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 مشخصات روي جلد پايان نامه ها و رساله ها : -الف

 .Ph.Dجلد پايان نامه براي دانشجويان دوره دكتري از نوع گالينگور با رنگ مشكي و براي رساله  -1

 گالينگور با رنگ آبي تيره مي باشد.

دانشگاه علوم » دانشجويان مي بايست بر روي جلد به ترتيب آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران، عبارت  -2

، موضوع، «…جهت دريافت درجه »، «شكده داروسازيدان»، «پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

استاد )استادان( راهنما، استاد )استادان( مشاور و نگارش را با رنگ طاليي زركوب نمايند. به عالوه شماره 

پايان نامه نيز در قسمت پائيني شيرازه آن زركوب شود. اين شماره در سمت چپ پائين جلد پايان نامه نيز 

 نيز در سمت راست پائين جلد زركوب مي شود.« سال تحصيلي»رت زركوب مي شود. عبا

 :مشخصات صفحات داخلي پايان نامه و رساله -ب 

 Times Newو قلام انگليساي    11قلم فارسي مورد استفاده در متن پايان نامه مي تواند ناازنين، زر ياا لوتاو      -

Roman 12 .باشد 

( و باا  Boldيا قلم مورد اساتفاده در ماتن باه تاورت پررناگ )      11-11 قلم مورد استفاده در عنوانها مي تواند تيتر -

 باشد. 11-11فونت 

 ( بايد يك و نيم باشد.line spacingفواتل بين سطرها ) -

 طرح كلي پايان نامه

 به طور كلي پايان نامه شامل قسمت هاي زير مي باشد:

 جلد پايان نامه -1



 تفحه عنوان داخلي  -2

 اهداء پايان نامه -1

 تشكر و قدرداني  -4

 خالته پايان نامه )فارسي( -5

كلمات كليدي )حداقل پنج كلمه و يا اتطالح كليدي كه اتول و خطوط كلي مطالب نظري و عملي پايان ناماه  -1

 را بيان نمايد و بتواند كمكي در پي گيري موضوع از مآخذ مختلف باشد. از كلمات كلي استفاده نشود(.

 فهرست مندرجات  -7

سانتي متر است و نسبت به دو طرف تفحه كامالً در  11نسبت به باالي تفحه « فهرست » فاتله تيتر 

 وسط قرار مي گيرد. 

 بعد از فهرست مطالب، فهرست جداول و نمودارها و تصاوير بصورت جداگانه مي آيد. 

 فصل ها با عنوان هر فصل به شكل زير مي آيد :

 فصل اول : مقدمه 

 د و روشهافصل دوم : موا

 فصل سوم : نتايج

 فصل چهارم : بحث

 و عنوان محتويات هر فصل به تورت شماره گذاري و بدون تورفتگي نوشته مي شود بطور مثال:

 فصل دوم: مواد و روشها



 . دستگاهها2-1

 . مواد2-2

 . محيط كشت الزم براي تخمير قندها2-2-1

 M.R. S. Broth. محيط كشت 2-2-2

 . روشها2-1

 فهرست اختصارات -8

 مطالب پايان نامه --9

 ماخذ و منابع فهرست – 11

 ضمائم  -11

 خالته انگليسي  -12

 تفحه گواهي هيئت ممتحنه -11

 : توجه

تفحه  2مشخص مي شود و حداكثر در  1خالته فارسي پايان نامه يا رساله اولين تفحه اتلي است كه با شماره 

 جاي مي گيرد.

 در تورت مقاله شدن پايان نامه، مقاله مورد نظر بعد از خالته انگليسي در انتهاي پايان نامه قرار مي گيرد. -1

 تفحات اتلي مي بايست بصورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرتفحه تايپ شود . -2



 ه مي شود. عناوين جداول در باالي جدول و عناوين نمودارها و عكس ها در پائين آنها آورد -1

 : )سيستم ونكوور(شيوه نگارش منابع و مأخذ -ج 

: ترتيب نوشتن منابع بر اسا  توالي حضور آنها در متن پايان نامه مي باشد. يعني در متن پايان نامه هر جا از توجه 

بخش منابع با منبعي استفاده نموديد با قرار دادن يك شماره ترتيبي در داخل پرانتز، اطالعات كامل آن منبع را در 

 همان شماره بياوريد. 

 استناد به كتاب: -1

نفر يا كمتر هستند بايد نام  1نام پديدآورنده )يا پديدآورندگان( ، ويراستار )يا ويراستاران(: وقتي پديدآورندگان 

گليسي و در ان et al] [نفر بيشتر باشند ، مورد اول ليست مي شود و واژه 1همه آنها ليست شود. در تورتي كه از 

 در فارسي به آن اضافه مي شود. ]و ديگران  [عبارت 

نامها به تورت مغلوب آورده مي شود يعني اول نام خانوادگي، يك فاتله اسم كوچك )يا مخفف نام كوچك( و 

 يك ويرگول و فاتله اسم بعدي . بعد از نام كوچك آخرين پديدآور نقطه قرار مي گيرد.

