« نگارش پایان نامه »

اصول
 -1كاغذ مورد استفاده در پايان نامه بايد در قطع  81/5-82( A4سانتيمتر) باشد.
 -8فاصله قسمت تايپ شده تا لبه ها از طرف شيرازه كاغذ  3سانتيمتر و از سه طرف ديگر  8/5سانتيمتر باشد.
 -3قلم فارسي مورد استفاده در متن پايان نامهبايد نازنين  11و قلم انگليسي  13 Times New Romanباشد.
 -1قلم مورد استفاده در عنوانها و متن بايد نازنين به صورت پررنگ ( )Boldو با فونت  13-11باشد.
 -5فواصل بين سطرها بايد يك و نيم باشد.
(مشخصات باال در متن فعلي اين آيين نامه اعمال شده است)
 -1پايان نامه بايد در قالب يك فايل  PDFو يك فايل  WORDتنظيم شوود و از نگوارب بخو هوا مختلو
پاياننامه بصورت مجزا خوددار شود.
طرح كلي پايان نامه
به طور كلي پايان نامه به ترتيب شامل قسمت ها زير مي باشد:
 -1جلد پايان نامه
 -8بسم اهلل الرحمن الرحيم
 -3صفحه عنوان داخلي (همانند جلد پاياننامه)
 -1دستور العمل حق مالکيت (فرم شماره  3در ضميمه)
 -5تعهد نامه (فرم شماره 4در ضميمه)
 -1اهداء پايان نامه
 -7تشکر و قدرداني
 -2فهرست مندرجات
 -9فهرست جداول ،نمودارها و اشکال بايد بعد از فهرست مندرجات قرار گيرد.
 - 11فهرست اختصارات
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 -11خالصه پايان نامه (فارسي)
 -18محتو پايان نامه (مقدمه –روب كار-يافته ها-بحث و نتيجه گير -منابع )
 -13ضمائم
 -11مقاله يا خالصه مقاله (منتج از پايان نامه ) در صورت چاپ شدن
 در صورت وجود مقاله يا خالصه آن به دو زبان  ،ابتدا فارسي و بعد انگليسي قرار گيرد. -15خالصه انگليسي
 -11صفحه عنوان داخلي به انگليسي
 -17صفحه ارزشيابي هيئت داوران
تذكر :در هنگام صحافي پايان نامه ،خالصه انگليسي و صفحه عنوان داخلي به انگليسي بصورت چپ به راست در
پاياننامه گنجانده شود.

-1جلد پايان نامه
جلد پايان نامه برا دانشجويان دوره دكتر عمومي داروساز از نوع گالينگور با رنگ مشوکي و پزشوکي از
نوع گالينگور با رنگ آبي تيره باشد.
مندرجات ذكر شده در زير بايد با حروف زركوب( طاليي ) بر رو جلد پايان نامه درج شده باشد.
اندازه پايان نامه برابر با كاغذ استاندارد  A4در نظر گرفته شده و اندازه جلد بايد متناسب با قطع پايان نامه باشد.
مندرجات روي جلد (براي نمونه به ضمايم مراجعه شود )
ال  -آرم دانشگاه در وسط و به فاصله سه سانتي متر از باال
ب -نام دانشگاه در پايين آرم دانشگاه و به فاصله يك سانتي متر نوشته شود (درشت)
ج -نام پرديس در پايين نام دانشگاه و به فاصله يك سانتي متر نوشته شود ( ريز )
د -جمله "پايان نامه برا دريافت درجه دكترا

" "...به فاصله  1/5سانتي متر از نام دانشکده نوشته شود.
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ه -عنوان پايان نامه حداكثر تا دو خط به فاصله سه سانتي متر از جمله فوق (درشت) نوشته شود.
و -كلمه " استاد ( اساتيد ) راهنما  " :به فاصله  1/5سانتيمتر از عنوان پايان نامه نوشته شود.
ز -نام استاد و يا اساتيد به فاصله يك سانتي متر از كلمه "استاد ( اساتيد ) راهنما ":نوشته شود.
ح-كلمه "نگارب" به فاصله  8/5سانتيمتر از نام اساتيد نوشته شود.
ط -كلمه سال تحصيلي سمت راست به فاصله سه سانتيمتر از لبه پايين جلد و شيرازه نوشته شود.
 كلمه شماره پايان نامه سمت چپ به فاصله دو سانتيمتر از پايين جلد و سه لبه نوشته شود (.بورا رشوتهداروساز

حرف ( د ) و پزشکي حرف ( پ ) آورده شود.

