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 مقدمه:

ود خ يرساله تحصیل اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشي قصد تدوین و نگارش پایان نامه/

ای ساده شیوه ما بهشودکه مطالب این راهنما را به دقت مطالعه فرمایید. این راهنید، به شما توصیه ميرا دار

های عنوان بخشي ازفعالیتنامه بهنامه کامل همراهي کند. پایانتواند شما را تا رسیدن به یک پایانشده و مينگاشته

ه، یان فرضیبلمي، عي باشدکه شامل شناسایي، طرح مسئله الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلي مربوطه م

ود. یكي شاشته طور منطقي و علمي نگگیری است، لذا بایستي بههدف، روش تحقیق، مراحل تحقیق، بحث و نتیجه

ه ایان نامپپردازی از دالیل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگي از نظر شكل ظاهری ،نحوه تایپ، صحافي و صفحه

های مختلف دچار تشتت نامه در رشتههای تدوین پایانانشجویان دوره تكمیلي است، به نحوی که شیوهتحصیلي د

بان فارسي را به ز نامه  خودنشود و تا حد امكان استقالل علمي رشته ها نیز حفظ گردد. الزم است دانشجویان پایان

 خواهد گرفت.ه قرار نانشگاردار نباشد، مورد قبول دتنظیم کنند. پایان نامه ای که از استانداردهای تعیین شده برخو

 الف( ترتیب محتواي پايان نامه

 صفحه روی جلد سمت راست )فارسي( -1

 صفحه سفید )آستر بدرقه( -2

 صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم -3

 صفحه عنوان فارسي )طبق فرم پیوست( -4

 صفحه تقدیر و تشكر  -5

 خالصه فارسي  -6

 فهرست مطالب  -7
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 فهرست نمودارها  -8

 ت جداولفهرس -9

 5و  4،  3،  2،  1فصل های  -10

 منابع  -11

ده شی امضاء  ز برگهیا صفحه اول مقاله چاپ شده و نیضمائم )شامل برگه پذیرش مقاله مربوط به پایان نامه  -12

 (اصالت پایان نامه 

 خالصه انگلیسي -13
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 ب( محتواي فصول

 فصل اول:  مقدمه 

 بیان مسئله و مقدمه1-1

 اهداف پژوهش 2-1

 ا سواالت پژوهش فرضیات ی  3-1

 فصل دوم: بررسی متون 

  کل حجم پايان نامه %30فصل اول و دوم حداکثر 

 فصل سوم : مواد و روش ها

 نوع پژوهش 1-3

 جامعه پژوهش  2-3

  نمونه پژوهش 3-3

 )مشخصات واحدهای مورد پژوهش )معیارهای ورود و خروج 4-3

 روش تعیین حجم نمونه 5-3

 گیریروش نمونه 6-3

 ط پژوهشمحی 7-3

 هاآوری دادهروش جمع 8-3

 هاادهروش تجزیه و تحلیل د 9-3

 هاداده دقت علمي و اعتبار 10-3

 متغیرها 11-3



 
5 

  مالحظات اخالقي 12-3

م شامل گنجاندن نتايج حاصل از پژوهش به همراه چهارفصل چهارم: نتايج ) محتواي فصل 

 جداول و نمودارها می باشد(

 یري و نتیجه گبحث فصل پنجم : 

 های پژوهشبحث و تفسیر یافته 5 -1

 نتیجه گیری نهایي  2-5                                                           

 ها کاربرد یافته 3-5                                                           

 های پژوهشمحدودیت 4-5                                                            

 های بعدیرای پژوهشبپیشنهادات  5-5                                                           

  

 ج( شیوه نگارش پايان نامه

ه های ان نامصورت زرکوب چاپ شود. رنگ روی جلد برای پایمندرجات روی جلد باید به( جلد پايان نامه: 1

دکتری  و برای رساله های (سورمه اي)،کارشناسي ارشد حتماً آبي تیره  سبز رنگدوره پزشكي عمومي 

 +یان نامه مشخصات عنوان پاو ترجیحاً از نوع ساده انتخاب شود.  مشكیرنگ و فوق تخصصي  قرمزتخصصي  

ی رهشما ال وده، سدر قسمت عطف، عنوان پایان نامه، نویسن استاد )اساتید( مشاور باید روی جلد حک شود. منا

 اب گردد.اجتن سرکار خانم –جناب آقاي ثبت پایان نامه زرکوب شود. در قسمت روی جلد از عناوین مثل 

ل وان )داخفحه عنصدر  محل اجرای پایان نامه یكي از مراکز تحقیقاتي یا حمایت کننده مالي باشددرصورتي که  

 جلد( نام و آرم مرکز تحقیقاتي ذکر گردد.

