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دستورالعمل نگارش پايان نامه

دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت موظفند طبق اين دستورالعمل پايان نامه خود را
تنظیم نمايند.
خصوصیات جلد پايان نامه
.1
.2
.3
.4
.5

رنگ جلد پايان نامه بايستی به رنگ زرشکی باشد.
مشخصات روي جلد بصورت وسط چین و به ترتیب پیوست  1تنظیم گردد.
مشخصات پشت جلد عین روي جلد ولی به زبان انگلیسی خواهد بود(.پیوست )4
در شیرازه عنوان يا خالصه عنوان ذكر می گردد .بطوريکه حداقل  5سانتیمتر از قسمت پايین
شیرازه فاقد نوشتار باشد.
جلد از نوع گالینکور (  ) Hard bindو مشخصات روي جلد ،پشتت جلتد و شتیرازه بايستتی
زركوب نقره اي متالیك باشد.

بخش ابتدايی پايان نامه شامل قسمتهاي زير خواهد بود:
 صفحه سفید بعد از جلد صفحه « به نام خدا » صفحه مشخصات (مشابه روي جلد ) صفحه مربوط به گواهی اصالت ( پیوست ) 2 صفحه مربوط به مجوز بهره برداري (پیوست )3 صفحه تقديم در يك صفحه ( در صورت تمايل ) صفحه تشکر در يك صفحه ( در صورت تمايل ) فهرست مقاالت منتشر شده از پايان نامه چکیده فارسی فهرست اختصارات فهرست مندرجات و ضمايم فهرست جداول ،اشکال و نمودارها ( مربوط به نتايج پژوهش )تبصره :در پايان نامه هاي انگلیسی كلیه صفحات مذكور به زبان انگلیسی خواهد بود.
بخش اصلی ( متن ) شامل موارد ذيل می باشد:
 مقدمه ( فصل اول ) مروري بر متون ( فصل دوم ) روش تحقیق ( فصل سوم ) يافته ها ( فصل چهارم ) بحث و نتیجه گیري ( فصل پنجم ) منابعتبصره :در پايان نامه هاي انگلیسی قسمت متن ( بخش اصلی ) به زبان انگلیسی خواهد بود.
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بخش انتهايی شامل موارد ذيل خواهد بود:
 ضمايم ( در صورت نیاز) كپی رضايتنامه ( در صورت وجود) تصوير مقاله چاپ شده يا ارايه شده در سمینارها و كنگره ها از پايان نامه يا گواهی پتذيرش آن (در صورت وجود)
 صورتجلسه نهايی ارزيابی چکیده انگلیسی صفحه مشخصات به زبان انگلیسی ( پیوست ) 4 صفحه سفید قبل از جلدتبصره  :1در پايان نامه هاي انگلیسی ،بجاي چکیده انگلیستی در ايتن بختش ،چکیتده فارستی نوشتته
خواهد شد.
تبصره  :2در پايان نامه هاي انگلیسی صورتجلسه نهايی ارزيابی و صتفحه چکیتده و صتفحه مشخصتات
اين بخش به زبان فارسی خواهد بود.
كلیات قسمتهاي مختلف پايان نامه
چکیده فارسی:
چکیده بايستی شامل مقدمه ،هدف ،روش كار و مواد ،يافته ها ،نتیجه گیري بتوده و وا گتان كلیتدي
در انتهاي آن آورده شود .ذكر عنوان ،نويسندگان و ورود منابع در قسمت چکیده ضرورتی ندارد .حجتم
چکیده فارسی بايستی حداكثر  500كلمه باشد .چکیده بايستی موضوع و هدف اصلی را متنعک كنتد
و تأكید روي يافته هاي مهم يا جديد ،اهداف و نتیجه گیري نهايی باشند.
كلمات كلیدي بصورت سطر جداگانه اي درج می شود و بهتر است تعداد آن از  5كلمه تجاوز نکنتد.
كلمات كلیدي فارسی معادل كلمات كلیدي انگلیسی خواهند بتود كته از جتد اول Index Medicus
استخراج شده اند .در چکیده فارسی و كلمات كلیدي تا حد امکان از درج كلمتات انگلیستی ختودداري
