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 پیام مدیر تحصیالت تکمیلی

 
 به نام خدا

شی های آموزاز فعالیت یای هستند و اموری جداناشدنرسالت ویژهامروزه امور تحقیق و پژوهش دارای 

در  ژهیوهند، بباشند. فرآیندهای آموزشی در صورتی اثربخشی الزم را خواهند داشت که پژوهش مدار باشمی

گردند و می های خالق و نوآورانه ختممقاطع تحصیالت تکمیلی در کنار اهداف آموزشی به انجام فعالیت

 .ندینمایم ارائهدانش جدیدی را در جهت پاسخگویی به مسائل بنیادی و کاربردی 

ا رساله ی نامهتحصیالت تکمیلی فرآیندی پژوهشگر آفرین است و دانشجویان با نگارش پایان گریدعبارتبه

م جز با مر مه. رسیدن به این اندینمایتحصیلی خود، گامی در جهت حل مسائل بنیادی و کاربردی تجربه م

 پذیر نخواهد بود.های علمی پژوهشی، امکانرعایت اصول و روش

وه عال جهتنیحساب آورد، بدتوان نتیجه کار دانشجو پس از طی تحصیالت عالی بهنامه را میازآنجاکه پایان

 ور ریت اممدیبرخوردار باشد. با توجه به این مهم،  صحیحبایست از نگارش بر محتوای مناسب علمی می

گارش های پژوهش و نتحصیالت تکمیلی دانشگاه، با اتکا بر اصول علمی روش تحقیق و مالحظه روش

 نموده است. یآورهای مختلف، دستورالعمل حاضر را جمعنامه در دانشگاهپایان

شده در این حت مطرنامه، بامطالعه و رعایت نکاا امید است دانشجویان گرامی قبل از تهیه و تنظیم پایانلذ

لوم عشگاه هم ازلحاظ محتوای علمی و هم نگارش در سطح دان تیفیای باکنامهمجموعه، به نگارش پایان

 نمایند.اقدام  ،پزشکی تهران

  



 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه            عنوان

 1 .............................................................................................................................. نامهانیپا نیتدو اتیکل. 1

 1 ....................................................................................................................................................................................... مقدمه .1-1

 1 ........................................................................................................................................................................ نامه انیپا زبان .1-2

 1 ...................................................................................................................................................... نامهانیپا صفحات بیترت .1-3

 2 ................................................................................................................................... نامهانیپا صفحات هیحاش ماتیتنظ .1-4

 2 ............................................................................................................................................. زوج صفحات در هیحاش. 1-4-1

 3 .............................................................................................................................................. فرد صفحات در هیحاش. 1-4-2

 3 ......................................................................................................................................... عنوان صفحات در هیحاش. 1-4-3

 3 ...................................................................................................................................................................... پاراگراف میتنظ .1-5

 3 ........................................................................................................................................................................... نامهانیپا قلم .1-6

 4 .............................................................................................................................................................................. یگذارنقطه .1-7

 4 ............................................................................................................................................................ صفحات یگذارشماره .1-8

 4 ..................................................................................................................................................................................... سیپانو .1-9

 4 ....................................................................................................................................................... نمودار و جدول و شکل .1-10

 5 ....................................................................................................................................................................... فرمول نگارش .1-11

 6 ......................................................................................................................................... نامهانیپا یاجزا. 2

 6 .......................................................................................................................................................................... نامهانیپا جلد .2-1

 6 ............................................................................................................................................................................ دیسف صفحه .2-2

 6 ........................................................................................................................................... میالرح الرحمن اهلل بسم صفحه .2-3

 7 ....................................................................................................................... فارسی جلد روی طرح مشابه عنوان صفحه .2-4

 7 ....................................................................................................................................................................دانشجو اظهارنامه .2-5

 7 ....................................................................................................................................... جینتا تیمالک و ریتکث و چاپ حق .2-6

 7 ..................................................................................................................................... سپاسگزاری صفحه و تقدیم صفحه .2-7

 7 .......................................................................................................................................... یدیکل کلمات و یفارس چکیده .2-8

 8 ...................................................................................................................................................... اختصارات و عالئم صفحه .2-9

 8 ........................................................................................................................................................ مطالب فهرست صفحه .2-10

 8 ....................................................................................................................................(نیاز صورت در) هاجدول فهرست .2-11

 8 ............................................................................................................................... هانقشه و هاعکس نمودارها، فهرست .2-12

 8 .......................................................................................... مسأله انیب ات،یکل مقدمه، به مربوط یهافصل :اول فصل .2-13

 9 ..................................................................................................................................................... متون یبررس :دوم فصل .2-14

 9 ............................................................................................................................................... کار روش و مواد :سوم فصل .2-15

 10 ....................................................................................................................................................... هاافتهی :چهارم فصل  .2-16



 

 

 

 10 ................................................................................................................................... یریگجهینت و بحث :پنجم فصل  .2-17

 11 ...................................................................................................................................................... مأخذ و منابع فهرست .2-18

 12 .................................................................................................... نمودار و شکل جدول، پرسشنامه، مانند هاوستیپ .2-19

 15 .................................................................... نامهانیپا از دفاع برای دانشجو آمادگی بر مبنی راهنما استاد تأییدیه .2-20

 15 ....................................................................................................................................... نامهانیپا از دفاع جلسهصورت .2-21

 15 .............................................................................................................................................. یسیانگل زبان به اظهارنامه .2-22

 15 ................................................................................................................................................... یسیانگل زبان به دهیچک.2-23

 15 ...................................................................................................................................................... یسیانگل عنوان صفحه.2-24

 15 .............................................................................................................................................................. آخر صفحه        .2-25

 16 ............................................................................................................................ نامهانیپا ریتکث و چاپ. 3

 16 .......................................................................................................................................................... مناسب کاغذ انتخاب .3-1

 16 ...................................................................................................................................................................... نامهانیپا چاپ .3-2

 16 ........................................................................................................................................................... نامهانیپا فشرده لوح .3-3

 17 ................................................................................................................................................... فشرده لوح و مجلد تعداد .3-4

 18 .................................................................................................................................................. هاوستیپ.4

 19 .......................................................................................................................................... نامه انیپا کامل جلد: 1 پیوست

 20 ................................................................................................................................... نامه انیپا جلد یرو متن: 2 پیوست

 21 ..................................................................................................................................................... اهلل بسم صفحه: 3 پیوست

