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 باشد( انگلیسيو فارسي ) پایان نامه به هر زباني كه باشد باید داراي دو چکیده . 

 پایان نامه، بعد از به زبان انگلیسي درانتهاي پایان نامه فارسي، چکیده در

فهرست منابع و پیوست، از سمت چپ به راست قرار مي گیرد و در پایان نامه 

 بالعکسانگلیسي 

 

 ،باید شاملچکیده پایان نامه در عین اختصار  : 

 هدف -                     

 هامواد و روش  -                     

 نتایج   -                     

 نتیجه گیري نهایي از تحقیق و  -                     

 باشد                                                                
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 :چکیده خوب یک 

 توضیح می دهدرا پایان نامه  اهمیتیک خط در  . 

 به صورت مختصر بیان می کند،  را پژوهش  روش انجام سپس 

 دهد میرا ارائه  پژوهشحاصل از انجام نتایج اصلی پس از آن و 

 ترجیحا به صورت عدد و رقم هستند و میزان خطای آنها نیز  نتایج

 .  شود میمشخص 

 کنند بحث میپژوهش  حاصل ازنتیجه گیری کلی پایانی نیز درباره جمالت. 
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 :پاسخ به سواالت زیر باید در چکیده وجود داشته باشند    •

 به چه مساله ای پرداخته شده است؟ پژوهشاین در  -1

در عی س پژوهش ضرورت پرداختن به این مساله چه بوده است، و  -2

 پاسخ دادن به چه سواالتی داشته است؟

 چه بوده است؟ پژوهشروش انجام  -3

 چه بوده اند؟ پژوهشنتایج حاصل از  -4

 چیست؟  نتیجه کلی این پژوهش -5
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 چکیده خوب دارای ویژگی هایی از قبیل  یک 

 بودن، قابل خواندن، و استفاده از اعداد و ارقام می باشدموجز. 

حداکثر  و  250حداقل پاراگراف بوده، و  2تا  1طول چکیده باید     •

 .کلمه باشد 350

 .به طور کلی، در قسمت چکیده رفرنس داده نمیشود    •

 .چکیده باید صریح و روشن باشدمتن     •

در انتهاي چکیده، سه تا ده كلمه به عنوان واژه هاي كلیدي فارسي      •

لیست عناوین از باید یا انگلیسي نگارش مي شوند، واژه هاي كلیدي 

 .اخذ شوندIndex Medicusو از ” ”Meshپزشکي موضوعي 
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 المان اصلی هدف زمان نگارش توضیحات

جلب توجه خواننده به موضوع 

 پژوهش 
 (عنوان)مروری کوتاه بر مقدمه  ضرورت تحقیق حال

 حال سئوال تحقیق
 پژوهش بیان هدف 

 حاضر
 بیان هدف

 بیان روش تحقیق گذشته روش رسیدن به جواب
تشریح مختصری از آنچه انجام 

 گرفته است

 خالصه نتایج تحقیق گذشته نتایج حل مساله
تشریح مختصری از آنچه به 

 عنوان نتیجه بدست آمده است 

استنتاج نهایی از نتایج به دست  

 آمده
 خروجی نهایی مقاله حال

تشریح مختصری از اهمیت و 

 معنای ضمنی نتایج بدست آمده
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 در صورتي كه مقاله حاصل از پایان نامه موفق به دریافت پذیرش

، شده باشد(  ( Published یا چاپ و (   ( Acceptanceچاپ

 :در انتهاي واژگان كلیدي، متن زیر اضافه گرددالزم است 

 پذیرش چاپ ................ در مجله .............. این مقاله در تاریخ

 (.چاپمقاالت دارای پذیرش برای ) دریافت نموده است 

 چاپ گردیده  ................ در مجله .............. این مقاله در تاریخ

 (.شدهمقاالت چاپ برای ) است 
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