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 .1شیوه نگارش پایان نامه
ارائه پایان نامه  ،آخرین مرحله تحصیلی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته
تحصیلی خود  ،زیر نظر استاد راهنما به تتبع و تحقیق علمی بپردازد.
یکی از اهداف ارائه پایان نامه  ،آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع علمی است.
به این منظور و برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامه ها و باال بردن دقت و کیفیت ارزشیابی آن  ،الزم است
دانشجویان  ،کلیه ضوابط و مقررات ذیل را به دقت مطالعه و مطابق شیوه نامه  ،کلیه قسمت های مختلف پایان
نامه را تدوین و ارائه نمایند.

 .1-1نگارش پایان نامه
چاپ پایان نامه بایستی بصورت دورو ( پشت  :زوج و رو  :فرد ) تهیه شود  .شروع هر فصل  /بخش از صفحات فرد
آغاز شود و به وسیله چاپگر با کیفیت بسیار خوب انجام پذیرد  .فصول  1و  2باید حداکثر  %03از کل متن پایان نامه
باشد .
کلیه فرمها بصورت یکرو تهیه شود .
سطر اول هر پاراگراف باید یک سانتیمتر تورفتگی نسبت به بقیه سطرها داشته باشد .
در صورتی که از نقل قول مستقیم استفاده می نماییم  ،باید حتما از عالمت " " استفاده نماییم .

 .2-1انتخاب کاغذ مناسب
کاغذ مورد استفاده جهت تایپ مطالب پایان نامه بایستی از کاغذ  133 A4گرمی  ،به قطع  ، 21*29/7 cmسفید
و با کیفیت عالی و مرغوب انتخاب گردد .دانشجو باید از انتخاب برگه های بزرگتر از  A4در پایان نامه خودداری
نماید و در صورت وجود داشتن چنین صفحات بزرگی  ،از طریق فتوکپی  ،بصورت استاندارد درآورد .در صورت
غیر عملی بودن آن  ،بایستی چنین صفحه بزرگی با دقت به داخل تا گردد  ،که کامال در داخل پایان نامه صحافی
شده قرار گیرد.

 .3-1تایپ عنوان های پایان نامه
در صورتی که یک پایان نامه عالوه بر عنوان اصلی دارای یک یا چند عنوان فرعی نیز باشد  ،جهت تایپ این
عناوین از قلم با اندازه های مختلف و پررنگ استفاده شود  ،به صورتی که هر عنوان فرعی از عنوان اصلی و نیز
عنوان فرعی تر از عنوان فرعی قبل از آن با اندازه کوچک تر به صورت زیر تایپ شود :
قلم عناوین اصلی در متن به صورت  B Nazaninبا اندازه  11و در انگلیسی از  Times New Romanبا اندازه
11و  Boldدرج شود.
عنوان های فرعی با قلم  B Nazaninو با اندازه . 12
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 .4-1تایپ متن اصلی پایان نامه
تایپ پایان نامه باید از طریق برنامه کامپیوتری  Wordو با استفاده از قلم مناسب و نیز اندازه هایی به شرح ذیل
صورت گیرد :
قلم مورد استفاده در متن فارسی  B Nazaninبا سایز 12و در انگلیسی  Times New Romanبا سایز  12در
نظر گرفته شود.
فاصله بین خطوط  1/5 cm،در نظر گرفته شود .
در صورتی که نیاز به ارائه کلمات و یا اصطالحات خارجی باشد  ،این کلمات با قید شماره در باالی معادل فارسی
آن و در متن به صورت پانویس در پایین صفحه مربوطه تایپ گردد .اندازه نوشتار پانویس با همان قلم متن و سایز
 13درج شود.
پانویس مربوط به هرصفحه با رسم یک خط افقی از متن اصلی جدا می گردد.فاصله بین دو سطر پانویس به اندازه
نصف فاصله سطر تعیین شده جهت متن اصلی می باشد .
شماره و توضیح مربوط به هر شکل  ،در زیر آن تایپ شود و همچنین شماره و توضیح مربوط به جدول  ،در باالی
آن تایپ گرددو فاصله بین آخرین سطر از متن تا توضیح مربوط به جدول و یا شکل  ،و نیز فاصله بین جدول و یا
توضیح مربوط به شکل تا اولین سطر متن پایان نامه  ،بایستی حدود دو برابر فاصله معمولی بین دو سطر انتخاب
گردد.