شود مگر در مواردي كه معادل فارسی نداشته باشد.
مقدمه
مقدمه ،فصل اول پايان نامه را تشکیل می دهد و بايستی اجزاي ذيل را در برگیرد:
 مقدمه ،اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق :زمینه هاي نظري تحقیق ،كه در آن بطتور كلتی مستائل ومطالب پايه اي مربوط با موضوع تحقیق و همچنین اهمیت موضتوع آورده متی شتود و بايستتی در
يك الی دو صفحه تنظیم شود.
 اهداف پژوهش ( اهداف كلی و اهداف اختصاصی ) -فرضیات يا سؤاالت پژوهش
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 تعريف وا ه ها ( در صورت لزوم )مروري بر متون
در اين فصل ،ضمن اشاره به چهار چوب پژوهش ،كارهتاي انجتام يافتته در خصتوض موضتوع متورد
تحقیق آورده می شود.
مجمو ع حجم فصل اول ( مقدمه ) و فصل دوم ( مروري بتر متتون ) نبايستتی بتیش از  25درصتد
متن اصلی پايان نامه باشد .حداقل مجموع حجم فصتل اول و دوم نبايستتی كمتتر از  20درصتد متتن
اصلی پايان نامه باشد.
تبصره :نحوه محاسبه نسبت مذكور بصورت ذيل خواهد بود:
مجموع تعداد صفحات فصل اول و دوم
×100
تعداد كل صفحات پايان نامه ( متن اصلی)
روش تحقیق
در اين قسمت تکنیك هاي بکار گرفته شده بتراي انجتام تحقیتق و همچنتین متواد مصترف شتده و
روشهاي آماري بکار رفته ،بطور كامالً واضح و دقیق توضیح داده می شود و بر حسب نتوع موضتوع متی
تواند شامل موارد زير باشد:
نوع مطالعه ،جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه ،حجتم نمونته و نحتوه تعیتین آن ،معیارهتاي ورود بته
مطالعه و خروج از آن ،ابزارها و روشهاي جمع آوري اطالعات ،مواد و دستگاهها با ذكتر مشخصتات آن،
اعتبار و پايايی روش ،روشهاي آماري و مالحظات اخالقی.
تبصره :از ذكر جزئیات آن دسته از تکنیکها ،دستگاهها ،اشکال مربوطته و متواد مشتابه كته در راستتاي
اهداف پايان نامه نبوده و مطالعه آنها از منابع مربوطه مناسب تر به نظر می رسد ختودداري شتود و بته
ذكر رفران بسنده گردد.
يافته ها
در اين قسمت كلیه نتايج بدست آمده از بررسی توضیح داده می شود و براي ارايه بهتر آنها می توان
از تصاوير ،جداول و آنالیزهاي آماري كمك گرفت .بايستی دقت شود كته در جتداول و نمودارهتا نکتته
مبهمی براي خواننده وجود نداشته باشد بطوريکه مراجعه به متن مورد نیاز نباشتد .زيرنتوي و عنتوان
حتماً قید گردد بدين صورت كه عنوان جداول در باالي آن و زيرنوي در پايین جدول ارايه شتود و در
مورد تصاوير و نمودارها عنوان در پايین آورده شود.
بايستی سعی شود فقط مطالبی را به شکل جدول و نمودار ارايه نمود كه بته فهتم بیشتتر آن كمتك
نمايد و در راستا و متناسب با اهداف پايان نامه باشد .از ارايه يك نتیجه به دو صورت نمتودار و جتدول
خودداري گردد.
توضیحات و نوشتار نمودارها ،اشکال و جداول بايستی به زبان اصلی پايان نامه باشد.
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بحث ونتیجه گیري
اين فصل شامل قسمتهاي ذيل می باشد:
 تفسیر يافته ها و مقايسه آن با نتايج ساير مطالعات نتیجه گیري پیشنهاداتحداقل حجم اين فصل بايستی معادل  10درصد حجم متن اصلی پايان نامه باشد.