ک -در صورتي كه پايان نامه دارا مشاور است :
 كلمه مشاور به فاصله  1/5سانتيمتر از نام آخرين استاد راهنما نوشته شود. نام استاد و يا استادان مشاور به فاصله يك سانتي متر از كلمه "مشاور " نوشته شود.مندرجات
مندرجات پشت جلد عينا مشابه رو جلد باشد اما به زبان انگليسي .نام پرديس در پشت جلد
نوشته نشود .

مندرجات روي شيرازه (عطف)
به ترتيب از باال  :عنوان پايان نامه ( تا حد امکان )  -نام دانشجو – سال تحصيلي (بعنوان مثال :سال تحصيلي
)98-93شماره پايان نامه
نکته 1 :سانتيمتر از پايين شيرازه فاقد نوشتار باشد.
 -2صفحه عنوان داخلي
مطابق آنچه بر رو جلد درج شده است.
 -3اهداء پايان نامه
3

حداكثر در دو صفحه نوشته شود.
 -4تقدير و تشكر
فقط در يك صفحه نوشته شود.
 -5خالصه پايان نامه
ال  -خالصه شامل مقدمه  ،روب كار ،يافته ها و بحث و نتيجه گير بووده  ،هور كودام در يوك پوارا گوراف
جداگانه باشد.
ب -كلمات كليد  :بين سه تا ش

كلمه و يا اصطالح كليد كه اصول كلي مطالب نظر و عملي پايان نامه

را بيان نمايد و بتواند كمکي در پي گير موضوع از منابع مختل باشد .از كلمات كلي استفاده نشود.
ج  -خالصه پايان نامه حداكثر  351كلمه بوده ،عين خالصه انگليسي باشد.
 -7فهرست مندرجات
فهرست مندرجات بايد مطابق الگو پيوست (صفحه  )15تنظيم گردد.
 -8مطالب پايان نامه:
مطالب پايان نامه به صورت سوم شخص و مجهول نوشته شوند .به مثالها زير توجه شود:
نادرست :محلول  Aرا بر رو محلول  Bاضافه نماييد
نادرست :محلول  Aرا بر رو محلول  Bاضافه نموديم
درست :محلول  Aبر روي محلول  Bاضافه شد
تبصره  -1مطالب پاياننامه (از ابتدا مقدمه تا منابع) حداقل  11و حد اكثر در  151صفحه (بدون احتساب
ضميمه) نوشته شود .بخ

كليات ميتواندحداكثر  %85-31پاياننامه را بخود اختصاص دهد.

تبصره  -2شماره صفحات فهرست مندرجات به صورت حروف ابجد و ساير صفحات در مقياس عددگذار مي
باشد.
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تبصره  -3به صفحات مربوط به فهرست ،حروف ابجد (ال  ،ب ،ج و  )...تعلق ميگيرد و از دادن شماره صوفحه
به دستور العمل حق مالکيت ،تعهد نامه ،اهدا ،چکيده انگليسي و ضميمهها خوددار شود.
تبصره  -4عناوين مطالب در هر فصل با سيستم شماره گذار مشخص گردد  :مثال:
 -2-1بيماريهاي قلبي ( فصل اول -قسمت) 8
 -3-2-1انفاركتوس ميوكارد (فصل اول -قسمت -8زير قسمت) 3
تبصر ه  -4عناوين مطالب حداكثر به چهار قسمت مي تواند تقسيم گردد ( ) 1-8-1-1
تبصره  -5شماره گذار جدول ،شکل و نمودار بر حسب سيستم عدد در هر فصل مي باشد .مثال:
جدول ( 8-11جدول شماره يازده،فصل دوم)
شکل ( 1-7شکل شماره هفت ،فصل اول )
تبصره  -1حتي المقدور از بکار بردن كلمات التين در متن پايان نامه خوددار گردد و از معادل هر لغت را به
صورت شماره گذار باال كلمات در زير همان صفحه استفاده گردد.

