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 لهأمس انیب

به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شوود هوه   بیان مساله

مسأله رعايت يک روند منطقوی   انیاست هه بايد مورد پژوهش علمی قرار گیرد. اصل هلی در ب  یاچرا مسأله پژوهش مسأله

بورو  و شویوع   :هوه  شودیمسأله معلوم م  انیدر ب  .باشدیآن با هدف پژوهش م  هه شروع آن با مسأله و ختمی  است به طور

؟ اين موضوع ا  چه  مانی و به چه ترتیبی در جامعه بوه صوورم مسوأله در ردیگیمشکل چقدر است؟ چه هسانی را در بر م

ته اسوت؟ و توا چوه انودا ه تا هنون بکار رف يیهاآمده و چه تحولی داشته است؟ داليل احتمالی مشکل چیست؟ چه راه حل

موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ ال م است عوارض ناشی ا  تداوم مشکل و فوايد ناشی ا  اجرای پژوهش 

 و هاربرد آن به روشنی مطرح گردد.

 ضرورم اجرای پژوهش نیز در همین قسمت آورده می شود.

نتايج پوژوهش  يا و متخصصان نظرام به ستنادا مسأله با وجود بر دال شواهدی بايد مسأله  مینه •

 .هند مطرح پژوهشگران های

 .مشخص سا د را آن های ويژگی و مسأله مسأله، محدوده برو  احتمالی علل بايد مسأله  مینه •

 يک حو ة در مسأله محدودهردن مسأله، مهم است: اهمیت اطالعام چند حاوی خوب مسأله بیان •

 .نتايج پژوهش ارائه برای چارچوبی و شده انجام های وهشپژ دربارة هلی اطالعام تخصصی،

 واسطه و هننده تعديل وابسته، مستقل، مطالعه شامل مورد های متغیر تمام بايد مسأله بیان در •

 .شود گنجانده وجود( صورم ای )در

 را دارا  ير های ويژگی ا  يکی هم دست هه برخوردار است اهمیت ا   مانی پژوهش مسأله يک •

هوای  يافتوه تعمویم نظريوه، تودوين بوه هموک  مینو  خوا ، يوک در دانش آوردن فراهم باشد:

 .رو  مهم مسائل ا  برخی ساختن روشن و شناسی پژوهش روش پیشبرد قبلی، پژوهشهای

 
 

 گستره نظری و پیشینه پژوهش

رصوتی فوراهم مختلف موضوع پژوهش است هه برای محقوق ف  یهابه جنبه  یابيبر مطالعام به منظور دست  مروری

تا درک هند در اين  مینه چه هارهايی انجام شده و چه اطالعاتی در اين  مینه وجود دارد و او بايد ا  هجوا شوروع   سا دیم

ا  نکام اصلی، نتیجه گیری عمومی   یاهند و يا چه هاری و چگونه هار را انجام دهد. در حقیقت مروری بر مطالعام خالصه

. در هنگام سا مان دهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعواتی هوه باشدیو هاربرد در پژوهش مو خالء موجود در مطالعام  

ظر و سوال پوژوهش او نیوز نضمناً ذهر نام خانوادگی نويسنده مورد  حداهثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصا  دهید.

نقل قول ا  مراجع و منابع مختلوف نیسوت، بلکوه بايود به    صرفاًقسمت  متن ضروری است. توجه شود منظور ا  ارائه اين  ر  د

از    بنممدی کلممیجمعیمم     قسممم در پایان این  ای ا  اين نظرام و بحث هلی و با ديدی انتقادی باشد. همراه با خالصه

های قبلی مشخص شممده و الگمموی نظممری کممار بیممان  مطالب ارائه شده و جایگاه پژوهش حاضر در بین پژوهش

بلكممه در هممر    الزم نیس  مباحث نظری از پژوهش های داخلممی و خممارجی جممدا شممود قسم در این   میشود.