 22 .......................................................................................................................... نامه انیپا داخل عنوان صفحه: 4 پیوست

 23 ................................................................................................................................... دانشجو اظهارنامه صفحه: 5 پیوست

 24 ...................................................................................... نامهانیپا یمعنو مالکیت و نشر چاپ، حق صفحه: 6 پیوست

 25 ................................................................................................................................اختصارات و عالئم فهرست: 7 پیوست

 26 ....................................................................................................................................... مطالب فهرست صفحه: 8 پیوست

 27 .................................................................................................................................................... جداول فهرست: 9 پیوست

 28 ................................................................................................................................................ هاشکل فهرست: 10 پیوست

 29 .............................................................................................................................................. نمودارها فهرست: 11 پیوست

 30 ....................................................................................................................................... راهنما استاد هیدییتأ: 12 پیوست

 31 ....................................................................................................................... نامهانیپا از دفاع جلسهصورت: 13 پیوست

 32 ................................................................................................................ یسیانگل زبان به اظهارنامه صفحه: 14 پیوست

 33 ................................................................................................................................. یسیانگل زبان به دهیچک: 15 پیوست

 34 ..................................................................................................................................... یانگلیس عنوان صفحه: 16 پیوست

 35 .............................................................................................................. یانگلیس زبان به جلد پشت صفحه: 17 پیوست

 36 ................................................................................................................................... فرد صفحات در هیحاش: 18 پیوست

 37 .................................................................................................................................. زوج صفحات در هیحاش: 19 پیوست

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535105
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535106
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535107
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535108
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535109
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535110
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535111
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535112
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535113
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535114
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535115
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535116
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535117
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535118
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535119
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535120
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535121
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535122
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535123


 

 

 

 38 ....................................................................................................................... فصل هر عنوان صفحه هیحاش: 20 پیوست

 39 ...................................................................................................................................................... جدول فرمت: 21 پیوست

 40 ........................................................................................................................................................ ستیل چک: 22 پیوست
  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535124
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535125
file:///C:/Documents%20and%20Settings/tums/Desktop/45454545454.docx%23_Toc436535126


 

1 

 

نامهانیپا نیتدو اتیکل. 1  

 مقدمه .1-1

موظف است  ، آخرین مرحله تحصیلی دوره است که طی آن دانشجوPhDکارشناسی ارشد و  نامهانیپا ارائه

 .پردازدبتحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما به تتبع و تحقیق علمی در یک زمینه مربوط به رشته 

به  لمی است.ضوع عآشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک مو نامه،انیاز اهداف ارائه پا یکی

زم است ن، الآو باال بردن دقت و کیفیت ارزشیابی  هانامهانیاین منظور و برای ایجاد هماهنگی بین پا

لف مخت یهاکلیه قسمت نامه،وهیدقت مطالعه و مطابق شدانشجویان، کلیه ضوابط و مقررات ذیل را به

 را تدوین و ارائه نمایند. نامهانیپا
 

 نامه انیزبان پا. 1-2

گر در گردد. م رائهو ا نیتدو یبه زبان فارس دینامه با انیاست پا یکشور فارس یزبان رسم نکهیبا توجه به ا

 ص که شامل: موارد خا

  باشد. یاستاد مشاور خارج ایاستاد راهنما 

 زبان نباشد. ینگارنده فارس 

 زبان نباشد. یداور فارس 

 .ردیذپورت ص یسیبه زبان انگل دیبا زیدفاع از آن ن ،باشد یسینامه به زبان انگل انیکه پا یدر صورت

( ده فارسیه چکینامه خود را به زبان انگلیسی )به همرامتن کامل پایان تواندیدر صورت تمایل، دانشجو م

 یرد.رار گقاستاد راهنما  دیطور کامل مورد تائتهیه و ارائه نماید؛ که برای این کار باید متن به

 

 نامهترتیب صفحات پایان. 1-3

 :باشدیترتیب دارای اجزای زیر م نامه بههر پایان

 (2و پیوست  1)پیوست نامه جلد پایان 

 صفحه سفید 

 (3)پیوست  الرحیم الرحمن اهلل بسم صفحه 

  (4صفحه عنوان )مندرجات روی جلد به فارسی( )پیوست 

  (5اظهارنامه دانشجو )پیوست 

  (6حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج )پیوست 

  در یک صفحه( سپاسگزاریو تقدیم( 
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 چکیده فارسی 

  (7( )پیوست صورت نیازدر )اختصارات  و عالئمفهرست 

  (8پیوست )فهرست مطالب 

 (9پیوست ) )در صورت نیاز( فهرست جداول 

  (11و پیوست  10)پیوست ها ها و نقشهنمودارها، عکسها، شکلفهرست 

 :لهأمقدمه، کلیات، بیان مس فصل اول 

 فصل دوم: بررسی متون 

 فصل سوم: مواد و روش کار 

  :هاافتهیفصل چهارم 

 یریگجهینت فصل پنجم: بحث و 

  فهرست منابع و مأخذ 

 پرسشنامه و ... )در صورت نیاز(جدول و شکل و ها مانند پیوست 

 (12)پیوست  نامهپایان از دفاع برای دانشجو آمادگی بر مبنی راهنما استاد تأییدیه 

 ( 13)پیوست  نامهجلسه دفاع از پایانصورت 

 (14)پیوست  اظهارنامه به زبان انگلیسی 

  انگلیسیچکیده به 

 (16 صفحه عنوان انگلیسی )پیوست 

 صفحه سفید آخر 

 (.17پیوست به انگلیسی ) پشت جلد 

 

 نامهیانپا تنظیمات حاشیه صفحات. 1-4

 20و  19، 18پیوست  با مطابق زیر چهارچوب در باید نامهپایان اصلی متن از صفحه هر در مطالب تایپ

 .گیرد صورت

 حاشیه در صفحات زوج. 1-4-1
 مترسانتی 5/2 :صفحه راست سمت حاشیه •

 مترسانتی 5/3 :صفحه چپ سمت حاشیه •

 مترسانتی 5/2: صفحه باالی حاشیه •

 مترسانتی 5/2: صفحه پایین حاشیه •
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 حاشیه در صفحات فرد. 1-4-2