در قسمت تفسیر ،بايستی با استفاده از ساير منابع ( كتب ،نشتريات و … ) يافتته هتاي تحقیتق متورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد .از منابع جديد و در صورت موجود بودن از منتابع متنتوع و متعتدد بايستتی
استفاده شود .از كلی گويی و استفاده از مطالبی كه در راستاي اهداف تحقیق دانشتجو نباشتد بايستتی
خودداري شود .در تجزيه و تحلیل مذكور به سه نکته زير توجه گردد:
الف ت اگر مغايرتی ]يا همسويی[ بین يافته هاي بررسی با يافته هاي پژوهندگان قبلی وجود دارد ضمن
تفسیر دستاوردها با داليل علمی و منطقی علت آن توضیح داده شود.
ب ت توضیحات و تفسیرها بايد به وضوح و با استدالل علمی مشخص نمايد كه اين يافته هتا چته نکتات
مبهم و تاريکتی را روشن ساخته اند و يا رهگشتاي كتدام مستیرهاي تحقیقتاتی بتراي بررستی بیشتتر
موضوع گرديده اند.
ج ت از تکرار نتايج با جزئیات در فصل بحث خودداري شود.
نتیجه گیري:
در اين بخش كاربرد نتايج بدست آمده از تحقیق بطور وضوح بیان می شود كته حجتم ايتن قستمت،
نبايستی بیشتر از يك صفحه باشد.
پیشنهادات:
محدوديتهاي پژوهش ( در صورت وجود ) و سپ با توجه به نتايج بدست آمده توصیه هايی در جهت
حل مشکالت باقیمانده آورده می شود و راه حل هايی پیشنهاد می گردد .از ذكر توصیه هاي غیر علمتی
يا پیشنهاداتی كه خارج از چهارچوب يافته هاي پژوهش باشند خودداري شود.
منابع
تمام منابعی كه به نحوي در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند بايستی در اين فصل بصتورت
فهرست وار درج گردد رفرانسهاي درج شده بايد مستقیماً مورد استتفاده قترار گرفتته باشتند و از ذكتر
منابعی كه در داخل منابع ديگر است ( منبع در منبع ) اجتناب شود.
نحوه رفران نويسی بايستی با استفاده از سیستم متداول ذيل باشد:
سیستم هاروارد
منابع به ترتیب الفبايی ( نام خانوادگی نويسنده اول ) فهرست می شتوند .نحتوه درج آنهتا در متتن بتر
حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح ذيل است:
الف ت اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آيد.
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)In a recent study of reaction time (Rogres, 1994
ب ت اگر به نام نويسنده در متن اشاره می شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد:
Peplau ( 1985) defines loneliness as a difference between desired and
achieved social relationship.
ج ت اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو ،هر بار بته همتراه ستال انتشتار در
داخل پرانتز می آيد:
& Loneliness is inversely related to communication competence ( Reinkng
Bell, 1991).
د ت اگر مقاله كمتر از  6نويسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد
فقط نام نويسنده اول به همراه سال انتشار و داخل پرانتز آورده می شود:
The misbehaviours of teachers have been investigated ( Kearney, Plax,
Hays & Ivey, 1991).
Misbehaviours were found to three factors: incompetence, offensiveness,
and indolence (Kearney et al., 1991).
