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 مقدمه:     

دانشجو موظف است در ارائه پایان نامه آخرین مرحله تحصیلی دوره دکترای عمومی داروسازی می باشد که طی آن 

 می بپردازد. زمینه ای  مربوط به علوم دارویی، زیر نظر استاد راهنما به تحقیق عل

یکی از اهداف ارائه پایان نامه، آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع علمی است. به این 

قت و کیفیت ارزشیابی آن، الزم است دانشجویان، کلیه منظور و برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامه ها و باال بردن د

 تدوین و ارائه نمایند.ضوابط و مقررات ذیل را به دقت مطالعه و مطابق شیوه نامه، کلیه قسمت های پایان نامه را 

الزم به ذکر است پایان نامه ای که از استانداردهای تعیین شده در این شیوه نامه، برخوردار نباشد مورد قبول 

 دانشکده قرار نخواهد گرفت.
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 فهرست مطالب

 

  ترتیب ارائه مطالب در پایان نامه  و نگارش کلی نکات .الف 

 . نوع قلم و حاشیه بندی متنب

 پ. شماره گذاری

 ت. جدول ها و شکل ها

 ث . پا نویس یا زیرنویس ها

 ج. نحوه ارجاع در متن و در فهرست منابع 

 نامهچ. مشخصات جلد پایان 

 ضمائمح. 

 

 نکات کلی نگارش: الف. 

و  14با فونت  B Nazanin، قلم فارسی   Wordبا برنامه   4A روی کاغذ  مطالب بر: تایپکاغذ و  -1

صفحات پایان نامه باید به صورت پشت و رو پرینت تایپ شود.  11فونت  با Times New Romanانگلیسی 

 شود.

برای  سانتی متر باشد. حاشیه 5/1فاصله ی سطرها در تمامی متن فارسی   فاصله  سطرها و حاشیه ها: -1

 .سانتی متر باشد 3سانتی متر و سمت چپ صفحه  3سمت راست صفحه ، از 5/1 و پایین از باالصفحات 

 

شماره گذاری صفحات  و بخش های پایان نامه : صفحه های ابتدایی )از صفحه تقدیم تا اول متن اصلی( با  -3

)الف، ب، ج و  ...( و  متن اصلی پایان نامه از اول تاعنوان بخش ضمائم، با عدد شماره گذاری  شوند. حروف 

 سانتی متری پایین و  وسط صفحه قرار گیرد. 5/1شماره باید در

فصل ها، بخش ها و زیر بخش ها با عدد شماره گذاری شوند، به طوریکه شماره فصل در سمت راست و   -4

 است. 3و زیر بخش  1، بخش 4بیان کننده ی فصل  3-1-4آن و الی آخر. مثال شماره بخش بعد از 
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 ،به ترتیب استناد ، نمودار و تصویر ها باید واضح باشند، وشکل ل،: جدو، نمودار و تصویر هاشکل ل،جدو -5

جدول  ازاستفاده در صورت  شود.  نوشته 1-1شکل   1شماره گذاری شوند. مثال برای اولین شکل در فصل 

 باید به آن استناد شود.، بعامنسایر یا شکلی از  و

 
و  شود ، در متن فارسی، عددگذاری در باال و سمت چپ عبارت مورد نظر ،ضرورتصورت  درزیر نویس ها:  -6

 در پانویس، نوشته شود.

 درزیر ده با حروف و اعداد باالی ده و اعشاری، با عدد، ذکر اعداد و در صد در متن: ضروری است اعداد  -7

 شود.نوشته شود. در صد را با عالمت %  مشخص    ،متن

است. در صورتی که از واحدهای  SIسیستم واحدها: سیستم واحدهای مورد استفاده در پایان نامه متریک  -8

 دیگری استفاده شود معادل آن بر مبنای متریک آورده شود.

