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 ثٝ ٘بْ خذا

 

شتي ردماني   بابلدااگشنه علىم زپشكي وخدمات بهدا
 رپستاری و مامائيدادکشنه  

 
 کارضٌاسی ارضذ  پایاى ًاهِدستَر العول ًگارش 

   معاونت آمىزشي
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 راٌّوای ًگارش

 داًطدَی گزاهی  

 / سػبِٝ٘بٔٝايٙه وٝ ثٝ يبسي خذاٚ٘ذ ٔشقبَ ثب ٌزسا٘ذٖ ٔشاحُ آٔٛصؿي للذ سذٚيٗ ٚ ٍ٘بسؽ دبيبٖ 

دبيبٖ ٘بٔٝ ييذ. فشٔبدلز ٔغبِقٝ ٝ سحليّي خٛد سا داسيذ ثٝ ؿٕب سٛكيٝ ٔي ؿٛد، ٔغبِت ايٗ سإٞٙب سا ث

سؿشٝ ٚ ٔمغـ سحليّي ٔشثٛعٝ ٔي ثبؿذ، وٝ ثٝ فٙٛاٖ ثخـي اص فقبِيز ٞبي الصْ ثشاي اخز دسػٝ دس 

ثحض ٚ ٘شيؼٝ   سٚؽ سحميك، ٔشاحُ سحميك،  ؿبُٔ ؿٙبػبئي، عشح ٔؼئّٝ فّٕي، ثيبٖ فشضيٝ، ٞذف،

ٌيشي اػز، ِزا ثبيؼشي ثٝ عٛس ٔٙغمي ٚ فّٕي ٍ٘بؿشٝ ؿٛد. يىي اص دالئُ سٟيٝ ايٗ سإٞٙب ايؼبد 

كفحٝ دشداصي دبيبٖ ٘بٔٝ سحليّي دا٘ـؼٛيبٖ ٕٞبٍٞٙي اص ٘ؾش ؿىُ ؽبٞشي، ٘حٜٛ سبيخ، كحبفي ٚ 

د ٘ـٛ، ثٝ ٘حٛي وٝ ؿيٜٛ ٞبي سذٚيٗ دبيبٖ ٘بٔٝ دس سؿشٝ ٞبي ٔخشّف دچبس سـشز اػزدٚسٜ سىٕيّي 

، الصْ اػز دا٘ـؼٛيبٖ دبيبٖ ٘بٔٝ خٛد سا ثٝ صثبٖ ٌشددٚ سب حذ أىبٖ اػشمالَ فّٕي سؿشٝ ٞب ٘يض حفؼ 

اص اػشب٘ذاسدٞبي سقييٗ ؿذٜ، ثشخٛسداس ٘جبؿذ ٔٛسد لجَٛ دا٘ـٍبٜ وٝ  ذ. دبيبٖ ٘بٔٝ ايوٙٙفبسػي سٙؾيٓ 

 لشاس ٘خٛاٞذ ٌشفز.

 یک پایاى ًاهِ ) تِ تزتیة (   اخشاء

 صيش ٔي ثبؿذ: اػضاي ٞش دبيبٖ ٘بٔٝ ثٝ سشسيت داساي

 ػّذسٚي  -1

 كفحٝ ي ػفيذ -2

 000ثؼٓ ا -3

 (ٔٙذسػبر سٚي ػّذكفحٝ فٙٛاٖ ) -4

 ٝ دفبؿسبئيذيٝ افضبي ٞيبر داٚساٖ حبضش دس ػّؼ -5

 ) دس يه كفحٝ(سمذيٓ  -6

  اسيضػذبػٍكفحٝ  -7

 چىيذٜ اٍّ٘يؼي  وفبسػي چىيذٜ  -8
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  ٔٙذسػبرفٟشػز  -9

 )دس كٛسر ٘يبص(  ٞب ٘ـب٘ٝ فٟشػز فالئٓ ٚ -10

 )دس كٛسر ٘يبص( فٟشػز ػذاَٚ -11

  ٚ ٘مـٝ ٞب فٟشػز ٕ٘ٛداسٞب، فىؼٟب-12

دس لبِت يه فلُ  وٝ ٞش يه اص ايٟٙبٔشٗ اكّي دبيبٖ ٘بٔٝ وٝ ؿبُٔ لؼٕشٟبي صيش ٔي ثبؿذ-13

 :آٚسدٜ ٔي ؿٛ٘ذ 

 فلُ ٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔمذٔٝ ، وّيبر ، ثيبٖ ٔؼئّٝ ٚ ٔشٚس ٔغبِقبر  -1

 )سٚؽ سحميك(فلّٟبي ٔشثٛط ثٝ وبس اكّي سحميك -2

 ٘شبيغ  -3

 ثحض -4

 ديبْ دظٚٞؾ -5

 ديـٟٙبدار -6

  فٟشػز ٔٙبثـ ٚ ٔأخز -14

 ) دسكٛسر ٘يبص(ديٛػشٟب  -15

ىيذٜ ثٝ اٍّ٘يؼي )اِضأي اػز(: چىيذٜ اٍّ٘يؼي ثبيذ سب حذ أىبٖ سشػٕٝ چىيذٜ فبسػي ٚ چ -16

 ؿبُٔ وّٕبر وّيذي ثبؿذ.

 عجك فشْ ديٛػز( -كفحٝ فٙٛاٖ اٍّ٘يؼي )اِضأي اػز -18

 عجك فشْ ديٛػز( -. )اِضأي اػزدـز ػّذ -19
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 (.فغف ػّذ ) اِضأي اػز -20

 اؽٟبس ٘بٔٝ دا٘ـؼٛ   -21

 ح ٚ سىظيش ٚ ٔبِىيز ٘شبيغ حك چب -22
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 اطالعات کلی:

 هطخصات خلذ پایاى ًاهِ: 

  .ٔيّيٕشش  ثب سٚوؾ چشْ ٔلٙٛفي )ٌبِيٍٙٛس( ٔي ثبؿذ 3سب  2ػٙغ ػّذ اص ٔمٛا ثب ضخبٔز  -

 ٔي ثبؿذ. آثي ػبدٜ وبسثٙيدس ٔمغـ وبسؿٙبػي اسؿذ سً٘ ػّذ  -

 اػز. A4 بغزلغـ ػّذ ٘يٓ ػب٘شي ٔشش ثضسٌشش اص لغـ و -

  چبح ٔيٍشدد. Titrثب لّٓ  ٘ٛؿشٝ ٞبي سٚي ػّذ ثلٛسر صسوٛة -

دس فغف ػّذ فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ ، ٘بْ دا٘ـؼٛ ٚ ػبَ دسع ٌشدد.) دس كٛسر عٛال٘ي ثٛدٖ فٙٛاٖ دبيبٖ 

  ٘بٔٝ، لؼٕشي اص فٙٛاٖ روش ؿٛد(

 رٍی خلذ

) دشػشبسي ٚ ٔبٔبيي فبعٕٝ ذٜ٘بْ دا٘ـى، ثبثُ  فّْٛ دضؿىي ؿبُٔ آسْ دا٘ـٍبٜ ،كفحٝ سٚي ػّذ

ٔمغـ ٚ سؿشٝ ٘ٛيؼٙذٜ  ، ٚ ٔـبٚس ذ سإٞٙبيسب٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي اػ فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ، ،اِضٞشا)ع( سأؼش(

 ٚ سبسيخ سٟيٝ دبيبٖ ٘بٔٝ ٔي ثبؿذ. 

 اٍلیي صفحِ :  تسن اهلل الزحوي الزحین 

 بدس ٚ سضئيٙبر ٔخشّف خٛدداسي ؿٛد.اص ثىبس ثشدٖ و ثـىُ ػبدٜ ٚ ٔـخلي كفحٝ آسائي ٌشدد ٚ    

 صفحِ )هٌذرخات رٍی خلذ(دٍهیي 

، ٘بْ ٚ ) دشػشبسي ٚ ٔبٔبيي فبعٕٝ اِضٞشا)ع( سأؼش(، ٘بْ دا٘ـىذٜثبثُ  فّْٛ دضؿىي ؿبُٔ آسْ دا٘ـٍبٜ

)ٔب٘ٙذ كفحٝ اكّي ثب  ٘بْ خب٘ٛادٌي اػبسيذ سإٞٙب، ٔـبٚس ٚ ٘ٛيؼٙذٜ ٚ سبسيخ سٟيٝ دبيبٖ ٘بٔٝ ٔي ثبؿذ

فبسي ٔبؿيٙي ٚ دػشي چٖٛ فٙبٚيٗ دبيبٖ ٘بٔٝ ٞب دس ثب٘ىٟبي اعال .روش ٘بْ ٔـبٚسيٗ دس ايٗ كفحٝ( 
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حفؼ ٔي ؿٛد الصْ اػز ضٕٗ سػب ثٛدٖ، ٔخشلش ثبؿذ. يه دبيبٖ ٘بٔٝ / سػبِٝ ثيؾ اص يه فٙٛاٖ ٕ٘ي 

 سٛا٘ذ داؿشٝ ثبؿذ ٚ فٙٛاٖ سلٛيت ؿذٜ ثب فٙٛاٖ دسع ؿذٜ دس دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ فيٙبً يىي ثبؿذ.