حداقل10 درصد کل 

 حجم پايان نامه ها             
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 21 ×7/29اغذ کهای پایان نامه باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کلیه قسمت ( کاغذ و تايپ:2

 تمامي متن تایپ شده و نوع قلم مورد استفاده در  تک رو( مي باشد. تمامي متن ها روی کاغذ 4A)کاغذ 

تواند ن ميناویوع قلم برای عنباشد. 14و با اندازه  (B Nazanin ،B Mitra های قلم)فقط یكي از یكنواخت 

با اندازه  Roman Times Newقلم . برای نوشتن تمام مطالب انگلیسي از (B Titr قلم)مثالً متفاوت انتخاب شود 

 استفاده شود. 12

ستفاده وند. اتمام صفحات به صورت ساده و بدون استفاده از کادر تایپ ش( فاصله گذاري و حاشیه بندي: 3

(، lines 1.5) تر است.مسانتي  5/1سطرها در تمام متن پایان نامه برابر ت. فاصله الزامي اس Headerاز سرصفحه یا 

 .( مي باشدsingleسانتي متر ) 1اما فاصله سطرها در چكیده )فارسي و انگلیسي( برابر 

 مي باشد. این حاشیه سانتي متر 5/2سانتي متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  3حاشیه سمت راست و باال مساوی 

تر از ها بزرگ جدول ها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود. در صورتي که در برخي موارد اندازه شكل ها یا

ده( حاشیه رعایت )بصورت تاخور A3فضای داخل حاشیه ها باشد، با کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 

 گردد.

 "حات ست مطالب شماره گذاری نمي شوند. صفکدام از صفحات قبل از فهرهیچ( شماره گذاري صفحات: 4

گذاری با اعداد از گردند. شمارهبا حروف ابجد )الف، ب، و ....( و یا اعداد رومي شماره گذاری مي "فهرست ها

ره صفحه ابد. شمایه مي اولین صفحه )بیان مسئله( آغاز مي شود و تا آخرین صفحه )تا آخرین برگ پایان نامه( ادام

 ن است.سانتي متر از لبه پایی 5/1در وسط قرار مي گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود در پایین و 
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ره مي شوند، بطوری که شما گذاریها به عدد شمارهبخش ها وفصلها: بخشو  هاگذاري فصل( شماره5

 فصل در سمت چپ و شماره بخش بعد از آن آورده مي شود مانند:

 ست.ا 3از فصل  2بیان کننده بخش  2-3

ر متن دبي که فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتی( شماره گذاري روابط رياضی و فرمول ها: 6

ماره شست و مي آیند، در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری مي شوند، به طوری که شماره فصل در سمت را

 د.ت صفحه قرار مي گیرفرمول بعد از آن آورده مي شود. فرمول سمت چپ و شماره آن در سمت راس

ار بردن از بك وصفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم به شكل ساده و مشخصي صفحه آرایي گردد ( صفحه بسم اهلل: 7

 هرگونه کادر و تزئینات مختلف خودداری شود.

 حو موثرینمه به در صفحه تقدیر و تشكر از افرادی که در به انجام رسیدن پایان نا( صفحه تقدير و تشكر: 8

 مالي از ت کمکهمكاری نموده اند سپاسگزاری مي شود. چنانچه پایان نامه در قالب طرح پژوهشي و با دریاف

و  و شماره ه طرحهای خاص انجام شده باشد، ذکر نام مراکز تصویب کننده و تامین کننده بودجمراکز و دستگاه

 تاریخ تصویب طرح الزامي است.