 واقع استفاده مورد متن در که ترتیبی هب منابع،  دیگران، منابع از استفاده صورت در: متن در ارجاع نحوه -9

 شود.  آورده ترتیب همان با نیز منابع بخش در و شوند گذاری شماره ونکوور، روش به شوند می

 : مشخصات جلد پایان نامه: جلد پایان نامه باید خصوصیات زیر را داشته باشد -11

 . باشد میلی متر 3تا  1ضخامت حدود با از جنس مقوای سخت، با روکش گالینگور و  -

 .باشد سورمه ای بایدرنگ پایان نامه  -

 .باشدقطع جلد نیم سانتی متر بزرگ تر از کاغذ متن  -

 .باشد نوشته های روی جلد زرکوب -

 ، نوشته شود.و شماره ثبت در عطف جلد، عنوان، نام دانشجو -

آن جهت  CDجلد پایان نامه و  1به تعداد اساتید راهنما و مشاور و همچنین تکثیر پایان نامه:   -11

به کتابخانه مرکزی  تحویل جهت آن CD و نامه پایان جلد 1تحویل به کتابخانه دانشکده داروسازی و

 یک جلد نیز جهت تحویل به اداره پایان نامه. دانشگاه.
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 نامه پایان در مطالب ارائه ترتیب

 بسم اهلل الرحمن الرحیمصفحه  .1

 (1پیوست ) صفحه عنوان: .1

 تقدیم )در یک صفحه( .3

 تشکر و قدردانی ) در یک صفحه( .4

 7تا  4مواد و روش ها ، یافته ها و نتیجه گیری به همراه،  مقدمهکلمه )شامل  311چکیده فارسی حداکثر  .5

  (1()پیوست کلیدواژه 

 بر حسب حروف الفبا اختصارات .6

 فهرست منابع و عناوین ضمیمه ها( ، فهرست مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها  .7

 فهرست جدول ها .8

 و نمودارها  فهرست شکل ها .9

 متن اصلی  .11

   :کلیات و بیان مسئلهفصل اول 

 ( شامل مقدمه)سابقه و هدف 

 بیان مسئله و دالیل انتخاب موضوع 

 موجود های کاستی و شود می اشاره کار انجام ضرورت به مختصر بطور بخش این در

(Existence gap  )گردد می بیان کار انجام ضرورت و بررسی موضوع، زمینه در. 

 اهداف، فرضیات یا سواالت پژوهش 

 به فرضیات همچنین و جزئی و اصلی اهداف(: Goals and hypothesis) فرضیات

 درج نامه پایان  از بخش این در باید است گردیده طراحی پروپوزال در که ترتیبی همان

 .گردد

       فصل دوم: بررسی متون 

 .باشد نامه پایان اصلی متن حجم %41 از بیش نباید  فصل 1 این مجموع

    فصل سوم: مواد و روش ها                                                                                                   

 و روشهای آماری قید شود. با نام کارخانه بکار رفته برای انجام کار و مواد مصرف شدههای تکنیک

این           فصل شامل موارد زیر می باشد: جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه، نحوه 

 تعیین آن، معیار ورود به مطالعه و خروج از آن، نحوه تعیین آن، ابزارهای و روشهای جمع اوری

اطالعات، مواد و دستگاهها با ذکر مشخصات، اعتبار و پایایی روش، روشهای آماری و مالحضات 

 اخالقی

 

. در این فصل استیا موضوع پایان نامه  حل مسئله ومورد استفاده در های  روشهدف از این فصل، ارائه 

 : توضیح داده شود  دموارد زیر بای



 

7 
 

 مواد و تجهیزات مورد نیاز -
، کاربردی، بنیادی، بنیادی کاربردی و یا جامعه نگر نوع مطالعه از نظر   -1      مطالعه:نوع  -

 تعیین گردد.

درصورتی که موضوع پایان نامه بالینی باشد، بایستی تعریف جامعه ی مورد  -1

حذف، روش نمونه گیری، حجم نمونه و روش آماری   مطالعه معیارهای ورود و 

 .مورد استفاده بیان گردد

مکان و زمان انجام مطالعه: این بخش در کارهای تجربی بیشتر از نظر حفظ  -3

حقوق معنوی دانشگاه اهمیت دارد. اما در کارهای بالینی می تواند از نظر عملی 

 نیز موثر باشد. لذا در هر دوصورت بیان آن ضروری است.

