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استنادهاي استفاده شده در پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد  بررسي دقت
  1391لغايت  1385و پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال هاي 
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  مقدمه:
  ا تكيه بر تحقيقات و توليدات علمي همواره ب

نوشته هاي علمي گذشته شكل گرفته و شكوفا مي شوند. 
استناد را مي توان يكي از پايه هاي اصلي تدوين كارهاي 

وهشي به شمار آورد كه هر پژوهشگري هم به ژعلمي و پ
منظور مستند نمودن داده هايش و هم آشنايي خوانندگان با 

اعالم  Dale و  Powleyها بهره مي گيرد. منابع بيشتر از آن
استناد را بايد دو كفه  كردند كه پژوهش معتبر علمي و

كه وقتي بين آن دو تعادل و توازون  ترازو به حساب آورد
را برخوردار از اعتبار  ربر قرار شد مي توان، حاصل كا

براي كار استنادات نقطه شروع ). 1( علمي به حساب آورد

ستناد محقق مي خواهد با استفاده از ا كه محقق مي باشد
اگرچه  ).2رابطه ادعاي خود و ادعاي ديگران را نشان دهد (

هاي  تدوين پايان نامه، به عنوان نخستين مراحل از فعاليت
پزوهشي دانشجو محسوب مي شود، اما اين به معناي كم 

با عنايت به ماهيت وسيع و  د.اعتباري اين نوع منابع نمي باش
محققان اين گونه مدارك، الزاماً عمق نگر پايان نامه ها، 

براي دسترسي به پيشينه ها و شواهد كار به بررسي و استفاده 
از منابع و متوني خواهند پرداخت كه شايد از ديد ساير 

ماهيت منابع (از لحاظ دست  .پژوهشگران پنهان مانده باشد
اول يا دوم بودن) و روي آوردن به اسناد و مداركي كه 

  چكيده:
با اهميت به پايان نامه ها  دقيق و نحوه استنادبوده  پايان نامه ها به عنوان يك منبع علمي زمينه و هدف:

نحوه استناد هاي مورد استفاده در پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي و ر با هدف تعيين مطالعه حاض. است
  ده است.ش انجام 1385 -1391هاي  كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال

 در دانشگاه  پزشكي دفاع شدهو پايان نامه كارشناسي ارشد  275 ،در اين مطالعه مقطعي :بررسي روش
 .ارزيابي قرار گرفت با روش سرشماري مورد ،1391تا پايان سال  1385از سال  علوم پزشكي شهركرد

 و فراواني نوعشامل اشكاالت مرتبط با استناد از نظر  اطالعات مرتبط با منابع مورد استفاده در پايان نامه ها
ستفاده از چك ليست مورد بررسي قرار روش استناد، دقت و نوع اشكال در هر منبع، با ا ،منابع مورد استفاده

  .گرفت
مورد پايان نامه پزشكي  248مورد پايان نامه كارشناسي ارشد و  27پايان نامه مورد بررسي،  275از  يافته ها:

) پزشكي فاقد اشكال بودند. ميانگين %83/29پايان نامه( 74) و %62/29بود. هشت پايان نامه كارشناسي ارشد (
بود. از  92/8±23/14و در پايان نامه هاي پزشكي  56/7±88/6ان نامه هاي كارشناسي ارشد تعداد خطا در پاي

 .نظر فراواني بيشترين خطا مربوط به اشتباه در منبع نويسي كتب التين و مقاالت التين بود
د و به نظر مي رسد نحوه استناد در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و پزشكي مطلوب نمي باش نتيجه گيري:

  برنامه ريزي و برگزاري كالس هاي آموزشي در اين زمينه براي دانشجويان و اساتيد مربوطه ضروري است.
  

