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 مقدمه 
 

 ن تحصيالت تكميلي به حساب مي آيد كهنگارش پايان نامه نخستين فعاليت پژوهشي جدي و رسمي دانشجويا   

تحت هدايت استادان راهنما و مشاور انجام مي شود. از آن جائي كه يكي از اهداف مهم پايان نامه نويسي آشنايي 

يند تحقيق علمي و شيوه تنظيم نتايج حاصل از آن به يك شيوه منطقي است، لذا راهنما و شيوه آبا فر دانشجويان

از نظر قم ايجاد يكدستي در تهيه و تنظيم پايان نامه هاي انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي  نامه حاضر به منظور

الگوي تدوين پايان نامه  شكل ظاهري، تايپ، صفحه آرايي و تنظيم منطقي بخش هاي مختلف آنها تهيه شده است.

 مي باشد.ه شرح ذيل ب ي دانشجويان تحصيالت تكميليها

 

 

 

 

 نامه پايان اصلي متن ساختار 

 

 پژوهش معرفي :اول فصل

 مقدمه -1-1

 پژوهش اجراي ضرورت و مسأله بيان -1-2

 پژوهش اهداف -1-3

 كلي هدف -1-4

 وكاربردي اختصاصي اهداف -1-5

 پژوهش سؤاالت -1-6

 فرضيه هاي پژوهش -1-7

 تعريف واژه ها -1-8

 ري و پيشينه پژوهشدوم: مباني نظ فصل -2

 مقدمه -2-1

 كشور(ايران و خارج از  در پژوهش پژوهش )پيشينه پيشينه بر مروري -2-2

 جمع بندي پيشينه هاي پژوهش -2-3
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 روش تحقيق سوم:  فصل -3

 نوع مطالعه و روش پژوهش -3-1

 جامعه آماري پژوهش -3-2

 حجم نمونه و روش نمونه گيري -3-3

 ها داده گردآوري روش و ابزار -3-4

 ابزار پايايي و روايي -3-5

 پژوهش انجام مكان و زمان -3-6

 پژوهش متغيرهاي -3-7

 ها داده تحليل و تجزيه روش -3-8

 پژوهش هاي يافته چهارم: فصل -4

 مقدمه -4-1

 توصيفي هاي يافته -4-2

 تحليلي هاي يافته -4-3

 نتيجه گيري و بحثفصل پنجم:  -5

 مقدمه -5-1

 گيري نتيجه بحث و -5-2

 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده -5-3
 

 

 

 ارشـوه نگـشي 
 

 كاغذ و تايپ

 يااك رو و بااا اسااتفاده از برنامااه  A4  (21 5/22)  تمااام محتااواي پايااان نامااه بايااد روي كا ااذ ساافيد    -

Microsoft word  كامل آيين نگارش فارسي تايپ گردد. و رعايت 

 صفحات اصلي پايان نامه به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود.   -

 .باشد پيوستمطابق جدول قلم مورد استفاده براي تايپ پايان نامه بايستي يكنواخت و    -

 

 حاشيه صفحات

 سانتي متر مي باشد. 5/2 و حاشيه سمت چپ 3در صفحات فارسي حاشيه سمت راست  -

سانتي  5/2راست و حاشيه سمت  3 چپحاشيه سمت ) در صفحات انگليسي اين اندازه بر عكس خواهد بود -

 (.متر مي باشد
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 متار ماي باشاد   ساانتي   5/2 پايين صافحه و حاشيه  3 در كليه صفحات اعم از فارسي و انگليسي، حاشيه باال   -

وان پس از آن شماره فصل و در سطر بعاد عنا   و متر سانتي 6از باالي صفحه هر فصل كه  اولباستثناي صفحات 

 نوشته مي شود.فصل به صورت چپ چين 
 

 
 

 سطرها و پاراگراف ها

ساانتي   1 فاصله سطرها در چكياده برابار  سانتي متر است، اما  15/1 فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر   -

 مي باشد.  Wordدر برنامه  Single متر معادل

 سانتي متر تورفتگي شروع مي شود. 7/0 سطر اول هر پاراگراف به اندازه  -

بين تيترها و متن قبلي آنها يك سطر فاصله مي باشد در حالي كه بين تيترهاا و ماتن آنهاا هايص فاصاله اي        -