 متریسانت 5/3 :صفحه راست سمت حاشیه •

 مترسانتی 5/2 :صفحه چپ سمت حاشیه •

 مترسانتی 5/2 :صفحه باالی حاشیه •

 مترسانتی 5/2 :صفحه پایین حاشیه •

 حاشیه در صفحات عنوان. 1-4-3

 متریسانت 5/3 :صفحه راست سمت حاشیه •

 مترسانتی 5/2 :صفحه چپ سمت حاشیه •

 مترسانتی 10: صفحه باالی حاشیه •

 مترسانتی 10: صفحه پایین حاشیه •

 

 تنظیم پاراگراف. 1-5

 در نظر گرفته شود. مترسانتی 15/1خطوط  نیب فاصله

 نسبت به بقیه سطرها داشته باشد. 1تورفتگی مترباید یک سانتی اول هر پاراگراف سطر

 

 نامهانیپاقلم . 1-6

 زیبا سا Times New Roman یسیو در انگل 14 زیبا سا B Nazanin یفارساصلی استفاده در متن  مورد لمق

 در نظر گرفته شود. 12

با اندازه  Times New Romanصورت به یسیو انگل 16با اندازه  B Titr  به صورت  یفارس یاصل نیقلم عناو

 درج شود.( Boldو برجسته ) 14

یپ این هت تاجعالوه بر عنوان اصلی دارای یک یا چند عنوان فرعی نیز باشد،  نامهانییک پا کهیدرصورت

نیز  وان اصلی ز عنوامختلف و پررنگ استفاده شود، به صورتی که هر عنوان فرعی  یهاعناوین از قلم با اندازه

 زیر تایپ شود: صورتهتر باز عنوان فرعی قبل از آن با اندازه کوچک تریعنوان فرع

 14فرعی با قلم تیتر اندازه  یهاعنوان 

 12با قلم تیتر اندازه  تریفرع یهاعنوان 

 

                                                 
1 Indent 
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 یگذارنقطه. 1-7

 .رندیگ ه قرارداخل آن بدون فاصل اتیمحتو یفاصله وجود داشته باشد ول کینتز و بعد از آن قبل از پرا

 استفاده شود. "  "در صورت نقل قول مستقیم، حتماً باید از عالمت 

داشته  فاصله کی یخود بچسبد و با کلمه بعد یبه کلمه قبل دیو ... با ":"،  "؛"نقطه، کاما،  یهاعالمت

 باشند. 

 

 صفحات یگذارشماره. 1-8

لیسی ر انگدفارسی از حروف ابجد و  هاینامهیانها در پاصفحات عنوان تا آخر فهرست یگذاربرای شماره

 حروف التین استفاده شود.

 . ردیگیم مانجا اعداد با، گرددیم شروع مقدمه از که نامهپایان متن اصلی به مربوط صفحات یگذارشماره

 .گردد درج آن وسط در و صفحه هر نییادر پ باید صفحات شماره

 های مربوط به هر بخش، بر اساس الگوی زیر انجام شود:گذاری عناوین و زیرمجموعهشماره

1. 

1-1.  

1-2. 

1-1-2.  

1-2-2. 
 

 پانویس. 1-9

ی معادل ر باالکلمات با قید شماره د نیکلمات و یا اصطالحات خارجی باشد، ا ارائهنیاز به  کهیدرصورت

 صورت پانویس در پایین صفحه مربوطه تایپ گردد. فارسی آن، در متن به

 درج شود. 10 زیبا همان قلم متن و سا سیرنویاندازه نوشتار ز

 گرد.یم جدا اصلی متن از افقی خط یک رسم با صفحه هر به مربوط پانویس

  .است اصلی متن جهت شدهیینتع سطر فاصله نصف اندازهبه سطر پانویس دو بین فاصله 

 

 شکل و جدول و نمودار. 1-10

 زیر در شکل هر به طمربو توضیح و شمارهباشد.  یگذارشمارهکلیه جداول، اشکال و نمودارها و ... باید دارای 

 . گردد تایپ آن باالی در جدول به مربوط توضیح و شماره د.شو تایپ آن



 

5 

 

جز شود، بهه میه قبالً منتشرشده است استفادنامه، از جدول، نمودار یا عکسی کدر متن پایان کهیدرصورت

به  ر و عکس،نمودا در مورد اسناد عمومی، الزم است اجازه کتبی ناشر مربوط نیز تهیه شود و در ذیل جدول،

 موضوع اخذ اجازه از ناشر نیز اشاره شود.

 مربوط توضیح یا و جدول بین فاصله نیز و شکل یا و جدول به مربوط وضیحت تا متن از سطر آخرین بین فاصله

 .گردد انتخاب سطر دو بین معمولی فاصله برابر دو باید نامهپایان متن سطر اولین تا شکل به

 

 فرمول. نگارش 1-11

 فحهص چپ سمت از و صفحه مجاز محدوده در بایستی شیمیایی، یا و ریاضی یهافرمول از اعم هافرمول

 د.گردن تایپ به شروع

 مناسب بایستی لفرمو نوع به بسته متن، پایین یا و باال سطر از فرمول یک فاصله نیز و هافرمول بین فاصله

 شود. انتخاب
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 نامهاجزای پایان. 2

 نامهانیپاجلد . 2-1
 نامهانیاپ( و متن پشت 1)پیوست  نامهانیپا(، عطف 2باید شامل متن روی جلد )پیوست  نامهانیپاجلد 

 ( باشد.17)پیوست 

  .شوند چاپ وبشکل زرک به جلد پشت و جلد روی عناوین و بوده گالینگور نوع از نامهپایان جلد است الزم

 شده است.نامه در مقطع دکترا آبی کاربنی و کارشناسی ارشد طوسی در نظر گرفتهرنگ جلد پایان

شامل: و  ج شودصورت چاپی دربه زبان فارسی و بهآمده است باید  2پیوست  که درنامه ن روی جلد پایانمت

 دفاع سال و نویسنده نما،استاد/اساتید راه نام خانوادگی و نامدانشکده، مقطع،  نامه،پایان آرم دانشگاه، عنوان

 .باشد نامهپایان

اندازه حداکثر به) نامهانیپاآمده است، باید به ترتیب شامل عنوان مختصر  1که در پیوست  نامهانیپاعطف 

 (، نام دانشجو و سال باشد. کاراکتر 50

 زبان به جلد پشت در نامهانیپا جلد روی مندرجات کلیهآمده است.  17نامه در پیوست متن پشت پایان