ا چكیده آغاز مي گردد. خالصه فارسي بخشي از پایان نامه است که خواننده هر پایان نامه ب(  خالصه فارسی: 9

ای از سابقه و  در یک صفحه شامل خالصه را به مطالعه آن عالقمند مي کند و یا از آن مي گریزاند. خالصه فارسي

باشد و از کلي  . خالصه فارسي  باید مختصر و مفیدیافته ها و  نتیجه گیری تنظیم مي شود –روش پژوهش  –هدف 

دهد. خالصه  جم خالصه فارسي را به خود اختصاص ميحخودداری گردد. نتایج بیشترین  نتایجگویي در ارائه 

از ذکر منابع، اشاره به جداول و  خالصه فارسيدر فارسي  جدا از پایان نامه باید به تنهایي مستقل و گویا باشد. 
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امالیي یا دستور زباني و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش نداشتن غلط های نمودارها باید اجتناب شود.

 صورت فارسي و انگلیسي تهیه خالصه فارسي از نكات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود. خالصه به

مي شود. خالصه فارسي و انگلیسي باید با یكدیگر مطابقت داشته باشند. حداکثر تعداد کلمات خالصه فارسي  

 نوشته مي شود.12و اندازه  Times New Romanبا قلم  )Abstract(اشد. خالصه  انگلیسي ب کلمه 300

 مورد می باشد. 5آورده شود. تعداد کلمات کلیدي  خالصهنكته: کلمات کلیدي در انتهاي 

ن واالت و متاز مق در صفحه واژه نامه باید معادل فارسي واژه های انگلیسي موجود در متن که( واژه نامه: 10

صطلح مه قبالً کاشند انگلیسي ترجمه و معادل سازی گردیده اند، نوشته شوند. معموالً واژه هایي مورد نظر مي ب

ژه بل هر وا، مقانبوده اند. صفحه واژه نامه دو ستون دارد که ستون سمت چپ واژه انگلیسي و ستون سمت راست

 بای فارسي مرتب مي شوند.معادل فارسي آن نوشته مي شود. واژه ها به ترتیب حروف الف

 ( فصل اول:  مقدمه11

حاضر،  ا روشدر ابتدای این فصل شرح کلي مسأله، اهمیت موضوع، روش و متدولوژی های مرسوم در مقایسه ب

 اشاره کلي به جنبه های جدید پایان نامه / رساله، اهداف و فرضیات بیان مي شود.

تن اصلي پایان نامه مدرصد حجم  30درصد و یا بیشتر از  20ر از تبصره : مجموع حجم فصل اول و دوم نبایستي کمت

  باشد .
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 ( فصل دوم: بررسی متون 12

 راساسطوری که مشخص باشد که پژوهشگر متون را بشود بهای شروع ميمروری بر متون ابتدا با مقدمه

ها واژهژی وکلیدتدولوشد(، محتوا، م ها )از سال... تا سال.... جستجو انجامی زماني تحقیقهایي مانند بازهشاخص

ا نقد اشته و بوهش دگزارش نموده است. پژوهشگر باید در معرفي هر گزارش دقت کافي به جامعیت و تمام ابعاد پژ

تون کننده تعداد مروری بر مخواهد پژوهش حاضر را انجام دهد. نوع پژوهش تعیینمتون، بیان کند که برای چه مي

 مطالعه ضروری است. 6حداقل  باشد. ذکرگذشته مي

 ( فصل سوم: مواد و روش ها 13

آوری بزار جمعری، اهای انتخاب نمونه و نمونه برداهای مورد استفاده در تحقیق، روشبه نوع مطالعه، کلیه روش

شود. مي اشاره هاادهددقت علمي و اعتبار های مورد استفاده و همچنین ها و آزمایشها، مواد، وسایل و تكنیکداده

 شود.همچنین در این فصل روش های آماری تجزیه و تحلیل و توصیف نتایج آورده مي

 ( فصل چهارم: نتايج 14

در این فصل نتایج حاصل از تحقیق به صورت جدول و نمودار به طور مشخص و مرتب براساس روش اجرای 

ه مبهمي وجود نداشته باشد. زیرنویس و گردد. بایستي دقت شود که در جداول و نمودارها نكتتحقیق ارائه مي

عنوان حتماً قید گردد. بدین صورت که عنوان جدول در باال و زیرنویس آن در پایین ذکر شود و در مورد تصاویر 

و نمودارها عنوان در پایین آورده شود. بایستي سعي شود فقط مطالبي به شكل جدول و نمودار ارائه نمود که به فهم 

