                                   

                                                                           

 

 

 متریسانت 5/4                                       متریسانت 5                               

                                                                     

         

 

 متریسانت 3       

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

  دانشکده پرستاری اراک 
 حداقل یک سطر فاصله

  نامهپایان

 در رشته ................................ دوره ......................
 حداقل یک سطر فاصله

 عنوان:

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

 استادان راهنما() راهنمااستاد 
 ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... 

 

 حداقل یک سطر فاصله

 

  )استادان مشاور( استاد مشاور
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 حداقل یک سطر فاصله

 

 پژوهش و نگارش

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

 حداقل یک سطر فاصله

 ماه و سال
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 (کلمه 6* شیرازه به فارسی )شامل نام و نام خانوادگی دانشجو و عنوان، حداقل 

 نامهتوضیحات مربوط به صفحات پایان

 اهلل الرحمن الرحیمصفحۀ بسم  -4

ه شکل و باید ب در وسط صفحه( الرحمن الرحیماهلل بسم) گیرداین صفحه بعد از صفحۀ سفید قرار می

 آرایی شود. از به کار بردن هرگونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.ساده و مشخص، صفحه

، داوران در این صفحه قرار مشاور نامه با امضای استادان راهنما،تصویبداوران: هیئت تأییدیۀصفحۀ   -2

 شود.دانشکده دریافت می آموزشنامه از ن نمرۀ پایانگیرد. این صفحه بعد از قطعی شدمی

 شود.یدانشکده دریافت م آموزشنامه از نامه: این صفحه بعد از قطعی شدن نمرۀ پایانبرداری از پایاننامۀ بهرهآیین -3

: مشابه طرح روی جلد فارسی: کلیۀ مندرجات روی جلد با همان ترتیب فارسی عنوان و مشخصاتصفحۀ  -4

 گیرد.های روی جلد در این صفحه قرار میو قلمها فاصله

شان تقدیم نامه به ایاین صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان صفحۀ تقدیم: -5

 شود.می

ؤثری نامه به نحو ماین صفحه از افرادی که در انجام پایان در این صفحه اختیاری است. گزاری:صفحۀ سپاس -6

 شود.ی میگزارسپاس اند،کرده همکاری

 کلمه، شامل موارد زیر است: 300متن چکیده، حداکثر در یک صفحه و تا  چکیدۀ فارسی: -7

 عنوان مقاله -

متن چکیده: متن چکیده باید چهار بخش به شرح زیر داشته باشد و هر قسمت در یک پاراگراف و سطر اول با یک  -

 اهمیت مسئله و هدف تحقیق. مقدمه: متر تورفتگی باشد.سانتی

جزئیات عددی برجسته و مهم  نتایج: ها.گردآوری داده روش نمونه، تعداد نوع جمعیت یا مواد، ها:مواد و روش -

 گیرینتیجه باید ذکر شود با ذکر نتیجه آزمون آماری.
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 MeSHکلیدواژه( مطابق  6الی  3)بین  کلمات کلیدی -

ها و همچنین ها و عنوان بخشبخش ها،ها و عنوان فصلشامل فصل: فهرست مطالب صفحۀ فهرست مطالب-8

ک است شماره صفحه در مقابل هر ی الزم منابع، مستندات مربوط به مقاله و چکیده انگلیسی است. فهرست ها،زیربخش

 شود.آید در این صفحه ذکر نمیاز عناوین فهرست مطالب قید شود. * صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می

 های موجود در متن است.و صفحۀ جدول شماره : این صفحه شامل عنوان،هاصفحۀ فهرست جدول-3

 کسو ع نمودارها تصاویر، این صفحه شامل فهرست کلیۀها: و نقشه رهایتصو ها،صفحۀ فهرست شکل-40