 اظْارًاهِ داًطدَ

ٝ حبكُ سالؽ ٚي ثٛدٜ ٚ كحز ٔٙذسػبر آٖ سا الشاس دس ايٗ ثشي دا٘ـؼٛ الشاس ٔي وٙذ وٝ دبيبٖ ٘بٔ

 .ٔي وٙذ

 چاج ٍ تكثیز ٍ هالكیت ًتایح

دشػشبسي ٚ ٔبٔبيي  افالْ ٔي وٙذ وٝ وّيٝ حمٛق دبيبٖ ٘بٔٝ ٔشقّك ثٝ دا٘ـىذٜدس ايٗ ثشي دا٘ـؼٛ 

 .ػزثٛدٜ ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ وذي ٚ اػشفبدٜ اص آٖ سٟٙب ثب اػبصٜ ٘ٛيؼٙذٜ ٔؼبص افبعٕٝ اِضٞشا)ع( سأؼش

 تقذین 

ايٗ كفحٝ اخشيبسي اػز ٚ اخشلبف ثٝ روش ٘بْ فشد يب افشادي داسد وهٝ دبيهبٖ ٘بٔهٝ ثهٝ ايـهبٖ سمهذيٓ       

أب ثب سٛػٝ ثٝ ؿئٛ٘بر ّٔي ٚ فشٞٙهً    ؿٛد. اٌش چٝ ٔشٗ ايٗ كفحٝ ثٝ ػّيمٝ ؿخلي ثؼشٍي داسد، ٔي

 د سإٞٙب لشاس ٌيشد. اػشبٔشٗ آٖ ٔٛسد سأييذ الصْ اػز اػالٔي وـٛس 

 : داٍراىّیات تائیذ 

ثيبٍ٘ش  وٝ  ٔؼئَٛ سحليالر سىٕيّي دا٘ـىذٜٚ  اٖاػشبد سإٞٙب ٚ ٔـبٚس ٚ داٚسسلٛيت ٘بٔٝ ثب أضبي 

 .اػزوّيبر دبيبٖ ٘بٔٝ 

 اریشاسگپصفحِ س

        ايٗ كفحٝ اخشيبسي اػز. دس ايٗ كفحٝ اص افشادي وٝ دس ا٘ؼبْ دبيبٖ ٘بٔٝ ثٝ ٘حٛ ٔؤطشي ٕٞىبسي 

 ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ػذبػٍضاسي ٔي ؿٛد. 
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  فارسی  چكیذُ

چىيذٜ . وٙذ  خٛا٘ٙذٜ سا ثٝ ٔغبِقٝ آٖ فاللٕٙذ ٔي سٛا٘ذ  ٘بٔٝ اػز وٝ اص دبيبٖ چىيذٜ ثخؾ ٟٕٔي

 ثذيٗ كٛسر سذٚيٗ ؿٛد :ثبيذ دس فيٗ وٛسبٜ ثٛدٖ 

  ٖفٙٛا 

  صٔيٙٝ ٚ ٞذف 

  سٚؽ سحميك 

 يبفشٝ ٞب 

  ٘شيؼٝ ٌيشي 

 وّٕبر وّيذي 

 ٘ىبر صيش سفبيز ؿٛد:  آٖ دس ٍ٘بسؽٚ يه كفحٝ ثبؿذ چىيذٜ ثبيذ دس 

  اػشفبدٜ ؿٛد. سٚؿٗ  ٚ فجبسار ػّيغ، آؿٙب، ثب ٔقٙي ٚ ٞب وّٕٝاص ٔشٗ چىيذٜ دس 

 ٖاؿبسٜ ثٝ ٚ  ٘بٔٝ ثٝ سٟٙبيي ٌٛيب ٚ ٔؼشمُ ثبؿذ. دس چىيذٜ اص روش ٔٙبثـ چىيذٜ، ػذا اص دبيب

 ػذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب اػشٙبة ؿٛد.

 ٘بٔٝ خٛدداسي ؿٛد. بر ٔشثٛط ثٝ دبيبٖدس چىيذٜ اص دسع ٔـخل 

 ٝٞب، ٘شبيغ ٚ  ٞب، فشضيٝ ٞب( ٚ اكغالحبر ػذيذ يب ٘ؾشيٝ چىيذٜ ثبيذ سٚي اعالفبر سبصٜ ) يبفش

اِجشٝ ديبْ حبكُ اص سحميك ا٘ؼبْ ؿذٜ ٚ ٔخبعجيٗ ٔـخق ؿٛد.  ديـٟٙبدٞب ٔشٕشوض ؿٛد.

ميك ثبؿذ ٘ٝ اص ثشسػي ٔشٖٛ ٚ يب الصْ ثٝ روش اػز وٝ ديبْ سحميك ثبيذ ثشٌشفشٝ اص ٘شبيغ سح

 ػبيش سحميمبر .

 الصْ اػز چىيذٜ فبسػي ٚاٍّ٘يؼي اص ٘ؾش ٔحشٛا يىؼبٖ ثبؿذ.  

  اص اٍِٛي "وّٕٝ ثبؿذ ٚسشػيحب 5سب  3ثبيذ وّٕبر وّيذي MESH اػشفبدٜ ؿٛد.  

   ٘بٔٝ ٞؼشٙذ. ثٙبثشايٗ ثبيذ دس حذ أىبٖ  سإٞٙبي ٘ىبر ٟٔٓ ٔٛػٛد دس دبيبٖوّيذي وّٕبر

 د وٝ ٔبٞيز، ٔحشٛا ٚ ٌشايؾ وبس سا ثٝ ٚضٛح سٚؿٗ ٕ٘بيذ. ٛٞب ا٘شخبة ؿ وّٕٝ
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 ْافْزست

، فٟشػز ، فٟشػز فالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبدبيبٖ ٘بٔٝ / سػبِٝ ثششسيت فٟشػز ٔغبِت فبسػي ثقذ اص چىيذٜ

              فٟشػشٟب لشاس ٔي ٌيش٘ذ. دس فٟشػز ٔغبِت كفحبر اِٚيٝ دبيبٖ ٘بٔٝ  ، فٟشػز اؿىبَ ٚ ػبيشػذاَٚ

شػز ٔغبِت ثبيذ فيٙبً ثب فٙبٚيٗ ٟفٙبٚيٗ روش ؿذٜ دس ف روش ٕ٘ي ؿٛد. ) سمذيش ، سمذيٓ ، چىيذٜ ٚ...(

 . خٛد ٔشٗ ٔغبثمز وٙذ

  دس فٟشػشٟب ثيٗ دٚ فٙٛاٖ دـز ػش ٞٓ ثبيذ فبكّٝ ثيـششي ثبؿذ وٝ دٚ فٙٛاٖ سا اص يىذيٍش

             ثبيذ فبكّٝ ٔقِٕٛي ثىبس ثشدٜ ٔشٕبيض وٙذ ِٚي ثشاي يه فٙٛاٖ وٝ ثيؾ اص يه خظ اػز

 ؿٛد ٚ ؿٕبسٜ كفحٝ دسخظ دْٚ روش ؿٛد.

 فبسػي، ػذاَٚ، اؿىبَ ٚ ػبيش فٟشػشٟب ثب حشٚف ، فالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبفٟشػشٟبي ٔغبِت              

 ؿٕبسٜ ٌزاسي ؿٛد.

  ،دس كٛسر ٘يبص( ٚ چىيذٜ اٍّ٘يؼي وٝ ثذ٘جبَ ٔشٗ اكّي) ديٛػشٟبثششسيت ٔشاػـ              

دبيبٖ ٘بٔٝ / سػبِٝ لشاس ٔي ٌيش٘ذ ثلٛسر سيششي ٔؼضا اص فلَٛ ديٍش دبيبٖ ٘بٔٝ / سػبِٝ دس 

 فٟشػز ٔغبِت سبيخ ٔي ؿٛ٘ذ.

 هتي اصلی پایاى ًاهِ

 :يه فلُ آٚسدٜ ٔي ؿٛ٘ذ دس لبِت "سشػيحب  وٝ ؿبُٔ لؼٕشٟبي صيش ٔي ثبؿذوٝ ٞش يه اص ايٟٙب  

 :  1فصل  

 (هقذهِ ٍ سهیٌِ  )  کلیات  -1

 الف ( هقذهِ 

ٞذف اص ٘ٛؿشٗ ٔمذٔٝ ايٗ اػز وٝ صٔيٙٝ اعالفبسي الصْ ثشاي خٛا٘ٙذٜ فشاٞٓ آيذ. دس عَٛ ٔمذٔٝ ثبيذ 

، ػبدٜ ٚ ثغٛس فٕيك ٚ ػٟز يبفشٝ ثٝ خٛا٘ٙذٜ ٔقشفي ؿٛد. ػقي ؿٛد ٔٛضٛؿ سحميك ثب صثب٘ي سٚؿٗ

إٞيز ٔٛضٛؿ سحميك سا آؿىبس ػبصد. دس ٔمذٔٝ ثبيذ ثب اسائٝ ػٛاثك  ثبيذ خٛا٘ٙذٜ سا ٔؼزٚة ٚ ايٗ فلُ
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، ؿٛاٞذ سحميمي ٚ اعالفبر ٔٛػٛد ) ثب روش ٔٙجـ ( ثٝ سٚؽ ٔٙؾٓ ، ٔٙغمي ٚ ٞذف داس ، خٛا٘ٙذٜ سا 

 ػٟز داد ٚ ثٝ ػٛي ساٜ حُ ٔٛسد ٘ؾش ٞذايز وشد.