هت ت اگر كاري شتش ( يا بیتش از آن ) نويسنتده داشتتته باشد فقط نام خانوادگی نويستنده اول و بته
دنبال آن" " et alبه همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می شود:
Communication apprehension has many correlates (McCoskey et al., 1981).
و ت اگر به قسمت خاصی از يك منبع ارجاع داده شود لیست شماره صتفحه ( صتفحات ) پت از ستال
انتشار می آيد:
“ A lack of career success may lower means value in the marketplace of
relationships” (Reinking & Bell, 1991, p.368).
ز ت اگر منبع الکترونیك بوده و شماره صفحه ندارد در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود:
– As Myers (2000, Para . 5) aptly phrases it ,”positive emotions are boty an
better to live fulfilled,with joy [and other positive emotions ] – and a means
to a more caring and healthy society”.
ح  -اگر تمام يك وب سايت به عنوان منبع اشاره شود ( و نته قستمتی از آن ستايت ) ،بته وب ستايت
مربوطه در متن اشاره می شود و نیازي به قرارگیري در فهرست منابع ندارد :
Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for
locating American speeches.
ط ت مکاتبات شخصی ،سخنرانی ها ،نامه ها ،خاطرات ،مکالمتات ،نامته هتاي الکترونیتك (  )e-mailو
غیره كه اين موارد نبايد در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شتود كته شتامل
نام ،نوع مکاتبه و تاريخ خواهد بود:
R. Pugliese ( Personal communication, March 23, 1990 ) also verified this.
نحوه نوشتن منابع در فهرست مربوطه
الف ت ترتیب نوشتن مرجع كتب خارجی:
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نام و نام خانوادگی ت فاصله ت حروف اول نام كوچك نويسنده ت سال انتشار ( داخل پرانتز ) ت نقطته ت
عنوان كتاب ( با حروف ايتالیك ) ت كاما ت شماره جلد ت كاما ت شماره چاپ ت نقطه ت اسم ناشر ت كاما ت
محل نشر ت كاما ت شماره صفحه ت نقطه
Colson JH, Armour WJ (1989). Sports Injuries and Their Treatment, 2nd
ed. London,85-111.
در مطالبی كه فقط از يك فصل كتاب ذكر شده باشند:
نام خانوادگی نويسنده فصل ت فاصله ت نام كوچك نويسنده فصل ت سال انتشار ( داخل پرانتز ) ت نقطته
ت عنوان فصل ت نقطه ت كلمه " " Inت دو نقطه ت نام خانوادگی مؤلف كتاب ت فاصتله ت حترف اول نتام
كوچك مؤلف كتاب ت دو نقطه ت عنوان كتاب ( با حروف ايتالیك ) ت كاما ت شماره جلد ت كاما ت شماره
چاپ ت نقطه ت اسم ناشر ت كاما ت محل نشر ت كاما ت شماره صفحه ت نقطه
Weinstein L, Swartz MN (1974). Pathologic Properties of Iinvading
Microorganisms. In: Sodeman WA: Pathologic Physiology: Mechanisms of
Disease, Saunders, Philadelphia,468-72.
اگر تعداد نويسنده بیش از يك نفر باشد بین آنها كاما آورده می شود.
ب ت ترتیب نوشتن مرجع مقاالت خارجی:
نام خانوادگی نويسنده ت فاصله ت حرف اول نام كوچك نويسنده ت نقطه ت سال انتشار ( داخل پرانتز ) ت
نقطه ت عنوان مقاله ت نقطه ت نام مجله ( با حروف ايتالیك ) ت كاما ت شماره جلد ت شماره مجله ( داختل