  .كتب التين، مقاالت التين ،استناد، پايان نامه، كتب فارسي هاي كليدي: واژه
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ها با دشواري صورت گرفته  بي به آنشناسايي و دستيا
شود فهرست مĤخذ پايان نامه ها، منابعي  است، سبب مي
هاي انجام  پژوهش براي آگاهي نسبت بهبسيار با ارزش 

  ).3افته در حوزه خاص موضوعي باشند(ي
عالوه بر ضرورت ارائه استنادهاي صحيح و دقيق 

 ناد دهي نيزدر آثار، پيروي از شيوه نامه اي استاندارد در است
استنادها در  مي رسد. به دليل اهميت رامري ضروري به نظ

ها تهيه شده  مدارك علمي، انواع قواعد نوشتاري براي آن
است. اين قواعد و دستورالعمل ها موجب يك دستي در 

  در دستيابي ملي و  ارائه يك استناد شده و جوينده را
هاي اسناد اغلب شيوه نامه ). 4( بين المللي ياري مي كند

از جمله  ).3( شود مبتني بر مقتضيات رشته اي تدوين مي
اين قواعد مي توان به شيوه نامه ونكور اشاره كرد كه براي 
استفاده در حوزه زيست پزشكي، توسط كميته بين المللي 

در خارج از  ويراستاران نشريات پزشكي فراهم شده است.
 اين حوزه مطالعات بسياري در هاي متمادي كشور طي سال

مطالعات مختلف در كشور نيز ). 5- 15انجام شده اشت (
نحوه استناد پايان نامه ها را در رشته هاي مختلف مورد 

ه كه در هر يك نتايج مختلفي ب بررسي قرار داده است
  .)16- 19(دست آمده است

با توجه به عدم انجام مطالعه در زميه نحوه استناد و 
اهميت زشكي شهركرد و مشكالت آن در دانشگاه علوم پ

به عنوان يك منبع  ها آناستناد در پايان نامه ها و استفاده از 
علمي ضرورت بررسي نحوه استناد به پايان نامه ها مطرح 

نحوه استناد هاي حاضر با هدف تعيين  مطالعه. مي گردد
مورد استفاده در پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي و 

  پزشكي شهركرد در  كارشناسي ارشد دانشگاه علوم
  ده است.ش انجام 1391 - 1385هاي  سال

  
  :سيربرروش 

تمام پايان نامه هاي در اين مطالعه توصيفي مقطعي، 
دانشگاه علوم پزشكي  و كارشناسي ارشدپزشكي دفاع شده 
روش به  1391تا پايان سال  1385از سال شهركرد 
نامه پايان  27پايان نامه شامل  275انتخاب شدند.  سرشماري

پايان نامه پزشكي به روش مشاهده  248كارشناسي ارشد و 
مستقيم توسط پژوهشگر و تكميل چك ليست مورد 

شامل  ( چك ليست)ابزار خود ساختهبررسي قرار گرفت. 
منابع مورد استفاده در  و فراواني در خصوص نوع سواالتي
، صحيح بودن الگوي نگارش منابع پايان نامه ها ها پايان نامه

نوع اشكال در هر منبع بود. اين اشكاالت در قالب  و
اشكاالت مرتبط با نحوه نگارش انواع منابع مورد استناد 
مانند كتب فارسي، كتب التين، مقاالت فارسي، مقاالت 

و همايش ها، پايان نامه هاي  التين، خالصه مقاالت كنگره
فارسي و سايت هاي اينترنتي بود. نحوه نگارش عنوان، 

فحه، نام نويسنده يا نويسندگان، سال انتشار منبع، شماره ص
جلد و استفاده از عالئم نگارشي به شكل صحيح و ساير 
آيتم هاي مرتبط با منبع، بر اساس فرمت مصوب دانشگاه 
علوم پزشكي شهركرد برحسب نوع منبع مورد بررسي قرار 

جهت روايي پرسشنامه از روايي محتوا استفاده شد گرفت. 
ب كه محتويات پرسشنامه از مقاالت مشابه بدين ترتي

نفر از اعضاي هيئت علمي  5استخراج و سپس توسط 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مورد بررسي و تاييد قرار 

از نظر پايايي نيز پرسشنامه توسط يكي از همكاران  .گرفت
پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته و تشابه  10طرح جهت 

در اين  .بودقابل قبول =r 8/0 با ضريبنظر با محقق اصلي 
مطالعه از روش هاي آماري توصيفي مانند فراواني، درصد 

جهت تجزيه و  t-testو ميانگين و آزمون هاي تحليلي مانند 
  .تحليل داده ها استفاده شد

  
  :يافته ها

 248پايان نامه كارشناسي ارشد و  27در اين مطالعه 
لغايت  1385ي سال هاي پايان نامه پزشكي در فاصله زمان