موده و در راستا و متناسب با اهداف پایان نامه باشد و از ارائه یک نتیجه به دو صورت نمودار و بیشتر آن کمک ن

 جدول خودداری گردد.
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ودار و ول، نمجداول، نمودارها و تصاویر باید خوانا، مرتب و مستقل باشند. هر جد(جداول، نمودارها: 15

 مورد نظر را ارائه دهد و  تصویر باید بدون نیاز به مراجعه به متن بتواند اطالعات

ک را های کوچ جدول یافته های موجود در آن قابل تجزیه، تحلیل و ارزیابي باشد. در بسیاری از مواقع، محتوای

ذکر  ه در متنخالص توان آنها را نیز بطورمي توان در متن گنجاند. اگر مطالب تكراری در جدول وجود دارد، مي

از  دول بایدجندهي گیرد، رعایت اختصار در اندازه، ترتیب و سامات بیشتری ميکرد. از آنجا که نوشتن جدول وق

زم است الد، بلكه پي شونكات اصلي مورد نظر در طراحي نتایج باشد. جدول نباید مستقیماً از خروجي نرم افزارها ک

 طراحي و تكمیل شود. Wordبا فرمت فارسي در نرم افزار 

اشند. بروری ست. پاورقي و عالئم اختصاری ممكن است در بعضي جدول ها ضهر جدول دارای شماره و عنوان ا

شود. عنوان ته ميشماره جدول اصوالً بطور مسلسل و با ذکر شماره فصل و شماره جدول در وسط باالی جدول نوش

، نیاز لكترونیكيخصوص با میكروسكوپ اجدول باید مختصر، مفید و کامل باشد. بسیاری از مطالعات امروزی، به

عرض دید ما در ربه ارائه تصاویر دارند. استفاده از عكس زماني موثر است که عكس به خوبي مطلب مورد نظر 

ائه تصویر از به ارید نیتوان از طریق جدول یا نمودار ارائه داد، شاخواننده قرار دهد. اگر مطلب مورد نظر را مي

 ور مسلسل ل بطوگردند. شماره شكحت عنوان شكل ارائه مينباشد. همه نمودارها، تصاویر و طرح های شماتیک ت

 كل ها درا و شهبا ذکر شماره فصل و شماره شكل در وسط پایین شكل نوشته مي شود. از تكرار محتویات جدول 

 د.صورت شكل نیز خودداری شومتن خودداری شود. همچنین از ارائه داده ها هم در جدول و هم به

 و نمودارها به زبان اصلي پایان نامه ) فارسي( باشد. محتویات جداول، اشكال*
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 گیري ( فصل پنجم : بحث و نتیجه16

ها و پیشنهادات برد یافتهگیری نهایي، کارها و مقایسه آن با نتایج سایر مطالعات، نتیجهاین فصل شامل تفسیر یافته

 پایان نامه باشد. درصد حجم متن اصلی 10باشد. حداقل حجم این فصل بایستي معادل مي

ي و تحلیل قرار ورد بررسهای تحقیق مدر قسمت تفسیر، بایستي با استفاده از سایر منابع )کتب، نشریات و . . . .( یافته

گویي و استفاده ليک. از گیرد. از منابع جدید و درصورت موجود بودن، از منابع متنوع و متعدد بایستي استفاده شود

و نكته دذکور به لیل می اهداف تحقیق دانشجو نباشد، بایستي خودداری شود. در تجزیه و تحاز مطالبي که در راستا

 زیر توجه گردد:

 من تفسیرضارد، های پژوهندگان قبلي وجود دهای بررسي با یافتهالف ( اگر مغایرتي )یا همسویي( بین یافته

 دستاوردها با دالیل علمي و منطقي علت آن توضیح داده شود .

ریكي بهم و تاكات مضیحات و تفسیرها باید به وضوح و با استدالل علمي مشخص نماید که این یافته ها چه نب(تو

 اند.اند و یا رهگشای کدام مسیرهای تحقیقاتي برای بررسي بیشتر موضوع گردیدهرا روشن ساخته

 گیري نهايی:نتیجه

عه نوشته داف مطالای اهی یا پیام نهایي تحقیق در راستگیرهای پژوهش انجام شده، نتیجهبطور دقیق مبتني بر یافته

 شود. حجم این قسمت، نبایستي بیشتر از یک صفحه باشد.