پرانتز ) ت كاما ت شماره صفحه ت نقطه
Goate AM, Hayness AR, Owen MJ, Farall M, Lai LY. (1989).
Predisposing Locus for Alzheimers Disease on Chromosme 21. Lancet,
11(2), 335-7.
اگر تعداد نويسنده  6نفر ( يا بیشتر ) باشد براي بقیه " "et alذكر می شود.
بین نام نويسندگان كاما آورده می شود.
در مورد مقاالتی كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده است ولتی بته چتاپ نرستیده استت در صتورت
مشخص بودن شماره مجله میتوانیم آن را نوشته و در پايتان ( بتدون ذكتر شتماره صتفحه ) در داختل
پرانتز عبارت ” ”In pressرا بیاوريم.
ج ت ترتیب نوشتن مراجع كتب فارسی:
نام خانوادگی نويسنده(كتاب) -كاما -حرف اول نام كوچك نويسنده -دو نقطه -عنوان كتتاب -نقطته-
شماره جلد -شماره چاپ – نقطه -اسم ناشر -كاما -محل نشر – كاما -شماره صفحات(صص:براي چنتد
صفحه) و (ض :براي يك صفحه) – كاما -سال انتشار -نقطه
مثال كتابهاي فارسی:
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قارونی ،م؛ خوشزبان ،ج؛ محمدي اردهالی ،ز :بیماري ايسکمیك قلتب .مركتز نشتر دانشتگاهی ،تهتران،
.1365
اگر تعداد نويسنده بیش از يك نفر باشد بین آنها « ؛ » ( نقطه ويرگول ) آورده می شود.
اگر منبع مورد استفاده تعداد نويسندگان زيادي داشت الزم است اسامی تمامی آنها قید شود.
اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پ از نام كتاب بیان شود.
مثال :بست ،جان دبیلو :روش هاي تحقیق در علوم تربیتتی و رفتتاري .ترجمته حستن پاشتا شتريفی؛
نرگ طالقانی .انتشارات رشد ،تهران.1373 ،23-77 ،
د -ترتیب نوشتن مراجع مقاالت فارسی:
نام خانوادگی نويسنده ( مقاله ) ت كاما ت حرف اول نام كوچك نويسنده ت دو نقطه ت عنوان مقالته(داخل
گیومه) ت نقطه ت نام مجله ت دو نقطه  -سال مجله ت كاما ت شماره تسلسل مجله ت كاما ت شماره صتفحه
ت كاما ت سال انتشار ت نقطه
مثال مقاالت فارسی:
پوراحمد ،ج؛ مهرزاد ،ج « :مقايسه فارماكوكینیك اشکال داروئی جامتد و متايع لیتیتوم » .نتبض :ستال
چهارم ،شماره پنجم.1373 ،35-32 ،
در مورد مقاالتی كه براي انتشار در مجله پذيرفته شده ولی هنتوز بته چتاپ نرستیده استت در صتورت
مشخص بودن شماره مجله می توانیم رفران مربوطه را بیاوريم كه در اين حالت شماره صتفحات قیتد
نمی شود ولی در آخر عبارت « در حال چاپ » در انتهاي رفران درج می شود.
ه ت نحوه نوشتن مرجع وب سايت ها ( قسمتی از وب سايت ):
به دو مثال زير توجه كنید:
Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line].
Peoria IL: Bradley University; Available from http:// www.bradley.
edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8 October 1997.
International Civil Organization. Convention on International Civil
Aviation. 1996 [On Line]. Aviailable From: http: // www.me.
titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm
در صورتی كه كل وب سايت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شتده و در فهرستت منتابع وارد
نخواهد شد.
و ت نحوه نوشتن پايان نامه ها به عنوان مرجع