 .گرددیم درج انگلیسی

 Philosophyمعادل عبارت انگلیسی  و Philosophiæ Doctor، مخفف عبارت التین PhDاینکه  توضیح

Doctor است .MSc مخفف عبارت التین ،Magister Scientiæ و معادل عبارت انگلیسی Master of 

Science .است  

 ، نقطه نگذارید.MScیا  PhDدهنده مابین حروف تشکیل کنید که توجه

 صفحه سفید. 2-2

 .گیردیم قرار A4 سفید صفحهیک  جلد از بعد

 

 اهلل الرحمن الرحیم بسم صفحه. 2-3

 تزئین و ادرک هرگونه بردن کار به از. شود ییآراو مشخص صفحه ساده شکل به صفحه وسط درباید   ...ا بسم

  .شود خودداری صفحه این در

 استفاده نمایید. 3توانید از الگوی پیوست  در جهت یکسان سازی می

 

 متریسانت 3 متریسانت 2 سال  نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه  
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 فارسی جلد روی طرح مشابهعنوان  صفحه. 2-4

 یهاقلم و هافاصله ترتیب همان با جلد روی مندرجات کلیهنشان داده شده است.  4صفحه عنوان در پیوست 

 گردد.ضافه میابا این تفاوت که اسامی استادان مشاور در این صفحه  .گیردیم قرار صفحه این در جلد روی

2اظهارنامه. 2-5
 دانشجو 

 .شودیتهیه م 5طبق پیوست  روکیصورت اظهارنامه دانشجو به

 

3حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج. 2-6
  

 .شودیتهیه م 6طبق پیوست  روکیصورت حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج به

 

4تقدیم صفحه. 2-7
 5سپاسگزاری صفحهو  

 تقدیم ایشان به نامهپایان که دارد افرادی یا فرد نام ذکر به اختصاص و است اختیاری صفحه اینصفحه تقدیم: 

 و حداکثر یک صفحه باشد. شودیم

 مؤثری نحو به نامهپایان انجام در که افرادی از صفحه این در ت.اس اختیاری صفحه اینصفحه سپاسگزاری: 

 و حداکثر یک صفحه باشد. شودیم اند سپاسگزارینموده همکاری

 

 7کلمات کلیدیو  6چکیده فارسی. 2-8

کند. چکیده باید مند خواننده را به مطالعه آن عالقه تواندینامه است که مچکیده بخش مهمی از پایان

 .باشد یریگجهینت و هاافتهیو در عین کوتاه بودن شامل مقدمه و هدف، روش کار،  کلمه باشد 600حداکثر 

 ه به صورت وسط چین حتماً باید قید گردد. نامدر ابتدای چکیده عنوان پایان

 ت.( کیده؛ فهرس)نمونه: نگارش؛ چ انداز هم جدا شده "؛" با کهکلمه باشد  پنجتا  سهکلیدی باید  کلمات

هایی هن کلمنامه هستند. بنابراین باید در حد امکاراهنمای نکات مهم موجود در پایان کلیدی، کلمات

اژه واصی، خبرای واژه  کهیدرصورتوضوح روشن نماید. انتخاب شود که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به

 های جدید استفاده نمود. توان از واژهکلیدی مناسبی وجود ندارد، می

                                                 
2 Declaration 

3 Copyright and Ownership 

4 Dedication 

5 Acknowledgements 

6 Persian Abstract 

7 Keywords 
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ای بر .استفاده شود Medical Subject Headings (MeSH)از الگوی  ه کمات کلیدیبرای تهی حاًیترج

 ، به آدرس اینترنتی زیر مراجعه شود:MeSHدسترسی به لغات 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

 .ود داشته باشدباید بین کلمات کلیدی و متن چکیده یک سطر فاصله وج

 

 8اختصارات و عالئمصفحه . 2-9

 .ددگر تهیه صفحه نمودن مشخص با هاآن از فهرستی عالئم، و مخفف اختصاری، کلمات وجود در صورت

 

 9مطالب فهرست هصفح. 2-10

 ها وبخش عنوان و هابخش ها،فصل عنوان ،هالفص شامل نشان داده شده است.  8یوست پدر  مطالب فهرست

 است. انگلیسی چکیده و منابع فهرست ها،بخش زیر همچنین

 شود. قید فهرست مطالب عناوین از یک هر مقابل در صفحه شماره است الزم 

 .شودینم ذکر صفحه این در آیدیم مطالب فهرست صفحه از قبل که صفحاتی

 

 )در صورت نیاز( 10هافهرست جدول. 2-11

 شود. میطور کامل در فهرست ذکر عنوان جداول با تشخیص استاد راهنما به

 (.9است )پیوست  متن در موجود یهاجدول صفحه و شماره عنوان، شامل، صفحه این
 

 11هاها و نقشهفهرست نمودارها، عکس. 2-12

 ها و فهرست عکس. است متن در موجود یهاعکس و نمودارها تصاویر، یهکل فهرست شامل صفحه این

 است. 11و  10های نمودارها به صورت جداگانه بر اساس پیوست

 

 لهأ، کلیات، بیان مس12مربوط به مقدمه یهافصل اول: فصل. 2-13

و هدف  وعموض باید و است خواننده برای الزم اطالعاتی زمینه کردن فراهم کوتاه همقدم نوشتن از هدف

 .سازد آشکار را تحقیق موضوع اهمیت تا شود معرفی هدفمند و ساده زبانی با تحقیق

                                                 
8 Abbreviations 

9 Table of Contents 

10 List of Tables 

11 List of Figures, Pictures and Maps 

12 Introduction 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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 شده پیشینو در خأل کارهای انجام کندیبیان مسئله شامل اهمیت پژوهش و نیاز به مطالعه را بیان م

 .کندیمازگو مطالعه را ب یو یا نوآور دهدی، نقاط ابهامی که این مطالعه پوشش م)خالصه بررسی متون(

ت، ی پژوهش، فرضیاهاپرسشوضوع تحقیق، اهمیت موضوع، اهداف، ی درباره مامقدمهدر این قسمت 

گردد. ائه مینامه، ارپیشینه انجام کار و مروری بر کارهای انجام شده توسط دیگران در زمینه موضوع پایان

ز ترتیب ا نامه بههمچنین جزئیات بیشتری از کلیه سوابق و مطالعات علمی انجام شده بر روی موضوع پایان

