
 نامه آیین نگارش پایان

 

 پایاننامه جلدمشخصات 

 وراز نوع گالینک جلد پایاننامه دکترای حرفه ای داروسازیhard bind)) باشد.رنگ سورمه ای می 

 های فارسی(باشد )در پایاننامهجلد به صورت زرکوب و دقیقا صفحه عنوان فارسی می اطالعات روی 

  درفایل نگارش پایاننامه قید شده است()مندرجات صفحه عنوان فارسی و انگلیسی 

 (استفاده از سرصفحه بالمانع است) ی پایاننامه باید بودن کادر باشدصفحات اصل. 

 3 شماره پایاننامهدانشجو در وسط شیرازه و  مندرجات روی شیرازه: عنوان پایاننامه، نامcm از قسمت پایین شیرازه درج شود. 

 مثال

 نام دانشجو                                                  شماره پایاننامه                   تهیه و بررسی....           

 

 نوع قلم و حاشیه بندی متن

  فونت مورد استفاده برای نگارش فارسیNazanin  و متن انگلیسی  31با فونتTimes New Roman  می  31با فونت

 باشد.خط می line spacing 3.1باشد. فاصله بین خطوط 

  3فاصله بین خطوط چکیده فارسی ( خطsingle spaceمی ).باشد 

  3.5حاشیه سمت راستcm 2.5و حاشیه باال، سمت چپ و پایین cm  باشدمی. 

  شروع پاراگرافها بدون تورفتگی no indentation).تنظیم شود ) 

 شماره گذاری صفحات

  شوند.شوند با عدد و در پایین و وسط صفحه شماره گذاری میع میواول( شرتمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه) فصل 

 گیرند: صفحاتی که بدون شمارش در ابتدای پایاننامه قرار می 

 صفحه بسم ا...، صفحه عنوان، تشکر، تقدیم، چکیده فارسی 

 شوند:صفحاتی که با حروف ابجد ) الف، ب، ج،....( شماره گذاری می 

  ت جداول و نمودارها، فهرسعالئمفهرست 

 دصفحاتی که بدون شماره در انتهای پایاننامه قرار می گیر 

 ضمایم، چکیده انگلیسی،  فهرست مقاله چاپ شده، برگه نمره، صفحه عنوان انگلیسی 

 شماره گذاری عناوین



 نشانگر شماره  سمت راست عددشوند. به این ترتیب که شماره گذاری میکه با خط فاصله  عدد  ا دوعناوین و زیر عنوانها ب

) در صورت داشتن زیر عنوان، این عدد نیز در سمت چپ مشخص  .را مشخص می کندشماره عنوان  فصل و عدد سمت چپ 

 می شود.

 4مثال: فصل 

4-3- 

4-3-1- 

 شماره گذاری جداول و اشکال

  شماره گذاری به صورت  4جداول فصل تمامی جداول و اشکال به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری می شوند. مثال برای

 1-4و جدول 3-4زیر می باشد. جدول 

  فونت جداول و اشکال مطابق بقیه متن لیکن فاصله سطرsingle .می باشد 

 عناوین جداول در باالی جدول و در صورت داشتن توضیح در زیر جدول قید شود 

 درج میشوداشکال در پایین شکل  و توضیحات عناوین. 

  شماره آن و یا نام شکل و شماره آن به صورت بولدنام جدول وbold .و بقیه متن به صورت ساده نوشته شود 

 

 پانویس/ زیر نویس

 در ، توضیحات الزم راsuperscriptدر صورت نیاز به توضیح کلمه و یا واژه خاص می توان با درج شماره به صورت کوچک 

 شود.صفحه به صورت مجزا انجام میهر  نمود. شماره گذاری زیرنویسها در ارائه زیرنویس

 

 فهرست نویسی در متن

 و  فهرست نویسی در پایاننامه بر اساس سیستم ونکوور می باشد )در پایان هر متن با قرار دادن شماره در داخل پارانتز

تفاده شود باید هر بار که در متن مجددا از اهمان منبع اس .(درج کامل اطالعات رفرانس در فصل مربوطه صورت می گیرد

 همان عدد را درج نمود.

  (1-1در صورتی که در بخشی از متن به چند منبع استناد کنید از خط فاصله برای توالی استفاده نمایید. ) مثال 

  (1,1,3در صورتی که منابع پشت سر هم نباشند باید بین شماره ها ویرگول قرار گیرد. ) مثال 