اػز سٛضيحبسي وٝ ؿبيذ ٘شٛاٖ  سشيٗ ػب ثشاي اسائٝ اخشلبسار ٚ ثقضي سٛضيحبر وّي ٔمذٔٝ ٔٙبػت 

چبسچٛة وّي فلُ وّيبر ثشاي ا٘ٛاؿ ٔخشّف دس ادأٝ دس ٔجبحض ديٍش دس ٔٛسد آٟ٘ب سٛضيح داد. 

 سحميك آٚسدٜ ٔي ؿٛد:

 ة( ثيبٖ ٔؼئّٝ 
 :ضاهل زح ٍ تیاى هسألِض-1

 ٚظٜ. إٞيز دش 

 .ٝثيبٖ ٘يبص ثٝ ٔغبِق 

  ٔي دٞذ. ٘مبط اثٟبٔي وٝ ايٗ ٔغبِقٝ دٛؿؾ 

 سب ثبصٌٛ وٙٙذٜ:  سٙؾيٓ ؿٛد ثغٛس وّي ثيبٖ ٔؼئّٝ ثٙحٛي

 ثبؿذ سحميكٚػٛد  إٞيز. 

  سا ثيبٖ وٙذ سحميكٚيظٌي ٞبي ، 

 ثشػب٘ذسا  سحميك ٌؼششدٌي  ، 

 سا ٘ـبٖ دٞذ ٔٛضٛؿ سحميكاحشٕبِي ثشٚص ء خال، 

  سا ثبصٌٛ وٙذ ٘شبيغ حبكّٝ اص سحميكديبٔذٞبي ، 

 ٙذسا ثيبٖ ويز ٞب دس سحميك ٔحذٚد ، 

  ،اعالفبر وّي دسثبسٜ دظٚٞؾ ٞبي ا٘ؼبْ ؿذٜ دس خلٛف ٔؼأِٝ دظٚٞؾ 

  ، سٙبلضبر ٘ؾشي 

 ثبؿذ. چبسچٛثي ثشاي اسايٝ ٘شبيغ دظٚٞؾ 
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 ٌضاسٜ ٞبي دظٚٞؾ: -2

: ثلٛسر يه ػّٕٝ خجشي ٚ حشي إِمذٚس ػٟز داس ٘ٛؿشٝ فشضيٝ ٞبي دظٚٞؾ  ػئٛاَ ٞب-1

ي يه ديـٍٛيي ثبؿذ ٚ صيش ٔجٙبي فّٕي داؿشٝ ثبؿذ. دس ٔغبِقبر سٛكيفي ثٝ ؿٛد ٚ حبٚ

دس دظٚٞؾ  دشػؾ ٞب يب فشضيبر ٔغشحػبي فشضيبر ػؤاالر دظٚٞؾ روش ٔي ؿٛد. 

 .اػز وٝ دغ اص ا٘ؼبْ دظٚٞؾ، سد يب اطجبر يب ثٝ آٟ٘ب دبػخ دادٜ ٔي ؿٛد

٘شيؼٝ ي لبثُ اسائٝ ي فّٕي ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ اي اػز وٝ  :اّذاف اساسی اس اًدام پژٍّص -2

 دظٚٞؾ ثشاي دػشيبثي ثٝ آٖ ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد )حذٚد يه دبساٌشاف(.

دس ٟ٘بيز ثٝ وبسثشد وٝ  ٟ٘بيي حبكُ اص ٘شبيغ سحميك اٞذاف فجبسر اػز اص :اّذاف کارتزدی -3

  ٘شبيغ خشٓ ٔي ؿٛد.

 هتغیزّای پژٍّص: -3

 (:٘بْ ٌزاسي، دػشٝ ثٙذي) تعزیف هتغیزّا-1

سقشيف ٔشغيشٞب: دس سقشيف ٘ؾشي ٔشغيشٞب ثبيذ اص يه ٔشػـ ٔقشجش اػشفبدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ عٛس دليك  

. دس سقشيف فّٕي ٔشغيش ثلٛسر ٚالقيبسي لبثُ ا٘ذاصٜ ٚ ٚاضح ٚ ثب وّٕبر ػبدٜ آٖ سا سقشيف وشد

 ٌيشي ثب وّٕبر ػبدٜ ٚ ٚاضح ثيبٖ ؿٛد.

 سقشيف فّٕيبسي ٔشغيشٞب-2

اػٕي،         ) دادٜ ٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔشغييش ٞب داساي چٝ ٔميبػي ٔي ثبؿٙذ ٔميبع ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔشغيشٞب -3

 سسجٝ اي، فبكّٝ اي ٚ ٘ؼجي(

 غيشٞبٔذَ ثيبٍ٘ش سٚاثظ ٔش-4

  پیص فزض ّای پژٍّص: -4

ديؾ فشم ٞب يب سئٛسي دظٚٞؾ: ػٕالسي ٞؼشٙذ وٝ دسػشي ٚ افشجبسؿبٖ دزيشفشٝ ؿذٜ اػز ٚ احشيبع 

ثٝ اػشذالَ ٘ذاس٘ذ ٚ ٔؼأِٝ دظٚٞؾ ثش اػبع آٖ ثٙب ٟ٘بدٜ ؿذٜ اػز. ثٙب ثش اكَٛ ديؾ فشم ٞب، ٕٞٝ 

 يؼشٙذ ٚ احشٕبالً ثٙب ثش داليّي ٞؼشٙذ.دذيذٜ ٞب داليُ ديـيٗ داس٘ذ، حٛادص عجيقي ثش حؼت سلبدف ٘
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ٚػٝ سٕبيض دظٚٞؾ ثب دظٚٞؾ ٞبي لجّي ثٝ ِحبػ ٔٛضٛفي يب سىٙيىي ٚ ) ًَآٍری پژٍّص-5

 ٌؼششؽ ٔشصٞبي دا٘ؾ(
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 دام ضذُهزٍری تز هطالعات اً  - 2فصل 

ٔشسٚي ثش ٔغبِقبر ثٝ ٔقٙبي ػؼشؼٛي ٔٙبثـ اعالفبسي ٔخشّف ثٝ ٔٙؾٛس  زٍری تز هطالعات:ه

دػشيبثي ثٝ ػٙجٝ ٞبي ٔخشّف ٔٛضٛؿ دظٚٞؾ اػز وٝ ثشاي ٔحمك فشكشي فشاٞٓ ٔي ػبصد سب 

ػٛد داسد ٚ اٚ دسن وٙذ دس ايٗ صٔيٙٝ چٝ وبسٞبيي ا٘ؼبْ ؿذٜ ٚ چٝ اعالفبسي دس ايٗ صٔيٙٝ ٚ

ثبيذ اصوؼب ؿشٚؿ وٙذ ٚ يب چٝ وبسي ٚ چٍٛ٘ٝ وبس سا ا٘ؼبْ دٞذ. دس حميمز ٔشٚسي ثش ٔغبِقبر 

 خالكٝ اي اص ٘ىبر اكّي، ٘شيؼٝ ٌيشي فٕٛٔي ٚ خالء ٔٛػٛد دس ٔغبِقبر ٚ وبسثشد دس دظٚٞؾ

سجبط سا ثب ٔي ثبؿذ. دس ٍٞٙبْ ػبصٔب٘ذٞي ٔشٚس ٔغبِت، اَٚ ثحض سا ثٝ ٔغبِقبسي وٝ حذاوظش اس

 ٔغبِقٝ حبضش داس٘ذ اخشلبف دٞيذ.       

ٔغبِقبر دظٚٞـي چبسچٛثي اص دا٘ؾ صٔيٙٝ اي داس٘ذ وٝ دبيٝ ٞبي ٔغبِقٝ  :چارچَب پژٍّص

سا سـىيُ ٔي دٞذ. ٕٞٝ ٔغبِقبر سٚي ٔذَ دٙذاؿشي يب سئٛسي دبيٝ ٌزاسي ٕ٘ي ؿٛد، أب ٞش 

دٙذاؿشي ٚيظٜ اي عشاحي ؿذٜ ثبؿذ ثٝ  اٌش ٔغبِقٝ ثش اػبع ٔذَ .ٔغبِقٝ اي يه چبسچٛة داسد

آٖ چبسچٛة دٙذاؿشي ٔي ٌٛيٙذ ٚ اٌش ثش اػبع سئٛسي خبكي ثش٘بٔٝ سيضي ؿذٜ ثبؿذ ثٝ آٖ 

  چبسچٛة ٘ؾشي ٔي ٌٛيٙذ.