نه برداری، برحسب نوع مطالعه به نحوه  تعیین حجم نمونه، نحوه  نمو دبای -4

نحوه  همسان سازی نمونه ها، نحوه پیگیری، نحوه مداخله، مالحظات اخالقی نیز 

 ... اشاره شود.

 

 متغیر ها شرح داده شود. تعریف عملی و مقیاس اندازه گیریمتغیر ها :  -

 

: کلیه مراحل علمی و آزمایشگاهی که در طول انجام پایان نامه مورد استفاده روش اجرای طرح -

بیان گردد )به نحوی که اگر فرد دیگری بخواهد در همان زمینه تحقیق نماید  ده است بایبود

 اطالعات الزم وضروری را در اختیار داشته باشد(.

روش تجزیه و تحلیل داده ها: روش های آماری مورد استفاده دقیقاً بیان شود )در صورت نیاز  -

 طبق نظر مشاور آمار(.

 

 

  نتایج: چهارمفصل 

 می مطالعه در گرفته صورت آنالیزهای و جداول و تصاویر از استفاده با آمده بدست نتایج کلیه

 که هایی نمودار و اشکال جداول، شماره به اصلی متن در باید نویسنده. شود داده توضیح ستیبا

 .نماید اشاره دارد وجود نامه پایان در

 درج 11 فونت با و شوند آورده پایین در عکسها و نمودارها عناوین و جداول باالی جداول عنوان

 .شوند

. شود می داده پاسخ پروپوزال در شده طراحی فرضیاتی و اهداف سواالت، به و است دانشجو تحقیق حاصل فصل این

.....   و  ها شکل نمودارها، ها، جدول به جزئیات بیان برای و شود بیان روان و ساده جمالت با باید ابتدا در ها یافته

 به حاصل نتایج. گردد پرهیز ها یافته تفسیر  از و یابد اختصاص ها یافته بیان به تنها باید فصل این در. شود استناد

 شکل نویس زیر فصل این در. گردد بیان  بود، شده طراحی پروپوزال در که فرضیاتی و اهداف با متناسب و ترتیب

 .باشد مفهوم باید ها نمودار  چنین هم و شود اورده کامل بطور ها،
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  و پیشنهادات نتیجه گیری ، بحث :پنجمفصل 

 بتا  تفستیر . باشتد  نامته  پایتان  اصتلی  متتن  حجم درصد 11 معادل بایستی فصل این حجم حداقل

 استدالل با باید گیری نتیجه و توضیحات. گردد بیان( مقاالت و کتب) منابع سایر نتایج  از استفاده

 فصتل  ایتن  انتهتای  در. شود خودداری قبلی فصل نتایج تکرار از. شود مشخص منبع ذکر و  علمی

 .گردد ذکر باید  پیشنهادات

  

به بحث و ارزیابی گذاشته شده و با  ، در فصل نتایج مندرجمطالب  ،: در این فصل(Discussion)بحث  -

هم چنین می گردد.  تحلیل حاصله، تایید نتایجیا یافته های دیگر محققین مقایسه می گردد و دالیل رد و 

به یافته های مهم و شاخص پایان نامه با دالیل منطقی و علمی اشاره شود. این فصل از نظر حجم  باید 

تنها نتایجی  باید توجه گردد که تناسب منطقی داشته باشد.  دمطالب با فصل های بررسی متون و نتایج بای

مقایسه  علمی و معتبر نتایج با مطالعاتو  شده است مورد بحث قرار گیرد که در فصل یافته ها به آن اشاره

  .شود

 

(: در این قسمت نتایج اختصاصی ومهم به صورت دسته بندی شده جهت Conclusion) تیجه گیرین -

استفاده بهینه از محتویات پایان نامه ارائه می گردد، طوری که خواننده پایان نامه با خواندن آن بتواند یافته 

الزم به ذکر است که در این قسمت، هیچ مطلب جدیدی نباید اضافه  نامه را به دست آورد. های مهم پایان

 شود.

 

که در جهت تقویت و ارتقاء پروژه انجام شده، : در این بخش از پایان نامه (Suggestions)پیشنهادها  -

نایی و تسلطی که به های پیشنهادی دانشجو واستاد راهنما با توجه به آش اشاره می شود  راه حل به ان 

 ،موضوع پیدا کرده اند ارائه می شود و در حقیقت می توان گفت در این بخش زمینه های تحقیقاتی جدید

 پیش روی محققان گذاشته می شود.