مورد بررسي قرار گرفت. تمامي پايان نامه هاي مورد  1391
بررسي از روش منبع نويسي ونكور استفاده كرده بودند. در 
 بين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تنها هشت پايان نامه

) فاقد اشكال بود. در طول زمان روند تغييرات در 62/29%(
نامه ها از روند خاصي پيروي ميزان صحت استناد پايان 

 ).1نكرده و متفاوت بود (جدول شماره 
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 فراواني نسبت صحت استناد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و پزشكي در سال هاي مورد بررسي :1جدول شماره 

 مقطع تحصيلي
 

 سال تحصيلي
 پزشكي كارشناسي ارشد

 اشكال دار
 تعداد (درصد)

 فاقد اشكال
 تعداد (درصد)

  ال داراشك
  تعداد (درصد)

  فاقد اشكال
  تعداد (درصد)

1385 0 1)100%( 34)9/91%(  3)1/8%(  
1386 5)100%( 0 28)8/71%(  11)2/28%(  
1387 1)100%( 0 22)4/81%(  5)6/8%(  
1388 3)75%( 1)25%( 19)2/54%(  16)8/45%(  
1389 1)50%( 1)50%( 16)50%(  16)50%(  
1390 2)6/66%( 1)7/33%( 26)2/72%(  10)8/27%(  
1391 7)6/63%( 4)4/36%( 29)69%(  13)31%(  

  
ميانگين تعداد خطا در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

  بود.  92/8±23/14و در پايان نامه هاي پزشكي  88/6±56/7
از نظر فراواني نوع خطا در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

مورد خطا  46/1±22/1و در پايان نامه هاي پزشكي  08/1±62/1
دار  يبود. تفاوت ها در بين دو گروه پايان نامه از نظر آماري معن

  .)P<05/0( نبود
ميانگين تعداد منبع مورد استفاده در پايان نامه هاي 

و در  251تا  62منبع با دامنه  75/124±92/45كارشناسي ارشد 
منبع بود. 169تا  11با دامنه  36/47±37/25پايان نامه هاي پزشكي

ر پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ميانگين منابع فارسي مورد د
) و منابع التين 0- 57(دامنه  81/12±57/14استفاده 

) و در پايان نامه هاي پزشكي 33- 186(دامنه  59/44±94/101
) 1- 145با دامنه ( 07/43±4/25) و 0- 39( 19/4±02/6به ترتيب 

تين، فارسي، (كتاب ال بود. ميانگين نوع رفرنس استفاده شده
 مجالت التين و ...) در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

  نوع منبع و در  6نوع و حداكثر  2با حداقل  31/1±37/4
 7نوع و حداكثر  1ا حداقل ب 51/3±24/1 پايان نامه هاي پزشكي

  .)2(جدول شماره  نوع منبع بود
  

  بر حسب نوع منبع هاي كارشناسي ارشد و پزشكي ميانگين منابع مورد استفاده در پايان نامه :2جدول شماره 

  پزشكي كارشناسي ارشد  منابع
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار ±ميانگين  حداكثر حداقل انحراف معيار±ميانگين

  41  0  89/2±15/5 13 0 81/3±54/3  كتب فارسي
  88  0  46/18±95/14 141 9 37/56±30/38  كتب التين
  31  0  55/1±00/4 4 9 37/5±90/9  مقاله فارسي
  97  0  98/21±21/15 155 11 81/45±07/33  مقاله التين

  0  0  0 0 0 0  گزارش فارسي
  4  0  08/0±43/0 7 0 62/0±85/1  طرح تحقيقاتي

  12  0  62/0±55/1 15 0 43/2±17/4  پايان نامه
  22  0  83/0±79/2 2 0 12/0±50/0  سايت
  14  0  28/0±32/1 7 0 68/0±95/1  سمينار

  10  0  39/0±18/1 2 0 12/0±50/0  نامشخص
  

پايان نامه هاي پزشكي كه داراي خطاي  174در بين 
) فاقد خطا در %83/71( مورد 125 ،رفرنس نويسي بودند

 مورد 25زمينه كتب فارسي بودند و بيشترين خطا يعني 
) خطا در زمينه شماره صفحه بود. در منابع مربوط 02/51%(