 .5-1نقطه گذاری
عالمت های نقطه  ،کاما  : ،و  .........باید به کلمه قبلی خود بچسبد و با کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد .
ق بل از پرانتز و بعد از آن  ،یک فاصله وجود داشته باشد ولی محتویات داخل آن بدون فاصله قرار گیرند .

 .6-1تنظیمات حاشیه صفحات پایان نامه
تایپ مطالب در هر صفحه از متن اصلی پایان نامه  ،بایستی در چهارچوب زیر صورت گیرد :

حاشیه در صفحات زوج
حاشیه سمت راست صفحه  2/5 :سانتی متر .
حاشیه سمت چپ صفحه  2/5 :سانتی متر .
حاشیه باالی صفحه  2 :سانتی متر .
حاشیه پایین صفحه  2 :سانتی متر .
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حاشیه در صفحات فرد
حاشیه سمت راست صفحه  2/5 :سانتی متر .
حاشیه سمت چپ صفحه  2/5 :سانتی متر .
حاشیه باالی صفحه  2 :سانتی متر .
حاشیه پایین صفحه  2 :سانتی متر .

حاشیه در صفحات عنوان
حاشیه سمت راست صفحه  0/5 :سانتی متر .
حاشیه سمت چپ صفحه  2/5 :سانتی متر .
حاشیه باالی صفحه  13 :سانتی متر .
حاشیه پایین صفحه  13 :سانتی متر .

 .7-1شماره گذاری صفحات  ،فصل ها و بخش ها
برای شماره گذاری صفحات عنوان تا آخر فهرست ها  ،در پایان نامه های فارسی از حروف رومی و در انگلیسی از
حروف التین استفاده شود .
شماره گذاری صفحات مربوط به متن اصلی پایان نامه که از مقدمه شروع می گردد  ،با اعداد انجام می شود .
شماره صفحات باید در پایین هر صفحه و در وسط آن درج گردد .
شماره گذاری عناوین و زیرمجموعه های مربوط به هر بخش  ،مطابق با فرمت اتومات پایان نامه که به پیوست
ارسال می گردد انجام شود .

 .8-1جداول  ،نمودارها و تصاویر
هر پایان نامه به طور عمده شامل جدول  ،نمودار  ،نقشه  ،طرح  ،عکس و امثال آن است  .جداول  ،نمودارها و
تصاویر باید خوانا  ،دقیق  ،مرتب و مستقل باشند  .هر جدول  /نمودار  /تصویر باید بدون مراجعه به متن  ،بتواند
اطالعات موردنظر را ارائه دهد و یافته های موجود در آن قابل تجزیه و تحلیل و ارزیابی باشد .
شماره گذاری کلیه شکلها در متن  ،با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می شود  .عدد
سمت راست  ،نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ  ،شماره شکل مورد نظر در آن فصل است .
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هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد  .تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره
گذاری شوند  .عنوان جدول ها در باالی آن ها و عنوان شکل ها و نمودارها در زیر آن ها با قلم B Nazanin
 12 Boldذکر می گردد .اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد  ،الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود .

جدول
هر جدول دارای شماره  ،عنوان  ،ستون و ردیف های مربوط به یافته ها است .
پانویس و عالمتهای اختصاری ممکن است در بعضی جدولها ضروری باشد.
هرگاه جدول دارای پانویس باشد  ،این پانویس درست ذیل جدول قرار می گیرد و شماره گذاری آن مستقل از
شماره گذاری پانویسهای متن است .

نمودار
نمودار تصویری است که دگرگونی های یک متغیر را نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با هیستوگرام ( نمونه :
نمودار  ، )1-1خط ( نمونه  :نمودار  )2-1یا نقطه نشان می دهد و دارای انواع مختلف است  .الزم به ذکر است
شماره و عنوان نمودارها در ذیل آنها درج می شود .
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شکل  /عکس
گاه برای نشان دادن یک دستگاه  ،شیء یا رویداد  ،تنها از عکس می توان کمک گرفت  .هر گاه جزء خاصی از
عکس مورد نظر است  ،باید به گونه ای تهیه شود که اجزای فرعی چشمگیرتر از جزء مورد نظر نباشد .
شکل ها و عکس ها باید وسط چین باشد و فاصله آن از باال و پایین متن به اندازه یک سانتی متر باشد  .شکل ها
و نمودارها باید در یک صفحه جا داده شود .

