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 :نامه پایان جلد روی مشخصات)الف

   : پایان نامه  جلد-    

 شود .گالینکور  

 انتخاب گردد. برای کارشناسی ارشد  تیره آبی رنگ

 انتخاب گردد.برای دکتری عمومی داروسازی  رنگ سیاه 

 : جلد روی های نوشته -

 و به صورت طالکوب باشد.شود چینی حروف صحافی پایان اول صفحهمشابه سایز فونت و با  -

 طالکوب شود. (Bold) بلد 41سایز با نامه پایان جلد )شیرازه(کناره در نامه پایان شماره و خانوادگی نام و نام موضوع، -

 نمایید. درج  95-1394خود نامه پایان روی بر را تحصیلی سال است، 94 سال مهر از آنها دفاع تاریخ که دانشجویانی -

 )نمونه صفحه روی جلدالزامی پیوست نمونه براساس دقیقاً فارسی و انگلیسی جلد روی مندرجات ویژگیهای رعایت -

 .است (فارسی و انگلیسی

 :نامه پایان داخلی صفحات مشخصات)ب

 فرم تعهد اصالت پایان نامه،، تشکر و تقدیر الرحیم، الرحمن...ا بسم ،جلد روی طرح " شامل فرعی صفحات ترتیب -

 شود. نمی درج آن ها در صفحه شماره که باشدمی  "مندرجات فهرست

 سمت از (گیرد. می قرار در وسط کامالً صفحه طرف دو به و نسبت سانتی متر 3فاصله از باالی صفحه در تمامی صفحات  -

 .)متر سانتی 3 راست سمت از و متر سانتی 3 چپ

 شماره و شامل آید. که می جداگانه صورت به اشکال فهرست سپس و نمودارها جداول، فهرست مطالب، فهرست از بعد -

 .است مربوطه صفحه شماره با هر یک عنوان

 .آورده شود فارسی خالصه از قبل و اشکال و نمودارها جداول، فهرست از بعد باید اختصارات فهرست -

 لیکن این بخشآید  می صفحه شماره و چین نقطه بدون و (Bold) بلد 41 سایز با نامه پایان فهرست در ها فصل عنوان -

 (Bold) بلد 41سایز  با ها بخش باشند، بخش چندین شاملهریک  ها فصل اگر(. قرار می گیرد صفحه شمارش مشمول

 ).قرار می گیرند صفحه شمارش لیکن مشمول چین نقطه بدون و
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فهرست در  سایر محتویات ولی (Bold) - بلد 41 سایز با فهرست در ضمایم و منابع و مقدمه و انگلیسی و فارسی خالصه -

 و چین نقطه ذکر با معمولی 41با سایز معمولی و در صورتی که انگلیسی است  41 سایز با صورتی که متن فارسی است

 .شوند درج صفحه شماره

 می جدا چهارم از فصل فهرست در Enter یک زدن با و شوند نمی چهارم فصل شامل ضمایم و منابع و انگلیسی خالصه -

 .شود می گرفته نظر در  )سرفصل( جداگانه ای صفحه کدام هر برای و شوند

 .ادامه دارد نامه پایان صفحه آخرین تا و شروع فارسی خالصه صفحه از نامه پایان صفحات گذاری شماره

  :شامل که )صفحه یک ترجیحاًدر (کلمه 111 حداکثر و کلمه  111و  سطر 41 در حداقل انگلیسی و فارسی خالصه -

 چکیده انتهایدر  واژه کلید عنوان به کلمه 1تا  3 همچنین .شود درج است نهایی گیری نتیجه و نتایج کار، روش اهداف،

 .شود گرفته نظر در انگلیسی و فارسی

 .گیرد می قرار نامه پایان انتهای در ضمایم از بعد نظر مورد مقاله نامه، پایان شدن مقاله صورت در -

 پایان انتهای در ضمایم از بعد نظر مورددر کنفرانس های علمی خالصه و گواهی ارائه  نامه پایان شدن ارائه صورت در -