 گردد.ارائه می هاگزارشمقاالت یا کارهای انجام شده تا جدیدترین  نیتریمیقد

 که شود هنحوی نگاشت به ستیبایم و آوردیم فراهم را نامهپایان متن و موضوع از آگاهی موجبات مقدمه

 باید مقدمه در د.آور نامه فراهمپایان یهابخش تمامی در را او دلگرمی موجبات و نموده مندعالقه را خواننده

 .گردد بیان پژوهش اجرای از دفه یا نامهپایان موضوع انتخاب دلیل

 

 فصل دوم: بررسی متون. 2-14

 :شودیم تنظیم بخش به دو تواندیفصل برحسب نیاز م این

 علمی هیممفا دانشجو است الزم و شودیم داده شرح تحقیق مفهومی و نظری مبانی بخش، این در: اول بخش

 موضوع یینتب تحقیق، مفهومی و نظری مبانی بیان از هدف. دهد شرح را تحقیق با مرتبط مستندات و پایه

 .است

 مرور از هدف .شوندیم آورده تحقیق موضوع با مرتبط علمی یهاپژوهش و مطالعات بخش، این در: دوم بخش

 تحقیق موضوع مختلف ابعاد به اشراف منظوربه مختلف اطالعاتی منابع جستجوی شده،انجام مطالعات بر

 چه فعلی قتحقی و است شدهانجام قبالً ییکارهاچه تحقیق هنیزم در که شودیم مشخص منابع مرور بات. اس

 .دارد کاربردی

 نامه باشد.از کل متن پایان %30باید حداکثر  2و  1فصول 

 

 فصل سوم: مواد و روش کار. 2-15

 یهاادهتخصصی است که ویژگی آن در کیفیت/ تحلیل و تفسیر دشامل مواد اصلی و یا تجهیزات  مواد

، ذکر شودیمکه از مواد و تجهیزات تخصصی استفاده ن ییهاتحقیق نقش مؤثر دارد. بدیهی است در پژوهش

 این قسمت ضرورتی ندارد.

جامعه آزمایشگاهی/  یهاساخت/ روش یهاشامل نوع پژوهش/ روش تواندیبه اقتضای نوع پژوهش م 13روش

حجم نمونه و روش محاسبه آن/ مشخصات واحد  /یریگپژوهش/ محیط پژوهش/ نمونه پژوهش/ روش نمونه

پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه/ توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار/ روش 

جزئیات کافی بیان شوند. اشاره  ها، بااین روش هاداده لیتحل و هیآماری و تجز یهاگردآوری اطالعات/ روش

                                                 
13 Methods 
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افزار مورداستفاده برای تحلیل آماری، ضروری است؛ ولی کافی نیست. برای هر یک از متغیرهای به نرم

شده قید شود. سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل تحقیق، آزمون آماری به کار گرفته

 ه شود.اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش استفاد

جمله ، منشگاهیگیری )بیماران یا حیوانات آزمایو نحوه نمونه ی، در این فصل، جامعه موردبررسیطورکلبه

ار کهای به روش ها، اعالم شوند.وضوح بیان گردد. سن، جنس و سایر مشخصات مهم نمونهگروه شاهد( به

نام  وصرفی مزات، شرکت سازنده مواد شده و وسایل مورداستفاده، ذکر گردیده و نام سازنده تجهیگرفته

 کشور محل تولید، در پرانتز قید شود.

 وا بررسی ایج رشده، با توضیحات کافی بیان شوند؛ در حدی که سایر پژوهشگران بتوانند نتاقدامات انجام

ی اهبه روش طور کامل تکرار نمایند. در صورت لزوم،در صورت تمایل، پژوهش را به بازیابی کنند و یا

 .باشدپژوهش و مالحظات اخالقی  هاییتمحدود .شده ارجاع داده شودمشخص و تعریف

 

 14هاافتهیفصل چهارم: .  16-2

و با  شدهیبندباید به شکل دسته هاافتهیحاصل از تحقیق شرح داده شود.  یهاافتهی بایددر این فصل 

 ترتیبی منطقی تدوین شود. 

 تحقیق داده شود و موردی از قلم نیفتد. یهااهداف و پاسخ به سؤال نییبت

ت تحلیل هی اسشود. بدی یپرداخته شود و از تحلیل و تفسیر تفصیلی خوددار هاافتهیدر این مبحث به ذکر 

 .ردیگیدر فصل بعدی صورت م هاافتهیو تفسیر 

 بیان محتوای جداول و نمودارها باید واضح و گویا باشد.

 صورت جدول و هم نمودار خودداری شود.بهاز درج توأم یک یافته خاص هم 

 

15فصل پنجم: بحث.  2-17
 16یریگجهیو نت 

 قبلاز  یهاهدف آمده بادستبه یهاجهیدر مقدمه، مقایسه نت ژهیوشده بهعنوان مطالبباید با توجه به 

 .رندیگیقرار م لیوتحلهینوین در این فصل ذکرشده و مورد تجز یهایابیدر مقدمه و دست شدهنییتع

د ه و شواهید شدبیان مسئله و نتایج حاصل تأک ژهیوهای تازه و مهم تحقیق بهدر این فصل همچنین بر جنبه

 شود.ه میها با تحقیقات قبلی ارائشده و ارتباط یافتهمربوط به رد یا قبول فرضیه و سؤاالت مطرح

های ر یافتهببایستی مبتنی شود که میکر میها نیز در این قسمت ذنهایی حاصل از یافته گیری یا پیامنتیجه

ن را آاست  اش نیست بهترآماری و متکی بر متدولوژی تحقیق باشد. چنانچه محقق قادر به اثبات یافته

 صورت یک نظر بیان کند.به

                                                 
14 Results 

15 Discussion 

16 Conclusion 
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 تحقیق نیز ضروری است. یهاتیذکر محدود

 ه دهد.ل ارائدر این فصستای تحقیقات برای تحقیقات بعدی در را ییهاشنهادیپهمچنین الزم است نویسنده 

ده، ق در آینی تحقیپیشنهادات برا های تحقیق و نیز ارتباط با اهداف باشد.بر اساس یافته هاشنهادیارائه پ

حقق با سمت مطلبد، لذا در این قرا می رشده که تحقیقات بیشتدر رابطه با تحقیق انجام جوابیمسائل ب

 دهد.قیقی، محققان دیگر را یاری میارائه عناوین یا موضوعات تح

 

 17فهرست منابع و مأخذ. 2-18

ین همچن اند، باید در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند وکلیه منابعی که در متن ذکرشده

 تواندیم مهنابع اند در فهرست ممنابعی که فقط مطالعه شده ولی مورداستفاده مستقیم در متن قرار نگرفته

 ذکر گردند. 