یازی بممه  قسمتی که ی  بحث نظری ارائه می شود، پژوهش های داخلی و خارجی مربوطه نیز عنوان می شود. ن

   جدا کردن این قسم  ها در فصل دوم نیس .
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 پژوهشهای یا سوالها فرضیه

جهت دار نوشته شود و حاوی يک پیشگويی باشد و  يربنای علمی داشته باشود.  د امکاندر ح يک جمله خبری و  به صورم

 . مانی هه پیشینه اجا ه دهد فرضیه .  مانی هه پیشینه هافی برای ارائه فرضیه وجود نداشته باشد سوال ارائه می شود

 

 های پژوهشمتغیر اتیتعریف عملی

 بیان شود. و قابل اندا ه گیری  واضحعینی،،  م سادهواقعیاتی قابل اندا ه گیری با هلما به صورم

 

  پژوهش طرح

طرح آ مايشوی، طورح شوبه . شود می مسأله انتخاب های گزاره ی پايه بر پژوهش با توجه به مطالعه، نوع طرح

ص مقايسه ای، طرح پیمايشی، طرح همبستگی و يا انواع طرح های هیفی مورد استفاده همراه با شواخ-آ مايشی، طرح علی

 های مربوطه توضیح داده شود. 
 

 شرک  کنندگان 

معیارهای ورود    ، روش نمونه گیری،حجم نمونه و روش محاسبه آندر اين قسمت به ترتیب جامعه، نمونه پژوهش،  

 مطرح می شود.   "داوطلب يا داوطلب نبودن و ... " و خروج مطالعه و مالحظام اخالقی

 در هر مرحله ا  مطالعه ارائه گردد.در اين قسمت نمودار گردشی شرهت هنندگان 
 

 های پژوهشابزار

و   بنممدی درجممه هممای مقیاس مصاحبه،  پرسشنامه، مشاهده،  شامل توانند می شده استفاده ابزارهای  

 هاآن نمره گذاری شیوه سپس شوند، توصیف ابزار اين شده، ابتدا استفاده ابزار گزارشِ در باشند. هاآزمون

 يکپارچگی حفظ برای گزارش شود. هاآن روایی و اعتبارهای روانسنجی نظیر  گیويژ پايان در و شود ذهر

توصممیف، شممیوه نمممره   .شود روايی ترجمه validity اعتبار و  واژه reliability واژه مطالب انتقال سهولت و

 ارائه شود.  ی  پارگرافهر يک ا  ابزارها در   گذاری و ویژگی های روان سنجی

 دارد موادی وجود يا دهند انجام را آن بايد هه شرهت هنندگان دارد وجود تکالیفی مطالعام ا  بعضی در

   .شوند تشريح دقیقاً شده استفاده مواد و تکلیف .استفاده هنند آنها ا  بايد افراد تمام هه
 

 اجرای پژوهش روش

 هوای گوام خا  بترتی ها توضیح داده می شود. داده و شیوه گردآوری مطالعه مراحل اجرای اين قسمت، در

 تکوالیف در انجام مراحل .دهید توضیح دقیقاً را جديد روش های .می شود بیان برای مطالعه شده برداشته

 .شود بیان مرحله وار و مراتبی به گونه سلسله ،وجود صورم

 در هارآ مايی های بالینی، خالصه پروتکل های درمانی يا روند ارائه آ مون ها ذهر شود. 

 

 ی پژوهش هاتحلیل داده  روش تجزیه و

 . هر ی  از سوال ها یا فرضیه های پژوهش به تفكی  ذکر شودروش های آماری مورد استفاده جهت تجزيه و تحلیل 
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 منابع

 

 

 

در اين قسمت نويسنده بايد فهرستی ا  منابع و ارجاعام مورد استفاده در متن پايان نامه، مانند )هتاب، مقاله، مصاحبه،  

راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی؛ انجمن روانشناسی "ا ارائه نمايد. برای هسب اطالعام بیشتر به هتاب اينترنت و...( ر

 "آمريکا، ويرايش ششم، ترجمه علیپور،  رضايی و ساجدی فر مراجعه شود

 

 منابعنگارش  نحوه 

و شروع هر منبع،   تورفتگی شروع شود  ( سانتی متر 1.27با ی  )بجز سطر اولِ هر منبع، سایر سطرها باید    -

 Paragraph-indent and spacing- special- hanging –by= 1.27فاقد هر گونه عالم  و نشانه باشد.  