 . گیرد می قرار نامه

 نامه پایان انتهای در ضمایم از بعد نظر موردثبت اختراع و یا هرگونه گواهی علمی معتبر علمی  دیگر، گواهی  صورت در -

 گیرد می قرار

 .شود و هدر تایپ کادر از استفاده بدون و ساده صورت به باید نامه پایان صفحات -

 و شماره صفحات فارسی باشد. گیرد قرار وسط در و کامال باشد متر سانتی 1/4صفحه  پایین تا صفحه شماره فاصله -

 .باشد سطر 14 تا 41بین  صفحه هر سطور تعداد -

 باشد. (Bold) بلد 41 مطالب تیتر و اندازه معمولی 41 فارسی مطالب فونت اندازه -

 .شود تایپ (Nazanin) نازنین یا و (lotus) لوتوس یا (Yaghut) یاقوت های:فونت با پایان نامه فارسی متون  -

 سایز کوچکتر از متون فارسی است. 1سایز آن  و Times New Roman فونت با انگلیسی متون -

 .شود درج آنها پایین در تصاویر و نمودارها عناوین و آنها باالی در جداول عناوین -

 .شوند تایپ 41 سایز با جدول داخل متون تمامی -

 بلد باشد. 41پایان نامه با سایز تمامی عناوین جداول، اشکال و نمودارها در متن  -

 تایپ شود. 41ها با سایز پاورقی -

 .باشد و از منابع معتبر و به روز مورد 11 حداقل برای کلیه رشته ها  نامه پایان منابع تعداد -

درصد  11-11ستی فصل نتایج بایکه از این میان  باشد صفحه 01 حداقل برای کلیه رشته ها  نامه پایان صفحات تعداد -

 را شامل شود. کل پایان نامهصفحات 

 به شده دانشجو صحافی خود جهت نسخه یک و کتابخانه جهت نسخه مشاور، دو و اساتید تعداد به باید نامه پایان -

 هیات داوران کافی جهت بصورت فایل پی دی اف  نامه پایان دی سی تهیه است ذکر به الزم(شود.  داده تحویل کتابخانه

 ).و صحافی آن ضروری نیست  است
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 .دهند ارائه کتابخانه به مجدد کردن چک جهت صحافی از قبل را هانامه پایان بایستمی دانشجویان -

 در متون فارسی، اعداد به صورت فارسی تایپ شود. -

 کلیه جداول بایستی از شماره و عنوان مناسب برخوردار باشند  -

 کلیه اشکال و نمودارها بایستی از شماره و عنوان مناسب برخوردار باشند .  -

 ها، اعداد به صورت انگلیسی تایپ شود.در متون انگلیسی و فرمول -

 صورت پشت و رو پرینت و صحافی شود. پایان نامه به -

 این غیر در دهند، کتابخانه تحویل به را خود های نامه پایان دارند فرصت ماه 1 مدت به دفاع تاریخ زمان از دانشجویان -

 .بود خواهد معذور نامه پایان پذیرش از کتابخانه صورت

و  Wordقالب در جداول و و اشکال و نامه پایان متون کلیه محتوی کامل نسخه یک شده، صحافی نامه پایان همراه به -

PDF ، صورت به نامهفرم تعهداصالت پایان  ، اسکنمجوز صحافی برگه تأییدیه اصالح واسکنCD  کارت با همراه 

  .شود ارائه کتابخانه به تسویه حساب و برگه رسید پایان نامه برگه و ) عضویت صورت در ( کتابخانه
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 صفحه مطالب                                          فهرست                                             عنوان

 9........................................................................................................ ارسیف خالصه

 2............................................................................................) اختیاری است( مقدمه

 پژوهش اهداف تحقیق انجام ضروریت مسئله بیان موضوع طرح :شامل فصل این که(کلیات:اول فصل

 تحقیق پیشینه و سابقه مبانی و ها چارچوب مستندات و ادبیات و ها واژه تعاریف ها فرضیه و سواالت