انگلیسی  هاینامهیانو در پا Vancouverصورت فارسی به هاینامهیانشیوه ذکر منابع در انتهای نوشتار پا

Harvard .باشد 

 .شودیدر منابع انگلیسی حرف اول کلمات اصلی بزرگ نوشته متوجه شود که 

 باشد. singleفاصله بین منابع 

 .دیآیگذاشتن دونقطه معنوان فرعی پس از درج عنوان اصلی و 

ال عنوان به دنب "".ppو در انگلیسی پس از اختصار  "ص"شماره صفحات در منابع فارسی پس از اختصار 

 .ردیگیقرار م

 در بخش نویسندگان مجاز نیست. "et al"و  "همکاران"استفاده از واژه های 

ام کوچک ن، سپس یا آورندگان، پس از یک ویرگول یدآورندهابتدا نام خانوادگی پد: قواعد استناد به کتاب

ه کر و شهر ام ناشو داخل پرانتز ذکر شود. ن یدآورندگانسال نشر بالفاصله پس از شرح پد هرکدام درج شود.

( 1385) .وادجرفیع نژاد  ،شاهنده خندان ،باصری حمید رضا مثال فارسی: در آن کتاب به چاپ رسیده است.

مثال  .139 صاالت علمی در علوم بهداشتی. دانشگاه علوم پزشکی تهران: تهران، نامه و مقنگارش پایان

 انگلیسی:
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. 

In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: 

McGraw-Hill; 2002. pp. 93-113 

 لی و بینلتی)ممنابع الکترونیک: منابعی از منابع الکترونیک معتبر است که شامل سایتهای آموزشی و دو

 :الکترونیک منابع برای المللی( و انجمهای علمی باشد. مثال
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory 

role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available 

from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 
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 زیرنیکی لکترونشانی های ابرای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه استناد به سایر انواع منابع، به 

 :شودمراجعه 

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

https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf 

 

 

 نمودار مانند پرسشنامه، جدول، شکل و هاپیوست. 2-19

که  یب. و نیز مطالنامه شامل کلیه جداول، نمودارها، اشکال، آمار و ارقام، پرسشنامه و.این بخش از پایان

 جلوگیری ه علتباشد که ترجیحاً بنامه میبرخی از اطالعات نظری و عملی در متن اصلی پایان کنندهلیتکم

نامه ارائه نر پایااصلی یعنی پس از فهرست منابع دنامه، باید خارج از متن از طوالنی شدن متن اصلی پایان

 گردد.

ارها و ا، نمودطورعمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و امثال آن است. جدولهنامه بههر پایان

واند ه متن بتبراجعه ها باید خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/تصویر باید بدون متصویر

 اشد. بهای موجود در آن قابل تجزیه تحلیل و ارزیابی موردنظر را ارائه دهد و یافتهاطالعات 

شود.  شخص میمگذاری کلیه شکلها در متن با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، شماره

 عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر در آن فصل است.

الیم عر کجا ه عنوان جدول باید مختصر، مفید و کامل باشد.. عنوان باشد و باید دارای شمارههر جدول 

ها ولها و جدتمامی شکلاختصاری در جدول استفاده گردید، ذکر فرم کامل در پایین جدول الزامی است. 

 ، شوند یگذارباید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره

 B Nazanin 12قلم با گرددیها ذکر مدر زیر آنو نمودار ها ها عنوان شکل ها وها در باالی آنعنوان جدول

Bold . 

  شده باشد، الزم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.گر شکلی از مرجعی نقلا

 سانتی متر باشد، همچنین 16یی را می توانیم به صورت افقی قرار دهیم که عرض آنها بیشتر از هاجدول

 در صفحات زوج به سمت لبه پایان نامه و در صفحات فرد به ها که متن باالی آنگیرند  باید طوری قرار

، باید شوندیکه در راستای طولی کاغذ تنظیم م ییهاو همچنین شکل نامه واقع شودسمت عطف پایان

سمت  نامه و در صفحات فرد به در صفحات زوج به سمت عطف پایانها متن پایین آنطوری قرار گیرند که 

فاصله به محلی که  نیترکیداخل متن و در نزد المقدوریها حتها و جدولشکل قرار گیرد. نامهپایان یلبه

 18الزاماً باید حاوی خط مقیاس گردندیمیکروسکوپی تهیه م یهاتصاویری که نمونه ذکرشده، آورده شوند.

 . بهتر است شکل ها و نمودارها در یک صفحه باشد.باشد

 .شود یمانند وسایل، ابزارها و اشخاص خوددار یرضروریدرج تصاویر غ ازنکته: 

                                                 
18 scale bar 

http://library.vcc.ca/downloads/VCC_VancouverStyleGuide.pdf
https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf
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توان با ا میرها است. ارزشهای جدول های مربوط به یافتههر جدول دارای شماره، عنوان، ستون و ردیف

ه از خط و تنها ( یا آنها را بدون استفاد1-1 ، جدول21خطهای افقی و عمودی از یکدیگر جدا کرد )پیوست 

، استفاده از باشد Single(. یک سلول جدول باید 2-1، جدول 21های الزم نشان داد )پیوست حفظ فاصلهبا 

 اینتر در داخل سلولها مجاز نمی باشد.

 پانویس و عالمتهای اختصاری ممکن است در بعضی جدولها ضروری باشد. 

از  ن مستقلآگذاری شمارهد و گیرهرگاه جدول دارای پانویس باشد این پانویس درست ذیل جدول قرار می

 گذاری پانویسهای متن است.شماره

  )نمونه: توگرامهای یک متغیر را نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با هیسنمودار تصویری است که دگرگونی

ت . الزم به ذکر اسدهد و دارای انواع مختلف است ( یا نقطه نشان می2-1(، خط )نمونه : نمودار 1-1نمودار 

 ره و عنوان نمودارها در ذیل آنها درج می شود. شما
 

 
خصصی در تو دستیار   PhDنمودار ستونی توزیع دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی   1-1نمودار

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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صصی در و دستیار تخ PhDنمودار خطی توزیع دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی   2-1نمودار

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

ء گاه جزتوان کمک گرفت. هرگاه برای نشان دادن یک دستگاه، شیء یا رویداد، تنها از عکس می

نظر  زء موردجای تهیه شود که اجزای فرعی چشمگیرتر از گونهخاصی از عکس مورد نظر است، باید به

ازه تن به اندمباید وسط چین باشد و فاصله آن از باال و پایین (. شکل ها و عکس ها 1-2نباشد )شکل

 یک سانتی متر باشد. شکل ها و نمودار ها باید در یک صفحه جا داده شود.