 . شودیم ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده    -

نویسنده(    - خانوادگی  نام  الفبای  )حروف  انگلیسی  و  فارسی  الفبای  حروف  حسب  بر  منابع  نوشتن  ترتیب 

 اشد.بمی

در صورتی که چندین منبع از ی  نویسنده استفاده شود ترتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع  -

 باشد. منفرد نویسنده می

 

 ارجاع منابع در متن  نحوه 

 (.1387)حقانی،   شودیمبرای ارجاع منابع در متن پايان نامه به ترتیب نام خانوادگی نويسنده و سال آورده  -

 (. 49،   1387ذهر صفحه نیز ضروری است )حقانی،  شودیم ر صورتی هه مطلب به صورم نقل قول مستقیم آورده * د

در صورتی هه نويسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو در تمام ارجاع ها همراه با سال مربوطه ذهر   -

 (.  1387)مردوخی، موسوی،  شودیم

نوي  - هه  صورتی  نويسندهدر  همه  خانوادگی  نام  ارجاع  اولین  در  باشند،  نفر  پنج  تا  سه  نظر  مورد  منبع  ذهر  سندگان  ها 

(. در ارجاعام دوم به بعد فقط نام نويسنده اول و واژه » و همکاران« آورده  1387)مردوخی، موسوی و جهانگیری،    شودیم

 شود. می

ن  - پنج  ا   منبع مورد نظر بیش  نويسندگان  اول »و همکاران«  ذهر  در صورتی هه  نويسنده  نام  ا   ابتدا بعد  ا   باشند   فر 

 (.1385)حسینی و همکاران،  شودیم

شود)اسمیت و همکاران، در مورد منابع انگلیسی نام خانوادگی نويسنده )نويسندگان( به فارسی مانند موارد فوق آورده می  -

شود نام خانوادگی آن به ده منبع انگلیسی ذکر میآنجا که برای اولین بار در متن، نام فارسی نویسن(.  2004

 . پاورقی آورده شود  به صورتهمراه اسم مختصر فرد به زبان انگلیسی  

Nigg, J.T. مثال             

 (  1387. حقانی )ردیگیمچنانچه در ابتدا يا اواسط جمله به منبعی ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار  -
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پايا  - در  قرار  چنانچه  پرانتز  داخل  در  سال  و  )نويسندگان(  نويسنده  خانوادگی  نام  شود  داده  ارجاع  منبعی  به  جمله  ن 

 . ردیگیم

. ترتیوب ذهور چنود منبوع در شوندیمچنانچه در پايان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع با » ؛ « ا  يکديگر جدا   -

 (1387؛ حقانی،  1385)حسینی و همکاران،    يک ارجاع بر اساس نام خانوادگی اولین نويسنده است

  

 توجه شود(  های گذارنگارش فهرس  منابع )به نقطه  از شیوه  ییهانمونه 

 وچک ذهر شود. توجه شود هه در فهرست منابع فارسی و انگلیسی، نخست نام خانوادگی نويسنده و سپس نام ه

 

 مقاله 

  شماره    ،  مجلههامل  نام  عنوان هامل مقاله.    . سال انتشار.ده )گان(حرف اول نام هوچک نويسن  نام خانوادگی نويسنده )گان(

 . صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله ،مجلهجلد 

 

(. مقايسه با داری پاسخ و هنترل تداخل در  1388).  سلطانی فر، ع  و  مشهدی، ع؛ رسول  اده طباطبايی، ک؛ آ اد فالح، پ 

 .37-50 ،1، مجله روانشناسی بالینی. هودهان مبتال به اختالل نارسايی توجه/ فزون هنشی و هودهان بهنجار

 Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2006). Young adult follow-up of 

hyperactive children: Adaptive functioning in major life activities. Journal of the 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 192–202. 

 

 .شودیم فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته  * 

 . شودیم زرگ نوشته  * حرف اول تمام کلمات نام مجله به استثنای حروف اضافه نیز به صورت ب

 . شودیمنوشته  مورب )ایتالی (  به صورت    نام مجله و شماره مجله *  

 

 

 ها شیهما

 به طور  يا هنگره  همايشعنوان    .عنوان مقاله  .. سال ارائهحرف اول نام هوچک نويسنده )گان(   نام خانوادگی نويسنده )گان(

  .مقاالم مجموعهدر هتاب  ختم مقاله صفحه شروع تا صفحه ،محل برگزاری هامل، 

 

رفتارهای خود جرحی و اقدام به خودهشی در  ندانیان مرد با يا بدون    (.1390)صالحی فدردی، ج.  مشهدی، ع؛  لو، م؛  حمزه 

توجه/فزون   اختالل علوم    (ADHD).هنشی  نارسايی  دانشگاه  مرتبط.  رفتارهای  و  خودهشی  سراسری  همايش 

 . 17-16پزشکی  نجان، ايران، 

Westerberg, H., Brehmer, Y., D’Hondt, N., Söderman, D., & Baöckman, L. (2008). 