که درصورت  باشد در رابطه با بکارگیری یافته های تحقیق ممکن استاز پیشنهادها  تعدادی ه:بصرت

 به آنها اشاره شود . دبای ،کاربردی بودن موضوع
 

 مشکالت کاهش جهت در نیاز مورد های-توصیه نیز و وجود صورت در پژوهش محدودیتهای: پیشنهادات قسمت در

 .گردد پیشنهاد پژوهش

 

 
 و مآخذ منابع .11

 پیوست ها .11

 مقاله پایان نامه ) در صورت وجود( .13

 پایان نامه صورتجلسه دفاع از .14
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، Introduction ،Material and methods ،Resultsشامل:  (3 پیوست) چکیده به زبان انگلیسی .15

Conclusions ،Key words 

 (6پیوست ) صفحه عنوان به زبان انگلیسی: .16

 

 صفحات پایان نامه باید پشت و رو باشد.توجه: 

 

 . نوع قلم و حاشیه بندی متنب

  فونت متن فارسیB Nazanin  و فونت متن انگلیسی  14و اندازه آنTimes New Roman  و اندازه

  .( باشدline 5 .1) 5/1فاصله بین خطوط  باشد. 11آن 

  فارسی فونت چکیدهB Nazanin  انگلیسی  چکیدهو فونت  11و اندازه آنTimes New Roman  و

 ( باشد.Wordدر نرم افزار   singleمعادل ) 1باشد. فاصله بین خطوط  11اندازه آن 

 سانتی 3 صفحه چپ سمت و متر سانتی 3 صفحه راست سمت از ،5/1 پایین و باال از صفحات برای حاشیه 

 .باشد متر

  شروع پاراگرافها( بدون تو رفتگیindentation=1cm.باشد )  باشدپوینت  6بین پاراگرفها فاصله. 

 پ. شماره گذاری

  نوشته  ی فارسیالفبا حروفترتیب شماره گذاری صفحات آغازین )از صفحه تقدیم تا اول متن اصلی( به

  شوند.

  تمامی صفحات متن اصلی که از فصل نخست شروع می شود، با عدد شماره گذاری شوند. شماره گذاری

 صفحات شامل صفحه های دارای شکل، جدول و فهرست منابع نیز می گردد. 

  سانتی متر از  5/1شماره صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار می گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود

 ه پائین است . لب

 به عدد شماره گذاری شوند، به طوری که شماره فصل در  الزم است که عناوین و همچنین زیر عنوان ها

 مثال:سمت راست و شماره بخش و زیر بخش در سمت چپ آن آورده می شود. 

  مواد و روش هادومفصل : 

 مواد مورد استفاده -4-1

4-1-1-....................................... 

 روش انجام آزمایش -4-1
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 جدول ها و شکل ها ت.

  برای جدول های فصل تمامی جدول ها و شکلها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند. مثال

 .1-1، 1-1جدول  بدین گونه شماره گذاری شود: 1

  فونت جدولها و شکلها مطابق متن و کوچکتر از آن با فاصلهSingle .و وسط چین باشد 

  و توضیح جدول در زیر آن درج گردد.عنوان جدول ها در باالی جدول 

  شکل ها، در زیر شکل درج کردد.و توضیح عنوان 

 .جدول ها باید ساده باشند 

 پا نویس یا زیرنویس ها ث.

در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان به صورت زیر نویس در 

همان صفحه ارایه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای که به صورت کوچک و در باال و سمت چپ 

شماره گذاری پانویس ارائه می گردد.  آن تایپ می شود، مشخص شده و در زیر نویس توضیح مربوط به آن شماره

 ها در هر صفحه بطور مجزا انجام می شود.

 نحوه ارجاع در متن و در فهرست منابع ج. 