 
 دانشگاه علوم پزشکی تهران –دانشکده پزشکی  1-1شکل 
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 نامهپایان از دفاع برای دانشجو آمادگی بر مبنی راهنما استاد تأییدیه. 2-20 

 قسمت قرار گیرد. اینتکمیل گردد و در  12پیوست 

 نامهپایاندفاع از  جلسهصورت. 2-21

 در آموزشی اونتمع و داور مشاور، راهنما، استادان امضای با نامهیبتصوآمده است.  13این صفحه در پیوست 

 .گیردیم قرار صفحه این

 اظهارنامه به زبان انگلیسی. 2-22

 توسط دانشجو تکمیل گردد. 14طبق پیوست 

 چکیده به زبان انگلیسی  .23-2

 تهیه و در این 19متنی مشابه چکیده فارسی به زبان انگلیسی، حداکثر در یک صفحه به صورت ساختارمند

 (15قسمت آورده شود. )پیوست 

 صفحه عنوان انگلیسی .24-2

 شود.تکمیل و در این قسمت آورده می 16همانند پیوست 

 صفحه آخر .25-2

 .گیردیم قرار A4سفید  صفحه، جلدرویه پشت از  قبل
 

  

                                                 
19 Structured 



 

16 

 

 نامهچاپ و تکثیر پایان. 3

 انتخاب کاغذ مناسب. 3-1

 با و سفید، cm 29/7× 21 به قطعگرمی  A4 100کاغذ  باید نامهپایان مطالب تایپ جهت استفاده مورد کاغذ

 مرغوب بوده انتخاب گردد.  و عالی یفیتک

 از زرگی،ب صفحات چنین وجود در صورت شود. خودداری نامهپایان در A4از  تربزرگ یهااز انتخاب برگه

 با رگیبز صفحه چنین باید آن بودن یرعملیغ در صورت. درآید استاندارد صورتبهپی فتوک گرفتن طریق

 گیرد. قرار شده صحافی نامهپایان داخل در کامالً که گردد تا داخل به دقت

 

 نامه پایان چاپ. 3-2

 .صورت دورو )پشت: زوج، رو: فرد( تهیه شودبه باید نامهپایان

 رو تهیه شود.ها به صورت یکفرم کلیه

  .هر فصل/ بخش از صفحات فرد آغاز شود شروع

 .انجام پذیرد خوب بسیار یفیتک با چاپگر لهیوسبه ،چاپ

 

 نامهپایان فشرده لوح. 3-3

 ن درجآ روی ماژیک ترتیب زیر با به دانشجو کامل مشخصات و شودانتخاب می روشن رنگ از فشرده لوح

 :شودمی

 خانوادگی نام و نام 

 شماره دانشجویی 

 نامهپایان عنوان 

 مقطع تحصیلی 

 رشته تحصیلی 

 دفاع تاریخ 

 باشد:یم (folderپوشه ) شامل سه فشرده لوح

نامه تهیه شده است و همراه تدوین پایان اصول با مطابق نامه است که نامه شامل فایل اصلی پایانپوشه پایان

. باشد دانشجویی شمارهنامه باید ی فایل اصلی پایانگذارنامها است. یدهچک، نمودارها و هاجدول، هاعکسبا 

 تهیه شود. Word صورتبه هم و  PDF صورتبه این فایل هم 

ی به گذارنام Word و PDF یهافرمت با نامه که شامل هر دو چکیده فارسی و انگلیسیپوشه چکیده پایان

 باشد. English Abstractو   Farsi Abstractصورت 
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 ، تاییدیه استاد راهنما و ....نامه جلسه دفاع از پایانصورت صفحهپوشه فرم ها شامل 

 

 و لوح فشرده تعداد مجلد. 3-4

لی به هت تحصیالت تکمی( ج3-3)حاوی موارد ذکر شده در بخش  CDو یک عدد  نامهیک جلد از پایان

دانشکده  معاونت پژوهشی و جهت استاد راهنما (3-3)حاوی موارد ذکر شده در بخش  CDهمراه دو عدد 

 تهیه و ارائه گردد.

حاوی پایان   CDمعاونت آموزشی دانشکده، گروه، استاد راهنما و استاد مشاور حق چاپ و تکثیر و تحویل 

 ارند.نامه را فقط به کتابخانه دانشکده د
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 هاپیوست. 4
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 نامهپایانصفحه روی   عطف عنوان         نامهپایانصفحه پشت           
  

 : جلد کامل پایان نامه1 پیوست
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده / مرکز تحقیقات ...................................

 )کارشناسی ارشد( PhDنامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی پایان

 

 

 عنوان:
.....................................................................................................

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

 

 نگارنده:

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

 

 استاد/اساتید راهنما

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

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

 

 

 (1393مثال  نامهسال دفاع )فقط سال دفاع از پایان

 نامه: ..............شماره پایان

 متن روی جلد پایان نامه: 2 پیوست

 

  متریسانت 3

ه نمایید. متون ب استفاده Titr از قلم 

صورت وسط چین باشد. فاصله بین 

 باشد. singleخطوط 

 

 2×2 زیساآرم در 

 14فونت تیتر 

 16فونت تیتر 

  14دو  سطر با فونت تیتر 

 14فونت تیتر 

 12دو سطر با فونت تیتر 

 14یک سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 14دو سطر با فونت تیتر 

  متریسانت 3

 12فونت تیتر 
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 : صفحه بسم اهلل3 پیوست  
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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده / مرکز تحقيقات ...................................

 
 

عنوان : 
.....................................................................................................

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

 )کارشناسی ارشد( PhDدکتری تخصصی برای دريافت درجه  نامهپايان
 در

 نام رشته تحصيلی در اينجا قيد شود
 
 

 نگارنده:
.................................... 

 
 استاد/اساتيد راهنما

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

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

 مشاور استاد
.................................... 