) پايان نامه ها فاقد خطا %61/81(مورد  27به كتب التين نيز 
) خطا مربوط به %21/44( مورد 65 بوده و بيشترين خطا يعني

 خطاي جابجايي شماره صفحه و سال انتشار كتاب بود. در
) پايان نامه ها فاقد اشكال در زمينه مقاالت %89( مورد 155

در حالي در اين آيتم، خطا در شماره صفحه و  .فارسي بودند
مورد  12صفحه و سال انتشار كتاب جابجايي شماره 

) بيشترين خطاها را تشكيل مي داد. در زمينه مقاالت 15/63%(
) فاقد خطا بودند و %03/31از پايان نامه ها (مورد  54التين نيز 

بيشترين خطا مربوط به جابجايي شماره صفحه و سال انتشار 
ز پايان نامه ها مورد ا 173) بود. %66/51(مورد  62 كتاب

) در زمينه رفرنس مرتبط با طرح هاي تحقيقاتي فاقد 4/99%(
  خطا بودند. در رفرنس دهي پايان نامه به عنوان منبع 
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) فاقد خطا بوده در حالي كه بيشترين خطا در %87( مورد 151
) خطا در نگارش شماره %21/65( مورد 15اين زمينه يعني 

صفحه داشتند. در زمينه رفرنس دهي سايت اينترنتي و 
پايان نامه هاي  19فاقد خطا بودند. در بين  سمينارها

  كارشناسي ارشد كه داراي خطاي رفرنس نويسي بودند 
) فاقد خطا در زمينه كتب فارسي و مابقي %63/52( مورد 10

مورد  11خطاها در زمينه شماره صفحه بود. در كتب التين 
) فاقد خطا بوده و مابقي خطاها مربوط به خطاي 89/57%(

مورد  16جايي شماره صفحه و سال انتشار كتاب بود. در جاب
) فاقد اشكال در زمينه مقاالت %21/84( موارد پايان نامه ها

در حالي كه خطا در شماره صفحه و جابجايي  ،فارسي بودند
شماره صفحه و سال انتشار كتاب بيشترين خطاها را تشكيل 

 يان نامه هااز پا مورد 5 مي داد. در زمينه مقاالت التين نيز
) فاقد خطا بودند و بيشترين خطا مربوط به جابجايي 31/26%(

  از  مورد 18 شماره صفحه و سال انتشار كتاب بود.
) در زمينه رفرنس طرح هاي تحقيقاتي %73/94پايان نامه ها (

 11 فاقد خطا بودند. در رفرنس دهي پايان نامه به عنوان منبع
حالي كه بيشترين خطا در ) فاقد خطا بوده در %89/57( مورد

اين زمينه خطا در نگارش شماره صفحه داشتند. در زمينه 
رفرنس دهي سايت اينترنتي و سمينارها و گزارش  فاقد خطا 

  بودند.
از نظر فراواني خطا در پايان نامه هاي كارشناسي 
ارشد بيشترين خطا به ترتيب مربوط به اشتباه در منبع نويسي 

 مورد)، پايان نامه 11( مقاالت التين مورد)، 13( كتب التين
مورد) بود. اين در حالي است  6مورد) و كتب فارسي ( 7(

كه در پايان نامه هاي پزشكي فراوان ترين مشكل در نحوه 
مورد)،  104( مورد)، مقاالت التين 135( نگارش كتب التين

 نس دهي پايان نامهرمورد) و در نهايت رف 60( كتب فارسي
  د.مورد) بو 25(
  

  :بحث
مورد پايان نامه  27پايان نامه مورد بررسي،  275از 

مورد پايان نامه پزشكي بود. تمامي  248كارشناسي ارشد و 
پايان نامه ها از روش منبع نويسي ونكور استفاده كرده بودند 
كه با توجه به الگوي رفرنس نويسي قابل قبول دانشكاه علوم 

  ت پايان نامه پزشكي قابل توجيه مي باشد. تنها هش
) %83/29( پايان نامه 74) و %62/29كارشناسي ارشد (

در بررسي قناعي و همكاران در پزشكي فاقد اشكال بودند. 
نامه ها به شكل صحيح از درصد پايان  27 نيز 1377سال 

كه با  )16(شيوه رفرنس نويسي ونكور استفاده كرده بودند 
اده و همكاران آزيافته هاي مطالعه حاضر مشابه مي باشد. 