 

 ساتقِ پژٍّص ّا ٍ هطالعات اًدام گزفتِ داخلی

 ساتقِ پژٍّص ّا ٍ هطالعات اًدام گزفتِ خارخی
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 3فصل 

 رٍش تحقیق-1

حُ ٔقبدالر  ٔذَ ػبصي، ا٘ؼبْ آصٔبيـبر، ا٘ؼبْ سحّيُ ٞب، دس ايٗ فلُ سٚؿٟبي ا٘ؼبْ سحميك،

سؼضيٝ ٚ سحّيُ آٟ٘ب سا ٔحمك سٚؽ ٞبي ػٕـ آٚسي اعالفبر ٚ  ٚ......ٔٛسد ثحض لشاس ٔي ٌيشد ٚ

ايٗ فلُ الصْ اػز ثٝ ٌٛ٘ٝ اي عشاحي ؿٛد وٝ اٌش فشد يب ٔٛػؼٝ ديٍشي  ٌضاسؽ ٔي وٙذ.

 اػشا وٙذ لبثُ ا٘ؼبْ ثبؿذ. ثخٛاٞذ آ٘شا

سٚؽ  ٕ٘ٛ٘ٝ دظٚٞؾ/ ٔحيظ دظٚٞؾ/ ػبٔقٝ دظٚٞؾ/ سٚؽ ا٘ؼبْ دظٚٞؾ ؿبُٔ ٘ٛؿ دظٚٞؾ/

ظٚٞؾ ٚ ٔقيبسٞبي ٚسٚد ٚ ٔـخلبر ٚاحذ د حؼٓ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚسٚؽ ٔحبػجٝ آٖ/ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي/

 سٚؽ ٌشدآٚسي اعالفبر/ سٛضيح اثضاس ٌشدآٚسي اعالفبر ٚ سٚايي ٚ دبيبيي اثضاس/ خشٚع ٔغبِقٝ/

 ٔحذٚديشٟبي دظٚٞؾ ٚٔالحؾبر اخاللي اػز. سٚؽ سؼضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞب/

 أ( تعزیف رٍش پژٍّص:

 ٔٛضٛؿ(: ٔىبٖ ، )صٔبٖ، ب( قلوزٍ پژٍّص

ٔـخلٝ اي وٝ افضبي ػبٔقٝ سا اص ػبيشيٗ ٔشٕبيض  )سقشيف كفز ت( تعزیف خاهعِ آهاری

 ٔي وٙذ(

 )ٚاحذآ٘بِيض( ث( ٍاحذآهاری

ثٛدٖ سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ  چٙذ ٔشحّٝ اي ٚ..... خٛؿٝ اي ، )سقييٗ ػبدٜ، ٔٙؾٓ ، گیزی ج( رٍش ًوًَِ

 ٌيشي ٚ اػشذالالر فّٕي ٔشسجظ(

دد )ساثغٝ اي وٝ اص عشيك آٖ حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ سذٚيٗ ٔي ٌش ح(رٍش تعییي حدن ًوًَِ

 ٚاػشذالالر فّٕي ٔشسجظ(

 رٍضْای گزدآٍری  اطالعات :

 افشادوّيذي( ػبصٔبٟ٘بي اكّي ، )ػبيشٟبي ٟٔٓ ايٙشش٘ز ، :هٌاتع دادُ ّا

 عٛفبٖ ٔغضي ( ٘ـؼز ٞبي سخللي ، )ٔلبحجٝ ،دشػـٙبٔٝ ، دادُ ار گزدآٍریاتش

 رٍش سٌدص  رٍایی اتشار 

 رٍش سٌدص  پایایی اتشار

)سـشيح سىٙيه ٞبي آٔبسي ٚ سلٕيٓ ٌيشي اػشفبدٜ ؿذٜ ثٝ  : رٍش تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا

 ٕٞشاٜ اػشذالالر ٔشسجظ(
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  یافتِ ّا -2

 تحج ٍ ًتیدِ گیزی  -3

ثبيذ ثبسٛػٝ ثٝ ٔغبِت فٙٛاٖ ؿذٜ ثٝ ٚيظٜ دس ٔمذٔٝ ثٝ ٍ٘بسؽ دس آيذ ٔمبيؼٝ ٘شيؼٝ ٞبي ثذػز 

آٔذٜ ثب ٞذفٟبي اص لجُ سققيٗ ؿذٜ دس ٔمذٔٝ ، دػشيبثي ٞبي ٘ٛيٗ دس ايٗ فلُ روش ٔي ؿٛ٘ذ 

سئٝ دٞٙذٜ دبيبٖ ٘بٔٝ ثٝ فٙٛاٖ ديـٟٙبد ثشاي دس ضٕٗ ا ٚ ٔٛسد سؼضيٝ ٚ سحّيُ لشاس ٔي ٌيش٘ذ.

 سحميمبر ثقذي ثٝ عشح چٙذ ٔٛضٛؿ دس ساػشبي سحميمبر خٛد ٔي دشداصد.

دس ايٗ فلُ ثشػٙجٝ ٞبي سبصٜ ٚ ٟٔٓ سحميك ثٝ ٚيظٜ ثيبٖ ٔؼئّٝ ٚ ٘شبيغ حبكُ سأويذ ؿذٜ ٚ 

سحميمبر لجّي  ثب ؿٛاٞذ ٔشثٛط ثٝ سديب لجَٛ فشضيٝ ٚ ػئٛاالر ٔغشح ؿذٜ ٚ اسسجبط يبفشٝ ٞب

٘شيؼٝ ٌيشي يب ديبْ ٟ٘بيي حبكُ اص يبفشٝ ٞب دس ايٗ لؼٕز روشٔي ؿٛد وٝ ٔي  اسائٝ ٔي ؿٛد.

ثبيؼشي ٔجشٙي ثش يبفشٝ ٞبي آٔبسي ٚٔشىي ثش ٔشذِٚٛطي سحميك ثبؿذ. ٞٓ چٙيٗ ثٝ ٔٙؾٛس 

بدس ثٝ سفبيز اػضا ا٘شمبَ دا٘ؾ اؿبسٜ ثٝ ٔخبعت يب ٔخبعجيٗ ديبْ داؿشٝ ثبؿذ. چٙبچٝ ٔحمك ل

 اطجبر يبفشٝ اؽ ٘يؼز ثٟشش اػز آ٘شا ثلٛسر يه ٘ؾش ثيبٖ وٙذ.

 پیطٌْادات -4

 اسائٝ  ديـٙبدار ثشاػبع يبفشٝ ٞبي سحميك ٚ ٘يض ٔشسجظ ثب اٞذاف ثبؿذ.

دار ثشاي سحميك دس آيٙذٜ ٚ ٔؼبئُ ثي ػٛاة دس ساثغٝ ثب سحميك ا٘ؼبْ ؿذٜ بٕٔىٗ اػز ديـٟٙ

دس ايٗ ٘ٛؿ ديـٟٙبدٞب ٔحمك ثب اسائٝ فٙبٚيٗ يب  ثبؿذ. وٝ سحميمبر ثيـششي سا ٔي عّجذ،

 سا يبسي ٔي دٞذ.ٔحممبٖ ديٍشي  ٔٛضٛفبر سحميمي ،

 : فْزست هٌاتع ٍ هأخذ-5

 ثبيذ دس فٟشػز ٔٙبثـ ثب ٔـخلبر وبُٔ ٘ٛؿشٝ ؿٛ٘ذ ٚ وّيٝ ٔٙبثقي وٝ دسٔشٗ روش ؿذٜ ا٘ذ،

ٕٞچٙيٗ ٔٙبثقي وٝ فمظ ٔغبِقٝ ؿذٜ ِٚي ٔٛسد اػفبدٜ ٔؼشميٓ دس ٔشٗ لشاس ٍ٘شفشٝ ا٘ذ دس 

ؽ  ٔٙبثقي وٝ دس عَٛ دبيبٖ ٘بٔٝ / سػبِٝ ثٝ لٛافذ ٍ٘بس فٟشػز ٔٙبثـ ٞٓ ٔي سٛا٘ذ روش ٌشد٘ذ.

ٚ دس ا٘شٟبي دبيبٖ ٘بٔٝ  سٙؾيٓ ٌشدد( ٞبسٚاسدآٟ٘ب اػشٙبد ؿذٜ اػز)سفش٘غ ٞب دس ٔشٗ ثٝ ػجه 

 ثٝ ؿشح صيش ٔي ثبؿذ:

 لٛافذ اػشٙبد ثٝ وشبة

 اعالفبر وشبة ؿٙبخشي ضشٚسي 
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آٍرًذُ ، ٍ پذیذ  ضزح پذیذ آٍرًذُ )گاى( کتاب )ضاهل هَلف ، ٍیزاستار ، گزد –الف 

 آٍرًذُ ساسهاًی (

 اثشذا ٘بْ خب٘ٛادٌي دذيذ آٚس٘ذٜ ، دغ اص يه ٚيشٌَٛ ،ػذغ ٘بْ وٛچه ٚي دسع ٔي ؿٛد.