 .)دست این از مواردی

 )تحقیق اجرای روش یا تحقیق شناسی روش یا ها روش و مواد( ها روش و مواد :ومد فصل

 )تحقیق از حاصل نتایج بیان و تحلیل و تجزیه(نتایج :مسو فصل

خالصه دستاوردها ، مقایسه با اهداف و فرضیات مطالعه ، مقایسه (پیشنهادات و بحث:چهارم فصل

 با مطالعات دیگران ، جمع بندی ، ارائه پیشنهادات ( 

 شماره صفحه ................................................................................................... منابع

 شماره صفحه .....................................................................................................................................انگلیسی خالصه

شود،  نمی درج آنها در صفحه شماره متن در بود، کامل مقاله خالصه یا اسکن صورت به ضمایم اگر(ضمایم

 شماره صفحه........................................... ).نماییم می درج را متن در ضمایم صفحه شماره فهرست در ولی

 سمت از گذاری شماره صورت به فصل هر محتویات عنوان .باشد عنوان دارای باید حتماً متن داخل ضمایم از هریک -

 :مثال طور شود. به می نوشته تورفتگی و بدون مجموعه زیر -بخش  –فصل  :راست

 روشها و مواد :ومد فصل

 ........................دستگاهها -1-4    
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 ................................مواد -1-1     

 ........................................قندها تخمیر برای الزم کشت محیط -1-1-4     

 ...................................M.R.S.Brothکشت  محیط -1-1-1    

 .شود رعایت نامه پایان متن در عیناً مندرجات فهرست در شده انجام گذاری شماره :توجه

 دهی ج( نحوه رفرنس

 هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به روش ونکوور است.نحوه رفرنس دهی برای 

 اصول مربوط به شیوه ونكوور

 

که در این خصوص بهره  اید داده قرار استفاده مورد خود نوشته  فهرست منابع، باید حاوی مشخصات منابعی باشد که درتهیه

در صورت الزام و ضرورت قابل بهره برداری به شرط ادرس  برداری از مقاالت معتبر و کتاب در اولویت قرار دارند سایر منابع نیز 

ورد نظر را یافته و م منبع سهولت به بتوانند شما متن خوانندگان که شوند نوشته صورتی به باید مشخصات این دهی صحیح است . 

به اصل آن رجوع نمایند. فهرست منابع تهیه شده را باید در پایان متن خود قرار دهید.ترتیب نوشتن منابع در این فهرست، به 

مشخص می شود به عبارتی دیگر به هر منبع مورد  اعداد در داخل پرانتزترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن و با استفاده از 

 آن به  وقتی که به هر منبع، عددی اختصاص می دهید، هر بارکه در متن مجددا می خواهید ک عدد اختصاص می یابد.استفاده ی

 داخل و جمله هر آخر در کاما و نقطه از بعد اعداد این کلی، قاعده یک عنوان به  .نمایید درج را عدد همان باید کنید، استناد منبع

 .گیرند می قرار پرانتز

 گذاری بسیار مهم هستند چون هریک دارای مفهومی از نظر استانداردهای بین المللی هستند. عالئم نقطه

( برای  -وقتی در بخشی از متن به چند منبع ) که شماره های آنها، متوالی و پشت سر هم است ( استناد کنید، از خط فاصله ) 

 هرپاراگراف استفاده از سه منبع پشت سرهم صحیح نیست . و در  (3-1توالی اولین عدد و آخرین عدد استفاده کنید. مثل : )

منبع ) که شماره های آنها پشت سرهم نیست( می خواهید استناد کنید، بین هر شماره با  حداکثر سهوقتی در بخشی از متن، به 

    ( 1-1 و ،0 ،41)  یا(  1 ، 1 ،0)  شماره بعدی، یک عالمت ویرگول و بدون فاصله قرار دهید. مثل:

 

 

 نحوه نگارش فهرست منابع:

 

 الف)منابع فارسی(

  ،نام خانوادگی نویسنده و سپس نام کوچک ذکر شود. ابتداتوجه شود که در فهرست منابع فارسی 
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 ها نیز توجه شود.به عالئم و نقطه گذاری 

  دنبال حرف ص. ذکر شماره صفحات مورد استفاده در منابع فارسی در انتهای مشخصات هر منبع پس از سال نشر و به

  شود.