 ندارد. وجود

 همچنين بين عناوين جدول ها و شكل ها با خود جدول ها و شكل ها هيص فاصله اي وجود ندارد.  -

 

 جدول ها، نمودارها و شكل ها 

جدول ها، نمودارها و ساير شكل ها كه براي كمك به فهم بهتر و ارائه اطالعات تكميلي تنظايم ماي شاوند     -

 كيفيت مناسب تهيه شوند. بايد با

نمودارها و شكل ها بايد داراي شماره و عنوان باشند. ترتيب ايان شاماره هاا باياد هماان      تمامي جدول ها،  -

 قرار گرفتن آنها در هر فصل باشد. ترتيب

نحوه شماره گذاري جدول ها و شكل ها، مشابه شماره گذاري عناوين اصلي و فرعي مي باشد. بادين معناي    -

پ نشان دهنده شماره جدول يا شكل اسات.  عدد سمت راست نشان دهنده شماره فصل و عدد سمت چ كه

 يعني سومين جدول از فصل چهارم. 3-4 مثال، جدول به عنوان

 اير شكل هاا در زيار آنهاا نوشاته ماي     شماره و عنوان جدول ها در باالي آنها و شماره و عنوان نمودارها و س -

 شود.

فرماول   يبرا 10 نيشود. فونت التتايپ  wordفرمول بايد چپ چين و با استفاده از امكانات فرمول نويسي  -

. شاماره  ديا ها متناسب با فرمول فونت را انتخاب كن سمبل ياستفاده شود. برا سهاياند يبرا  6و فونت  ياصل

2.5 cm  

2.5 cm  
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ه هماان ترتيباي كاه    همانند جدول ها و شكل ها به صورت مجزا ب و در سمت راست آورده شود ديفرمول با

يعناي پنجماين   ( 5-2ماثال  )  عددي شماره گذاري ماي شاوند.   داخل پرانتز و به صورت در در متن مي آيند

 .فرمول از فصل دوم

 
 

 پانويس ها

پانويس بخشي از نوشته تحقيقي است كه براي دادن اطالعات بيشتر در پايين صافحه تهياه ماي شاود. باه       -

همان صافحه باه   گاه يك واژه يا عبارت نياز به توضيح بيشتر داشته باشد، بايد توضيح را در ديگر، هر عبارت

 تهيه كرد. (Footnote) پانويس صورت

 اسامي التين اشاخا،، ناام كامال اختصاارات، معاادل اصاطالحي باه زباان ديگار، شارح           مي تواند پانويس -

 اصطالحي دشوار و يا توضيح نسبتا  مفصلي در باره يك واقعه يا پديده باشد.

 شود.انجام مي   word تهيه پانويس با استفاده از نرم افزار -

 مي باشد. 8 و پانويس هاي التين 10 اندازه قلم پانويس هاي فارسي -

 پانويس هاي فارسي در سمت راست و پانويس هاي التين در سمت چپ صفحه درج مي شوند. -

 شماره گذاري پانويس ها در هر صفحه به صورت مستقل انجام مي شوند. -

 .حرف اول اسامي خا، التين به صورت بزرگ نوشته مي شود -

 

 درج لغات التين در متن فارسي

 الزم است از درج كلمات التين در داخل متن فارسي خودداري شده و از ترجمه آنها در داخل متن اساتفاده  -

 شود.

 .در صورت نياز، معادل التين آنها به صورت پانويس نوشته شود -

شته مي شاود و در اساتفاده   اسامي التين و معادل خارجي واژه ها در صورت نياز فقط براي اولين استفاده نو -

 بعدي نيازي به درج و تكرار آن نيست. هاي

 شكل كامل اختصارات و سرنام ها به صورت پانويس نوشته مي شود. -

 

 ارجاعات درون متن

در كليه بخش هاي پايان نامه، روش استناددهي بر اساس شيوه نامه ونكوور يا هاروارد ماي باشاد. در شايوه     -