وقتي پديدآور نداشته باشد عنوان كتاب يا مقاله قرار مي گيرد. فقط حرف اول عناوين مقاالت يا كتاب با حروف 

 بزرگ نوشته مي شود. بعد از عنوان نقطه قرار مي گيرد.

 edاگر باالتر از ويرايش اول باشد ذكر شماره ويرايش الزامي است در فارسي كلمه ويرايش و در انگليسي به . 

 مي كنيم . مخفف

محل نشر : اگر ناشران در بيش از يك شهر هستند به شهري كه اول نوشته شده است استناد مي كنيم و با دو نقطه از 

 ناشر جدا مي كنيم.

 ( ( ;ناشر: بايد بطور كامل نوشته شود و بعد از آن سمي كولن )؛( قرار مي گيرد. در انگليسي 

 سال نشر: بعد از سال نشر نقطه 

 كوچك نوشته مي شود.  pتفحه با يك فاتله از سال قرار مي گيرد. حرف شماره 



در التين استفاده  .ppنكته: در تورتي كه از چند تفحه از يك كتاب استفاده شده باشد. از تص. در فارسي و از 

 مي شود و در بين شماره تفحات ويرگول قرار مي گيرد.

 مثال:

 127، 51، 12تص. 

pp. 23, 45, 696 

 : 1مثال

Katzung BG. Basic clinical pharmacology. 3 ed. New York: Williams and 
Wilkins; 1998. p. 325-9. 

: كتاب داراي ويرايشگر باشد و نويسنده نداشته باشد.2مثال  

Millares M, editor. Applied drug information. Vancouver, WA: Applied 
Therapeutics, Inc.; 1998.p. 876-986 

: از بخش هايي از كتاب استفاده شده باشد كه داراي نويسنده و ويرايشگر مجزايي باشد.1مثال  

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic 
and clinical pharmacology. 6 ed. NorWalk, CN: Appleton and Lange; 
1995.p. 361-80  

ديكشنري ها و فارماكوپه ها:: 4مثال   

Stedman’s medical dictionary. 26 ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995.p. 
119-20 

: 5مثال   

Sweetman sean C., editor. Martindale: the complete drug reference. 
London: Pharmaceutical Press; 2002. pp. 876, 235, 987. 

ي سري: كتاب ها1مثال   



Bennett GL, Horuk R. Iodination of chemokines for use in receptor binding 
analysis. In: Horuk R, editor. Chemokine receptors. New York: Academic 
Press; 1997.p. 134-48. (Methods in enzymology; vol.288). 

 :7مثال 

. ترجمه زاهد بيگدلي. ويرايش سوم. يشيوه بهره گيري از كتابخانه هاي پزشك مورتن لسلي ت. ، براون ادوارد جي.

 125-121. جلد دوم. ص. 1181تهران: چاپار؛ 

 :8مثال 

. قزوين: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني يشيوه بهره گيري از مراجع پزشك يزدان فر، سيمين.

 11-57. ص. 1178قزوين؛ 

 :9مثال 

. ترجمه عبدالحسين ستوده نيا. ويرايش زميكروب شناسي جاوت ، بوتل ژانت  . ، مور  استفان آ. بروكس ژئو ف.

 .121، 121، 111. تص. 1181بيست و دوم. تهران : ارجمند : 

: در منابع فارسي به توجه به رسم الخط فارسي الزم است بين نام خانوادگي و نام عالمت ويرگول قرار گيرد توجه

 يي كه ترجمه شده اند نام نويسندگان اتلي مانند منابع التين و بدون ويرگول مي آيد.ولي در كتابها

 : فقط عنوان كتاب و مجله با حروف ايتاليك نوشته مي شود.توجه

 :استناد به مقاله نشريه -2

 نويسنده مقاله و عنوان مانند موارد ذكر شده در كتابها مي باشد. عنوان نشريه بصورت مخفف قيد مي شود.

: 1مثال  

Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of 
radiolabelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem 
Pharmacol. 1998; 55(5): 678-80 



: نام پديدآور در مقاله قيد نشده باشد.2مثال  

Cofee drinking and cancer of the pancreas. BMJ. 1998; 28(2):456-8 

 استناد به اينترنت:-1

 استناد به نشريات در اينترنت: -

Laporte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. 
BMJ. 1995;  

310: 1387-90. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive. Accessed 
september 26, 1996 

 در استناد به منابع اينترنتي در انتها تاريخ دسترسي به منبع نيز قيد مي شود.

 استناد به منابع اينترنتي غير از نشريات: -

 مثال:

Hoffman DL. Health on the net foundation code of conduct for medical and 
health web sites. 1995. Available at: http://www.hon.ch/conduct.html. 
Accessed June 30, 1998. 

 :استناد به پايان نامه ها -4

 : 2مثال

پايان نامه دكتري داروسازي، “ . تاريخ شفاهي و مستندات دانشكده داروسازي تهران“ درويشي نژاد، حبيب اهلل. 

 .112-121. ص. 1181دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ 

 : 2مثال

داروسازي،  . پايان نامه دكتري" HPLCاستخراج و تعيين مقدار رفوكسيب به روش  "نبوي، معصومه السادات. 

 .15. ص. 1182دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ 



 