اگر پايان نامه به زبان انگلیسی باشد:
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نام خانوادگی نويسنده ت فاصله ت نام حرف اول كوچك نويسنده ت نقطه ت سال انتشار ( داخل پرانتز ) ت
نقطه ت عنوان تز ( با حروف ايتالیك ) ت نقطه ت مقطع تز ت كاما  -دانشگاه مربوطه ت نقطه
Astor G. (1997). Structural Studies of the Congenital Epilepsies. PhD
Dissertation, University of Chicago.
اگر پايان نامه به زبان فارسی باشد:
نام خانوادگی نويسنده ت كاما ت حرف اول نام كوچك نويسنده ت دو نقطه ت عنوان تتز (داختل گیومه)تت
كاما ت مقطع پايان نامه ت كاما ت دانشگاه مربوطه ت كاما ت شماره صفحه  -كاما  -سال انتشار ت نقطه
حسین زاده ،ج « :مقايسه روشهاي تشخیصی الیتزا و راديتو امینواستی در تشتخیص آزمايشتگاهی تتب
مالت» ،پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.1378 ،14-25 ،
ز ت نحوه نوشتن مرجع مقاالت ارايه شده در كنگره ها و سمینارها كه به چاپ رسیده اند:
در كنگره هاي انگلیسی:
نام خانتوادگی ارايه كننده ت فاصله ت حترف اول نام كوچتك ارايه كنتنده ت نقطه ت سال ارايتته ( داخل
پرانتز ) ت نقطه ت عنوان مقاله ت نقطه ت كلمه « » Inت دو نقطه ت عنوان سمینار يا كنگتره ( بتا حتروف
ايتالیك) ت كاما ت ماه و روزهاي برگزاري ت كاما ت صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقاالت ( داختل
پرانتز ) ت نقطه ت محل برگزاري ت دو نقطه ت نام انتشارات ت نقطه
Farhadi D. (1999). New advances of researchers of Iran. In: Research
advances in third world, June 23-25, (pp. 11-15). Istanbul: University of
Istanbul press.
در كنگره هاي فارسی:
نام خانتوادگی ارايه كتننده ت ويرگول ت حرف اول نام كوچتك ارايه كننده ت دونقطه ت عنتوان مقالته تت
كاما ت كلمه « در» ت دو نقطه ت عنوان سمینار يا كنگره (داخل گیومه) ت ويرگتول ت زمتان برگتزاري (
داخل پرانتز ) ت كاما ت محل برگزاري ت كاما  -صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقاالت ت كامتا ت
نام انتشارات ت نقطه
سعیدي ،ع :نقش خدمات مديريتی در پیشرفت فرهنگی ،در « :سمینار بررسی تحلیلی عوامتل متؤثر در
پیشرفتهاي فرهنگی»  11-15( ،ارديبهشت  ،)1378شیراز ،صص ،27-25انتشارات دانشگاه شیراز.
در صورتی كه در پايان نامه اي هم از منابع فارسی و هم انگلیسی استفاده شتده باشتد بتراي فهرستت
نويسی منابع در پايان نامه هاي انگلیسی اول منتابع انگلیستی ( بته ترتیتب الفبتايی ) و ستپ منتابع
فارسی ( به ترتیب الفبايی ) فهرست میشوند؛ در پايان نامه هاي فارستی ابتتدا منتابع فارستی و ستپ
منابع انگلیسی آورده می شوند.
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اصول تايپ رايانه اي
پايان نامه روي كاغذ استاندارد  A4با كیفیت قابل قبول ،بصورت تکرويه و حتداالمکان بتدون غلتط
انشايی و اماليی در نرم افزار  Microsoft wordتايپ شده و رعايت آراستگی ظاهر آن الزم است.
فاصله بین سطور  ) Line spacing = 1.5 Lines (1/5و هر سطر به طول  14ستانتیمتر تايتپ
