آرم داًطگاُ
داًطگاُ ػلَم پشضكي ٍ خدهات بْداضتي درهاًي تْزاى
داًطكدُ پيزاپشضكي
گزٍُ آهَسضي

پاياى ًاهِ دٍرُ كارضٌاسي ارضد

هَضَع

استاد راٌّوا
استاد هطاٍر

تْيِ ٍ تٌظين

سال تحصيلي

بزگ اٍل :بسن اهلل الزحوي الزحين

بزگ دٍم :سپاس
بزگ سَم:تقدين بِ
بزگ چْارم :چكيدُ  051( :تا  051كلوِ اص يك كفحِ ؿاهل  :ػٌَاى پظٍّؾ ،صهيٌِ ٍ ّذف ،سٍؽ،حجن
ًوًَِ ،سٍؽ ّاي تحليل ٍ كاسي ،يافتِ ّا ً ،تيجِ گيشي ٍ ،اطُ ّاي كليذي)
بزگ پٌجن  :فْزست هٌدرجات
فْزست جداٍل ٍ ًوَدارّا
ػٌَاى
فصل اٍل

كليات ٍ هؼزفي پژٍّص
هقدهِ
بياى هسالِ
اّويت پژٍّص
اّداف پژٍّص
سَاالت پژٍّطي
فزضيات
رٍش پژٍّص
هتغيزّا
هحدٍديت ّاي پژٍّص
تؼاريف ػولياتي اجشاء هسالِ
فصل دٍم

صفحِ

هزٍري بز هتَى ٍ هطالؼات اًجام ضدُ
فصل سَم
رٍش پژٍّص  ،هَاد ٍ رٍضْا
جاهؼِ هَرد هطالؼِ
رٍش ًوًَِ گيزي
رٍش گزدآٍري اطالػات
رٍش تجشيِ ٍ تحليل دادُ ّا
هالحظات اخالقي در پژٍّص

فصل چْارم  :يافتِ ّا
تجشيِ ٍ تح ليل دادُ ّا ٍ يافتِ ّاي پژٍّطي (تَصيف جداٍلً ،وَدارّا بزاساس اّداف پژٍّص )
فصل پٌجن  :بحث ٍ ًتيجِ گيزي
ًتيجِ گيزي ٍ پيطٌْادات
پيطٌْاد بزاي تحقيقات آتي
فصل ضطن  :هٌابغ ٍ هاخذ
پيَست
ابشارّاي گزدآٍري اطالػات (پزسطٌاهِ ّا ،چك ليست ّا  ،فزم ّا )....
چكيدُ اًگليسي بزاساس چكيدُ فارسي (در يك صفحِ سوت چپ بؼد اس صفحِ ػٌَاى اًگليسي)
صفحِ ػٌَاى بِ اًگليسي بزاساس صفحِ ػٌَاى فارسي (سوت چپ بؼد اس آستز بدرقِ )
صفحِ ػٌَاى بِ اًگليسي بزاساس صفحِ ػٌَاى فارسي (بزاي پطت جلد )