 

 کتاب:

 31-11. ص 4311فرید حسینی، رضا. پاتوفیزیولوژی بیماریهای رماتیسمی و خود ایمنی. مشهد: آستان قدس رضوی، 

 

 کتاب با بیش از سه نویسنده:

 14-11. ص.4311. بیماریهای نقص ایمنی، تشخیص و درمان. تهران: علمی، سایرفرهودی، ابوالحسن و 

 

 یك اثر: کتاب ترجمه

 141-141. ص 4301مهدی صرافی. تهران: اندیشه روشن، النگمن، جان. رویان شناسی پزشکی النگمن. ترجمه کورش عظیمی،

 

 های خاص هر جلد: کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوان

 11-01. ص.4311تهران: چهر، : بیماریهای دستگاه گوارش. ترجمه محمد ناظم. 3هاریسون، تنسلی راندولف. اصول طب داخلی. ج 

 مترجم خاص هر جلد در مکان خود ذکر می شود. تبصره:     

 کتابهای چند جلدی با عنوانی عام:

اسنل، ریچارد. آناتومی بالینی. مترجمین سهیل سعادت، تورج راسخی راد. اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، 

 11-11ص. 4. ج.4301

 

 

 یك اثر: ویرایشهای

 11. ص.4311: نشر دانشگاهی، . تهران1ویرایش آل محمد، محمد مهدی. میکروب شناسی عملی. 

 

 فصلی یا بخشی از یك کتاب که هر یك دارای نویسنده است:

. 4311در: مسایل روزمره طب اطفال. گردآورنده محمد توکلی. تهران: دانشجو،  "بیماریهای آلرژیک کودکان"فرهنگ، مهرداد.

 411-411ص.
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 ویراستار و گردآورنده به جای نویسنده:

 411.ص.4311فرمان آرا، ایرج. گردآورنده. پیشرفتهای جدید در مهندسی بهداشت. تبریز: دانش و زندگی، 

 

 سازمان به منزله مؤلف:

 .4311شرکت سهامی داروپخش. دارونامه. تهران: 

 

 اثر بدون نویسنده:

 13. ص.4311شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران، اطلس تشریح بدن انسان. تهران: 

شیر مادر و تغذیه شیرخوار. تهیه شده توسط اساتید دانشگاههای علوم پزشکی و معاونت امور بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و 

 10. ص.4311آموزش پزشکی، 

 

 مقاله:

)  1مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال اول، ش  ."جامعه پزشکی و استفاده از اطالعات علمی "حاجی ترخانی، امیر حسن. 

 01-01(: 4303تابستان 

 

 پایان نامه ها:

. پایان نامه دکتری تخصصی، دانشکده "سیر تکاملی و غیر طبیعی مشتقات قوس اول برونشیال درجنین "گلعلی پور، محمد جعفر. 

 13-14.ص. 4301پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

 
 التین(ب )منابع 

 

 نكات کاربردی در فهرست نویسی منابع التین:

 .این اعداد بعد از نقطه و کاما در آخر هر جمله و قبل از دو نقطه ):( و سمی کولن )؛( قرار می گیرند 

  چنانچه منبعی به دفعات در یک متن مورد استفاده قرار گیرد همان شماره ی استناد اول دوباره ذکر می شود و

 ره استناد آن داده نمی شود.تغییری در شما

 ( برای توالی اولین عدد و آخرین عدد -وقتی در یک محل در متن به منابع متعددی استناد می شود، از خط فاصله )

 (0،1،3-1و از ویرگول )،( برای جداسازی شماره متعدد استفاده می شود.مثال: )
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 ن تنظیم می شود نه برحسب حروف الفبا.در این شیوه منابع و مآخذ به همان نظم ترتیبی موجود در مت 

  نویسنده آورده می شود و در صورتی که تعداد نویسندگان 1تا ( بیشتر باشد کلمه ی همکاران et al  آورده می )

 شود. ما بین نام نویسندگان از ویرگول و یک فاصله استفاده می شود.