شود .حاشیه سمت راست  4سانتیمتر ،سمت چپ  3سانتیمتر ،باال  4سانتیمتر و پايین  3ستانتیمتر در
نظر گرفته شود .رعايت موارد فوق در مورد جداول و غیره نیز بايد رعايت گردد.
تبصره :در پايان نامه هاي انگلیسی حاشیه ستمت چتپ  4ستانتیمتر و ستمت راستت  3ستانتیمتر
خواهد بود.
براي نوشتن متن فارسی از قلمهاي لوتوس يا نتازنین بتا انتدازه  14و بتراي متتن انگلیستی از قلتم
 Times New Romanبا اندازه  12استفاده شود.
تبصره :استفاده از ساير قلمها و تا اندازه  18فقط در نوشتن عناوين مجاز می باشد.
مشخصات فواصل ،عناوين ،زيرنوي و … هماهنگ ،يکنواخت و يکسان باشد.
عناوين هر فصل در صفحه هاي جداگانه ( بدون درج شماره صفحه ) آورده شوند.
نگتارش سترصفحته (  ) Headerاختیاري است و در صورت درج بايستتی حدود  1/5-2سانتیمتر
از لبه فوقانی كاغذ فاصله داشته باشد.
پايان نامه بايستی حداقل در 40و حداكثر در  300صفحه تنظیم شود.
شماره گذاري
شماره گذاري صفحات:
 شماره گذاري با اعداد از صفحه چکیده آغاز و تا انتهاي رفرانسها ادامه متی يابتد .محتل قرارگیترياعداد صفحه بندي در چپ و باالي صفحه و با فاصله 1/5– 2ستانتیمتر از لبته فوقتانی كاغتذ متی
باشد.
تبصره :در پايان نامه هاي انگلیسی شماره صفحات در راست و باالي صفحه خواهد بود.
شماره گذاري موضوعات:
 در صورت تقسیم هر فصل به بخشهاي مختلف نحوه شماره گذاري ( در پايان نامه هتاي فارستی وانگلیسی ) به اين ترتیب خواهد بود كه عدد سمت چپ بیانگر شماره فصل و در ستمت راستت آن
شماره زير بخش مربوطه می باشد و اعداد مذكور با خط تیره از هم جدا متی شتوند .متثالً 4-1-5
يعنی زير بخش پنجم از بخش اول فصل چهارم.
شماره گذاري اشکال ،جداول ،نمودارها:
در صورتیکه از شکل يا جدول يا نمودار فقط در يك فصل آورده می شود نگارنده می توانتد فقتط بتا
ذكر شماره ( به ترتیب ) آنها را نامگذاري كند مثالً نمودار شماره  ،1نمودار شماره  ،2جدول شماره  1و
… اما در صورتی كه در بیش از يك فصل استفاده از آنها الزم باشد شماره گتذاري بتا آوردن شتماره
فصل ،مشابه بند  5-11-7-2اعمال شود مثالً نمودار  4-2يعنی شماره  2از فصل .4
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شماره گذاري صفحات فهرست ها ،ضمايم و چکیده انگلیسی بصورت جداگانه و با حروف ابجد يا رومتی
خواهد بود.
تبصره :1ساير صفحات ابتدايی و انتهايی شماره گذاري نمی شوند.
شماره گذاري در صفحات اصلی بايد به زبان متن اصلی باشد.
تعداد نسخه هاي پايان نامه
تعداد دقیق نسخ چاپی پايان نامه با توجه به سیاستهاي هر دانشکده و مقطع تحصیلی مشخص متی
شود .حداقل نسخه هاي چاپی الزم به شرح ذيل می باشد:
 يك نسخه براي كمیته بررسی پايان نامه ها به همراه  CDمتن پايان نامه يك نسخه براي كتابخانه دانشگاه يك نسخه براي هر استاد راهنما و مشاور يك نسخه براي آموزش دانشکده پزشکی يك نسخه براي دانشجودانشجويانی كه محل اجراي پايان نامه آنها يکی از مراكز تحقیقاتی باشد بايستی يك نستخه چتاپی
ديگر به مركز مربوطه تحويل دهند.
دانشجو موظف است قبل ازصحافی ازتعداد دقیق نسخ الزم اطالع حاصل كند.
تمام نسخه ها بايستی از هر جهت يکسان باشند.