 ها:کاربرد يافته

 ها بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق بطور وضوح بیان مي شود.در این بخش کاربرد یافته



 
12 

 پیشنهادات:

ر جهت ایي ددست آمده توصیه هسپس با توجه به نتایج به های پژوهش )در صورت وجود( وبر اساس محدودیت 

ای انجام تحقیق گردد. ممكن است پیشنهادات برهایي پیشنهاد ميشود و راه حلحل مشكالت باقیمانده آورده مي

ن یا یه عناویها با اراجواب در رابطه با تحقیق انجام شده، باشد. محقق در این پیشنهاددر آینده و مسایل بي

ج از ه خارکهای غیر علمي یا پیشنهاداتي دهد. از ذکر توصیهضوعات تحقیقي، محققان دیگر را یاری ميمو

 های پژوهش باشد، خودداری شود.چهارچوب یافته

ود. شگیرند، اشاره يالزم است در متن به کلیه منابعي که مورد استفاده قرار م( نحوه ارجاع منابع در متن: 17

شود و مرجع ذکر ز مياز یک منبع، مطلبي نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله پرانتزی با چنانچه در داخل متن

 مي گردد.

در  یب شمارهه ترتشوند. در این روش مراجع بگذاری ميآیند شمارهسبک ونكوور: مراجع به ترتیبي که در متن مي

ز ويسی اناستناد در متن و منبع الزم به ذکر است که بايد براي فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.

 استفاده شود. Endnoteافزار نرم

 تن مبوطه در یت مراگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود )و نه قسمتي از آن سایت(، به وب سا

ب متر از وکشود  داخل کروشه اشاره ای مي شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد. توصیه مي

اورقي ا در پعنوان منبع استفاده شود. در صورت استفاده زیاد، بهتر است آدرس وب سایت هسایت به 

 نوشته شود.
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 . ( فهرست منابع:17

ار فهرست و ه صورتبتمام منابعي که به نحوی در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، بایستي در این فصل 

ل منابع ه در داخابعي کاده قرار گرفته باشند و از ذکر مندرج گردد. منابع درج شده باید مستقیماً مورد استف

گذاری( شماره)نكوور نویسي بایستي با استفاده از روش ودیگر است ) منبع در منبع ( اجتناب شود. نحوه منبع

 باشد. به طور کلي ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زیر مي باشد:

( نام مجله 4ه )( عنوان مقاله، کتاب، گزارش پایان نام3)  ( حرف اول نام نویسنده2نام خانوادگي(1)

است،  جا ارائه گردیده(نام ناشر، سمینار یا موسسه علمي که مقاله در آن6 –(سال انتشار 5)شماره و جلد(، 

صص:  -است ( شماره صفحاتي که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده7محل نشر کتاب  داخل پرانتز )

 ص : برای یک صفحه.برای چند صفحه و 

 وشته شود.آن ن (URL)گردد در صورتي که از منبع اینترنتي استفاده شده باشد، آدرس کامل متذکر مي

 مقاله چاپ شده در مجله 

 مقاله فارسي: -

 .تا . عنوان  6*توضیح : نام خانوادگی نويسنده اول، نام کوچک، تعداد نويسندگان تا 

 )شماره دوره(: صفحه مورد استفاده  عنوان مجله. سال انتشار؛ شماره جلد

 {In Persian } 

از عصاره  استفاده ب بامسعودی نژاد، م. ر.، یزدانبخش، ا. ر. حذف کروم و نیكل از منابع آب آلوده به فاضال     

 .37-43جلد ششم: شماره اول، ص:  ؛ (1383) .میوه بلوط. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
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 نكته: 

 متن نقطه و ویرگول بعد از پرانتز باشد.*در داخل 

ه لي در جملرج در اثر اصپدید آورنده یا کمتر از آن باشد نام همه آنها، به ترتیب د 6دارای*در صورتیكه که اثری 

 استناد ظاهر مي شود. 

منابع  پدید آورنده اول درج و پس از آن در 6باشد، فقط نام  6در صورتي که تعداد پدید آورندگان بیش از  -

 استفاده مي شود. "و دیگران"و در منابع فارسي از عبارت  " et "انگلیسي از عبارت 

 مقاله انگلیسي: -

Jafari  M J, Shafiei  B, RezazadehAzari M, Movahhedi  M. Occupational 

exposure to welding fumes using different ventilation scenarios. International 

Journal of Occupational Hygiene.2010; (9)2: 1-5. 