  ،فهرست منتابع بتر   شیوه نگارش منابع در پایان نامه بر اساس روش ونکوور می باشد. مطابق این روش

د، یعنی در متن پایان نامه هرجا از منبعتی استتفاده   ضور در متن پایان نامه ذکر می شواساس توالی ح

در بختش منتابع بتا     مربوط به آن منبتع شد با قرار دادن یک شماره ترتیبی در داخل پرانتز ، اطالعات 

 ن شماره آورده شود.هما

 

 شیوه نگارش منابع    

 )به ترتیب ورود در متن (

 
 بخشیدن به پروژه های انجام شده ضروری است. و اعتباراخالقی تحقیق  اصول رعایت به جهتذکر منابع 

ورود  )روش ونکوور( انجام گردد که در این روش، شماره، به ترتیب تنظیم فهرست منابع به روش شماره گذاری

اولین منبع مورد استفاده در متن، اولین رفرانس در بخش فهرست منابع می که منبع به داخل متن خواهد بود 

 . مانند :باشد
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  : استفاده از مقاله های انگلیسی 

 .که در سایت دانشکده بارگذاری شده است EndNoteمطابق فرمت 
 

  فارسی استفاده از مقاالت  

سال پس از مصرف نمک  5گواتر اندمیک در استان همدان :  .احمدی جمال ، فتحی سمیه ، سنجری شعبان  -1

 .141تا  115: صفحات 1، شماره  11، سال  1377ید دار. پژوهش در پزشکی 

 

 :   مانند صفحات، چاپ، سال ناشر، نام کتاب، اسم نویسنده، نام : کتاب

1- Philips SJ , Whisanant JP. Hypertension and Stroke In : Largh JH , Brenner BM , editors . 

Hypertension : Pathophysiology, diagnosis and management .New York : Raven Press. 1995 ;P465-

78. 

 

-81 صفحه 1398 مشهد، دانشگاه دانشگاهی جهاد ،هیستوپاتولوژی هایتکنیک. : ح. ضویر ،ع. محمدی  1

51. 

 

 مقاله کنفرانس 
1- Bengteson S , Solheim BG . Enforcement of data protection , privacy and security in medical 

informatics. In : L un KC , Degoulent P , Piemme TE , Renhoff O , editors , MEDINFO 29. 

Proceeding of the 7 th World Congress on Medical informatics ;  1229 Sep 6-11;Geneva , 

Switzerland . Amsterdam North – Holland ; 1229. P.1661-6 . 

 

 

 منابع الکترونیک 
 

 انجمهتای  و )المللتی  بتین  و ملتی (دولتی و آموزشی سایتهای شامل که است معتبر الکترونیک منابع از منابعی

 .باشد علمی

 :الکترونیک منابع برای مثال
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 

Am J Nurs [Internet]. 9119 Jun [cited 9119 Aug 19];119(6):[about 1 p.]. Available from: 

http://www.nursingworld.org/AJN/9119/june/Wawatch.htmArticle 
 الکترونیکی زیر مراجعه شود.  نشانی به منابع، انواع سایر به استناد نحوه مورد در تربیش اطالعات کسب برای

 
http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf 

https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47727.pdf 
 

در فهرست منابع آورده شود.باید فقط منابعی که در متن به آنها استناد شده  ه:بصرت  

 

https://pharmacy.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=16&pageid=14794
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 ، اخذ گرانت خاص و ..... اورده شود. هم چنتین    patentمانند رضایت نامه، مواردی در این قسمت  ضمائم: -

ارائته آنهتا    وکه به طور مستقیم به پایان نامه ارتبتاط نتتتداشته باشتد    مواردی  جدول، شکل و یا ی مانندمطالب

 رسد درج می گردد. جهت تکمیل اطالعات خوانندگان ضروری به نظر می

 

 هیئت تایید به که  رساله از دفاع ی جلسه گزارش فرم تصویر: داوران هیئت توسط نامه پایان تصویب  صفحه -

 .باشد شده ملحوظ آن در دانشجو امتیاز و نمره و رسیده داوران

ترجمته ی ستلیس و روان   چکیده انگلیسی که بایتد دارای عنتوان باشتد،    : (Abstract)چکیده ی انگلیسی  -

و  باشتد  کلمته   311 . چکیده باید کمتتر از  ضروری استبا چکیده ی فارسی  انطباق انو . چکیده فارسی است