پیوست  :1صفحه مشخصات(صفحه روی جلد نیز به همین شکل رارئه شود)
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 2/5سانتيمرت (فاصله تا لبه کاغذ)

آرم دانشگاه ( به ابعاد حداكثر  4×4سانتی متر )
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشکده پزشکی(اندازه فونت )Zar12 Bold

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتری پزشکی
(اندازه فونت )Zar14 Bold

حداقل يك سطر فاصله
حداقل  2/5سانتيمرت فاصله

عنوان( :اندازه فونت
)Bold
(اندازه فونت )Titr 20 Bold

حداقل  2/5سانتيمرت فاصله

Titr 16

عنوان پايان نامه

(اندازه

فونت )Titr 20 Bold
حداقل يك سطر فاصله
اساتیدراهنما( :اندازه فونت) Zar12 Bold
نام استاد يا اساتید راهنما (اندازه فونت) Zar14 Bold

حداقل يك سطر فاصله
اساتید مشاور( :اندازه فونت) Zar12 Bold
نام استاد يا اساتید مشاور (اندازه فونت) Zar14 Bold
حداقل يك سطر فاصله
نگارش( :اندازه فونت) Zar12 Bold
نام دانشجو(اندازه فونت) Zar14 Bold
 2/5سانتيمرت

سال تحصیلی:

پیوست  :2گواهی اصالت پايان نامه
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باسمه تعالی
اينجانب  ......................دانشجوي رشته  ،..................................به شماره دانشجويی  ..............تايید مینمايم
كه اين پايان نامه بر اساس نتايج بررسیها /تحقیقات انجام يافته توسط اينجانب بوده و بوسیله خودم
انشا گرديده است و و موارد نسخه برداري شده از آثار ديگران را با ذكر كامل مشخصات آوردهام.
در صورت اثبات خالف مندرجات فوق ،به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقتررات حتاكم (قتانون
حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیتر كتتب و نشتريات و آثتار صتوتی ،ضتوابط و
مقررات آموزشی ،پژوهشی و انضباطی  )....با اينجانتب رفتتار خواهتد شتد و حتق هرگونته اعتتراض در
خصوض احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجتازات را از ختويش ستلب متیكتنم .در
ضمن ،مسؤولیت هرگونه پاسخگويی به اشخاض ،اعم از حقیقی و حقتوقی و مراجتع ذيصتالح (اعتم از
اداري و قضايی) ،بر عهدهي خودم خواهد بود و دانشگاه هیچ مسؤولیتی در اين باره نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
امضا و تاريخ:
بدينوسیلته اصالت ) (ORIGINALITYو صحت نتايتج اين پتايتان نامته مورد تأيید اينجتانب،
استاد راهنما می باشد.
نام و نام خانوادگی راهنماي اول :
امضا و تاريخ:

پیوست  :3مجوز بهره برداری

حق برداشت
نسخه برداري (به هر روش) چه از متن كامل يا از استخراجها ،تنها با هماهنگی دستورالعمل ارائه شده
توسط نويسندهي ثبت شده در كتابخانه مركزي دانشتگاه علتوم پزشتکی جیرفتت امکتان پتذير استت.
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جزئیات از طريق كتابخانه دانشکدهي مربوط قابل دسترسی است .تکثیر نسخههاي بیشتر به هر شتکل
از كپیهاي موجود ،براساس اين دستورالعمل بدون اجازهي كتبی نويسنده ،امکان پذير نیست.
مالکیت حقوق معنوي ذكر شده در اين پايان نامه ،متعلق به دانشگاه علوم پزشتکی جیرفتت استت .در
صورت هرگونه توافق قبلی بر خالف اين مالکیت با شخص سوم ،امکان استفادهي بدون اجتازهي كتبتی
دانشگاه كه شرايط چنین توافقی را تعیین مینمايد ،مجاز نمیباشد.
استفاده از پايان نامه در مقالهها يا هر نوشتهي علمی ،منوط به ذكر منبع و با رعايت ضتوابط انتشتارات
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت میباشد.
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