 ونكوور: نامه
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o ع مورد استفاده به ترتيب استناد و ظهور در متن، باا اساتفاده از اعاداد، در داخال پرانتاز      كليه مناب

 شماره گذاري مي شوند.

o      به هر منبع فقط يك شماره اختصا، مي يابد، آن هم در اولين مكاني كاه در ماتن ماورد اساتناد

مكان بعدي استناد  قرار مي گيرد. از همين شماره در استنادهاي بعدي به آن منبع، بدون توجه به

 استفاده مي شود.

o       در صورت استناد همزمان به چند منبع به صورت متوالي از خط تياره باين اولاين و آخارين عادد

در صورتي كه شماره هاي استناد  يار متاوالي باشاند از ويرگاول     (  ، 6-2) استفاده مي شود، نظير

 (.11-12، 3،6) نظير براي جدا كردن اعداد استفاده مي شود،

o .اعداد استناد قبل از عالئم سجاوندي مثل نقطه و ويرگول، دو نقطه و نقطه ويرگول قرار مي گيرند 

 

 

 شيوه تهيه و تنطيم فهرست منابع 
 

الزم است در انتهاي پايان نامه فهرست كاملي از منابع اطالعاتي مورد استفاده ارائه گردد. همان طاور كاه      

متن و تنظيم فهرست منابع در كليه پاياان ناماه هااي انجاام شاده در      اشاره شد استنادهاي درون  پيش تر

، براي آشنايي دانشجويان رشته هااي مختلاف    ونكوور مي باشد. در ادامه داخل دانشگاه بر اساس شيوه نامه

ن فارساي و  كدام از انواع مناابع اطالعااتي باه دو زباا     نويسي هر با اين شيوه نامه، مثال هايي از روش مأخذ

 .يسي ارائه مي گرددانگل

 

 ابـه كتـاد بـاستن  .1
 

 شماره )فاصله يك نقطه،( كتاب عنوان )فاصله يك نقطه،(0 كوچك نام )فاصله يك(پديدآورنده خانوادگي نام:  قالب

 يك ويرگول، نقطه(ناشر )فاصله يك نقطه، دو(نشر محل )فاصله يك نقطه،(مترجم )فاصله يك ويرگول،(ويرايش

 )نقطه(نشر سال )فاصله

 

 :نويسنده يك با كتاب
 1382؛ كوكب:تهران .5 ويرايش .كودكان صرع .محمد احمدي

 

Getzen TE. Health Economics: Fundamentals of Funds. 3
rd

 ed. New York: John Wiley 

& Sons; 1997. 

 

 :نويسنده شش تا دو با كتاب
 .  ويرايش .كودكان صرع شناسي علت .پرند احساني سعيد، ناجي نويد، نادي پيمان، مبشر رامك، بشيري مسعود، عزيزي

 1382 ؛ پزشكيار :تهران



6 

 

Lodish H , Baltimore D, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Darnell J. Molecular cell 

biology. 3
rd

 ed. New York: Scientific American; 1995. 

 

 نويسنده شش از بیش با كتاب
 .بدن آناتومي .همكاران و پوريا، ايراني پيوند، بابازاده رابعه، ميوندي مينا، ابكاري پرتو، شهيدي نظام آريا، معتمدپور

 1382 پزشكان؛ :تهران 15 . ويرايش

 
Fauci AS, Braunwald E, Lsselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al. 

Harrison’s principles of internal medicine. 14
th

 ed. New York: McGraw Hill, Health 

Professions Division;1998. 
 

 

 ويراستاران يا ويراستار داراي كتاب

 1382 سالمت؛ نداي :تهران .كودكان هاي بيماري .ويراستاران رابعه، ميوندي مرتضي، مجتهدزاده

 

Millares M, Editor. Applied drug information: strategies for information management. 

Vancouver, WA: Applied Therapeutics, Inc.; 1998. 