دس كٛسسي وٝ اطشي داساي ؿؾ دذيذآٚس٘ذٜ يب وٕششاصآٖ ثبؿذ ٘بْ ٕٞٝ آٟ٘ب ،ثٝ سشسيت دسع دس اطش 

 اكّي ،دس ػّٕٝ اػشٙبد ؽبٞش ٔي ؿٛد.

ثبؿذ، فمظ ٘بْ ؿؾ دذيذ آٚس٘ذٜ اَٚ دسع  دذيذآٚس٘ذٜثيؾ اص ؿؾ دس كٛسسي وٝ اطش داساي 

 "ٚ ديٍشاٖ  "ٚ دس ٔٙبثـ فبسػي اص فجبسر  "et al"ٚدغ اص آٖ دس ٔٙبثـ اٍّ٘يؼي اص فجبسر 

 اػشفبدٜ ٔي ؿٛد.

ثيٗ ؿشح دذيذ آٚس٘ذٌبٖ ٚيشٌَٛ ٚ ثقذ يه فبكّٝ ٌزاؿشٝ ٔي ؿٛد ٚ ثقذاص ؿشح دذيذآٚس٘ذٜ 

 شاس ٔي ٌيشد.آخش يه ٘مغٝ ل

 ب . سال ًطز

 .ػبَ ٘ـش ثال فبكّٝ دغ اص ؿشح دذيذ آٚس٘ذٜ ،داخُ دشا٘شض روش ٔي ؿٛد 

  ٚ ٗدس كٛسسي وٝ  اػشٙبد ثٝ يه اطش چٙذ ػّذي كٛسر ٌشفشٝ اػز ، ػبَ ا٘شـبس اِٚي

 آخشيٗ ػّذ روش ٔي ؿٛد.

  دس كٛسسي وٝ اطش ٘ـش اطش ٔٛسد اػشٙبد ٘بٔقّْٛ اػز دس اٍّ٘يؼي"n.d"  ثي  "ٚ دس فبسػي

 دغ اص ؿشح دذيذ آٚس٘ذٜ ،دس دشا٘شض ٔي آيذ. "سب 

  دس كٛسسي وٝ اطش صيش چبح اػز ٚ سبسيخ ا٘شـبس آٖ ٔـخق ٘يؼز ، ثٝ ػبي سبسيخ ٘ـش دس

 دسع ٔي ؿٛد. "in press"ٚ دس اٍّ٘يؼي "صيشچبح  "فبسػي فجبسر 

 ج. عٌَاى ٍ عٌَاى فزعی 

 بِيه ٚ ثٝ ٘ذسر اص ؿىُ ٘ٛؿشبسي صيش خظ داس ٘يض اػشفبدٜ اص ؿىُ ٘ٛؿشبسي ايشا٘يه / ايش

 ٔي ؿٛد.

  دس ٔٙبثـ اٍّ٘يؼي سٟٙب حشف اَٚ ٘خؼشيٗ فٙٛاٖ ٚ فٙٛاٖ فشفي ثب حشف ثضسي ٘ٛؿشٝ ٔي

 ؿٛد.

 .فٙٛاٖ فشفي  دغ اص دسع فٙٛاٖ اكّي ٚ ٌزاؿشٗ  دٚ ٘مغٝ ٔي آيذ 

 شد.دغ اصاسٕبْ فٙٛاٖ ،يه ٘مغٝ ٚ ثقذ فبكّٝ لشاس ٔي ٌي 

 ، اعالفبسي اص ايٗ لجيُ آٔذٜ ،  سقذاد ػّذ  * دس كٛسسي وٝ دغ اص فٙٛاٖ  ؿشح ٚيشايؾ ٚ

 دغ اص فٙٛاٖ فمظ فبكّٝ ٌزاؿشٝ ٔي ؿٛد.
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 ، ٜدس كٛسسي وٝ ؿشح  .فٙٛاٖ آغبص ٌش فجبسر اػشٙبد اػز دس كٛسر ٘جٛد دذيذآٚس٘ذ

 ايؾ ٚػٛد داسد ثٝ د٘جبَ فٙٛاٖ ٘ٛؿشٝ ؿذٜ ٚ ػذغ ػبَ ٘ـش دسع ٔي ؿٛد.ٚيش

 د. كفحٝ ؿٕبس

* فمظ دس كٛسسي وٝ ثٝ ثخؾ ٔـخلي اص وشبة اػشٙبد ؿذٜ ثبؿذ ؿٕبسٜ كفحبر روش ٔي 

 ؿٛد.

 * ؿٕبسٜ كفحبر داخُ دشا٘شض دغ اص فٙٛاٖ لشاس ٔي ٌيشد.

 كفحبر داخُ دشا٘شض دغ اص ؿشح * دس كٛسسي وٝ اطش داساي ؿشح ٚيشايؾ اػز ، ؿٕبس ٜ

 ٚيشايؾ لشاس ٔي ٌيشد.

  دس اٍّ٘يؼي اص اخشلبس  "ف "* دس فبسػي اص اخشلبس ٚ"PP" .اػشفبدٜ ٔي ؿٛد 

 (.75-89: )ف 1ٔظبَ 

 (77-89، ف  3: )ٚيشايؾ 2ٔظبَ 

Example 1: (pp. 501- 508) 

Example 2: (5 thed.  , pp. 445-482). 

 هحل ًطز ُ .

 ٟشي وٝ ٘بؿش يب ٘بؿشاٖ دس آٖ لشاس داس٘ذ ٔحُ ٘ـش اطش سّمي ٔي ؿٛد.٘بْ ؿ 

 ، دس كفحٝ فٙٛاٖ  اطش ثيؾ  ٘بْ ؿٟشي وٝ ٘بؿش يب ٘بؿشاٖ دسثيؾ اص يه ؿٟش فقبِيز داس٘ذ ٚ

فٙٛاٖ ٔحُ ٘ـشروشؿذٜ اػز ، فمظ ٘بْ اِٚيٗ ؿٟش دسع ؿذٜ دس كفحٝ اص ٘بْ يه ؿٟش ثٝ  

 ؿٛد.  فٙٛاٖ دس ػبيٍبٜ ٔحُ ٘ـش دسع ٔي

 .ٔحُ ٘ـش ثبيذ ثٝ ؿىُ وبُٔ ٘ٛؿشٝ ؿٛد ٚ اص ٔخفف ٘ٛيؼي اػشٙبة ٌشدد 

  ّٝدس كٛسسي وٝ ٔحُ ٘ـش ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٘يؼز ، ثقذاص٘ٛؿشٗ آٖ ٚيشٌَٛ ٚ ثقذيه فبك*

ثٝ آٖ اضبفٝ  ٔي ؿٛد. ثشاي ٔٙبثقي وٝ دس آٔشيىب ٔٙشـش ؿذٜ ا٘ذ ٌزاؿشٝ ٚ ٘بْ ايبِز يب وـٛس 

دؼشي ايبِز ٔشثٛط ثبحشٚف ثضسي دسع ٔي ٌَٛ ٚ ثقذ دٚ حشف اَٚ وذ ثقذاصٔحُ ٘ـش يه ٚيش

 ؿٛد. 

 ،ايشاٖ : ٔـٟذٔظبَ : 

 ٔظبَ :سٟشاٖ  

Example 1: Texas, Nsw: 
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 ٍ . ًاضز

 .٘بْ ٘بؿش ثٝ عٛس وبُٔ ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد 

  يذ آٚس٘ذٜ  ٚيب ٞش ؿخق حميمي ديٍشي ثبؿذ،٘بْ ٚي ثٝ ٔٙضِٝ خٛد ِٔٛف يب دذاطش* اٌش٘بؿش

 ٘بؿش سّمي ٔي ؿٛد.

 .دغ اص ٘ٛؿشٗ ٘بْ ٘بؿش ٘مغٝ لشاس ٔي ٌيشد 

  ٝدس كٛسسي  وٝ يه ؿخق يب يه ػبصٔبٖ ٞٓ دذيذ آٚس٘ذٜ ٚ ٞٓ ٘بؿش اطشاػز ،٘بْ ٚي ث

٘بؿش،دس فبسػي وّٕٝ فٙٛاٖ دذيذ آٚس٘ذٜ دس اثشذاي فجبسر اػشٙبد دسع ٔي ؿٛد ٚدس ػبيٍبٜ 

 روش ٔي ؿٛد. "Author"ٚ دس اٍّ٘يؼي "دذيذآٚس٘ذٜ "

 . ثـشئظبَ : 

Example 1:Australian  Government  Publishing  Service . 