در زير توضيحاتي درباره چگونگي نوشتن بخشها مختل پايان نامه ارائه شده است:
بخش اول
طرز نگارش بخش كليات
بخ

كليات شامل فصول مقدمه ،بيان مسئله و اهداف و فرضيات ميباشد (رجوع به صفحه .)15در بخ

كليات

به تعري موضوع (ذكر اهميت و اعتبار آن) ،شرح تاريخچه ا در مورد موضوع ،گردآور مطالب از منابع جديد
و معتبر كه در ارتباط مستقيم با موضوع پايان نامه پرداخته شود .در اين بخ

از ذكر نتايج بايد خوددار شود

ال  -از باز نويسي غير ضرور مطالب موجود در كتابها خوددار شود .تنها استفاده از بخش نتايج پايان
نامه هاي ديگر مجاز است.
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ب -در صورت استفاده از شکل و يا جدول ،در متن پايان نامه به آنها ارجاع داده شود.
ج -در صورت استفاده از شکل و يا جدول از منابعي ديگر ،منابع آن ذكر شود.
د -استفاده از كليات پايان نامه ديگران مجاز نيست.
ه -حتي االمکان كلمات و اصطالحات فارسي جايگزين كلمات غير فارسي شوند.
بخش دوم
طرز نگارش بخش كارهاي عملي
در اين قسمت بايد به نکات زير توجه گردد:
ال  -نام مواد اصلي و مهم مصرفي (و در صورت لزوم درجه خلوص آنها) همراه با نام كشور سازنده قيود گوردد.
در مورد نام مواد شيميائي و اسامي خالصه شده آنها مي توان از روب بين المللي پيشنهاد شده توسط انجمون
بين المللي شيمي محض و كواربرد )IUPAC (International Union of Pure & Applied Chemistry

استفاده گردد .برا اين منظور مي توان از رفرانس ها زير استفاده نمود:
Chemical Abstracts, Merck Index

ب -نام كامل دستگاهها و وسايل مهم مورد استفاده ،مدل آنها ،همراه با نام كشور سازنده نوشته شود .توصيه مي
شود كه مشخصات مواد و وسائل به صورت جدول ارائه گردد .در اين قسومت از ذكور نوام دسوتگاهها عموومي
مانند يخچال ،لوازم شيشه ا و  ...خوددار شود.

ج -روشها مورد استفاده طور بيان شوند كه توسط محققين ديگر قابل تکرار باشند .ولي از ذكر جزئيات غير
ضرور خوددار گردد و منابع مربوطه نيز ذكر شود .در موارد كه انجام دهنده پايان نامه تغييراتي در روشها
داده باشد ،اينگونه تغييرات بطور كامل ذكر گردد و همچنين اگر روشي برا اولين بار ارائه مي گردد به تفصيل
بيان شود .تنها روب كار انجام شده توسط خود فرد ذكر شود و از ذكر و مقايسه با روشها استفاده شده توسط
ديگران ،در اين قسمت اجتناب شود .منابع مربوط به هر روب كار ذكر شود.
6

د -در قسمت كارها عملي ،محاسبات آمار  ،نرم افزار و آزمون آمار مورد اسوتفاده و نحووه ارائوه اطالعوات
(ميانگين  SD±يا  ) SEذكر شود.