مطالعه اي با هدف بررسي وضعيت صحت مقاالت استنادي 
ها با شيوه نامه ونكوور در پايان نامه هاي  و ميزان مطابقت آن

دوره هاي دكتراي تخصصي پزشكي دانشگاه  1386سال 
از  )%9/8( استناد 35 كه علوم پزشكي تهران انجام دادند

ز شيوه نامه مجموع استنادهاي بررسي شده پيروي كامل ا
در بررسي سالم و ). در حالي كه 20( اندونكوور كرده

همكاران ميانگين استفاده از منابع در پايان نامه هاي دانشكده 
 5/88مورد بود كه  9/25ساله،  10پزشكي در يك دوره 

  به نظر  ).19( درصد آنان داراي نگارش استاندارد بودند
پايان نامه ها قابل مي رسد مشكل در استناد و نگارش منابع 

توجه مي باشد و دانشجويان و اساتيد راهنما و كارشناسان 
مربوطه آموزش هاي مناسب و كاربردي را در اين زمينه 

عالوه اساتيد راهنما و تمام افرادي كه به ه دريافت نكرده اند. ب
نوعي قبل از صحافي پايان نامه ها را مورد بازبيني و مطالعه 

ين بخش با اهميت در پايان نامه دقت و قرار مي دهند به ا
عمل نياورده و موجب بروز و باقي ماندن ه توجه الزم را ب

  .اشكاالت اين چنيني در پايان نامه ها مي گردند
ميانگين تعداد خطا در پايان نامه هاي كارشناسي 

دار آماري ي ارشد و پزشكي در اين مطالعه تفاوت معن
روه دانشجويان و اساتيد هر دو گ ،نداشت كه نشان مي دهد

  در اين زمينه داراي مشكل مشابه مي باشند.
در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، ميانگين منابع 
  التين مورد استفاده بيش از منابع فارسي بود. در 
پايان نامه هاي پزشكي نيز وضعيت به همين شكل بود. به نظر 

نابع التين در مي رسد دانشجويان توجه بيشتري به استفاده از م
پايان نامه هاي خود دارند كه شايد بدليل تنوع و غني بودن 

محمدي و  بيشتر اين منابع نسبت به منابع فارسي است.
منبع درسي  1748همكاران در بررسي خود نشان دادند كه 

كار رفته ه شماره فصلنامه كتابداري و اطالع رساني ب 30در 
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منبع استفاده شده بود.  9/11بود كه براي هر مقاله ميانگين 
). 18( فارسي بيشتر بود منابع با زبان انگليسي نسبت به منابع

و  عنوان مقاله 220مختاري در بررسي خود نشان داد كه در 
درصد  84/64باالترين ميزان استناد  ،نبع استفاده شدهم 4146

 نددرصد منابع به زبان انگليسي بود 59/71مربوط به كتاب و 
سي و سه مقاله كه در سمپوزيوم  مطالعهديگر در  .)17(

ارائه  2002تا  2000در سال هاي  دانشگاه دنور  بيولوژي در
نتايج ، شده بود از نظر استناد منابع مورد بررسي قرار گرفت

درصد به منابع  3/23استناد،  770مطالعه نشان داد كه از 
درصد استنادها به مقاالت مجالت و 2/76كاغذي بودند. 

درصد به منابع متفرقه و   4/6درصد به فصول كتب و  4/16
درصد به وب سايت بود. ساير يافته ها شامل بيشترين  1تنها 

مجالت استناد داده شده، متوسط سن كتاب استفاده شده يا 
و همكارش   Keat).21( مجله مورد استفاده و مانند آن بود

 يمه هامنابع مورد استفاده در پايان نا بر رويدر مطالعه 
نشان  Malayaدانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه 

كه كماكان كتاب و مقاالت مجالت بيشترين منبع دادند 
اطالعاتي مورد استفاده در پايان نامه ها مي باشند. بعالوه 

دارد. از  وجود  افزايش قابل مالحظه اي در منابع الكترونيك
نگارش مقاالت تك  نظر نويسنده هاي مقاالت بيشتر تمايل به

  .)22( نويسنده وجود داشت
  در اين مطالعه ميانگين منابع مورد استفاده در 
پايان نامه هاي كارشناسي ارشد بيش از منابع پايان نامه هاي 
پزشكي بود كه نشان مي دهد دانشجويان ارشد در اين زمينه 