 

 

 كتاب از فصلی

 ويرگول عالمت از بيشتر نويسندگان وجود صورت در(كوچك نام )فاصله يك(فصل پديدآورنده خانوادگي امن :قالب

 يك نقطه، دو) In يا در اضافه حرف )فاصله يك نقطه،(فصل عنوان .)شود مي استفاده ها نويسنده جداسازي براي

 يك نقطه،(ويرايش شماره )فاصله يك نقطه،(كتاب عنوان )فاصله نقطه،(كتاب پديدآورندگان يا پديدآورنده(فاصله

 شماره )فاصله يك نقطه،(نشر سال )فاصله يك ويرگول، نقطه(ناشر )فاصله يك نقطه، دو(نشر محل )فاصله

 )نقطه(صفحات

 .3ويرايش .مياني اوتيت .ويراستاران صنم، سيمايي فرهاد، فرزانه :در .مايع با مياني اوتيت باكتريولوژي .سعيد ناجي

 217-225. ص  1381؛ تهران: پزشكيار

 
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and 

clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. P. 361-80. 

 

 

 مقالـهه ـاد بـاستن .2
 

 فارسي در )فاصله يك نقطه،(مقاله عنوان )فاصله يك نقطه،( كوچك نام)فاصله يك( پديدآورنده خانوادگي نام  :قالب

 شماره )فاصله يك ويرگول، نقطه(انتشار سال )فاصله يك(نشريه نام نوشت كوته انگليسي در و نشريه نام كامل نام

 .مقاله پايان و شروع صفحات شماره )نقطه دو بسته، پرانتز(1فصلشماره )پرانترباز(دوره

                                                 
1

4، زمستان 3، پاييز  2، تابستان  1شماره فصل : بهار  
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 نويسنده شش تا يك با نشريه مقاله
 .1382 پزشكي در پژوهش .نوزادان در تشنج بروز علل بررسي .مهرداد مشيري احمد، ناصرزاده مبين، مبيني افرا، رعايتي

 (4) : 78-96 14؛ 

 
Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL. Early life 

events in allergic sensitsiation. Br Med Bull 2000; 56 (4): 883-93. 

 

 

 نويسنده شش از بیش با نشريه مقاله
 بررسي .همكاران و پرستو، مرشدزاده دانيال، پناهي احمد، گو حق نازنين، فاطمي مهرداد، مشيري مهشيد، عزيزي

 ؛ 1381 گرمسيري و عفوني بيماري . 1080 كردستان منطقه دبستاني پيش كودكان اي روده هاي عفونت اپيدميولوژي

.168-150 :(2) 
Popplewell EJ , Innes VA, Lloyd-Hughes S, Jenkins EL, Khdir K, Bryant TN, et al. The 

effect of high-efficiency and standard vacuum-cleaners on mite, cat and dog allergen levels 

and clinical progress. Pediatr Allergy Immunol 2000; 11 (3): 142-8. 

 

 
 كنفرانس  يك شده منتشر مقاالت مجموعه مقاله

 پرنيان، خاني شكوه، زاده ملك انيس، مهرپور :در .پزشكي رساني اطالع هاي زيرساخت تقويت .عباس احمدياني

 تير 1382 پزشكي؛ رساني اطالع المللي بين كنفرانس هفتمين مقاالت مجموعه .پزشكي رساني اطالع مقاالت .ويراستاران

 1425-1432. ص  1382. تهران، ايران. شيراز: ناجي؛    22-15

 

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

medical informatics. In: Lun KC,Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 

Sep 6-10; Geneva,Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p.1561-5. 
 

 

 مقاله نشريه الکترونیکی روي لوح فشرده
 :1332؛ ]فشرده لوح روي نشريه[ امروز پزشكي پژوهشنامه .اكتومي تانسيل در پروپوفول اثر .مرتضي معتمدي

121 :38-21 

Gershon ES.Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 

52: 900-901. 