Example 2: Raven  perss. 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اص اػشٙبد ثٝ وشبة 

( : سٟشاٖ ،ايشاٖ : دا٘ـٍبٜ 128( ٔجب٘ي  آِٛدٌي خبن .)ف 1389: فٕشا٘ي ،لبػٓ فّي )1ٔظبَ 

 فّْٛ دضؿىي سٟشاٖ 

: لذيشيبٖ ، اػٕقيُ :ٔٛثذي ،ايشع :ؽشيف فشد:ٔحٕذسضب :دافي ،سٚؿٙه :ٔيش ٞٙذي ،  2ٔظبَ 

( دسع ػيؼشٕبسيه وشٟٔب )ػّذ اَٚ ( سشيىٛػششٚ٘ظيّٛئيذا. 1381) ػيذ حؼيٗ : ديٍشاٖ 

 سٟشاٖ   (: سٟشاٖ ،ايشاٖ ،دا٘ـٍبٜ فّْٛ دضؿىي175)ف

( : سٟشاٖ ، ايشاٖ ، 335( اسسجبعبر ا٘ؼب٘ي . ػّذ دْٚ )ف1387: فشٍٞٙي ، فّي اوجش ) 3ظبَ ٔ

 سػب.ٔٛػؼٝ خذٔبر فشٍٞٙي 

( ٔذيشيز اسسجبعبر . )سشػٕٝ 1389، آ٘ذسٚ دي : ِٚٛيٗ داسِيٗ آس )ِٚٛيٗ ، سي اْ ::  ثشو4ٛٔظبَ 

اٖ ، ايشاٖ ،دفشش دظٚٞؾ ٞبي ( : سٟش541ٔحٕذ. ايضدي ،داٚد )چبح ؿـٓ ، ف   ػيذ (: افشاثي ،

 فشٍٞٙي .

Example 1:  

Guidotti , T.L: Rantanen , J:Rose,  S G (2011)Global  

Occupational  Health. 

Oxford : UK:  Oxford University pres.   610 pp. 

Example 2: 
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 Biggs ,B.A.:Brown,  G.V.  (2001)M alaria. (In) principle  

and practice  of clinical  parasitology  (Eds ) S.H.  

Gillespie & R.D. Pearson. New your : USA. 54-98 

Example 3:  

World Health Organization (2009)WHO  report  on the 

global tobacco epidemic: 

Warning about the dangers of to bacco .third series. World 

health organization , Geneva. 136pp. 

 قالة کلی استٌاد تِ پایاى ًاهِ 

دسكٛسر ٚػٛد دذيذآٚس٘ذٜ ثيـشش  ]٘بْ خب٘ٛادٌي دذيذآٚس٘ذٜ )ٚيشٌَٛ ، يه فبكّٝ (٘بْ وٛچه 

)ٚيشٌَٛ ، يه فبكّٝ ( ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ٘بْ دذيذآٚس٘ذٌبٖ ٕٞىبس ثٝ ؿىُ ٔمّٛة )يه فبكّٝ  [

، يه فبكّٝ (فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ ثٝ ؿىُ ايشا٘يه /ايشبِيه  ،دشا٘شضثبص(سبسيخ دفبؿ )دشا٘شضثؼشٝ ،٘مغٝ

ٚ دس اٍّ٘يؼي فجبسر  "دبيبٖ ٘بٔٝ دوششي "(دس فبسػي فجبسر )٘مغٝ ،يه فبكّٝ

"Unpublished  doctoral dissertation"  دبيبٖ ٘بٔٝ  "يبدس فبسػي فجبسر

 " Unpublished  thesis  master's "ٚ دس اٍّ٘يؼي فجبسر "وبسؿٙبػي اسؿذ 

 )ٚيشٌَٛ ،يه فبكّٝ 

 (٘بْ دا٘ـٍبٜ )ٚيشٌَٛ ،يه فبكّٝ ( ٘بْ ؿٟش)٘مغٝ (

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي اػشٙبد ثٝ دبيبٖ ٘بٔٝ  

Example1: 

Shahndeh K. (2000) A comparison of advice About 

Breast- Feeding Given by Community Midwives in UK and 

Iran. Master of Science in Health Promotion .University of 

Wales, Swansea, UK. 

 صَرت ًیاس ( :درپیَستْا )

غيش ضشٚسي ثبؿذ، ٕٞچٙيٗ ٔشٗ ٘جبيذ لؼٕز اكّي ٔشٗ دبيبٖ ٘بٔٝ ٘جبيذ داساي  دادٜ ٞبي 

افضاسي  يب چٍٍٛ٘ي ثٝ دػز آٚسدٖ ٔقبدالر سيبضي  ٚ اطجبر آٟ٘ب ٚ دادٜ  ٔٝ ٞبي ٘شْ حبٚي ثش٘ب
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ديٛػشٟبي دبيبٖ ٘بٔٝ آٚسدٜ  ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙيٗ دس كٛسر چٙيٗ  ٔغبِجي ثبيذ دس  ٞبي سؼشثي ثبؿذ.

 ٔغبِت ٔىُٕ ،آٔبسٚ اسلبْ ٚ غيشٜٚػٛد  داؿشٗ ، ٘بٔٝ ٞب ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٚ دشػـٙبٔٝ ٞب ، ثشسػي ٞب ، 

كٛسسي وٝ وٝ ثٝ ٘حٛي ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفشٝ ا٘ذ ثٝ  كٛسر ديٛػز ٞبي ػذاٌب٘ٝ ٚ دس 

داساي ٔٛضٛؿ يب عجيقز ٔخشّف ثبؿٙذ، دػشٝ ثٙذي ؿذٜ ٚ سحز فٙٛاٖ ديٛػز اِف ، ة ، ح 

سر ٔي ٌيشد. اؿىبَ آسايؾ كفحبر ديٛػز ٞب ٕٞب٘ٙذ ثميٝ كفحبر ٔشٗ كٛـٛ٘ذ. ،... آٚسدٜ ٔي

ػذاَٚ ٔٛػٛد دس ٞش ضٕيٕٝ ٘يض ثب سٛػٝ ثٝ ضٕيٕٝ ٔشثٛعٝ ؿٕبسٜ ٌزاسي خٛاٞذ ؿذ. ثٝ ٚ 

 ضٕيٕٝ اِف ثلٛسر صيش ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد : فٙٛاٖ ٔظبَ دٚٔيٗ ػذَٚ دس 

 (.2-)ػذَٚ اِف 

  چكیذُ تِ اًگلیسی )الشاهی است (:

 ؿبُٔ وّٕبر وّيذي ثبؿذ.حذأىبٖ سشػٕٝ چىيذٜ فبسػي ٚ دسچىيذٜ اٍّ٘يؼي ثبيذ 

 عجك فشْ ديٛػز (–كفحٝ فٙٛاٖ اٍّ٘يؼي )اِضأي  اػز 

ٚ  ٔـبٚس ،٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي اػبسيذ سإٞٙب ،٘بْ دا٘ـىذٜ ،فّْٛ دضؿىي ثبثُؿبُٔ آسْ دا٘ـٍبٜ 

يه دبيبٖ ٘بٔٝ /سػبِٝ ثيؾ اص يه فٙٛاٖ ٕ٘ي سٛا٘ذ ثبؿذ. ٘ٛيؼٙذٜ ٚ سبسيخ سٟيٝ دبيبٖ ٘بٔٝ ٔي 

  .يىي ثبؿذ دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ فيٙبًداؿشٝ ثبؿذ ٚ فٙٛاٖ سلٛيت ؿذٜ ثب فٙٛاٖ دسع ؿذٜ دس 

 طثق فزم پیَست ( –)الشاهی است  پطت خلذ

 :صفحِ رٍی خلذ

 ،دشػشبسي ٔبٔبيي فبعٕٝ اِضٞشا)ع( سأؼشدا٘ـىذٜ ٘بْ  ، ثبثُ فّْٛ دضؿىي ؿبُٔ آسْ دا٘ـٍبٜ 

٘ٛيؼٙذٜ ٚ سبسيخ سٟيٝ دبيبٖ ٘بٔٝ   فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ ، ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي اػبسيذسإٞٙب ،ٔـبٚسٜ ٚ 

 .ٔي ثبؿذ

 عطف خلذ )الشاهی است(.  

 ، ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ ٚ ػبَ ٘ٛؿشٝ ٚ صسوٛة ٔي ؿٛد. دس لؼٕز فغف ، فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ

 ًحَُ ًگارش 

)سحّي (، ٚ سٛػظ چبدٍشي ثب ثٟششيٗ  A4سبيخ دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ دس سٚي وبغز ػفيذ دس لغـ 

 ويفيز  كٛسر ٌيشد.