 .2ترتیب صفحات پایان نامه
هر پایان نامه به ترتیب دارای اجزای زیر می باشد :
 .1جلد پایان نامه ( پیوست ) 1
 .2صفحه سفید
 .0صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .1صفحه عنوان ( مندرجات روی جلد به فارسی ) ( پیوست ) 2
 .5تعهدنامه اصالت پایان نامه ( رساله )
 .6تقدیم و سپاسگزاری
 .7چکیده فارسی
 .8عالئم و اختصارات ( در صورت نیاز )
 .9فهرست مطالب
 .13فهرست جداول
 .11فهرست نمودارها  ،عکس ها و نقشه ها
 .12متن اصلی پایان نامه
 .10فصل اول  :مقدمه
 .11فصل دوم  :بررسی متون
 .15فصل سوم  :مواد و روش ها
 .16فصل چهارم  :یافته ها
 .17فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری
 .18فهرست منابع و مآخذ
 .19پیوست ها
 .23فرم تصویب موضوع پایان نامه
 .21چکیده انگلیسی
 .22صفحه عنوان انگلیسی ( پیوست )0
 .20صفحه سفید آخر
 .21پشت جلد به انگلیسی ( پیوست ) 0
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 .3جلد پایان نامه
جلد پایان نامه باید شامل متن روی جلد  ،عطف پایان نامه و متن پشت پایان نامه باشد .

 .1-3متن روی جلد
الزم است جلد پایان نامه از نوع گالینگور بوده و عناوین روی جلد و پشت جلد به شکل زرکوب چاپ شوند .رنگ
روی جلد پایان نامه آبی یا سبز تیره در نظر گرفته شده است.
متن روی جلد پایان نامه به زبان فارسی و به صورت چاپی درج شود  .صفحه جلد پایان نامه شامل  :آرم دانشگاه
 ،دانشکده  ،گروه آموزشی  ،مقطع و رشته تحصیلی  ،عنوان پایان نامه  ،نام و نام خانوادگی اساتید راهنما و مشاور
 ،نویسنده  ،ماه و سال دفاع پایان نامه و شماره ثبت می باشد  ( .پیوست ) 1

 .2-3عطف پایان نامه
عطف پایان نامه باید شامل عنوان پایان نامه  ،نام دانشجو  ،ماه و سال دفاع و شماره ثبت باشد  (.پیوست ) 1

 .3-3متن پشت جلد
کلیه مندرجات روی جلد پایان نامه  ،در پشت جلد و به زبان انگلیسی درج می گردد  (.پیوست ) 0

 .4تعداد مجلد و لوح فشرده
هر دانشجو موظف است به تعداد اساتید راهنما و مشاور  ،بیمارستان مربوطه  ،کتابخانه دانشکده  ،کتابخانه
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و در صورت تصویب طرح تحقیقاتی مربوطه در مراکز تحقیقات بیولوژی
سلولی و مولکولی و ژنتیک ایمنی  ،یک نسخه جهت آن مرکز صحافی نماید .
نکته  :دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد  ،دکتری تخصصی (  ) PhDو دکتری تخصصی پژوهشی از چاپ پایان
نامه جهت ارائه به بیمارستان مستثنی می باشند .
همچنین دانشجو موظف است فایل پایان نامه را به صورت ( PDFو  Wordبه همراه پوشه  ، )EndNoteدر 2
عدد  CDتهیه و ارائه نماید .
مشخصات کامل پایان نامه شامل  :عنوان پایان نامه  ،مقطع و رشته تحصیلی  ،نام و نام خانوادگی استاد راهنما و
دانشجو باید روی لوح فشرده درج شوند .
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زبان پایان نامه
با توجه به اینکه زبان رسمی کشور فارسی است  ،پایان نامه باید به زبان فارسی تدوین و ارائه گردد .مگر در موارد
خاص که شامل :
 -1استاد راهنما یا استاد مشاور خارجی باشد .
 -2نگارنده فارسی زبان نباشد .
 -0داور فارسی زبان نباشد.
الزم به ذکر است در صورتی که پایان نامه به زبان انگلیسی باشد  ،دفاع از آن نیز باید به زبان انگلیسی صورت
پذیرد .