بخش سوم
نتايج
در اين بخ

در صورت لزوم شرايط ويژه بکار رفته در روشها را ذكر و سپس نتوايج بدسوت آموده را (بوه هموان

ترتيبي كه در فصل مواد و روشها آورده شده است) توضيح داده و به شماره جدول ،شکل  ،هيستوگرام  ،عکس و
غيره اشاره شود به طور كه خواننده براحتي بتواند مطالب را دنبال كند .خصوصا نسبت بوه نتيجوه گيريهوا
آمار و مشخص نمودن اهميت اين نتايج در رو جداول ،شکلها و غيره توجه كافي مبذول گردد.
 -1از بکار بردن توام جدول و شکل كه يك مطلب را بيان مي كنند خوددار شود.
در اين مورد مي توان اطالعات اضافي (مثل نتايج ريز مورد نياز برا رسم شکلها) را در بخ

قسومت ضوميمه

ارائه نمود.
-8در ارائه نتايج بصورت جدول وشکل و با هيستوگرام در صورت لزوم بايد معيارها آمار (از قبيل اين كه آيوا
نتيجه ارائه شده حاصل و يا ميانگين چند بار آزماي

مي باشد ،انحراف معيار و غيره) نيز ذكر گردد.

 -3در نوشتن جدول ،شکل و غيره از نظر نحوه ترسيم ،قرار دادن مندرجات و زبان سوعي در حفوي يکنوواختي
صورت گيرد .ترجيحا از زبان فارسي استفاده شود.
 -1اعداد و نوشته ها جداول و زيرنويس آنها طور تهيه و نوشته شود كه خواننده بدون توجه به موتن پايوان
نامه از آن نتيجه گير نمايد .هر جدول دارا عنواني باشد كه بتواند گويا مطالبي كه در داخول جودول ذكور
شده است باشد .اين عنوان باال جداول،پررنگ ( )Boldو بصورت وسط چوين نوشوته شوود .ضومنا اختصوارات
داخل جدول در زير آن توضيح داده شود .محل جدول بايستي پس از نتايج آزمايشات انجام شوده آورده شوود.
شماره جدول اول خط بصورت (شماره جدول-شماره فصل) و قبل از عنوان ذكر گردد .عنوان جودول توسوط دو
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خط كه به فاصله حدود يك سانتيمتر مي باشد ،مجوزا گوردد (نمونوها از ترسويم جودول بصوورت صوحيح در
انتهاضميمه ميباشد).
 -5در ترسيم شکلها بايد نکات زير در نظر گرفته شود:
 خطوط شکل طور ترسيم گردد كه كامال مشخص باشد .در صورت امکان خطوط محورها پهن تر و يا تيره تراز خطوط شکل باشد ،و شاخص ها آمار از قبيل  P-Valueانحراف معيار محودوده اطمينوان و اسوتاندارد
ها مربوط بر رو شکل مشخص گردد.
 چنانچه چندين منحني در يك شکل باشد هر منحني با عالئم خاص مشخص گردد و كليه اين عالئم در محلمناسبي (رو شکل يا در متن عنوان شکل) توضيح داده شود.
 عنوان شکل بايد در پائين آن،پررنگ (،)Boldوسط چين و بطور كامل نوشته شود و شماره شکل بايد اول خطمانند جداول بصورت شماره فصل عنوان گردد (نمونها از ترسيم جدول بصورت صحيح در انتهوا ضوميمه موي-
باشد).
 در قسمت نتايج بر رو يافته ها بحث نشود.بخش چهارم
بحث
اين قسمت بي

از ساير قسمتها پايان نامه احتياج به اطالعات عميق دارد .كليه كارها تجربي (نتايج ،روشها

و غيره) بدست آمده در اين بخ

تجزيه و تحليل شده و اهميت نتايج و نقاط قوت وضع كار انجام شده موورد

بررسي قرار مي گيرند و كارها قبلي انجام شده توسط ديگران (با ذكر منوابع معتبور) بوا نتوايج پوروضه حاضور
مقايسه و ارتباط داده مي شوند .حاصل كلي اين بررسي ها و بحث ها ،تجزيه و تحليول اطالعوات موجوود بورا
پيشبرد دان

مربوط به رشته خاص پايان نامه مي باشد .در اين بخ

بطور خالصه ،در اين بخ

دانشجو بايد رو كار پژوهشي خوي

ديگران بررسي و مقايسه نمايد.
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از ذكر ريز نتايج بايد خوددار شود.