تْيِ فْزست هٌابغ يا ضيَُ هزجغ ًگاري
ؿيَُ ًگاسؽ ػلوي ٍ تْيِ هٌاتغ ٍ هاخز دس ًگاسؽ پاياى ًاهِ ّا ٍ هغالة تحقيقي تا اػتفادُ اص كتاب آئيي ًگاسؽ ػلوي تاليف دكتش ػثاع حشي اص
اًتـاسات دتيشخاًِ ّيات اهٌاي كتاتخاًِ ّاي ػوَهي (آخشيي ٍيشايؾ ) اػت .كِ تِ اختلاس تِ تؼضي هَاسد اػاػي اؿاسُ هيـَد .جْت تْشُ گيشي
تيـتش تِ كتاب هَسد ًظش هشاجؼِ كٌيذ.
قثل اص آى كِ گضاسؽ يا كاس تحقيقي خَد سا ًَؿتِ ٍ تِ اػتاد گشٍُ اهَصؿي هشتَعِ تحَيل دّيذ .اص ًَع سٍؽ هشاجغ ًگاسي هَسد اػتفادُ اعالع
حاكل كٌيذ.
ؿيَُ هشجغ ًگاسي تشاي تْيِ گضاسؽ ّا ٍ پاياى ًاهِ ّا تا اػتفادُ اص ؿيَُ دسٍى (  ) Citing in textهي تاؿذ .اص آًجا كِ اػاع ايي سٍؽ
ػيؼتن ((ًَيؼٌذُ – تاسيخ )) اػت  ،تْتش اػت ٌّگام ًَؿتي هتي ٍ تْيِ هغالة كِ ًقل قَل ديگشاى ٍ تا اػتٌاد تِ گفتِ ّاي ديگشاى اػت  ،دس
ّواى قؼوت هتي  ،اعالػات هشتَط تِ آى هٌثغ سا تا حذاقل اعالػات كتاب ؿٌاختي كِ ؿاهل ًَيؼٌذُ ٍ تاسيخ ٍ تشجيحا ؿواسُ كفحِ هي تاؿذ
ركش كٌيذ.
هاًٌذ
(فشاًك پالوش  ، 0611 ،ف )20
ػاختاس  ،فْشػت هاخز كِ دس پاياى ًَؿتِ تحقيقي هي آيذ  ،اعالػات كاهل كتاب ؿٌاختي اثش اػت كِ تِ كَست فْشػت الفثائي پذيذ آٍسًذُ اػت .
يؼٌي اتتذا كليِ اسجاػات دسٍى هتٌي سا تش اػاع ًام پذيذ آٍس الفثائي  ٍ ،ػپغ دس فْشػت هٌاتغ پاياًي ركش هي كٌين .
هاًٌذ :
پالوش  ،فشاًك (ً . ) 0611گاّي تاصُ تِ هؼٌي ؿٌاػي  .تشجوِ  .كَسٍؽ كفَي  .تْشاى ً :ـش هشكض
دس ايي سٍؽ هٌاتغ ٍ هاخز پاياًي تِ دٍ قؼوت فاسػي ٍ التيي تقؼين هي ؿَد كِ ّش كذام تِ كَست الفثايي پذيذ آٍسًذُ ركش هي ؿًَذ.
تا تَجِ تِ ايٌكِ تؼياسي هَاسد هـاّذُ ؿذُ اػت كِ هحققاى ٍ داًـجَياى تشاي تْيِ هغالة اص
ؿيَُ ّاي هختلف ًگاسؽ اػتفادُ هي كٌٌذ .پيـٌْاد هي ؿَد كِ دس تْيِ ًَؿتِ ّاي تحقيقي حتواً آئيي ًگاسؽ صتاى فاسػي سا سػايت كٌٌذ ٍ هتي
سا فاسػي تْيِ كٌٌذ ٍ اص تِ كاس تشدى الفاػ  ،كلوات ٍ اكغالحات غيش فاسػي دس داخل هتي جلَگيشي ٍ خَدداسي كٌٌذ .لزا اسجاع تشٍى هتٌي يا تْيِ
پاًَيؼْاي گًَاگَى كِ دس ٍاقغ تخـي اص ًَؿتِ تحقيقي اػت ٍ تشاي اسائِ اعالػات تيـتش اػت كِ هاّيتا تِ
گًَِ اي اػت كِ ًوي تَاى آًْا سا دس هتي ًَؿتِ جاي داد .پاًَيغ ّا هي تَاًٌذ  ،حالت تَضيحي كِ ؿاهل هؼادل ًَي ؼي يك اكغالح يا تَكيف
ٍ ؿشح پذيذُ ّا ٍ اكغالحات اػت  ،حالت اسجاػي كِ ؿاهل هـخلات هٌثغ يا هٌاتؼي اػت كِ هغلثي اص آًْا ًقل ؿذُ تاؿذ ٍ يا پاًَيغ تشكيثي
تاؿذ.
تا تَجِ تِ ايٌكِ هشجغ ًگاسي ٍ آئيي ًگاسؽ دس يك ًَؿتِ تخللي يك اكل هْن اػت  ،لزا ؿيَُ هشجغ ًگاسي ٍ آئيي ًگاسؽ هتي دس پاياى ًاهِ
ّاي داًـجَيي ٍ گضاسؽ تحقيقي ايي داًـكذُ تْشُ گيشي اص كتاب (( ائيي ًگاسؽ ػلوي  ،دكتش ػثاع حشي )) اػتاد داًـگاُ تْشاى اػت .
دس پاياى ضوي ايٌكِ داًـجَياى ٍ هحققاى سا تِ ؿيَُ ًگاسؽ ايي كتاب دس ًَؿتِ ّاي تحقيقي دػَت هي ًوائين تِ ؿيَُ هاخز ًَيؼي تؼضي اص
اؿكال اعالػاتي ًيض اؿاسُ هي كٌين .
الصم تِ ركش اػت كِ ركش تاسيخ اًتـاس تؼذ اص ًام پذيذ آٍسًذُ (گاى) دس فْشػت پاياًي تْتش اػت.