Computerized training of working memory: A controlled, randomized trial. Poster 

presented at the meeting of the Cognitive Neuroscience Society, San Francisco, CA, 

223-224. 
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 .شودیماول عنوان مقاله به صورم بزرگ نوشته * فقط حرف اول هلمه 

 .شودیم* حرف اول تمام هلمام نام هنفرانس به استثنای حروف اضافه نیز به صورم بزرگ نوشته 

 

 

 کتاب

 ند:  باش وقتی نويسنده  هل هتاب يک يا چند نفر -1

نوان هامل هتاب. شماره چاپ. محل يا  ع   . سال انتشار.حرف اول نام هوچک نويسنده)گان(    نام خانوادگی نويسنده )گان(  

 . اسم ناشر :شهر محل انتشار

 تهران: انتشارام آگاه.               .های پژوهش در علوم رفتاریروش(. 1381سرمد،  ؛ با رگان، ع و حجا ی، ا. )

Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit/hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis 

and treatment. Third Edition, New York: Guilford Press. 

 .شودیم* حرف اول تمام هلمام نام ناشر به صورم بزرگ نوشته 

و فقط حرف اول هلمه اول عنوان هتاب به صورم بزرگ نوشته   شودیم* عنوان هتاب به صورم مورب )ايتالیک( نوشته  

 . شودیم

 

 :کتاب بیان شود  عنوان رجم پس از  اگر کتاب ترجمه شده اس  نام مت   -2

، ترجمه ح، رفیعی و ف، رضايی، جلد  روانپزشکی بالینی  -خالصه روانپزشکی: علوم رفتاری(.  1387سادوک، و؛ سادوک، ب. )

 )تاريخ انتشار اثر به  بان اصلی ...( سوم، ويراست نهم، تهران: انتشارام ارجمند. 

 

 تاب متفاوم باشند: اگر نويسنده فصلی ا  هتاب با نويسنده ه -3

نام خانوادگی نويسنده )گان(  فصل.  عنوان  . سال انتشار.  نام خانوادگی نويسنده )گان( حرف اول نام هوچک نويسنده )گان( 

 .اسم ناشر :. محل يا شهر محل انتشارصفحامشماره  عنوان هتاب.  هتاب حرف اول نام هوچک نويسنده )گان( هل

 Engle, R. W., Kane, M. J., & Tuholski, S. W. (1999). Individual differences in working 

memory capacity and what they tell us about controlled attention, general fluid 

intelligence and functions of the prefrontal cortex. In A. Miyake & P. Shah (Eds.), 

Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive 

control (pp. 102–134). New York: Cambridge University Press. 

و فقط حرف اول هلمه اول عنوان فصل به صورم    شودیم * عنوان فصل مورد استفاده به صورم مورب )ايتالیک( نوشته  

 .شودیمبزرگ نوشته 
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 پایان نامه 

 . نوع پايان نامه ، نام دانشکده و دانشگاه. عنوان هامل پايان نامه. سال. ول نام هوچک نويسندهنام خانوادگی و حرف ا

 

)دارو درمانگری، آمو ش هنش های اجرايی و  بررسی هنش های اجرايی و تاثیر شیوه های درمانگری(.  1388)مشهدی، ع  

الینی هودهان مبتال به اختالل نارسايی  ترهیب اين دو مداخله(در افزايش هنش های اجرايی و هاهش نشانه های ب 

 رساله برای دريافت مدرک دهترا منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. فزون هنشی،  توجه/

 

Dige, N. (2010). Neuropsychological tests and functional impairments in adult attention 

deficit hyperactivity disorders – with a special reference to memory disturbance, 

thesis for doctoral degree (Ph.D), Karolinska Institute. Stockholm, Sweden. 

 

نوشته   بزرگ  به صورم  نامه  پايان  عنوان  اول  هلمه  اول  پايانشودیم* فقط حرف  عنوان  نوشته .  ايتالیک  به صورم  نامه 

 شود. می

 

 سای  اینترنتی 

  نده يا نام پايگاه. سال نشر يا آخرين تاريخ به رو  رسانی. نام خانوادگی و حرف اول نام هوچک نويسنده يا شرح پديد آور

 و رو . ماه  ،. تاريخ دسترسی شامل ( Retrieve from)   دسترسیهامل عنوان . آدرس 

 مثال پايگاه اينترنتی: 

 

 Reserve Bank of Australia. (2007). Statements on monetary policy. Retrieve from: http:// 

www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

 