 

 اينترنت  روي الکترونیکی نشريه مقاله
 در(رسانه نوع )باز كروشه فاصله، يك(نشريه نام )فاصله يك نقطه،(مقاله عنوان )فاصله يك نقطه،( پديدآورنده :قالب

   شماره )فاصله يك ويرگول، نقطه(نشر سال )فاصله )يك  [serial online] فارسي]نشريه الكترونيكي[ و در انگليسي

 Available from( نقطه( كروشه داخل در ها قاب يا صفحات شماره )نقطه دو بسته، پرانتز( فصل شماره )باز پرانتر(دوره 
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 كامل، صروت به ماه نام شامل( دسترسي تاريخ Accessed( فاصله يك نقطه،(دسترسي نشاني )فاصله يك طه،دو نق (

 )دسترسي سال و ويرگول نقطه روز، فاصله يك

 تحقيقات .اصفهان شهر ابتدايي مدارس آموزان دانش در سبزيجات و ميوه مصرف ارتقاي .محتشم غفاري آرش، نجيمي

 (.4) 3؛ 1332] نشريه الكترونيكي[  سالمت نظام

 
Available from: http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/871. Accessed July 30, 2013. 

 

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infec Dis[Serial Online] 

1995 Jan-Mar; 1(1). Available from: URL: http://www.cds.gov/ncidoc/EID/eid.htm. 

Accessed December 25, 1999. 

 

 

 هـامـان نـايـپه ـاد بـاستن .3
 

 در و  ]پايان نامه[ فارسي در( رسانه نوع )فاصله يك نقطه،( نامه پايان عنوان )فاصله يك نقطه،( پديدآورنده :قالب

 نقطه(دانشگاه نام )فاصله يك نقطه دو(شهر شامل تحصيل محل نشاني )فاصله يك طه،ق)ن [Dissertation] انگليسي

 فاصله ( سال دفاع )نقطه( يك ويرگول،

 

 علوم دانشگاه و اصفهان دانشگاه هاي كتابخانه كتابداران ارتباطي هاي ومهارت هيجاني هوش بين رابطه .مرتضي امرايي

 1331]پايان نامه[. اصفهان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان؛  1383. پزشكي اصفهان در سال 
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  :جلد پايان نامه 
 

 متر با روكش چرم مصنوعي )گالينگور( مي باشد.ميلي  3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -

رشته و گارايش، شاماره طارح،     نام دانشكده، مقطع پايان نامه، .رديآرم دانشگاه در قسمت وسط جلد قرار گ -

و باه  پيوسات  مطاابق  ) و ساال دفااع   فصال مشاور، دانشاجو،   (ان)راهنما، استاد (ان)عنوان پايان نامه، استاد

   (صورت زركوب

 جلد عينا  بصورت التين همانند نمونه، پشت جلد طالكوب گردند.مطالب روي  -

پيشانهاد ماي شاود. باراي      "اساتاد)ان( راهنماا  "باراي   Supervisor(s)براي صفحه پشت جلد عباارت   -

 پيشنهاد مي شود. Advisor(s)استاد)ان( مشاور عبارت  

پايان ناماه، ناام نويسانده و ساال     در قسمت عطف، عنوان (. 1جلد پايان نامه حتما  داراي عطف باشد )شكل -

 دفاع به صورت زركوب نوشته مي شود.

-  

 

 

 

 

 

 
 

 

 تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست بايد كامال در وسط قرار بگيرند. -

 پايان نامه براي دوره هاي كارشناسي ارشد به قرار ذيل مي باشد: رنگ جلد -

 
 

 نامه رنگ جلد پايان تحصيليرشته 

 زــسب
 با قلم زركوب

 
 يـي كاربنـآب

 با قلم زركوب

 
 يـزرشک

 با قلم زركوب

 

 

 :  عطف جلد پايان نامه 1شكل 
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 اندازه و قلم مورد استفاده براي انواع متن پايان نامه 
 

 

 

 اندازه قلم نوع متن

 B Zar 41 متن اصلي فارسي

 Times New Roman 41 (پايان نامه متن انگليسي )داخل متن

 B Titr 41 عنوان فصل

 B Zar (Bold) 41 تيترهاي اصلي

 B Zar (Bold) 41 تيترهاي فرعي

 B Zar (Bold) 41 عنوان جدول يا شكل

 41حداكثر  B Zar متن داخل جدول

 B Zar 41 چكيده فارسي

 Times New Roman 41 چكيده انگليسي

 Times New Roman 41 عنوان چكيده انگليسي

 B Zar 41 پانويس فارسي

 Times New Roman 1 انگليسي پانويس

 B Zar 41 فهرست منابع فارسي

 Times New Roman 41 فهرست منابع انگليسي
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 شماره گذاري و ترتيب صفحات پايان نامه 

 
 

 

 

 شماره گذاري صفحه 

 - صفحه سفيد

 - بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الف  صفحه عنوان به زبان فارسي

 ب صورتجلسه دفاع پايان نامه

 ج )اختياري( تقديم به ...