 شود.موجود در متن است که همگی تحت عنوان شکل آورده می

 نامهمتن اصلی پایان-44

 زیر مشخص شود: ترتیببهنامه الزم است حداقل در پنج فصل متن پایان

 :مقدمه فصل اول 

  :متونمروری بر پژوهش و  هایدانستنیفصل دوم 

 هافصل سوم: مواد و روش 

 :جینتا فصل چهارم 

 :گیری ، نتیجهبحث فصل پنجم 
 

:زیر است ترتیببهنامه شامل پنج فصل پایان  
 

مقدمهفصل اول:   
شامل موارد زیر است:این فصل   

 بیان مسئله 

 مطالعهفرضیات و  سؤاالت ،اهداف 

 هاتعریف واژه 

این قسمت باید به این سؤال جواب داده شود که چرا  در بیان مسئله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است.
منطقی  روندیککلی در بیان مسئله رعایت  اصل ای است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیرد.مسئلۀ پژوهش مسئله

کل و شیوع مش بروز شود که:این مسئله معلوم می در که شروع آن با مشکل و ختم آن با تحقیق است.طوریاست به
است  دهدرآمصورت مسئله موضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به نیا گیرد؟کسانی را در برمی چه چقدر است؟
موفق  تا چه اندازه و هایی تاکنون به کار رفته است؟حلراه چه احتمالی مشکل چیست؟ لیدال ی داشته است؟و چه تحول

است عوارض ناشی از تداوم مشکل و فواید ناشی از اجرای تحقیق و  الزم بوده است و چرا این روش انتخاب شده است؟
 روشنی مطرح شود.کاربرد آن به
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باید با  اهداف صورت منطقی و با افعال رفتاری بیان شود.بینانه باشد و بهابهام و واقع بدون ،روشن اهداف باید صریح،
 و سؤاالت پژوهش هماهنگ باشد. هیفرض عنوان بیان مسئله،

بنای گویی باشد و زیردار نوشته شود و حاوی یک پیشصورت یک جملۀ خبری و تا حد امکان جهتفرضیه و سؤاالت به
 شود.جای فرضیات، سؤاالت تحقیق ذکر میمطالعات توصیفی به رد علمی داشته باشد.

 طور دقیق و واضح و با کلمات ساده آن را تعریف کرد.در تعریف نظری متغیرها باید از یک مرجع معتبر استفاده کرد و به
 گیری با کلمات ساده و واضح بیان شود.اندازهصورت واقعیاتی قابلتعریف عملی متغیر به

ها جمالتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند و مسئلۀ پژوهش بر فرضپیش
تصادف طبیعی برحسب حوادث ها دالیل پیشین دارند،ۀ پدیدههم ها،فرضبر اصول پیش بنا اساس آن بنا شده است.

 نیستند و احتماالً بنا بر دالیلی هستند.
 

 متونمروری بر پژوهش و  هایانستنیدفصل دوم: 
ای انجام ریزی برو مقاالت مرتبط با موضوع که در انتخاب موضوع و برنامه کتب ی و نتایج متون،بررس مروری بر متون:

گیری عمومی و خأل موجود در جهینت ای از نکات اصلی،حقیقت مروری بر مطالعات، خالصه در طرح مؤثر بوده است.
داکثر ح که( با ذکر مرجع) یمطالعاتبحث را به  اول دهی مرور مطالب،هنگام سازمان در کاربرد در تحقیق است.مطالعات و 

ذکر نام نویسندۀ موردنظر و سال تحقیق او نیز در متن ضروری  ضمناً ارتباط را با مطالعۀ حاضر دارند اختصاص دهید.
حث کلی ای از این نظرات و بباید همراه با خالصه بلکه لف نیست،قول از مراجع و منابع مختفصل صرفاً به نقل نیا است.
 که خواننده را مطلع کند.نحویبه باشد،

 

 هافصل سوم: مواد و روش
 این فصل متناسب با نوع رشته شامل موارد زیر است:

 نوع پژوهش 

 جامعۀ پژوهش 

 محیط پژوهش 

 نمونۀ پژوهش 

 گیریروش نمونه 

 حجم نمونه و روش محاسبۀ آن 

 مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه 

 معرفی ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار 

 روش گردآوری اطالعات 

 داری موردنظر(و سطح معنی مورداستفادههای آماری با ذکر آزمون) هاوتحلیل دادهروش تجزیه 

 های پژوهشمحدودیت 

 مالحظات اخالقی 
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 فصل چهارم: نتایج
نظیم های حاصل از پژوهش تاین بخش تنها بر اساس یافته مطالب این فصل شامل بیان نتایج حاصل از تحقیق است.