 چاپ تائید شده ولی هنوز  پرهیز شود. مقاالتی که جهت حتی االمکان  از بکارگیری خالصه مقاالت به عنوان منابع

 ( مشخص شوند. forthcoming یا در دست انتشار) ( In Pressبه چاپ نرسیده باید به عنوان در دست چاپ )

  مشخصات کتاب به شكل زیر نوشته می شود: :التین کتاب 
 

میانی ) بدون فاصله و نقطه گذاری( ) نقطه( عنوان کتاب ) نقطه( نام خانوادگی نویسنده ) یک فاصله( حرف اول نام کوچک و نام 

 شماره ویرایش ) نقطه( محل نشر) دو نقطه( ناشر) سمی کولن( سال نشر) نقطه(

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albancy (NY): Delmar 

Publishers; 1996 

 )ان(، گردآورنده)گان( به عنوان مؤلف: کتاب ویرایشگر

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 

1996 . 

 
 سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر

Institute of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program .Washington: The Institute; 

1992 . 

 

 
 

 فصلی از یك کتاب

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension : pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd Ed. New York: Raven press; 

1995.p.465-78 . 

 
 

 مشخصات مقاله به شكل زیر نوشته می شود:  : انگلیسیمقاله 

ساختار: نام خانوادگی نویسنده ) یک فاصله( حرف اول نام کوچک و نام میانی ) بدون فاصله و نقطه گذاری( ) نقطه( عنوان مقاله) 

داخل پرانتز شماره ) دو  تز(نقطه( عنوان مجله ) اختصار استاندارد نام مجله( ) یک فاصله( سال انتشار) سمی کولن( جلد) پران

 نقطه( شماره صفحه.
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 با درج اسامی کلیه نویسندگان :  4مثال 

Tack J, Lappalainen J, Diva U, Tummala R, Sostek M. Efficacy and safety of naloxegol in 

patients with opioid-induced constipation and laxative-inadequate response.United European 

Gastroenterol J. 2015;3(5):471-80. 

 

 مثال 1 با درج اسامی شش نویسنده اول :
 
Halec G, Schmitt M, Egger S, Abnet CC, Babb C, Dawsey SM et al . Mucosal Alpha-

Papillomaviruses are not associated with Esophageal Squamous Cell Carcinomas: Lack of 

Mechanistic Evidence from South Africa, China and Iran and from a World-Wide Meta-

Analysis.Int J Cancer. 2015 Nov 3. doi: 10.1002/ijc.29911.  

 

 . 

 که تعداد نویسندگان بیشتر باشد( ( در صورتی et alهمکاران ) نویسنده و کلمه 1)فهرست  :  4تبصره

 doi: در شرایطی که مقاله بصورت ان الین چاپ شده و فاقد شماره جلد ، شماره و شماره صفحه باشد ذکر تاریخ چاپ و 1تبصره 

 کافی است . 
 :سازمان به عنوان نویسنده

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and 

performanceguidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4 . 

  

 گزارش کنفرانس ها:

Kimura J, shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10 th 

International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. 

Amsterdam: Elsevier; 1996. 

 مقاله کنفرانس ها:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. 

In: Lun KC, Degoulet p, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World 

Congress on medical Iinformatics; 2015 Sep 6-10; Genève, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 

1992. p. 1561-5. 

 علمی یا فنی: گزارش

 : کننده گذار یا حمایت منتشر شده توسط مؤسسه سرمایه      

Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. 