وبغز سحشيش ٞفشبد ٌشٔي ثبؿذ. اص ثىبسثشرٖ "كفحبر دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ اص يه ػٙغ ٚ سشػيحب  

 كفحبر خٛدداسي ؿٛد. وبدس ٚ سضئيٙبر دس سٕبٔي 
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 حاضیِ صفحات 

ػب٘شيٕشش  2.5ٚ اص ػٕز چخ ٚ دبييٗ ٞش وذاْ  3.5ػٕز ساػز ٚ اص ثبال حٛاؿي ثبيؼشي اص 

سٕبْ كفحبر دبيبٖ ٘بٔٝ فبسػي طبثز اػز . فبكّٝ ػغشٞب دس ٞش كفحٝ دس ثبؿذ. ايٗ حبؿيٝ ٞب 

 ٚاحذ ثبؿذ.1

 ٔي ثبؿذ.   Microsoft   Word٘شْ افضاس ٔٛسد اػشفبدٜ  ثشاي سبيخ دبيبٖ ٘بٔٝ  .1

دس اِٚيٗ خظ ثب لّٓ  "چىيذٜ "ٚ وّٕٝ    Nazanin 14ٔشٗ چىيذٜ ثب لّٓ  .2

Nazanin  13 Bold   ٗوّيذ "يب  "ٚاطٌبٖ وّيذي "دس اَٚ ػغشدسع ؿٛد. ٘ٛؿش

 اِضأي اػز.  "وّٕبر وّيذي "يب  "ٚاطٜ ٞب 

  Times  New  Roman  14( ثب لّٓ Abstrsctٔشٗ چىيذٜ اٍّ٘يؼي ) .3

  Times  New  Romanدس اِٚيٗ خظ ثب لّٓ  " A bstract"ٚ وّٕٝ 

13 Bold  ٗدس اَٚ ػغش دسع ؿٛد. ٘ٛؿش"Key  Words"  .اِضأي اػز 

دس اِٚيٗ خظ ثب  "ديـٍفشبس "ٚ وّٕٝ   B Nazanin  14ٔشٗ ديـٍفشبس ثب لّٓ  .4

 دس اَٚ ػغش دسع ؿٛد. Nazanin  13 Bold  Bلّٓ  

  B Nazanin  14ثب لّٓ  A4 ٔشٗ اكّي دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ سٚي يه عشف وبغز  .5

( ٚ  Line  Spacing I Multiple  1.2ٚثب فبكّٝ خغٛط يه ػب٘شيٕشش )

 حبؿيٝ ٞبي كفحبر ٔغبثك ٕ٘ٛ٘ٝ ي ثبال سفبيز ٌشدد.

اص كفحٝ ي  فٟشػز سب كفحٝ ي  اَٚ ، ٔشٗ كفحبر ثب افذاد ٚ ثب حشٚف اِفجب دسٚػظ  .6

 دبييٗ كفحٝ ؿٕبسٜ ٌزاسي ٔي ٌشدد. ٔب٘ٙذ يه ،دٚ ،ػٝ ،

اص  cm2ٚ.... دس دبييٗ كفحٝ ػٕز چخ ٚ ثٝ فبكّٝ ي  3؛2؛1 كفحبر ٔشٗ ثب افذاد .7

دبييٗ وبغز ٚ ٚػظ وبغز ؿٕبسٜ ٌزاسي ٔي ؿٛد. سٛػٝ ؿٛد وٝ ثش سٚي كفحٝ ي اَٚ 

 ٞش فلُ ، ؿٕبسٜ ي كفحٝ روش ٕ٘ي ؿٛد، ِيىٗ ثٝ حؼبة ٔي آيذ.

ٔـخق ٔي ؿٛد وٝ  2-4-6يب  4-6لؼٕز ٞبي ٔخشّف ٞش فلُ ثب افذادي ٘ؾيش  .8

ؿٕبسٜ ي لؼٕز اػز. ؿٕبسٜ ٚ  2ؿٕبسٜ ي ثخؾ ٚ فذد  4ي فلُ ،فذد ؿٕبس6ٜفذد

،ثخؾ  ٞبي ٔخشّف فلُ ٞب ثب  Nazanin  18 Bold  Bفٙٛاٖ ٞش فلُ ثبلّٓ  

  Nazanin  14 Bold Bٚلؼٕز ٞب ثب لّٓ  Nazanin  16 Bold  Bلّٓ 

 سبيخ ؿٛد. )سٛػٝ :ؿٕبسٜ ي فلُ ثبحشٚف ٘ٛؿشٝ ؿٛد(.
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ٛس ػذاٌب٘ٝ ٚ ثٝ سشسيجي وٝ ؽبٞش ٔي ؿٛ٘ذ ٔب٘ٙذ ػذَٚ ٞب ٚ فشَٔٛ ٞب دس ٞش فلُ ثٝ ع .9

 ؿىُ ٞب ؿٕبسٜ ٌزاسي ٌشدد.

ثٝ كٛسر  دَ اٍّ٘يؼي ِغبر يب اكغالحبر  فبسػي وٝ ثشاي اِٚيٗ ثبسثٝ وبس ٔي سٚدبٔق .10

صيش ٘ٛيغ )فمظ ثشاي يه ثبس ( دس كفحٝ ي ٔشثٛط دسع ؿٛد.)حشي إِمذٚس دس ٔشٗ 

ٜ ٞبي ثب اِفجبي اٍّ٘يؼي احششاص ؿٛد(. صيش٘ٛيغ ٞب صيشيه دبيبٖ ٘بٔٝ اص ثٝ وبسثشدٖ ٚاط

اص ِجٝ ي دبييٙي ٚ ثٝ  cm3اص ِجٝ ي چخ وبغز ٚ حذالُ cm 5/2خظ وٝ ثٝ فبكّٝ ي 

 cm5/2٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛ٘ذ.)دس ٞش كٛسر الصْ اػز  ،عَٛ ٔٛسد ٘يبص سػٓ ٔي ؿٛد

 2،1ؿٕبسٜ صيش٘ٛيغ ٞب دس ٞش كفحٝ ثبٌزاسدٖ  حبؿيٝ ي  دبييٗ كفحٝ سفبيز ؿٛد(.

ٚ... فبسػي دس ٌٛؿٝ ي ثبالي آخشيٗ وّٕٝ دس ٔشٗ ٔـخق ٔي ؿٛ٘ذ. دس صيش ٘ٛيغ ٞب 

دسكٛسر ٚػٛد  فمظ ٔقبدَ صثبٖ خبسػي ِغبر يب اكغالحبر فبسػي ٘ٛؿشٝ ؿٛد.

 سٛضيحبر ثيـشش ثبيذ دس لؼٕز دي ٘ٛؿز ٞب آٚسدٜ ؿٛد.

 ٌيشد اؿبسٜ ؿٛد.الصْ اػز دس ٔشٗ ثٝ وّيٝ ي ٔٙبثقي وٝ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي  .11

چٙب٘چٝ دس داخُ ٔشٗ اص يه ٔٙجـ ٔغّجي ٘مُ ؿٛد، ثالفبكّٝ دغ اص خبسٕٝ ي ػّٕٝ 

 ٘حٜٛ ي اسػبؿ دس ٔشٗ ثٝ سٚؽ صيش ٔي ثبؿذ: ٔشػـ روش ٌشدد. ٚ وشٚؿٝ اي ثبص ؿٛد

 دس ايٗ سٚؽ ، روش ٔٙجـ ثباسػبؿ ثٝ ٘ٛيؼٙذٜ ،ٚ ػبَ ا٘شـبس ٚ ؿٕبسٜ كفحٝ  ٔي ثبؿذ. .12

 اِفجبيي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ دس فٟشػز ٔشاػـ روش ٔي ٌشدد.ٔشاػـ ثٝ سشسيت حشٚف 

 ًوَدارّا ٍ تصاٍیز تْیِ خذٍل ،

ٞشػذَٚ /ٕ٘ٛداس/سلٛيشثبيذ ثذٖٚ  ٔشست ٚ ٔؼشمُ ثبؿٙذ. ٕ٘ٛداسٞب ٚ سلبٚيش ثبيذ خٛا٘ب ، ػذاَٚ ،

٘يبص ثٝ ٔشاػقٝ ثٝ ٔشٗ ثشٛا٘ذ اعالفبر ٔٛسد ٘ؾش سا اسائٝ دٞذ ٚ يبفشٝ ٞبي ٔٛػٛد دس آٖ لبثُ 

ٔحشٛاي ػذِٟٚبي وٛچه سا ٔي سٛاٖ دسٔشٗ  ،، سحّيُ ٚ اسصيبثي ثبؿذ. دس ثؼيبسي اص ٔٛالـٝسؼضي

٘يض ثغٛس خالكٝ دسٔشٗ  اٌش ٔغبِت سىشاسي دس ػذَٚ ٚػٛد داسد ٔي سٛاٖ آٟ٘ب سا ٌٙؼب٘ذ.

سشسيت ٚ  ،سفبيز الشلبس دس ا٘ذاصٜ وٝ ٘ٛؿشٗ ػذَٚ ٚلز ثيـششي ٔي ٌيشد، اصآ٘ؼب روشوشد.

 ثبؿذ. يذ اص ٘ىبر اكّي ٔٛسد ٘ؾش دس عشاحي ٘شبيغػبصٔب٘ذٞي ػذَٚ ثب

، ػشٟٛ٘ب ٚ يبسديفٟبي يبفشٝ اػز. دبٚسلي ٚ فاليٓ اخشلبسي ٕٔىٗ فٙٛاٖ ،ٞشػذَٚ داساي ؿٕبسٜ

ثٟششاػز  ٔفيذ ٚ وبُٔ ثبؿذ. ،ٔخشلش فٙٛاٖ ػذَٚ ثبيذ اػز دس ثقضي ػذِٟٚب ضشٚسي ثبؿٙذ.