 مقاله ارائه شده در سمینار داخلي یا خارجي: -

ات تم اطالعز سیسمجلسي، م.، دامن افشان، ح. مكان یابي محل دفن پسماند شهری شهرستان دزفول با استفاده ا

تهران، انتشارات دانشگاه  آبان، 12-14دردوازدهمین همایش ملي بهداشت محیط،   ؛( 1388.) (GIS)جغرافیایي 

 )چكیده(. 37علوم پزشكي شهید بهشتي، ص: 

Yavari, P., Abadi, A., Mehrabi Y .Mortality and changing epidemiological trends 

in Iran during 1979-2001 with emphasis on cancer. In: International Symposium 

on Predictive Ovcology and Intervention Strategies, (2004);  February 7-10, Nice, 

France. 

 کتاب 

 کتاب فارسي: -
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 .34 انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص: ؛(ا1388ثقفي، م. انرژی های قابل تجدید. چاپ سوم، )

 اگر کتاب ترجمه شده باشد، نام مترجم پس از نام کتاب بیان شود: نكته:

م.،  ،ا. ر.، لیلي الب: فرآیندهای شیمیایي و بیولوژیكي. ترجمه یزدانبخش،هنز: موگنس و همكاران. تصفیه فاض

 .221-245چاپ اول، انتشارات حفیظ، تهران، صص ؛  (1386کولیوند، ع. )

 کتاب انگلیسي: -

Crittenden, J.C., Rhodes, T.R., Hand, D. W., Howe, K.J., Tchobanoglous, G., 

Water treatment: principles and design . (2005);  2nd edition. Johan Wiley & sons 

Inc, Newyourk, 200-215. 

 پایان نامه 

 پایان نامه فارسي: -

در آب  (MTBE)تر اسالمي، ا. بررسي پتانسیل فرآیندهای فتوکاتالیزوری برای تجزیه متیل ترشیری بوتیل ا

علوم پزشكي  دانشكده بهداشت، دانشگاه پایان نامه دکتری تخصصي بهداشت محیط،؛  (1386های آلوده. )

 .37تهران، ص: 

 پایان نامه انگلیسي:

Fearing, D.A., Process options for the water treatment of humid rich waters. MSc 

thesis, School of Water Sciences, (2004)  ؛Cranfield University, 56-71. 

 یت ها به عنوان مرجع:نحوه نوشتن مطالب اینترنتي و وب سا 

 واهد شد:خوارد  در صورتي که قسمتي از وب سایت به عنوان مرجع باشد به صورت مثال زیر در فهرست منابع
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Boots Group Plc.. Corporate social responsibility [online], Boots Group Plc; 

Available from: http://www.Boots- Plc.Com/Information/Info.Aspid=447; 

Accessed 23 July 2005. 

ارد نابع ومدر صورتي که کل وب سایت به عنوان مرجع باشد، در همان محل اشاره گردیده و در فهرست 

 (Accessed)راجعه نخواهد شد. تاکید مي گردد مانند مثال باال در انتهای مرجع نویسي اینترنتي، تاریخ م

 نوشته شود.

ء ه امضاو برگ تماٌ  نامه پذيرش يا صفحه اول مقاله منتشر شده نكته : قبل از خالصه انگلیسی ح

 گذاشته شود.شده اصالت پايان نامه 
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 د( آماده سازي و صحافی

د یا تایی لزوم و داور منتخب دفاع درصورتپس از برگزاری جلسه دفاع و انجام اصالحات الزم و نیز تایید 

پایان  د مشاورتعداد اساتی + 5،دانشجو باید به تعداد دریافت نمرهارائه پذیرش مقاله و استاد )اساتید( راهنما، و 

 نامه آماده شده را صحافي و مطابق جدول ذیل تحویل نماید.