 داولج متن،) متفاوتاز ذکر اطالعات یکسان در الگوهای  دیبا و نمودارهاست. جداول شود و شامل اطالعات نوشتاری،می
ها در ابتدا با جمالت ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول ضروری است یافته البته شود. زیپره( و نمودار...

نطقی و متناسب م ترتیببهصرفاً نتایج  لذا ،هاآنها اختصاص دارد نه تفسیر فصل به بیان یافته نیا و نمودار استناد شود.
 گویی پرهیز شود.گردد و از تناقضبا اهداف و فرضیاتی که بیشتر در پروپوزال طراحی شده بیان 

 

 گیری نتیجه و فصل پنجم: بحث
ی خود هادگاهها و دیکاربرد علمی تحقیق و آموخته ،هایافته کاربرد ها،محدودیت ،باید نقاط قوت تحقیق در این فصل

یراتی در آن کنید چه تغیخواستید دوباره همین پروژه را پیشنهاد اگر می»این نکته که  را بیان کنید. نسبت به مطالعه
ل شامل فص نیا الزم است. و تحلیل  نتایج بدون تکرار و بدون ذکر اعداد و ارقام ریتفسکنید. ذکر را  «دادید و چرا؟می

 های زیر است:قسمت
  هایافتهکاربرد  و گیریبحث، نتیجه

 خود، ظریاتن بسط با ها در قالب یک پاراگراف،ترین یافتهارائۀ مهم ابتدا قسمت اول بحث پاسخ به سؤاالت پژوهش است.
تحقیق  جیتان های دیگران،های خود و مقایسۀ آن با سایر مطالعات و اینکه در بین دانش موجود و یافتهگیری از یافتهجهینت

 حاضر چه جایگاهی دارد؟
ی طور ود،شبندی ارائه میصورت دستهاین قسمت نتایج اختصاصی و مهم به در شود.گیری در آخر بحث آورده مینتیجه

 نامه را به دست آورد.های مهم پایانکه خواننده با خواندن آن بتواند یافته
های خود تواند بر اساس یافتهای که بر موضوع مورد بررسی داشته است میبا توجه به احاطه سندهینو ،هایافتهدر کاربرد 

 ه دهد.و ... ارائ صنعت ،آموزش ،تیریمد ی و ...را در بالین،متدولوژ ی پژوهش،ابزارها اداتی جهت استفاده از نتایج،پیشنه
تناد اشاره و پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی به اس شدهانجامجواب در رابطه با تحقیق در قسمت پیشنهادات به مسائل بی

حققان های تحقیقاتی جدید پیش روی سایر محقیقت در این بخش زمینه در شود.در این تحقیق ارائه می آمدهدستبهنتایج 
 باید از دل این تحقیق بیرون آمده باشد. شنهادهایپ شود.گذاشته می

. های کوتاه استصورت عبارتشود و مطالب عموماً منقطع و بهاختصار بیان میروش کار به معموالً  در پروپوزال،
طور به ، روان، با جزئیات کامل وکدستالذکر با متن یضمن رعایت تمام موارد فوق دیبا نامه،که در نگارش پایاندرصورتی
کر در آن الذفصل چنان با جزئیات باید شرح داده شود که تمام موارد فوق نیا مراحل تحقیق نوشته شود. تمام مبسوط،

 دومل بخش فص هر روش را در تحقیق دیگری تکرار کند. نیا ند بدون ابهام،مستتر باشد و ضمناً هر فرد دیگری بتوا
 .نگاشته شود لیتفصبههای فرعی تواند با تعیین زیرعنوانیم روش تحقیق(،)

 
 (references) : فهرست منابع42

زار مدیریت منابع افشود و جهت نوشتن منابع صرفاً از نرمنویسی ونکوور تنظیم مینگارش منابع بر اساس سیستم رفرنس
فارسی از  اعداد منظور اشاره به منابع در متن،به استفاده شود. Reference managerیا  dnE etoNازجمله 