بحث نموده و رابطه آن را با كارها پژوهشي

مطالب ارائه شده در پايان نامه بايد طور كامل باشد كه خواننده بتواند نتايج را از رو آن محاسبه و صحيح
يا غلط بودن آن را تائيد نمايد ،قسمتي از اين اطالعات كه اضافي به نظر مي رسد ولي در داخل پايان ناموه الزم
است مي تواند بصورت دو رو در قسمت ضميمه آورده شود.
نتيجه گيري
نتيجه گير كلي (جمع بند ) دستاوردها كليه داده ها تجربي و بحث مربوطه
پيشنهادات
ال  -پيشنهادات و توصيه ها برا بهبود و ادامه كار
ب -محدوديتها مطالعه
شيوه نگارش منابع( :سيستم ونکوور)
توجه  :ترتيب نوشتن منابع بر اساس توالي حضور آنها در متن پايان نامه هست .يعني در متن پايان نامه هر
جا از منبعي ( فارسي يا التين ) استفاده شود با قرار دادن يك شماره ترتيبي در داخل پرانتز ،اطالعات كامل آن
منبع را در قسمت منابع با همان شماره آورده شود.
طرز نگارش فهرست
 -1منابع فارسي
قلم فارسي مورد استفاده در فهرست نيز بايد نازنين  11و قلم انگليسي  13Times New Romanباشد.
الف -مقاله:
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام كوچك نويسنده( .سال انتشوار) .عنووان ،نوام مجلوه ،شوماره جلود ،شوماره
صفحه.
←رضاييان ،م .)1325( .ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي مبتني بر شواهد .ماهنامه راز .8158-8111 ،7،
9

ب -كتاب:
تاليف:
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام كوچك نويسنده( .سال انتشار) .عنوان كتاب .شماره جلد ،شماره چاپ ،نوام
ناشر ،محل نشر ،شماره صفحه.
←خدام ،ر .)1321( .راهنما جيبي كاربرد داروها ضنريك ايران .ويراي

چهارم ،نشر ديباج ،تهران.92-99 ،

ترجمه:
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام كوچك نويسنده( .سال انتشار ) .عنوان كتاب .نام خانوادگي مترجم ،حورف
اول نام كوچك مترجم( .كلمه مترجم) ،شماره جلد ،شماره چاپ ،نام ناشر ،محل نشر ،شماره صفحه.
←اولتون ،م .)1325( .فارماسيوتيکس ،دان

طراحي اشکال دارويوي .افراسويابي ،ه ،.تفقود  ،م ،.سوجاد  ،ا،.

صادقي ،ف .و فضلي بزاز ،ص( .مترجم) ،جلد دوم ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد.815-815 ،
 -2پايان نامه
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام كوچك نويسنده( .سال انتشار) .عنوان .نام دانشگاه ،دانشوکده ،شوهر محول
دانشگاه يا موسسه آموزشي ،مقطع تحصيلي ،صفحه.
←رضووايي ،م .)1321( .بررسووي اثوور ضوود ويروسووي عصوواره هووا متووانولي حاصوول از انوودام هووا مختل و
Taxusbaccata&Platycladusorientalisبر رو ويروس  HSV-1به روب برون تني .دانشگاه علوم پزشوکي
مشهد ،دانشکده داروساز  ،مشهد ،پايان نامه برا درجه دكترا داروساز .51-55 ،
 -3منابع خارجي
الف -مقاله:

11

نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام كوچك نويسنده( ،.سال انتشار) ،عنوان .نام مجله مخف شده ،شماره جلد،
صفحه.