  در بررسي مقاله و اين در حالي است كه  برتري دارند.
نگهداري  Hacttepe كه در دپارتمان كتابداري رساله هايي

مقطع  پايان نامه هايمي شد رساله هاي دكتري نسبت به 
همچنين  .كارشناسي ارشد دو برابر استناد بيشتري داشتند

هاي اخير ارائه شده  كه در سال پايان نامه هاييرساله ها و 
). 23( كرده بودند بودند بيشتر به انتشارات الكترونيكي استناد

اين تفاوت به اختالف موجود در ماهيت مقاطع پزشكي 
  .) مرتبط مي باشد(PhD كارشناسي ارشد يا دكترا عمومي و

  از نظر فراواني خطا در پايان نامه هاي 
كارشناسي ارشد بيشترين خطا به ترتيب مربوط به اشتباه 

   مورد)، مقاالت التين 13( در منبع نويسي كتب التين

مورد)  6مورد) و كتب فارسي ( 7( نامه مورد)، پايان 11(
بود. اين در حالي است كه در پايان نامه هاي پزشكي 

 135( فراوان ترين مشكل در نحوه نگارش كتب التين
 60( مورد)، كتب فارسي 104( مورد)، مقاالت التين

مورد)  25( س دهي پايان نامهنمورد) و در نهايت رفر
مشترك دو گروه بود. به نظر مي رسد بيشترين مشكل 

دانشجويان مورد بررسي مربوط به منابع التين چه كتب 
  و چه مقاالت التين و در مرحله بعدي كتب فارسي 
مي باشد كه بايد تالش بيشتري در زمينه رفع اين 

  عمل آيد.ه الت در كالس هاي مربوطه بااشك

  
  :نتيجه گيري

بر اساس نتايج اين مطالعه، به نظر مي رسد نحوه 
در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و پزشكي  استناد

مطلوب نمي باشد و نياز به برنامه ريزي و برگزاري 
كالس هاي آموزشي كاربردي در اين زمينه براي 
دانشجويان و اساتيد مربوطه مي باشد. استناد به مقاالت 
ايندكس شده در پاب مد و ايران مدكس، در نگارش 

. ك كننده مي باشدكم صحيح تر منابع پايان نامه ها
  بعالوه به نظر مي رسد با استفاده از نرم افزارهاي 

و همچنين اساتيد،  Endnoteرفرنس نويسي مانند 
كتابداران و دانشجويان در اين زمينه احتمال بروز 
خطاهاي رفرنس نويسي كاهش يافته و شاهد استناد 
صحيح تري در پايان نامه هاي مقاطع مختلف تحصيلي 

  .باشيم

  
 :و قدرداني كرتش

اين مقاله منتج از طرح تحقيقاتي مصوب 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بوده و نويسندگان از 
معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم 
پزشكي شهركرد كه اين طرح را مورد حمايت مالي قرار 

  .دادند تشكر مي نمايند
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Background and aims: Dissertations are as scholarly resources and accurate citation to them is 
important. The present study was done with the aim of determining the accuracy of dissertation 
citations in medicine and master degree students in Shahrekord University of Medical Sciences, 
2006-2012. 
Methods: In this cross-sectional study, 275 medicine and master degree dissertations were 
surveyed in Shahrekord Medical University of Sciences from 2006 until 2012. Census method 
was applied for evaluation of dissertations and data was gathered by checklist consist of 
frequency and type of errors in citations, citation methods, accuracy and types of each error were 
evaluated. 
Results: Of 275 assessed dissertations, 27 dissertations were master theses and 248 were 
Medicine theses. Only eight (29.62%) of master dissertations and 74 (29.83%) of medicine 
dissertations did not have any citation errors. Vancouver citation method was used in all 
dissertations. The mean of errors in master and medical dissertations was 7.56±6.88 and 
8.92±14.23 respectively. In master dissertations, the most common error in citation was related 
to English books and English articles, respectively. 
Conclusion: It seems that citation method in medical master dissertations is not desirable. 
Therefore, planning and training in this field for students and their educators are necessary. 
 
Key words: Citation, Dissertation, Persian book, Latin book, Latin article. 