 .5صفحه سفید
بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد  ،صفحه سفید  A4قرار می گیرد .

 .6صفحه ی بسم اهلل الرحمن الرحیم
این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد  .بسم ا ...در وسط صفحه و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه
آرایی شود  .از به کار بردن هر گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود .

 .7صفحه ی عنوان مشابه طرح روی جلد فارسی ( پیوست ) 2
کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در این صفحه قرار می گیرد .

 .8تعهدنامه اصالت پایان نامه ( رساله )
به صورت یکرو طبق پیوست  5تهیه می شود .

 .9صفحه ی تقدیم و صفحه ی سپاسگزاری
صفحه تقدیم  :این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم
می شود و حداکثر یک صفحه می باشد .
صفحه سپاسگزاری  :این صفحه اختیاری است  .در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو موثری
همکاری نموده اند سپاسگزاری می شود و حداکثر یک صفحه می باشد .
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 .11چکیده فارسی
چکیده بخش مهمی از پایان نامه است که می تواند خواننده را به مطالعه آن عالقه مند کند  .چکیده باید حداکثر
 133کلمه باشد و در عین کوتاه بودن شامل مقدمه  ،هدف  ،روش کار  ،یافته ها و نتیجه گیری باشد .
کلمات کلیدی
کلمات کلیدی باید  0تا  5کلمه باشد و با " ؛ " از هم جدا شود  .کلمات کلیدی  ،راهنمای نکات مهم موجود در
پایان نامه هستند بنابراین باید در حد امکان کلمه هایی انتخاب شود که ماهیت  ،محتوا و گرایش کار را به وضوح
روشن نماید .

 .11عالئم و اختصارات
در صورت وجود کلمات اختصاری  ،مخفف و عالئم  ،فهرستی از آن ها با مشخص نمودن صفحه تهیه گردد .

.12صفحه ی فهرست مطالب
فهرست مطالب شامل چکیده  ،فصل ها و عنوان فصل ها  ،بخش ها و عنوان بخش ها و همچنین زیربخش ها ،
فهرست منابع و چکیده انگلیسی می باشد  .الزم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب ،
قید شود .
صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید  ،در این صفحه ذکر نمی شود .

.13

عنوان جداول

با تشخیص استاد راهنما  ،به طور کامل در فهرست ذکر شود  .این صفحه شامل عنوان  ،شماره و صفحه جدول
های موجود در متن می باشد ( پیوست . ) 8

.14

فهرست نمودارها  ،عکس ها و نقشه ها

این صفحه شامل کلیه ی تصاویر  ،نمودارها و عکس های موجود در متن است  .فهرست عکس ها و نمودارها به
صورت جداگانه بر اساس پیوست های  9و  13است .

.15

متن اصلی پایان نامه

متن اصلی پایان نامه شامل قسمت های زیر است :
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 .1-15فصل اول  :مقدمه
هدف از نوشتن مقدمه  ،فراهم آوردن زمینه اطالعاتی الزم برای خواننده است  .در این قسمت  ،مقدمه ای درباره
موضوع تحقیق  ،اهمیت موضوع  ،اهداف و پرسش های پژوهش ( فرضیات ) ارائه می گردد .

 .2-15فصل دوم  :بررسی متون
این فصل بر حسب نیاز می تواند به دو بخش تنظیم شود :
بخش اول  :در این بخش  ،مبانی نظری و مفهومی تحقیق شرح داده می شود و الزم است دانشجو مفاهیم علمی
پایه و مستندات مرتبط با تحقیق را شرح دهد  .هدف از بیان مبانی نظری و مفهومی تحقیق  ،تبیین موضوع است
بخش دوم  :در این بخش  ،مطالعات و پژوهش های علمی مرتبط با موضوع تحقیق آورده می شوند  .هدف از مرور
بر مطالعات انجام شده  ،جستجوی منابع اطالعاتی مختلف به منظور اشراف به ابعاد مختلف موضوع تحقیق است .
با مرور منابع مشخص می شود که در زمینه تحقیق  ،چه کارهایی قبال انجام شده و تحقیق فعلی چه کاربردی دارد

 .3-15فصل سوم  :مواد و روشها
مواد :
شامل مواد اصلی و یا تجهیزات تخصصی است که ویژگی آن در کیفیت و تحلیل و تفسیر داده های تحقیق نقش
موثر دارد  .بدیهی است در پژوهش هایی که از مواد و تجهیزات تخصصی استفاده نمی شود  ،ذکر این قسمت
ضرورتی ندارد .