→Iranshahi, M., Amin, G.R., SalehiSourmaghi, M.H., Shafiee, A. and Hadjiakhoondi,
A. (2006).Sulphur containing compounds in the essential oil of Ferula persicaWilld. var.
persica. Flavour Frag. J., 21, 260-261.

ب -كتاب:
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام كوچك نويسنده).سال انتشار) .عنوان كتاب (حروف اول عنوان كتاب به جز
حروف اضافه و موارد مشابه با كلمات بزرگ بايد تايپ شود) .شماره چاپ (…  ،)1st, 2nd, 3rd, 4th,شماره جلد
(هنگامي كه بي

از يك جلد وجود دارد) ،صفحه ( pبرا يك صفحه و  ppبرا بي

(در صورت وجود بي

از يك صفحه) ،محل نشر

از يك شهر ،نام شهر كه كتاب از آنجا تهيه شده است ذكر مي شود) :نام ناشر.

يك نويسنده براي تمام كتاب:

ed. pp. 293-294. Texas:

st

→Blumenthal, M. (2003).The ABC clinical guide to herbs. 1
Goldberg.

 -2يك فصل از يك كتاب (هر فصل يك نويسنده داشته و يك يا چند ويراستار براي تمام كتاب مي
باشد):
نام خانوادگي نويسنده فصل ،حرف اول نام كوچك نويسنده( .سال انتشار) ،عنوان فصول .كلموه  In:نوام كتواب.
كلمه '( 'Ed.برا يك نويسنده) ،يا ( Eds.برا بي
كوچك .شماره چاپ ،شماره جلد (هنگامي كه بي

از يك نويسنده) ،نوام خوانوادگي اديتوور ،حورف اول نوام
از يك جلد وجود دارد) ،صفحه ( pبرا يوك صوفحه و pp
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 نام شهر كه كتاب از آنجا تهيه شوده،از يك شهر

 (در صورت وجود بي: محل نشر،)از يك صفحه

برا بي

. نام ناشر،است ذكر مي شود

→Ralph,

S.

(2005).

Nanoscale

technology

in

biological

systems.

In:

Nanobiotechnology. Ed(s). Wagner, P. pp. 39-50. London: CRC Press.

: دو فصل از يك كتاب-3
.در صورت استفاده از چند فصل يك كتاب هر فصل شماره مستقلي بخود اختصاص مي دهد

→Sherry, L. (2002). Meeting industry and regulatory needs for alternative test methods.
In: Alternative toxicological methods. Eds. Salem, H., Sidney A., 2nd ed., pp. 77-89.
London: CRC Press.

→White, W. (2002).In silico application of quantum chemical methods for relating
toxicity. In: Alternative toxicological methods. Eds. Salem, H., Sidney A., 2nd ed., pp.
533-543. London: CRC press.

چنانچه چندين صفحه از قسمتها مختل يك كتاب با يك نويسنده (يا چندين نويسنده ولي نويسنده هر فصل
 در متن فقط يك شماره به اين منابع و فصل مربوطه در همه موارد اختصاص،مشخص نم ي باشد) استفاده شود
.مي يابد ولي در قسمت منابع كليه صفحات استفاده شده بترتيب صفحات كتاب ذكر مي گردد

→Breitmaier, E. (2002).Structural elucidation by NMR in organic chemistry. 3

rd

ed.,

pp. 85-90, 155-170. Bonn: University of Bonn Press.

:نام نويسنده كتاب نامشخص-4
12

→Anonymous (1995).The USP dispensing information, advice for the patient, drug
information in law language. 15th ed., Vol II., PP. 161-164. Rockvill: The United States
Pharmacopeial Convention.

 -5منابع اينترنتي
 در صورت داشتن نويسندهنويسنده (گان) ،سال ،عنوان ،كلمه  ،Available at:آدرس دقيق سايت ،زمان دسترسي به سايت

→McCook, A. (2003). Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. Available at:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed Sep16, 2004.

 -اگرصفحه اينترنتي نويسنده ندارد ،از واضه  Anonymusبه جا نام مول استفاده شود:

→Anonymus, (2001).High blood pressure in pregnancy. Available at:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm. Accessed Oct 21, 2002.