Final report. Dallas (TX): m Dept. of health and Human Services (US), Office of Evaluation and 

Inspections; 2015 Oct. Report No: HHSIGOE169200860. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26535126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26535126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26529033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26529033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26529033
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26529033
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 : توسط مؤسسه اجرا کننده منتشر شده      

Field MJ, Tranquada RE, Feasley JC, editors. Health services research: work force and educational issues. 

Washington: National Academy Press; 2015. Contract No: AHCPR28292008.  Sponsored by the Agency 

for Health Care Policy and Research. 

 نامه: پایان

Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St. Louis 

(MO): Washington Univ; 2015. 

 :ثبت شده اختراع

Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. Methods for procedures 

related to the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 2015 Jun 25. 

 روزنامه: مقاله

Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The 

Washington Post 2015  Jun 21; Sep. A: 3 (col.5). 

 شنیداری: مواد دیداری

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year Book; 2015. 

 حقوقی: موارد

 قانون عمومی:      

Preventive Health Amendments of 2015, pub. L  .No. 103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993). 

 الیحه تصویب شده:      

Medical Records Confidentiality Act of 2015  ,S. 1360, 104th Cong., 1st Sess. (1995  (. 

 شماره مقررات فدرال:      

Informed Consent, 42 C.f.R. Sect. 441. 257 . (1995) 

 نقشه:

North Carolina. Tuberculosis rates per 100000 population, 1990 [demographic map]. Raleigh: North 

CarolinaDept. of Environment, Health, and Natural Resources, Div  .Of Epidemiology:1991 . 

 کتابهای مرجع مشابه: واژه نامه و

Stedman's medical dictionary. 26 th ed  .Baltimore: Williams  &Wilkins; 1995  .Apraxia; p. 119-20 . 
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 :زیر چاپ موارد

      NLM واژه در دست انتشار (Forthcoming)  را به این دلیل که همه ی موارد پرینت نمی گردد

 ترجیح می دهد

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 1996 . 

 
 

 ( Electronic Material ) منابع در قالب الكترونیكی

 مقاله نشریه در قالب الکترونیکی      

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-

Mar [cited 2015  Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: URL : http:/WWW. 

cdc.gov/ceded/EID/eid.htm 

 رساله در قالب الکترونیکی      

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA 

Multimedia Group  ,producers. 2 nd ed. Version 2.0.San Diego: CMEA; 2015 . 

  

 برنامه های رایانه ای      

Hemodynamic III: the ups and downs of hemodynamic [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): 

Computerized Educational Systems; 2015 . 

 مطالب وب سایت ها      

 نشانی سپس و :Available at  درج عبارت . سال انتشار مطلب. عنوان وب سایت. ) عنوان صفحه)مدرك. ساختار: نویسنده

   ' تاریخ مشاهده صفحه و اینترنتی

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: URL: 

http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2015. 
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 های کارشناسی ارشد/ دکتریفرم تأییدیه انجام اصالحات و مجوز صحافی پایان نامه

پایان نامه................ از  رشته................................. به شمارهجوی مقطع................................ شدان.……………….…اینجانب

 ................................................................................................................................................نامه خود تحت عنوان......................پایان

ام و کلیه تغییرات و اصالحات مورد ... را کسب نموده...نمره.... براساس رای هیات قضاتدر تاریخ................... دفاع کرده و

 ام.نظر هیأت محترم داوران را در نسخه پایان نامه خود اعمال نموده

 ء دانشجوتاریخ و امضا         

 

که در تاریخ  نامه فوق. در پایان هیأت داوران توسط دانشجو...............بدینوسیله اصالحات مورد نظر 

 .مورد تایید است  انجام شده است ........................مورد دفاع واقع گردیده است 

 استاد مشاور اول     استاد راهنمای اول:

 نام و نام خانوادگی و امضاء    نام و نام خانوادگی و امضاء

 