روش ها :
روش انجام به اقتضای نوع پژوهش می تواند شامل نوع پژوهش  ،روش های ساخت  ،روش های آزمایشگاهی ،
جامعه پژوهش  ،محیط پژوهش  ،نمونه پژوهش  ،روش نمونه گیری  ،حجم نمونه و روش محاسبه آن  ،مشخصات
واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه  ،توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار  ،روش
گردآوری اطالعات  ،روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها باشد .

 .4-15فصل چهارم  :یافته ها
در این فصل می بایست یافته های حاصل از تحقیق شرح داده شود  .یافته ها باید به شکل دسته بندی شده و با
ترتیبی منطقی تدوین شوند  .در این فصل رعایت نکات زیر الزامی است :
-

اهداف تبیین و به سوال های تحقیق پاسخ داده شود .

-

به ذکر یافته ها پرداخت شود و از تحلیل و تفسیر تفصیلی خودداری شود .

-

محتوای جداول و نمودارها گویا باشد .

-

از درج توأم یک یافته خاص  ،هم به صورت جدول و هم نمودار خودداری شود .
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 .5-15فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری
در این فصل  ،مقایسه نتیجه های به دست آمده با هدف های از قبل تعیین شده در مقدمه  ،دستیابی های نوین ،
شواهد مربوط به رد یا قبول فرضیه  ،ارتباط یافته ها با تحقیقات قبلی  ،محدودیت های تحقیق  ،پیشنهادهایی بر
اساس یافته های تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی ارائه می شود .

فهرست منابع و مآخذ :

.16

شیوه ذکر منابع در انتهای نوشتار پایان نامه های فارسی به صورت  Vancouverو در پایان نامه های انگلیسی
به صورت  Harvardباشد  .کلیه منابعی که در متن ذکر شده اند  ،باید در فهرست منابع با مشخصات کامل
نوشته شوند  .برای تنظیم این قسمت حتما باید از نرم افزار  EndNoteاستفاده شود  .قواعد نگارش منابعی که
در طول پایان نامه به آن ها استناد شده است به شرح زیر می باشد :
-

منابع باید به ترتیب ظهور در متن شماره گذاری شده و به ترتیب شماره در انتهای پایان نامه یا مقاله ذکر
گردد.

-

شماره منابع در انتهای جمله و در داخل پرانتز نوشته شود .

-

منابعی که فقط در جداول و نمودارها به آنها اشاره شده نیز باید به ترتیب ذکر آنها در پایان نامه یا مقاله
شماره گذاری شوند .

-

تنها منابعی که در ارتباط نزدیک با کار نویسنده بوده و مستقیما از آنها استفاده شده باید ذکر شوند .

-

منابع باید از مقاالت چاپ شده یا آنهایی که برای چاپ پذیرفته شده اند  ،انتخاب گردند  .اگر مقاله ای برای
چاپ پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده است باید هنگام اشاره به آن پس از نام مجله مربوطه  ،عبارت
زیرچاپ (  )In Pressدر داخل پرانتز ذکر شود .

-

در مقاالتی که چهار نویسنده یا کمتر دارند ذکر نام تمامی آنها ضروری است  .برای مقاالتی که بیش از چهار
نویسنده دارند نام تمامی سه نویسنده اول را ذکر کرده و سپس از کلمه (  ) et alیا ( و همکاران ) استفاده
نمایید ( بر اساس دستورالعملهای جدید می توان نام نویسندگان تا شش نفر اول را هم ذکر کرد ) .

-

در مواردی که فقط چکیده مقاله در اختیار بوده  ،در پایان نام منبع  ،ذکر کلمه (چکیده) ( abstract or
 )absضروری است .