 منابع هر قسمت از متن در انتها جمله يا پاراگراف مربوطه ذكر شود. آوردن منابع يك مقاله (به خصوص مقاالت مرور ) در صورت عدم مطالعه آنها مجاز نيست. برا حفي امانت و دقت علمي ،منابع ذكر شده در متن بايستي بطور كامل (تمام نويسنده هوا ،عنووان )...،درقسمت فهرست منابع آورده شود و منح صر به منابعي خواهود بوود كوه دانشوجو مسوتقيما از موتن آن منوابع
استفاده نموده است.
در صورت استفاده از خالصه مقاله از طريق بانك ها اطالعاتي مانند ساير منابع گزارب شود ،با ايون تفواوتكه در انتها بانك اطالعاتي مربوطه با شماره آن دقيقا ذكر شود .مثال:

→Ficarra, R. and Tommasin, A. (1984).High-performance liquid chromatography of
ranitidine in pharmaceuticals. J. Pharm. Biomed. Anal., 2, 119-23. From Chem. Abst:
102, 674686, (1985).
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 اساتيد داور مي توانند تقاضا هر يك از منابع مورد نياز را در قبل از جلسه دفاع پايان ناموه و يوا در جلسوهدفاع پايان نامه بنمايند و دانشجو موظ به ارائه متن كامل آن رفرانس همان طور كه در قسمت فهرست آمده
است مي باشد.
 -11ضمائم
مطالب مورد نياز كه حجم زياد داشته ولي بودن آنها ضرور است در قسمت ضمائم آورده شود.
 -11خالصه انگليسي
خالصه پايان نامه به زبان انگليسي قبل از صفحه عنوان انگليسي با رعايت مفاد مندرج درخالصوه فارسوي پايوان
نامه قرار داده شود .متن آن عين خالصه فارسي باشد.
 -12صفحه عنوان داخلي به انگليسي
صفحه ا مشابه پشت جلد ،به زبان انگليسي در آخر پايان نامه بعد از خالصه انگليسي و قبل از صوفحه گوواهي
هيئت داوران قرار داده شود (برا هر رده تحصيلي در ضميمه آورده شده).
 -13صفحه گواهي هيئت داوران
صفحه گواهي هيئت داوران بايد مطابق فرم ارزيابي تکميل و در آخرين صفحه پايان نامه قرار داده شود.
تبصره :خالصه فارسي پايان نامه يا رساله اولين صفحه اصلي است كه با شماره  1مشخص مي شود و حداكثر
در  8صفحه جا مي گيرد.
 -1در صورت مقاله شدن پايان نامه ،مقاله مورد نظر قبل از خالصه انگليسي در انتها پايان نامه قرار مي
گيرد.
 -8صفحات اصلي مي بايست بصورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود .
فهرست مندرجات
خالصه فارسي
بخ اول :كليات
فصل اول :مقدمه
14

1-1
8-1
فصل دوم :بيان مسئله
1-8
8-8
فصل سوم :اهداف و فرضيات
1-3
8-3
بخ دوم :كارها عملي
فصل چهارم :مواد و دستگاهها
1-1
فصل پنجم :روشها
1-5
بخ سوم :نتايج
فصل ششم :نتايج
1-1
بخ چهارم :بحث
فصل هفتم :بحث
1-7
فصل هشتم :نتيجه گير  ،پيشنهادات و محدوديتها مطالعه
1-2
منابع
ضمائم
مقاله
خالصه انگليسي
صفحه عنوان داخلي به انگليسي
صفحه گواهي هيأت داوران
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جدول  :7 – 3بررسي پاسخ درماني  PTXبراي غلظت هموگلوبين در  3ماه اول درمان.