ی که مانز منابع در انتهای متن آورده شود. ستیل گذاری شوند.ورود در متن شماره ترتیببهپرانتز استفاده شود و منابع 



 

 

 

 دفترچۀ راهنمای تحصیلی: ویژۀ دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکدۀ پرستاری اراک

   26       

هفت نویسنده  که هفت یا بیشتر ازتعداد نویسندگان شش یا کمتر از شش نویسنده باشد تماماً در منبع نوشته و درصورتی
 هینما Index Medicusی مجالتی که در برا اضافه شود."etal"شش نویسندۀ اول را نوشته و لفظ  نام باشد،
 ام مخفف و اگر مجله نمایه نشده باشد از نام کامل آن استفاده شود.اند از نشده
 جو کنید:وتواند در آدرس زیر جستمی را end noteافزار نرم

http://www.endnote.com/support/enstyles.asp 

افزار نرم reference manager جو کنید:وتواند در آدرس زیر جستمی را   

http://www.refman.com/support/rmstyles.asp 

 نحوۀ نوشتن چند نمونۀ منبع:

 مقاله:

Fernandez R,Griffiths R,muri P.A comparison of late night and early 

morning removal of short-term urethral catheters.JBI Rep2003;1:1-16. 

 کتاب

Ringsven MK,bond D.Gerontology and Leadership Skills for 

Nurses.2nded.Albany:Delmar Pubblishers,1996 

 منابع فارسی:

Faramarz F,Roghani M,Khalilizad M, [The effect of oral feeding of Allium 

ursinum L.on thoracic aorta contractile response in diabetic in rats].AMUJ 

2010,12(4):65-73 

ی نگارش منابع فارسی به انگلیسی باید از چکیدۀ برا صورت انگلیسی و با تاریخ میالدی نوشته شود.منبع فارسی باید به
از زبان مقاله  عنوان کهدرصورتی قبول نیست.این مواقع ترجمۀ شخصی نویسنده قابل در استفاده کرد. هاآنانگلیسی 
در کروشه قرار گیردترجمه شده انگلیسی  بهدیگری   
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نکات زیر توجه فرمایید: به جهت استفاده از راهنمای این روش منابع،  

:شدهترجمهکتاب   

Nase SH.Three muslim hakim:Translate by Arm A.Tehran,Iran.Yeganeh 

publication;2001. 

 فصلی از کتاب:

Ben-Asher Y,Meisler D.Towards a source level compiler:source level 

modulo scheduling.In:program Analysis and Compilation,Theory and 

practice Essays 

Dedicated to reinhard Wihelm on the occasion of his 60th 

birthday:springer;2007.p.328-60 

:تیساوب  

Patty D,Cashin WE,Aleamoni LM,Pratt DD.Thinking about teaching 

evaluations. [cited 2007 Dec 19].Available 

from:http://www.oberlin.edu/cot/pdweval.htm 

 

 مقاله در کنفرانس:

Raefiee M,Seif M.A survey of factors related to faculty evaluation in Arak 

University of Medical Education;2003 May 1-3;Tehran;Iran 

نامه:پایان  

Karami R.A survey of relation of learning styles with studying and learning 

methods among high school students of charoimgh. [MSc thesis].Tabriz 

University,2003 
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ها:پیوست-43  

ها باشد این بخش بعد از فهرست منابع و قبل از مستندات مربوط به مقاله آورده که احتیاج به پیوستدرصورتی
شود.می  

 
چکیدۀ انگلیسی:-44  

ۀ نامه یا رساله در چکیدعنوان پایان ذکر گیرد.زبان انگلیسی قرار می در این صفحه ترجمۀ چکیدۀ فارسی به
.استثنای حروف اضافه بزرگ تایپ شودعنوان انگلیسی حرف اول کلمات به در انگلیسی الزامی است.  