 

 امور دفاع

 و پژوهشی

يک نسخه الكترونیكی )فايل چكیده 

پايان نامه کل و  فارسی و انگلیسی

بر  PDFو  Wordجداگانه( با فرمت هاي 

 CDروي يک 

 

کتابخانه 

 کزيمر

 عدد + يک نسخه الكترونیكی )فايل چكیده2

پايان نامه جداگانه( با کل و  فارسی و انگلیسی

 CDر روي يک ب  PDFو  Wordفرمت هاي 

فارسی و  يک نسخه الكترونیكی )فايل چكیده آموزش کل عدد  1 استاد راهنما

پايان نامه جداگانه( با فرمت هاي کل و  انگلیسی

Word  وPDF  ر روي يک بCD 

 1  عدد دانشجو عدد  1 استاد مشاور

گروه آموزشی 

 مربوطه

   عدد  1

  نام  ي ،نام وحساب بانک ملهمراه با شماره معتبر تكثیر و صحافي، ارائه فاکتور  هزینهجهت دریافت

 مي باشد.خانوادگي و شماره همراه الزامي 

 ستي اشد، بایالي بمتي یا حمایت کننده دانشجویاني که محل اجرای پایان نامه آنها یكي از مراکز تحقیقا

 یک نسخه چاپي دیگر به مرکز مربوطه تحویل دهند.

 اند موظفند به کلیه اساتید نسخه صحافي شده را تحویل دانشجویاني که استاد راهنما یا مشاور بیشتری داشته

 نمایند. 
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 .تمام نسخه های صحافي شده بایستي از هر جهت یكسان باشند 

 د به صورت وسط چین  و به ترتیب زیر بایستي تنظیم گردد:مشخصات روی جل

 متر( میلي 25*25آرم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل به ابعاد حداکثر  -

 ( 16دانشگاه علوم پزشكي بابل ) با فونت  -

 ( 16نام دانشكده ) با فونت  -

 ( 16فونت  پایان نامه جهت دریافت درجه ) مقطع و رشته تحصیلي ( ) با -

 ( 16عنوان ) با فونت  -

ضافي به غیر اعناوین  ولقاب ااستاد یا اساتید راهنما ) نام و نام خانوادگي استاد یا اساتید راهنما، بدون ذکر  -

 ( همراه با رتبه علمي و گروه آموزشي"دکتر"از 

افي به غیر ناوین اضعاب و القاستاد یا اساتید مشاور ) نام و نام خانوادگي استاد یا اساتید مشاور، بدون ذکر  -

 ( همراه با رتبه علمي و گروه آموزشي "دکتر"از 

 نام و نام خانوادگي دانشجو  -

 ماه دفاعیه )به حروف( و سال فارغ التحصیلي )هجری شمسي( -

 شماره ثبت پایان نامه  -

 مشخصات پشت جلد عین روی جلد ولي به زبان انگلیسي خواهد بود. -

متر سانتي 5داقل گردد. بطوریكه حنوان همراه با نام دانشجو و تاریخ ذکر ميدر عطف عنوان یا خالصه ع -

 از قسمت پایین شیرازه فاقد نوشتار باشد.
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وب طالیي و مشخصات روی جلد، پشت جلد و شیرازه بایستي زرک (Hard bindجلد از نوع گالینكور)  -

 باشد.
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 صفحه روی جلد )فارسي(: 1پیوست 

 

 خدمات بهداشتی و درمانی بابل دانشگاه علوم پزشكی و

 مامايیو  پرستاري دانشكده 

 پايان نامه 

 براي دريافت درجه کارشناسی ارشد 

 در رشته ..........................

 عنوان

 استاد )اساتید( راهنما

 دکتر .......

 استاد/دانشیار/استاديار   گروه آموزشی .......  

 اساتید مشاور

 دکتر ....... 

 انشیار/استاديار   گروه آموزشی .......  استاد/د

 نگارش

------------------------- 

  اه / سالم            شماره ثبت پايان نامه :                                                         
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 صفحه عنوان فارسي :2پیوست 

 

 ابلدانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی ب

 مامايی ورستاري دانشكده پ

 پايان نامه 

 براي دريافت درجه کارشناسی ارشد 

 در رشته ..........................

 عنوان

 استاد )اساتید( راهنما

 دکتر .......

 گروه آموزشی .......    استاد/دانشیار/استاديار

 اساتید مشاور

 دکتر .......

 .......   گروه آموزشی  استاد/دانشیار/استاديار

 نگارش

------------------------- 

 اه / سالم                    شماره ثبت پايان نامه:                                                          
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