 )درصورت همکاری(دوم استاد مشاور   )درصورت همکاری(راهنمای دوماستاد 

 نام و نام خانوادگی و امضاء    نام و نام خانوادگی و امضاء

 

    استاد داورخارجی      استاد داورداخلی

 نام و نام خانوادگی و امضاء    نام و نام خانوادگی و امضاء
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 :نیاز مورد موارد

 دانشجو عدد یک + کتابخانه عدد دو + راهنما و مشاور اساتید تعداد به : تحویلی نامه پایان تعداد 

 کتابخانه عدد یک + داور اساتید تعداد به : تحویلی دی سی تعداد 

 که افرادی به است ذکر به الزم تحویلی، های نامه پایان تعداد به : نیاز مورد برگه مجوز صحافی تعداد 

 به) تأییدیه انجام اصالحات و مجوز صحافی پایان نامه صفحه ( صفحه این دهید می تحویل نامه پایان

 .شود صحافی نامه پایان در باید صفحه آخرین عنوان

 محتوای CD : فایل word در دو فایل جداگانه شامل: از صفحه روی جلد تا قبل از فصل اول در یک (

برگه مجوز  اسکن ، PDF فایل یک ،شود(فایل و از فصل اول تا آخر پایان نامه در فایل دیگر، تهیه 

 .نامه پایان اصالت تعهد فرم اسکن ،صحافی

 استفاده  غیره و فارسی و انگلیسی جلدی روی صفحات اطالعات تکمیل جهت میتوانید الف پیوست از

 .کنید
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 بلد( 24اسالمی) آزاد دانشگاه

 بلد( 20دارویی) علوم واحد

 بلد( 24) .…………… گروه نوین، فناوریهای دانشكده علوم و

 بلد( 20)  ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامه پایان

 بلد( 20) :عنوان

 بلد( 24)------------------------------

 بلد( 20) :راهنما تاداس

 بلد( 24) ---------------------

 بلد( 20) :مشاور تاداس

 بلد( 24)---------------------

 بلد( 20) :نگارش

 بلد( 24)-------------

 9314-15تحصیلی سال                 بلد( 20)  :نامه پایان شماره

 

دانشجویان کارشناسی  نمونه صفحه روی جلد فارسی

  ارشد دانشكده علوم و فناوری های نوین



16 
 

 

Islamic Azad University (22 Bold) 

Pharmaceutical Sciences Branch (18 Bold) 

Faculty of Advance Sciences & Technology (22 Bold) 

M.Sc Degree  (18 Bold) 

On ------------------ (22 Bold) 

Subject: (18 Bold) 

--------------------------  (22 Bold) 

Supervisor: (18 Bold) 

-------------------(22 Bold) 

Consultant: (18 Bold) 

.................... (22 Bold) 

By: (18 Bold) 

------------------ (22 Bold) 

 

Winter 2015 (18 Bold) 

 

دانشجویان  روی جلد انگلیسینمونه صفحه 

 کارشناسی ارشد دانشكده علوم و فناوری های نوین
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 بلد( 24اسالمی) آزاد دانشگاه
 بلد( 20دارویی) علوم واحد

 بلد( 24) داروسازیدانشكده   

 بلد( 20) دکتری عمومی داروسازی دریافت برای نامه پایان

 بلد( 20) :عنوان

 بلد( 24)-----------------------
 بلد( 20) :راهنما اساتید

 بلد( 24)-------------------

 بلد( 20) :مشاور اساتید

 بلد( 24)-----------------------

 بلد( 20) :نگارش

 بلد( 24)-------------

 9314-15 تحصیلی سال  بلد( 20)  :نامه پایان شماره

 

دانشجویان  نمونه صفحه روی جلد فارسی

 رشته دکتری عمومی داروسازی
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Islamic Azad University (22 Bold) 

Pharmaceutical Sciences Branch (18 Bold) 

Faculty of Pharmacy (22 Bold) 

Subject: (18 Bold) 

--------------------------  (22 Bold) 

Supervisor: (18 Bold) 