 
عنوان انگلیسی مشابه طرح جلد انگلیسی:-45  

متن پشت جلد انگلیسی )مطابق قلم و اندازۀ طرح روی جلد که در زیر آمده است( آرم دانشگاه و تمام محتوای 
:گیردآرم دانشگاه در وسط و باالی صفحه قرار می باشد.چین صفحه عنوان باید وسط  
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سانتی متر 3                                                            

Arak University of Medical sciences  
 

Faculty of ………...                                                                            
 

 حداقل یک سطر فاصله
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Titel: 
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Month and years  

Times New Romans  
16 bold 

Times New Romans  
18 bold 

Times New Romans  
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Times New Romans  
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Times New Romans  
14 bold 

Times New Romans  
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Times New Romans  
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Times New Romans  
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Times New Romans  
15 
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15 
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15 
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نامه و رسالهویرایش صفحات پایان  

چینی شود. تا صفحۀ آغاز فهرست و حروف پیتا wordنامه یا رساله باید با برنامۀ کلیۀ مطالب و مندرجات پایان
صورت ساده و بدون استفاده دو رو تایپ شود. تمام صفحات باید به a4 رو و در ادامه تمام صفحات روی کاغذیک

 spacing کلیک رویمنوی ابزار و  در paragraphاستفاده از قسمت  با از کادر و یا سرصفحه تایپ شود.
ها عالمت بزنید. بدین ترتیب فاصلۀ منظم در تمام پاراگراف afterو  beforeهای در خانه را autoۀ برنام

 از صفحات نباید حاشیه داشته باشند. کدامهیچها نیست. به تورفتگی خط اول پاراگراف ازین شود.حفظ می
 است. Times Newو برای انگلیسی نوع قلم  B لوتوسبرای متن فارسی  مورداستفادهنوع قلم 

 به شرح زیر است: نامههای مختلف پایانو نوع قلم بخش اندازه
 44 نازک لوتوس B متن فارسی
 48 تریت B عنوان فصل

 bold 46 لوتوس B تیترهای اصلی
 bold 44 لوتوس B تیترهای فرعی
 42 لوتوس B چکیده فارسی

 bold 42 لوتوس B عنوان جدول یا شکل
 42 حداکثر نازک لوتوس B متن جدول
 40 حداکثر نازک لوتوس B جدولزیرنویس 

 40 نازک لوتوس B پاورقی فارسی

 Times New Roman 8 پاورقی انگلیسی
 Times New Roman bold 43 عنوان چکیده فارسی
 Times New Roman 42 متن چکیده انگلیسی

 43 نازک لوتوس B فهرست منابع فارسی/عربی
 Times New Roman 42 فهرست منابع انگلیسی

 گذاریبندی و فاصلهحاشیه 

متر است. این حاشیه باید سانتی 5/2متر و حاشیۀ سمت باال برابر سانتی 3های سمت راست، چپ و پایین حاشیه-
 نامه رعایت شود.در سرتاسر پایان

 4نامه باید برابر ۀ سطرها در تمام پایانفاصل باشد. سطر 22 حداقل و 27 حداکثرتعداد سطرها در هر صفحه 
 ( باشد.single) متریسانت

 که در قسمت باال توضیح داده شد استفاده شود. spacingفاصلۀ بین عناوین با متن و با متن بعد از روش 
 که در قسمت باال توضیح داده شد استفاده شود. spacingها از روش ها و فرمولبین متن و جدول

 ندارد. ازین spacingو جدول(  نقشه بین عنوان جدول )شکل،

 ها و ...فرمول ها،شکل ها،جدول ها،گذاری بخششماره
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ی فصل در سمت راست و شماره بخش شماره کهطوریبه شوند.گذاری میها به عدد شمارهها و زیربخشبخش
 :مانند ؛شودبعدازآن آورده می

 4از فصل  2از بخش  3یعنی زیربخش  3-2-4
 4از فصل  2بخش از  3از بخش  4یعنی زیر بخش  4-3-2-4

 در صورت نیاز از حروف الفبای فارسی یا خط تیره استفاده شود. ازآنپس رقم است. 4ها حداکثر حد مجاز شماره
در همین شکل در فصل سوم  مثالً صورت فوق است.ها نیز بهو نقشه نمودارها ها،جدول ها،گذاری شکلشماره