 د )اختياري( سپاسگزاري

 ها حقوق يواگذار

 و رساله ااينامه  تعهدنامه اصالت پايان

 ادامه حروف ابجد يفارس دهيچك

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جداول

 ادامه حروف ابجد فهرست اشكال و نمودارها

 1 معرفي پژوهش فصل اول:

 ادامه اعداد نظري و پيشينه پژوهش يمبان فصل دوم:

 ادامه اعداد روش تحقيق فصل سوم:

 ادامه اعداد پژوهشيافته هاي  فصل چهارم:

 ادامه اعداد بحث و نتيجه گيري فصل پنجم:

 ادامه اعداد مراجع

 ادامه اعداد ها وستيپ

 ادامه اعداد چكيده انگليسي

 بدون شماره صفحه عنوان به زبان انگليسي
 

 

 :دـروف ابجـح

 ذ، ض، ظ، غ . ، و، ز، ح، ط، ي، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ،، ق، ر، ش، ت، ث، خ،ا ا، ب، ج، د، ه   
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 حقوق يواگذار  متـن مربوط به صفحه

 

نامه )رساله( متعلاق دانشاگاه علاوم     اين پايان يها و معنوي برگرفته از مطالعات، ابتكارات و نوآوري يكليه حقوق ماد

 قم است. يپزشك
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 رساله ـاينامه  تعهدنامه اصالت پايان  مربوط به صفحه   متـن

 

كه در تاريخ  طيرشته بهداشت محآموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در  دانش  نام دانشجواينجانب  

 شوم : ام بدينوسيله متعهد مي دفاع نموده«      نامه انيعنوان پا     »نامه خود تحت عنوان  از پايان 44/1/4131
 

نامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي  اين پايان  (4

ام، مطابق ضوابط موجود، نام منبع مورد  نامه، كتاب، مقاله و ...( استفاده نموده علمي و پژوهشي ديگران )اعم از پايان

 ام. و درج كرده رذكاستفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه 

ها و  تر يا باالتر( در ساير دانشگاه نامه/ رساله قبال  براي دريافت هيص مدرک تحصيلي )هم سطح، پايين اين پايان  (1

 مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

و ... از اين برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع  چنانچه بعد از فرا ت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره  (1

 قم مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم. ينامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشك پايان

 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء و تاريخ
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 فارسيجلد  يطـرح صفحه عنوان و رو
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 انگليسيجلد  يطـرح صفحه عنوان و رو
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 دانشکده بهداشت

 بهداشت محیطگروه 

 پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

 

 عنوان

مصرفي  ي)سرب و كروم( در انواع چا نيفلزات سنگ يرياندازه گ

 1335در استان قم در سال 

 

 استاد)ان( راهنما

 مهران احمديدكتر 

 ...................دكتر ..

 

 مشاوراستاد)ان( 

 علیرضا احمدي دكتر

 .................. مهندس

 

 دانشجو

 علی موسوي

 
 5931تابستان 
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 محتوي CD  هـه كتابخانـل بـراي تحويـه بـان نامـايـپ 
 

خود را كه عيناا  منطباق   كليه دانشجويان موظف هستند عالوه بر نسخه چاپي، نسخه الكترونيكي پايان نامه  -

 چاپي نهايي كه هيأت داوران آن را تاييد كرده اند، به كتابخانه دانشكده تحويل دهند. با نسخه

و يك فايل كامال در قالاب     PDF متن كامل و الكترونيكي پايان نامه بايد به صورت يك فايل كامل در قالب -

WORD بر روي لوح فشرده (CD) و همچنين : تهيه شود 

 15صفحه اول از ابتداي پايان نامه به صورت         Word – PDF 

 ي به صورتاي و انگليساده فارساچكي                Word – PDF 
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