اػشفبدٜ اص فىغ صٔب٘ي ٔٛطش اػز وٝ فىغ ثٝ خٛثي ٔغّت   ٔغبِت دس ٔشٗ ٌٙؼب٘ذٜ ؿٛ٘ذ.
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 يك ػذَٚ يبشٔٛسد ٘ؾش سادس ٔقشم ديذ خٛا٘ٙذٜ لشاس دٞذ.اٌش ٔغّت ٔٛسد ٘ؾش سا ٔي سٛاٖ اص ع

 ٘يبص ثٝ اسائٝ سلٛيش ٘جبؿذ. ؿبيذ ٕ٘ٛداس داد،

ثشاي ػذَٚ ٞبي  ػذَٚ ٞب ثٝ سشسيت ؽٟٛس دس فلُ ؿٕبسٜ ٌزاسي ؿٛ٘ذ. ٔظالًسٕبٔي ؿىُ ٞب ٚ 

 ٚ..... 2-3،ػذَٚ  1-3، ػذَٚ 3ٚ....ثشاي ػذَٚ ٞبي فلُ 2-2،ػذَٚ  1-2، ػذَٚ 2فلُ 

  B)لّٓ   فٙٛاٖ ػذَٚ ٞب دس ثبالي آٟ٘ب ٚ فٙٛاٖ ؿىُ ٞب دس صيض آٟ٘ب روش ٔي ٌشدد.

Nazanin 12 Bold   (٘ مُ ؿذٜ ثبؿذ.الصْ اػز ٔشػـ آٖ دس صيش اٌش ؿىّي اص ٔشػقي

 ؿىُ آٚسدٜ ؿٛد.

عٛسي لشاسٌيش٘ذوٝ ٔشٗ ثبالي  ثبيذ ػذَٚ ٞبيي وٝ دس ساػشبي عِٛي وبغز سٙؾيٓ ٔي ؿٛ٘ذ،

ٚ ٕٞچٙيٗ ؿىُ ٞبيي وٝ دس ساػشبي عِٛي وبغز  آٟ٘ب دس ػٕز فغف دبيبٖ ٘بٔٝ ٚالـ ؿٛد

ب دس ػٕز ِجٝ ي دبيبٖ  ٘بٔٝ لشاس ثبيذ عٛسي لشاس ٌيش٘ذ وٝ ٔشٗ دبييٗ آٟ٘ سٙؾيٓ ٔي ؿٛ٘ذ،

 ؿىُ ٞب ٚ ػذَٚ ٞب حشي إِمذاس ٔشٗ ٚ دس ٘ضديىششيٗ فبكّٝ ثٝ ٔحّي وٝ روش ؿذٜ ، ٌيشد.

 .آٚسدٜ ؿٛ٘ذ

 ضوارُ گذاری پیَستْا 

)ضٕيٕٝ اِف يب ضٕيٕٝ ة( ٚ  ثبحشٚف فبسػي ٘بٍٔزاسي ٔي ؿٛ٘ذ.دبيبٖ ٘بٔٝ  يديٛػز ٞب

اكّي دبيبٖ ٘بٔٝ /سػبِٝ ٔي ثبؿذ. اؿىبَ ٚ ػذاَٚ ٔٛػٛد  ؿٕبسٜ ٌزاسي ضٕبئٓ ثٝ سشسيت ٔشٗ

ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ دٚٔيٗ  ،ؿذ دس ٞش ضٕيٕٝ ٘يض ثب سٛػٝ ثٝ ضٕيٕٝ ٔشثٛط ؿٕبسٜ ٌزاسي خٛاٞذ

 (2-ػذَٚ دس ضٕيٕٝ اِف ثلٛسر صيش ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد )ػذَٚ اِف 

 ضوارُ گذاری رٍاتط ٍ فزهَلْا  

خظ فبكّٝ اصيىذيٍشػذأي ؿٛ٘ذ ٔـخق ٔي ٞشساثغٝ وٝ دسٔشٗ ثبؿذ ثبدٚؿٕبسٜ وٝ ثب

 ؿٛد.فذد ػٕز ساػز ثيبٍ٘ش ؿٕبسٜ فلُ ٚ فذد ػٕز چخ  ؿٕبسٜ ساثغٝ ٔٛسد ٘ؾش اػز. ٔظالً

وٝ دس ديٛػشٟب آٔذٜ  (٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد .سٚاثغي10-7دٕٞيٗ ساثغٝ دسفلُ ٞفشٓ ثٝ كٛسر )

 (2-فاػز ثب سٛػٝ ثٝ حشٚف فبسػي آٖ ضٕيٕٝ ،ؿٕبسٜ ٌزاسي ٔي ؿٛد. ٔب٘ٙذ)اِ
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 )رٍی خلذ(1پیَست 

 

 فّْٛ دضؿىي ثبثُآسْ دا٘ـٍبٜ 

 

 ٘بْ دا٘ـىذٜ

 

 فٙٛاٖ دبيبٖ ٘بٔٝ دس ايٙؼب ٘ٛؿشٝ ٔي ؿٛد

 

 ٘بْ اػشبدسإٞٙب دس ايٙؼبروشٌشدد

 

 ٍ٘بسؽ

 

 ٘بْ وبُٔ ٘ٛيؼٙذٜ دس ايٙؼب ٘ٛؿشٝ ؿٛد

 

 )دبيبٖ ٘بٔٝ ( ثشاي دسيبفز دسػٝ  وبسؿٙبػي اسؿذ

 

 ٝ ٘بْ سؿشٝدس سؿش

 

 ٔبٜ ٚ ػبَ
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 ٘بْ وبُٔ ٘ٛيؼٙذٜ دس ايٙؼب ٘ٛؿشٝ ؿٛد

 

 ٘بْ اػشبدسإٞٙب  ٚ ٔـبٚس دس ايٙؼبليذ ٌشدد

 

 )دبيبٖ ٘بٔٝ ( ثشاي دسيبفز دسػٝ وبسؿٙبػي اسؿذ سػبِٝ

 دس
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 اظْار ًاهِ داًطدَ 

 

 ٔٛضٛؿ دبيبٖ ٘بٔٝ :

 

 وبسؿٙبػي اسؿذ ايٙؼب٘ت                                                دا٘ـؼٛي دٚسٜ

ٌٛاٞي ٔي ٕ٘بيٓ وٝ  ثبثُدا٘ـىذٜ                                               دا٘ـٍبٜ فّْٛ دضؿىي 

سحميمبر  اسائٝ ؿذٜ دس ايٗ دبيبٖ ٘بٔٝ سٛػظ ايٙؼب٘ت ا٘ؼبْ ؿذٜ ٚ كحز ٚ اكبِز ٔغبِت ٍ٘بسؽ ؿذٜ 

ٍشي ٔحممبٖ ثٝ ٔشػـ ٔٛسد اػشفبدٜ اؿبسٜ ؿذٜ اػز ٔٛسد سبئيذ ٔي ثبؿذ،ٚ دس ٔٛاسد اػشفبدٜ اص وبس دي

.ثقالٜٚ ٌٛاٞي ٔي ٕ٘بيٓ وٝ ٔغبِت ٔٙذسع دس دبيبٖ ٘بٔٝ سبوٖٙٛ ثشاي دسيبفز ٔذسن سٛػظ ايٙؼب٘ت 

يبفشد ديٍشي  دس ػبي ديٍش اسائٝ ٘ـذٜ اػز ٚ دس سذٚيٗ ٔشٗ دبيبٖ ٘بٔٝ عجك دػشٛساِقُٕ ٔلٛة 

 .دا٘ـىذٜ سا ثغٛس وبُٔ سفبيز وشدٜ اْ

 

 

 أضبء دا٘ـؼٛ:

 سبسيخ:
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 فزم حق طثع ٍ ًطز ٍ هالكیت ًتایح 

 

ٞشٌٛ٘ٝ وذي ثشداسي ثلٛسر وُ دبيبٖ ٘بٔٝ يب ثخـي اص آٖ سٟٙب ثب ٔٛافمز اػشبد سإٞٙب  -1

 ٔؼبص ٔي ثبؿذ.

 

ٔي ثبؿذ ٚ ثذٖٚ اػبصٜ  ثبثُوّيٝ حمٛق ٔقٙٛي ايٗ اطش ٔشقّك ثٝ دا٘ـٍبٜ فّْٛ دضؿىي  -2

 ـٍبٜ ثٝ ؿخق طبِض وشجي دا٘

 لبثُ ٚاٌزاسي ٘يؼز.

 

 اػشفبدٜ اص اعالفبر  ٚ ٘شبيغ ٔٛػٛد دس دبيبٖ ٘بٔٝ ثذٖٚ روش ٔشػـ ٔؼبص ٕ٘ي ثبؿذ. -3

 