1-Mean±SD
2- Paired t- tes

شكل  :)7-7مقايسه اثرضد دردي دوز

5mg/kgپالميتوئيل اتانول آميدو -N

مورفولينواتيل پالميتوئيل آميد در آزمون پرش دم درزمانهاي 1و31و01و01دقيقه.
مقادير بصورت Mean±SEنمايش داد شده است و تعداد حيوان در هرگروه  0عدد مي
باشد .آزمون آماريTukey-Kramer testجهت سطح اختالف آماري استفاده شد.
)***: P< 0.001( in comparison with solvent group
** : P< 0.01
* : P<0.05
PEA:Palmitoylethanolamide
ANA:Analogoue
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ضمائم
17

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
پرديس خودگردان رامسر
پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي ...

عنوان:

استاد(اساتيد) راهنما:
دكتر . . . .
دكتر . . . .

استاد(اساتيد) مشاور:
دكتر . . . .
نگارب:
...

سال تحصيلي98-93 :

شماره پايان نامه:
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ضميمه 3

بسمه تعالي

دستورالعمل حق مالكيت مادي و معنوي پايان نامه هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
با توجه به سياستها پژوهشي دانشگاه در راستا تحقق عدالت و كرامت انسانها كه الزمه شکوفايي علمي
و فني است و رعايت حقوق ماد و معنو دانشگاه و پژوهشگران ،رعايت موارد ذيل الزامي
مي باشد :
ماده  -1حقوق مالکيت ماد و معنو ذكر شده در اين پايان نامه متعلق به دانشگاه علوم پزشکي مازندران بوده
و هرگونه بهرهبردار از آن بايد با ذكر نام دانشگاه و رعايت آييننامهها و دستورالعملها مصوب دانشگاه باشد.
نسخه بردار ( به هر روب ) چه از متن كامل يا از استخراج ها  ،تنها با هماهنگي استاد راهنما و نويسنده مي
تواند انجام پذيرد و تکثير نسخه ها بيشتر به هر شکل از كپي ها موجود بر اساس دستور العمل بدون اجازه
كتبي نويسنده امکان پذير نمي باشد.
ماده  -2انتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان نامه /رساله به صورت چاپ در نشريات علمي و يا ارائه در
مجامع علمي بايد به نام دانشگاه علوم پزشکي مازندران باشد.
استفاده از پايان نامه ها در مقاله ها يا هر نوشته

علمي منوط به ذكر منبع و رعايت ضوابط انتشارات

دانشگاه علوم پزشکي مازندران مي باشد.
ماده  -3انتشار كتاب حاصل از نتايج پايان نامه ها دانشگاه بايد با مجوز كتبي صادره از طريق حوزه پژوهشي
دانشگاه و بر اساس آئين نامه ها مصوب انجام ميشود.
ماده  -4ثبت اختراع و تدوين دان

فني و يا ارائه در جشنوارهها ملي ،منطقها و بينالمللي كه حاصل نتايج

مستخرج از پايان نامه ها دانشگاه بايد با هماهنگي استاد راهنما يا مجر از طريق حوزه معاونتتحقيقات
دانشگاه انجام پذيرد
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ضميمه 4
بسمه تعالي
تعهد نامه

اينجانب  ..............دانشجو رشته  ...............مقطع  ..................به شماره دانشجويي ................... .....تاييد مي نمايم
كه كليه

نتايج اين پايان نامه كار اينجانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه بردار شده از

آثار ديگران را با ذكر كامل مشخصات آورده ام  .در صورت اثبات خالف مندرجات فوق  ،به تشخيص دانشگاه
مطابق با ضوابط و مقررات حاكم ( قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثير و نشريات و
آثار صوتي ضوابط و مقررات آموزشي پژوهشي و انضباطي و ) ...با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هر گونه
اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخيص و تعيين تخل و مجازات رااز خوي

سلب مي كنم  .در

ضمن مسئوليت هر گونه پاسخگويي اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذيصالح ( اعم از ادار و قضايي) بر عهده
خودم خواهد بود و دانشگاه هيچ مسئوليتي در اين باره نخواهد داشت .

نام و نام خانوادگي دانشجو :

امضا و تاريخ :
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