کتاب مرجع
نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)  ،حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان)  ،نام کتاب  ،شماره چاپ ،
محل انتشار  ،نام ناشر  ،سال چاپ .
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 منبع فارسی
حمیدی س  ،شاهرضایی م  .احیای قلبی ریوی  .تهران  :راستان ؛ .1071

 منبع انگلیسی
Ringsven MK, Band D . Grontology and leadership skills for nurses . 2nd ed .Albany
(NY): Delmar publishers : 1996 .

کتابهای ترجمه شده
در ترجمه  ،عبارت " در ترجمه " بعد از نام مترجمین آورده شده و سپس عنوان کتاب و نام مولفین اصلی ذکر
گردد.

 منبع فارسی
اعرابی ماندانا  ،رئیس زاده فربد  .در ترجمه جنین شناسی الگمن ،سادلزتی دبلیو (مولف)  .چاپ اول .تهران :
موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده . 1076 ،

مقاالت
نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)  ،حرف یا حروف اول نام نویسنده (نویسندگان)  ،عنوان مقاله  ،عنوان
مجله  ،سال انتشار  ،شماره مجله  ،شماره صفحات .

 فارسی
شمس الدین س  ،دبیری ش  .فیبروماتوزیس متعدد سطحی پوست  .مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،
 1072؛ . 16-18 : 1

 انگلیسی
Launois P. Deleys R. ,Niang MN , et al.T-cell epitope maping of the major secreted
mycobacterial antigen Ag85A in tuberculosis and leprosy .Infect Immunol .1994:62
(3):3679-3687.
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پایان نامه
خظردوست ص  .بررسی  53مورد بیمار دچار حاملگی خارج رحمی .دوره تخصصی رشته زنان و مامایی دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران . 1072 ،

.17

پیوست ها

این بخش از پایان نامه شامل کلیه جداول  ،نمودارها  ،اشکال  ،آمار و ارقام  ،پرسشنامه و  .....و نیز مطالبی که
تکمیل کننده برخی از اطالعات نظری و عملی در متن اصلی پایان نامه می باشد که ترجیحا به علت جلوگیری از
طوالنی شدن متن اصلی پایان نامه  ،باید خارج از متن اصلی یعنی پس از فهرست منابع در پایان نامه ارائه گردد .

.18

چکیده انگلیسی

متنی مشابه چکیده فارسی به زبان انگلیسی  ،حداکثر در یک صفحه تهیه و در این قسمت آورده شود .

 .19صفحه عنوان انگلیسی
همانند پیوست  0تکمیل و در این قسمت آورده شود .

.21

صفحه آخر

قبل از رویه پشت جلد  ،صفحه سفید  A4قرار می گیرد .

17

پیــوست هــا
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پیوست ( 1عنوان روی جلد )

فونت روی جلد  B Nazanin Boldسایز 14

دانشکده پزشکی ساری
گروه آموزشی .........
پایان نامه جهت دریافت درجه ( دکتری عمومی /دکتری تخصصی/دکتری تخصصی(/)PhD
کارشناسی ارشد رشته) ...............
عنوان:
..............................................................................................................................................................
استاد راهنما :
دکتر .............................................................
استاد مشاور :
دکتر .........................................................
نگارنده :
.......................................................
شماره ثبت :

ماه و سال دفاع ( مثال  :بهمن )92
19

پیوست ( 2صفحه عنوان داخل پایان نامه)

فونت  B Nazanin Boldسایز 11

دانشکده پزشکی ساری
گروه آموزشی .........
مرکز تحقیقات  (...........................فقط در صورت تصویب در مراکز تحقیقاتی ،در این قسمت اسم مرکز ذکر شود )
پایان نامه جهت دریافت درجه ( دکتری عمومی /دکتری تخصصی/دکتری تخصصی(/)PhD
کارشناسی ارشد رشته) ...............
عنوان:
..............................................................................................................................................................
استاد راهنما :
دکتر .............................................................
استاد مشاور :
دکتر .........................................................
نگارنده :
.......................................................
شماره ثبت :

ماه و سال دفاع ( مثال  :بهمن )92

21

11 سایزTimes New Roman , Bold فونت پشت جلد

)  (صفحه عنوان انگلیسی3 پیوست

Mazandaran University of Medical Science
Sari Faculty of Medicine
Department of …………………….
Degree of
…………………………………………………..
Title
………………………………………………………………………..
Supervisor/s
……………………………….
Advisor /s
………………………………
By
……………………

Year and month :

Register Number :
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عنوان پایان نامه

پیوست  ( 4کل جلد )

دانشکده پزشکی ساری

Sari Faculty of Medicine

Department of …………………….