------------------- (22 Bold) 

Consultant: (18 Bold) 

------------------------- (22 Bold) 

By: (18 Bold) 

------------------------- (22 Bold) 

 

Winter 2012 (18 Bold) 

 

 

 

دانشجویان  نمونه صفحه روی جلد انگلیسی

 دکتری عمومی داروسازی
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 بلد( 24اسالمی) آزاد دانشگاه
 بلد( 20دارویی) علوم واحد

 بلد( 24)  .…………… گروه ،شیمی داروییدانشكده   

 بلد( 20)  ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامه پایان

 بلد( 20) :عنوان

 بلد( 24) -------------------------------------------------
 بلد( 20) :راهنما اساتید

 بلد( 24)-----------------------

 بلد( 20) :مشاور اساتید

 بلد( 24)------------------------

 

 بلد( 20) :نگارش

 بلد( 24)----------------------

 9314-15 تحصیلی سال  بلد( 20)  :نامه پایان شماره

 

فارسی دانشجویان نمونه صفحه روی جلد 

 کارشناسی ارشد دانشكده شیمی دارویی
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Islamic Azad University (22 Bold) 

Pharmaceutical Sciences Branch (18 Bold) 

Faculty of Pharmaceutical chemistry (22 Bold) 

M.Sc Degree (18 Bold) 

On --------------- (22 Bold) 

Subject: (18 Bold) 

---------------(22 Bold) 

Supervisor: (18 Bold) 

---------------------- (22 Bold) 

Consultant: (18 Bold) 

-------------------- (22 Bold) 

By: (18 Bold) 

------------------------------ (22 Bold) 

 

Winter 2015 (18 Bold) 

 

دانشجویان  نمونه صفحه روی جلد انگلیسی

 کارشناسی ارشد دانشكده شیمی دارویی
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 بلد( 24اسالمی) آزاد دانشگاه
 بلد( 20دارویی) علوم واحد

 بلد( 24)  .…………… گروه ،داروسازیدانشكده   

 بلد( 20)  ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامه پایان

 بلد( 20) :عنوان

 بلد( 24) -------------------------------------------------
 بلد( 20) :راهنما اساتید

 بلد( 24)-----------------------

 بلد( 20) :مشاور اساتید

 بلد( 24)------------------------

 

 بلد( 20) :نگارش

 بلد( 24)----------------------

 9314-15 تحصیلی سال  بلد( 20)  :نامه پایان شماره

 

فارسی دانشجویان نمونه صفحه روی جلد 

 کارشناسی ارشد دانشكده داروسازی
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Islamic Azad University (22 Bold) 

Pharmaceutical Sciences Branch (18 Bold) 

Faculty of Pharmacy (22 Bold) 

M.Sc Degree (18 Bold) 

On------------- (22 Bold) 

Subject: (18 Bold) 

---------------(22 Bold) 

Supervisor: (18 Bold) 

---------------------- (22 Bold) 

Consultant: (18 Bold) 

-------------------- (22 Bold) 

By: (18 Bold) 

------------------------------ (22 Bold) 

 

Winter 2015 (18 Bold) 

 

دانشجویان  نمونه صفحه روی جلد انگلیسی

 کارشناسی ارشد دانشكده داروسازی
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 نام گروه )فارسی( نام گروه )انگلیسی(

Toxicology سم شناسی 

Drug Quality Assurance دارو امور بر نظارت 

Medical Nanotechnology پزشكی نانوتكنولوژی 

Molecular and Cellular Sciences علوم سلولی و مولكولی 

Microbiology میكروبیولوژی 

Applied Chemistry شیمی کاربردی 

Essential Oils Technology شیمی و فناوری اسانس 

Phytochemistry فیتو شیمی 

Pharmaceutical chemistry شیمی دارویی 

Food chemistry شیمی مواد غذایی 

Food Microbiology میكروبیولوژی مواد غذایی 

 

 عنوان گروه های مختلف رشته های کارشناسی ارشد