كتاب :
 - 0تا يك ًَيؼٌذُ
ثوشُ  ،تذالِ ،آٍاس ؿٌاػي صتاى فاسػي  ،تْشاى  :هشكض ًـش داًـگاّي 0612 .
- 0تا دٍ ًَيؼٌذُ
تقَي  ،حؼي ؛ فيشٍصًيا  ،احوذ  ،سياضيات تجشتي  ،تْشاى  :فشدٍع0612 ،
- 6تا ػِ ًَيؼٌذُ
قاسًٍي  ،هٌَچْش ؛ خَؽ صتاى  ،جَاد ؛ ٍ هحوذي اسدّالي  ،صّشا  .تيواسيْاي ايؼويك قلة  .تْشاى  :هشكض ًـش داًـگاّي .0615 ،

- 2تا تيؾ ا ص ػِ ًَيؼٌذُ
 فشَّدي  ،اتَالحؼي  ٍ ،ديگشاى  .تيواسيْاي ًقق ايوٌي  :تـخيق ٍ دسهاى  .تْشاى  :ػلوي 0615 ،- 5تذٍى ًَيؼٌذُ
اعلغ تـشيحي تذى اًؼاى  .تْشاى  :ؿشكت جغشافيايي ٍ كاستَگشافي ايشاى 0615 ،
- 1تشجوِ يك اثش
ٍيل  ،يَجيي  .في ػٌاسيَ ًَي ؼي ،تشجوِ پشٍيض دائي  .تْشاى ٍ :صاست فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهي  ،اداسُ كل تحقيقات ٍ سٍاتظ ػيٌوايي .
.0615
- 7اثشي اص يك هَلف دس هجوَػِ اي اص ّواى هَلف .
هؼيي  ،هحوذ  ،هجوَػِ هقاالت تِ كَؿؾ هْذخت هؼيي  ،، :حكوت اؿشاق ٍ فشٌّگ ايشاى
.254- 673

،،

تْشاى  :هؼيي ،0612 ،ج  ، 0ف

- 4هقالِ ًـشيِ
صالي  ،هحوذسضا  ،،چگًَِ تا تيواسي يشقاى هقاتلِ كٌين ،،؟ كيْاى  07 .ؿْشيَس 3 :0610

،،

،،

-ػواد خشاػاًي ً ،ؼشيي دخت ًقؾ كتاتخاًِ دس خذهت تَػؼِ كـاٍسصي ايشاى  .صيتَى  . 44 ،فشٍسديي 23 ، 03- 04 :0614

- 3پاياى ًاهِ
،،

هَػَي  ،ؿْش آرس تحليل اػتٌادي هقاالت ػش گزؿتٌاهِتشتيتي  ،داًـگاُ تْشاى 0611،

،،

پاياى ًاهِ كاسؿٌاػي اسؿذ كتاتذاسي ٍ اعالع سػاًي  ،داًـكذُ ػلَم

- 01هقالِ دائشُ الوؼاسف تا اهضاء
-جاللي هقذم  ،هؼؼَد

،،

آػَسياى

،،

 .دايشُ الوؼاسف تضسگ اػالهي  .ج  0.ف 671 - 611

- 00يك هغلة اص يك ػايت ايٌتشًتي .

Convention on internation Civil aviation ،، .

،،

International Civil organization.
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الصم تِ ركش اػت ؿيَُ هشجغ ًگاسي هشتَط تِ ػايش اؿكال اعالػاتي اص جولِ  :پاًَيغ ّا  ،كفحات فـشدُ  ،پايگاّْاي اعالػاتي ،
هيكشٍفَسم ً ،قذ كتاب ً ،قذ فيلن  ،هلاحثِ ّا  ،تشًاهِ ّاي ساديَيي ٍ تلَيضيًَي ً ،وايـٌاهِ ّا ً ،اهِ  ،حكن  ،فشهاى  ،تلگشام ،
كَستجلؼِ ّا ٍ هلَتات  ،تشٍؿَسّا ٍ ّ ...ش كذام ؿيَُ خاكي داسد كِ دس كتاب هَسد ًظش تِ ركش آًْا اقذام كشدُ اػت كِ ػالقوٌذاى
سا تِ هغالؼِ ٍ تْشُ گيشي اص ايي كتاب دػَت هي كٌين.