 
 (1393مثال  نامهپايانسال دفاع )فقط سال دفاع از 

 ...............نامه: شماره پايان

  

 صفحه عنوان داخل پایان نامه: 4 پیوست

 

  متریسانت 3

نمایید. متون به  استفاده Titr از قلم 

صورت وسط چین باشد. فاصله بین 

 باشد. singleخطوط 

 

 سانتیمتر 2×2 زیساآرم در 

 14فونت تیتر 

 16فونت تیتر 

  12یک  سطر با فونت تیتر 
 12فونت تیتر 

 12با فونت تیتر یک سطر 

 12یک سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 14دو سطر با فونت تیتر 

  14یک  سطر با فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 10فونت تیتر 

 12فونت تیتر 

 12یک سطر با فونت تیتر 

  متریسانت 3
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 دانشجو اظهارنامه
 

 
 :نامهپایانموضوع 

 کارشناسی ارشد  /PhDصی تخص یادانشجوی دوره دکتر                                                  اینجانب 

 نامهپایاندر این  شدهارائهکه تحقیقات  مینمایمگواهی  تهران علوم پزشکی دانشگاه                 دانشکده 

ده از استفا و در مواردباشد میتوسط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تائید 

ج در مندر که مطالب نمایممیکار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعالوه گواهی 

بخش آن از کار  هیچ ریافت مدرك توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است وتاکنون  برای د نامهپایان

 طورهبرا  گاهشصوب دانم دستورالعمل نامهپایاندر تدوین متن  سایر دانشجویان و محققین کپی نشده است.

 .امکردهکامل رعایت 

 

 امضاء دانشجو: 

 تاریخ:                                           

 
 

 

 
 

  

 دانشجو اظهارنامهصفحه : 5 پیوست
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 نامهپایانمعنوی نشر و مالکیت  چاپ،حق 

 

 .باشدمیاز مج استاد راهنماموافقت  یا بخشی از آن تنها با نامهپایانکل  صورتبههرگونه کپی برداری  -1

 ی دانشگاه بهو بدون اجازه کتب باشدمی تهرانعلوم پزشکی کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه  -2

 شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

 .باشدمیبدون ذکر مرجع مجاز ن نامهپایاناستفاده از اطالعات و نتایج موجود در  -3

نشر و مالکیت  چاپ،حق صفحه : 6 پیوست

 نامهمعنوی پایان
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 و اختصارات عالئمفهرست 

        

CV  Coefficient of Variation 

IR  Infra Red 

mg  Milligram(s) 

ml  Milliliter(s) 

ng  nanogram (s) 

nm  Nanometer 

SD  Standard Deviation 

UV  Ultra Violet 

 

 

  

 14فونت تیتر 

 14یک سطر با فونت تیتر 

Font Times New Roman, 14 pts 
 

 و اختصارات عالئمفهرست  :7پیوست 
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 فهرست مطالب

           عنوان

 صفحه 

 

 مسئلهفصل اول: کلیات و بیان 

 1 ...................................................................................................................................................................... . مقدمه1-1

 2 .............................................................................................................................................................. مساله بیان .1-2

1-2-1 . ...................................................................................................................................................................... 2 

 

 فصل دوم: بررسی متون

2-1 . ................................................................................................................................................................................. 5 

 

 سوم: فصل سوم: مواد و روش کار فصل

3-1. ................................................................................................................................................................................... 40 

 

 هاافتهفصل چهارم: ی

4-1  .................................................................................................................................................................................. 70 

 

 یریگجهینتپنجم: بحث و  فصل

5-1. ................................................................................................................................................................................... 80 

 

 90 ........................................................................................................................................................................... هاوستیپ

 101 .................................................................................................................................................................   مآخذمنابع و 

 103 ............................................................................................................................................................... چکیده انگلیسی

 14فونت تیتر  فهرست مطالبصفحه : 8 پیوست

 14فونت تیتر 

 B Nazanin 14فونت 

 14 یک سطر با فونت تیتر

 12فونت تیتر 

 14یک سطر با فونت تیتر 
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 فهرست جداول

 

           عنوان

 صفحه 

 

 22 ............................................................................................................. اولین جدول در فصل اول عنوان .1-1جدول 

 43 ............................................................................................................ اولین جدول در فصل سوم عنوان .1-3جدول 

 48 ......................................................................................................... دومین جدول در فصل سوم عنوان .2-3جدول 

 73 ........................................................................................................ اولین جدول در فصل چهارم عنوان .1-4جدول 

 82 .......................................................................................................... اولین جدول در فصل پنجم عنوان .1-5جدول 

 
 

 

 14فونت تیتر 

 14فونت تیتر 

 B Nazanin 14فونت 

 14یک سطر با فونت تیتر 

 14تیتر یک سطر با فونت 

 فهرست جداول :9 پیوست
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 هاشکل فهرست

 

           عنوان

 صفحه 

 

 22 ................................................................................................................. اولین شکل در فصل اول عنوان .1-1شکل 

 41 ............................................................................................................... اولین شکل در فصل سوم عنوان .1-3شکل 

 43 ............................................................................................................. دومین شکل در فصل سوم عنوان .2-3شکل 

 44 ............................................................................................................ سومین شکل در فصل سوم عنوان .3-3شکل 

 58 ........................................................................................................ چهارمین شکل در فصل سوم عنوان .4-3شکل 

 73 ............................................................................................................ اولین شکل در فصل چهارم عنوان .1-4شکل 

 74 ..........................................................................................................دومین شکل در فصل چهارم عنوان .2-4شکل 

 75 ........................................................................................................ سومین شکل در فصل چهارم عنوان .3-4شکل 

 78 ..................................................................................................... چهارمین شکل در فصل چهارم عنوان .4-4شکل 

 79 ...................................................................................................... پنجمین شکل در فصل چهارم عنوان .5-4شکل 

 82 .............................................................................................................. اولین شکل در فصل پنجم عنوان .1-5شکل 

 

 14فونت تیتر 

 14فونت تیتر 

 B Nazanin 14فونت 

 14یک سطر با فونت تیتر 

 14یک سطر با فونت تیتر 

 هاشکلفهرست : 10 پیوست



 

29 

 

 فهرست نمودارها

 

           عنوان

 صفحه 

 

 4 .............................................................................................................. اولین نمودار در فصل اول عنوان .1-1نمودار 

 45 ............................................................................................................ اولین نمودار در فصل سوم عنوان .1-3نمودار 
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