 .اورده شوددر انتهای چکیده باید حتی االمکان در یک صفحه نوشته شود. کلمات کلیدی 

 

عنوان به انگلیسی: ترجمه صفحه  عنوان فارسی با همان ترتیبی کته قتبال توضتیح داده شتده در ایتن       صفحه -

 شود. اورده قسمت از پایان نامه

 

  شخصات جلد پایان نامهم
 

  گالینگور، ساده و بدون طرح باشد.جلد پایان نامه از جنس 

 باشد.  سرمه ای تیره جلد پایان نامه باید به رنگ 

  ( عینا بر روی جلد طالکوب شود.3یا 2،  1اطالعات صفحه عنوان )پیوست 

 در قسمت عطف پایان نامه عنوان، نام و نام خانوادگی نگارنده و شماره ثبت پایان نامه ذکر شود . 

 مثال:

 

 

 

 

 

 

  

 سال                33 ش.پ:               مدنی....              محمد  نانوذراتیز یکوشیمیایی تهیه و بررسی خصوصیات ف
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

  دانشکده داروسازی 

 پایان نامه

جهت دریافت درجه دکترای داروسازی   

:عنوان  

...بررسی اثر ضد افسردگی   

…………………………………….  

 اساتید راهنما:

 دکتر ....................

 دکتر ....................

 استاد مشاور:

 دکتر ...................

 نگارنده:

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

 نامه:   ....شماره پایان                                                   8931فروردین             
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 ترتیب صفحات پایان نامه

  صفحه سفید.1

 الرحیم الرحمن اهلل بسم . صفحه1

 عنوان صفحه .3

 صفحه( یک در) تقدیم .4

 صفحه( یک در)  قدردانی و تشکر .5

 به گیری نتیجه و ها یافته ، ها روش و مواد ، مختصر مسئله بیان شامل) کلمه 311 حداکثر فارسی چکیده .6

 پیوست(مطابق )  کلیدواژه 7 تا 4همراه

 اختصارات .7

 ها( ضمیمه عناوین و منابع فهرست  ، ها فصل فرعی و اصلی عناوین شامل) مطالب فهرست .8

 ها جدول فهرست .9

  نمودارها و ها شکل فهرست  . 11

  اصلی متن .  11

 کلیات و بیان مسئله  :اول فصل

 فصل دوم: بررسی متون

 ها روش و مواد: ومس فصل

  نتایج: مچهار فصل

  پیشنهادات و گیری نتیجه بحث، :مپنج فصل

 و مآخذ منابع . 11

 پیوست ها .13

 وجود( صورت در)  نامه پایان مقاله . 14
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 نامه پایان از دفاع صورتجلسهفرم اصالت پایان نامه و   .15

 . سوگندنامه16

 پیوست(مطابق ) انگلیسی زبان به چکیده .17

 انگلیسی زبان به عنوان صفحه .18

 . صفحه سفید19

 

 

 نوع متن نوع قلم اندازه

14 B Nazanin متن فارسی 

11 Times New Roman متن انگلیسی 

 

11 

B Nazanin  یادداشت ها و توضیحات اضافی در

 پاورقی)فارسی(

11 Times New Roman  یادداشت ها و توضیحات اضافی در

 پاورقی)انگلیسی(

11  B Nazanin )توضیحات جداول و نمودار ها)فارسی 

8 Times New Roman (توضیحات جداول و نمودار ها)انگلیسی  

11 Bold  B Nazanin  وسط  -جدولعنوان جداول)در باالی

 چین(

11  B Nazanin )فارسی متن داخل جدول)وسط چین  

11 Times New Roman )انگلیسیمتن داخل جدول)وسط چین  

11 Bold  B Nazanin وسط چین( -عنوان نمودار )در زیر نمودار  

11 Bold  B Nazanin (چین وسط -شکل زیر در) شکل عنوان  

14 Bold B Zar تیترهای اصلی 

11 Bold B Zar تیترهای فرعی 

14 Bold  B Nazanin عنوان چکیده فارسی 

11 B Nazanin متن چکیده فارسی 

11 Bold Times New Roman انگلیسی چکیده عنوان  

11 Times New Roman انگلیسی چکیده متن  

11 B Nazanin فهرست مراجع فارسی 

11 Times New Roman فهرست مراجع انگلیسی 

  36فصلعنوان 

18شماره فصل   

B Titr ست عنوان فصول،عنوان بخش منابع و پیو

ها در یک صفحه کامل بدون شماره 

ته صفحه )این صفحات نباید شماره داش

ن باشند ولی باید در شماره گذاری پایا
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 نامه حساب شوند.(
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  BNazanin 11فونت  
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 BNazanin 11فونت 
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 BNazanin 19فونت 
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 BNazanin 19فونت 
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 چک لیست:

 اداره امور پایان نامه دانشکده تکمیل گردد.کارشناس چک لیست دستورالعمل که باید توسط 

 مشخصات جلد صحافی پایان نامه -1

 محل آرم دانشگاه    

 فونت سطر ها    

 فاصله سطرها    

 نام دانشجو    

 نام اساتید راهنما   

 

 مشخصات عطف پایان نامه -1

 نام و نام خانوادگی

 عنوان 

 سال

 

 متن پشت جلد -3

 محل آرم دانشگاه

 فونت سطرها 

 فاصله سطرها

 نام دانشجو

 نام اساتید راهنما
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 صفحه سفید  -4

      موجود است

 

 الرحیم الرحمن اهلل صفحه بسم -5

     موجود است

 

 صفحه عنوان داخل جلد -6

    محل آرم دانشگاه

         فونت سطرها

        فاصله سطرها

 نام اساتید راهنما و مشاور

 

 صفحات تقدیم و سپاسگزاری -7

 حاشیه

 تعداد سطر

 

 صفحه چکیده فارسی ) مطابق پیوست( -8

 عنوان

 نوع فونت
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 حاشیه ها

 فاصله سطرها

 کلیدواژه ها

 

 صفحه عالئم و اختصارات -9

 ئمچیدمان عال

 نوع فونت

 

 فهرست مطالب -11

     شماره گذاری فصل ها و بخش ها

                 عناوین و شماره صفحه

 

 فهرست جداول -11

                           شماره گذاری

                   عنوان و شماره صفحه

 

 فهرست شکل ها -11

                       شماره گذاری 

              عنوان و شماره صفحه

 

 متن اصلی پایان نامه -13
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              کلیات و بیان مسئله

                       بررسی متون

                   مواد و روش ها 

                              نتایج

               بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 مشخصات فصل ها و صفحه ها -14

                شروع هر فصل

          صفحه اول هر فصل

      شماره گذاری صفحات

  حاشیه ها و سر صفحه ها

                 فاصله خطوط

                      نوع فونت

            (ctrl+shift+spaceنحوه تایپ کلمات مرکب)

            نحوه تایپ پاورقی ها

            بر اساس دستورالعمل نگارش پایان نامه تهیه گردیده است؟آیا جداول و نمودارها 

 

 مشخصات شکل ها -15

                        عنوان شکل

                       شماره شکل
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                     خوانایی شکل

 

 

 

 مشخصات جداول -16

                   عنوان جدول

                           شماره

             مشخصات خطوط

 

 نحوه ارجاع به منابع در داخل متن -17

           در متن) روش ونکوور( منبع استفاده از شماره

 

 مآخذ و منابعلیست -18

          با دستورالعمل موجود در شیوه نامه )روش ونکوور( مطابقت کامل

  

 پیوست ها -19

                  شماره گذاری پیوست ها

      ارجاع به پیوست ها در داخل متن

 

 صفحه تاییدیه هیات داوران و معاونت آموزشی -11

                                   نام دانشجو
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                                   تاریخ دفاع

                             درجه ارزشیابی

                نام و امضای هیات داوران

 

  Abstract) چکیده انگلیسی ) -11

                       نوع فونت و اندازه

           یک صفحه و در قالب یک پاراگراف مطابق شیوه نامه 

 

 صفحه عنوان انگلیسی  -11

             موجود است

 

 صفحه سفید آخر -13

              موجود است 

  

 

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده در شیوه نامه ارائه شده، اداره پایان نامه از تایید 

 معذور خواهد بود.  ،پایان نامه

 

 با تشکر 