نام دانشجو

Mazandaran University of Medical Science
گروه آموزشی .........
پایان نامه جهت دریافت درجه ( دکتری عمومی /دکتری تخصصی/دکتری تخصصی(/)PhD
کارشناسی ارشد رشته) ...............

Degree of

عنوان:

Title

استاد راهنما :

………………………………………………………………………..
Supervisor/s

ماه و سال

…………………………………………………..

..............................................................................................................................................................

دکتر .............................................................
استاد مشاور :
دکتر .........................................................

……………………………….
Advisor /s

نگارنده :

………………………………

.......................................................

……………………
Register Number :

صفحه پشت پایان نامه

Year and month :

شماره ثبت

By

عطف عنوان

22

ماه و سال دفاع ( مثال  :بهمن ) 92

شماره ثبت :

صفحه روی پایان نامه

پیوست شماره 5

تعهدنامه اصالت پایان نامه ( رساله )

اینجانب  .....................................دانش آموخته مقطع  .............................در رشته ................................
که در تاریخ  ......................از پایان نامه  /رساله خود با عنوان ...............................................................و
با کسب نمره  .....................دفاع نموده ام  ،بدینوسیله متعهد می شوم :
 -1این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی
که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه  ،کتاب  ،مقاله و  )....استفاده
نموده ام  ،مطابق ضوابط و رویه موجود  ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در
فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام .
 -2این پایان نامه/رساله قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح  ،پایین تر یا باالتر )
در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
 -0چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب  ،ثبت
اختراع و .....از این پایان نامه داشته باشم  ،از حوزه معاونت پژوهشی واحد  ،مجوزهای
مربوطه را اخذ نمایم .
 -1چنانچه در هر مقطع زمانی  ،خالف موارد فوق ثابت شود  ،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و
واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال
مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت /.

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء :
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)(فهرست عالئم و اختصارات6 پیوست

فهرست عالئم و اختصارات

CV

Cofficient of Variation

I

Infra Red

M

Milligram(s)

Ml

Milliliter(s)

Ng

Nanogram

SD

Standard Deviation

UV

Ultra Violet

B Nazanin .14 فونت

Times New Roman , 14

24

پیوست (7صفحه فهرست)

فونت B Nazanin ,Bold 14

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول  :مقدمه

صفحه

فونت B Nazanin ,Bold 12

1............................................................................................................................................... .1
1............................................................................................................................................. .1, 1
2............................................................................................................................................ .1, 2
2............................................................................................................................................. .1,2, 1
فصل دوم  :بررسی متون
5............................................................................................................................................... .2
5.............................................................................................................................................. .2,1
فصل سوم  :مواد و روش کار
13........................................................................................................................................... .0,1
فصل چهارم  :یافته ها
73 .......................................................................................................................................... .1,1
فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری
83........................................................................................................................................... .5,1
منابع و مآخذ93........................................................................................................................................
پیوست ها 131..........................................................................................................................................
چکیده انگلیسی 130..............................................................................................................................

25

پیوست ( 8فهرست جداول)

فونت B Nazanin ,Bold 14

فهرست جداول

صفحه

عنوان

جدول  .1-1عنوان اولین جدول در فصل اول 22............................................................................................................
جدول  .1-2عنوان اولین جدول در فصل دوم 01...........................................................................................................
جدول  .2-0عنوان دومین جدول در فصل سوم 18.......................................................................................................
جدول  .1-1عنوان اولین جدول در فصل چهارم 63........................................................................................................
جدول  .1-5عنوان اولین جدول در فصل پنجم83...........................................................................................................

فونت B Nazanin,12
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پیوست ( 9فهرست شکل ها)

فونت B Nazanin ,Bold 14

فهرست شکل ها

صفحه
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