 شود.می نوشته( 40-3صورت )به
جدول  صورتبه« ب»دومین جدول در پیوست  مثالعنوانبه شود.گذاری میروف الفبای فارسی نامها با حپیوست

ها نیز عدد سمت راست بیانگر شمارۀ فصل و عدد سمت گذاری روابط و فرمولی شمارهبرا شود.نوشته می 2-ب
 شود.می نوشته 4-3صورت مثالً اولین رابطه در فصل سوم به مانند ؛چپ شمارۀ رابطۀ موردنظر است

 هاها و شکلجدول
داخل پرانتز به عدد  در آیند،ی که در متن میترتیببهصورت جداگانه و ها در هر فصل بهها و شکلجدول
 شوند.گذاری میشماره

 در انتهای عنوان جدول یا شکل ذکر شود. مرجع یا تصویری از مرجعی آورده شده است، شکل چنانچه جدول،
 ها در متن ارجاع شده باشد.ها و جدولالزم است به کلیۀ شکل نیهمچن

 شود.عنوان جدول در باالی جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می
 جدول باید فاقد خطوط عمودی و حداقل خطوط افقی باشد.

ه یک منحنی داشتکه نمودار بیش از ی عمودی و افقی باید کامالً مشخص باشند و درصورتیمحورها در نمودارها،
خاکستری  کارگیری طیف رنگیها باید با بهیمنحن وسفید،توجه به استفاده از چاپ سیاه با باشد به راهنما نیاز دارد.
 از یکدیگر متمایز شوند.

 اعداد و کلمات به فارسی نوشته شود. تمام ها خودداری شود.ها و شکلاز درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول

 ا زیرنویسپاورقی ی
 در رد.تواند در همان صفحه ارائه ککه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد توضیح را میدرصورتی

س شود و در زیرنویصورت کوچک در باال و سمت چپ آن تایپ میای که بهاین صورت عبارت یا واژه توسط شماره
 شود.توضیح مربوط به آن شماره ارائه می

 است. 8و انگلیسی  40قلم زیرنویس فارسی اندازۀ 
 پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود.

 ای است.صورت صفحهگذاری پاورقی بهشماره

 درج لغات التین در متن فارسی
ر ه شود و دالمقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحاً معادل فارسی آن آوردحتی

 صورت لزوم معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.
در مواردی که الزم است از کلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود ابتدا معادل فارسی آن نوشته شود و 

 .شودگیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیس در پاورقی آورده میسپس حروف اختصار در پرانتز قرار می
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 آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد.
 اشد.تر از اندازۀ قلم فارسی بکلمات انگلیسی در متن فارسی اندازۀ قلم آن دو شماره کوچک در صورت استفاده از

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://portal.arakmu.ac.irنشانی سایت اینترنتی دانشکده: 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه جهت استفادۀ شده از صفحات پایاننمونۀ طراحی

و  هادانشکده در قسمت فرم دانشجویان در سایت اینترنتی

 فرایندها بارگذاری شده است.
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 پیوستهای این دفترچه

نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب آیین .4

ریزی علوم پزشکی مورخ جلسه شورای عالی برنامهوسومین چهل

41/6/4913 

 

دو ) ای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدتعهدنامه اخالق و رفتار حرفه .2
نام در آموزش دانشکده، در اختیار دانشجو قرار نسخه از این فرم در زمان ثبت

یک نسخه کند. گیرد. دانشجو بعد از مطالعه فرم، هر دو نسخه آن را امضا میمی
 شود و نسخه دیگر نزد دانشجو باقیاز فرم در پرونده آموزشی دانشجو بایگانی می

 ماند(.می

 

های موردنیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فرمنمونه .9

های موردنیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری. فرمنمونهپرستاری 

موردنیاز دانشجویان در سایت اینترنتی دانشکده )منوی های همواره آخرین نسخۀ فرم
  .ها از ادارۀ آموزش نیز قابل دریافت استتحصیالت تکمیلی( در دسترس است. این فرم

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


	نهایی (Recovered).pdf (p.1-35)
	2.pdf (p.36-53)
	3.pdf (p.54-60)