 مثال مقاله در مجالم الکترونیک:

Christensen, P. (2004). The health-promoting family: A conceptual framework for future 

research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-

243. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
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 ویرایش و نكات فنی پایان نامه و رساله

 

 

ها  تمامی متن  .شود تايپ و حروفچینی  Word  برنامه میبايست با سالهنامه يا ر  پايانپروپو ال  مندرجام   هلیه مطالب و

صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا ه  ببايست  ی میصفحام اصل.  رو تايپ شود  دوA4(7/29×21  ) روی هاغذ  

  سانتی متر  27/1  اندا ه بايد به  بخش  هرپاراگراف اول   به استثنای  متن  یهافهلیه پاراگرا  اول خط    .سرصفحه تایپ شود

 داشته باشد.  رفتگی توو

 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده 

 

 Times New  نوا نین و بورای انگلیسوی قلوم B و بورای فارسوی قلومنوع قلم مورد استفاده در تمامی متن يکنواخوت  

Roman باشد.های مختلف پايان نامه و رساله مطابق جدول  ير باشد. اندا ه و نوع قلم مورد استفاده در بخشمی 

 

  نامه های مختلف پایانجدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش

 

 اندازه نوع قلم  نوع متن 

 12 نا ک  نا نین B *سیمتن فار

 14 (Boldتوپر)  نازنین   B تیترهای اصلی

 12 (Boldتوپر)  نازنین   B تیترهای فرعی 

 10 نا نین نا ک   B پاورقی فارسی

 Times New Roman 10 پاورقی انگلیسی 

 12 نا نین نا ک   B فارسی   منابعفهرس   

 Times New Roman 12 انگلیسی  منابعفهرس   

 

 فاصله گذاری حاشیه بندی و 

 .  باشدیمسانتی متر  3سانتی متر و حاشیه سمت راست برابر  5/2ی سمت چپ، باال و پايین  هاهیحاش

ها باشد، با هوچک هردن آنها و يا با  ها بزرگتر ا  فضای داخل حاشیهها يا جدولدر صورتی هه در برخی موارد اندا ه شکل  -

 گردد. اشیه رعايت میح صورم تا خورده ( )بهA3 استفاده ا  هاغذ 

 .ها مجاز نیس و کادر در صفحه  (Header)استفاده از سرصفحه   -

 است. 15/1فاصله سطرها در تمامی پايان نامه برابر -

 و با متن بعد فاصله نیا  ندارد.سطر  فاصله بین عناوين با متن قبل يک-
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 . در نظر گرفته شود سطر فاصله ها نیز يکبین متن و جدول -

 نوان جدول و جدول فاصله نیا  ندارد. بین ع  -

 

 پاورقی یا زیرنویس 

در صورتی که ی  عبارت یا واژه نیاز به پاورقی دارد با فوت نوت مشخص می شود. پانویس اصطالحات خاص    - 

   شروع می شود.  حروف کوچ انگلیسی شروع می شود و بقیه موارد با    حرف بزرگبا  

 . باشد  10و برای انگلیسی    10برای فارسی  ويس اندا ه قلم مورد استفاده در  ير ن  -

 پاورقی فارسی ا  سمت راست و پاورقی انگلیسی ا  سمت چپ درج شود. -

 شودشروع می 1ای باشد، يعنی شماره پاورقی در هر صفحه ا  شماره شماره گذاری پاورقی بصورم صفحه  -

 .Nigg, J.Tآورده شوند. مثال:  هلیه اسامی التین بايد در پاورقی و با ذهر حرف اول نام هوچک-

شود و ترجیحا معادل فارسی آن آورده شود و در صورم   حتی المقدور ا  آوردن هلمام انگلیسی در متن فارسی خودداری-

 لزوم معادل انگلیسی هلمه يا عبارم در پاورقی آورده شود.

ابتدا معادل فارسی آن نوشته شده و سپس    در مواردی هه ال م است ا  هلمام اختصار انگلیسی در متن استفاده شود،  -

 شود. حروف اختصار در پرانتز قرار می گیرد و اصل هلمه يا عبارم انگلیسی در پاورقی آورده می

 آوردن اصل هلمه يا عبارم انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورم دارد.    -

 شماره هوچک تر ا  اندا ه قلم فارسی باشد.     1قلم آن در صورم استفاده ا  هلمه انگلیسی در متن فارسی اندا ه   -

 

 


