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مقدمه

تحقیق ،دانشی است كه مستلزم شناخت اصول و قواعد و روشها است و پژوهشگر با فراگرفتن و قبول كرردن آن اصرول،
عالوه بر اعتبار بخشیدن به دستاوردهای تحقیقاتی خويش و دسرتیابی بره نتراي جديرد و ميیرد در سرايهی جسرتوو و كراوش
مستمر و بیوقيه ،چه بسا به تررمیم خطرا هرای پیشرین خرود يرا ديگرران نیرز توفیرق يابرد در نظرامهرای آموزشری و پژوهشری
دانشوويان و فارغالتحصیالن دورههای كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی به عنوان پژوهشگر شناخته میشوند
يکی از اهداف ارائه پايان نامه آشنايی دانشوويان گرامی با نحوهی نگارش و تنظریم مطالري يرو مو روم علمری اسرت در
اينوا تمام نکات الزم را نمیتوان بیان كرد ،اما برای ايواد هماهنگی بین پاياننامهها الزم است دانشوويان ،پايان نامه خود را
به زبان فارسی تنظیم نموده و نکات زير را در تهیهی پايان نامه رعايت نمايند
الف) ترتيب محتوی پايان نامه

 -5صيحهی روی جلد سمت راست (فارسی)
 -2صيحهی سيید (آستر بدرقه)
 -9صيحهی بسم اهلل الرحمن الرحیم
 -4صيحهی عنوان فارسی (طبق فرم پیوست)
 -1صورتولسه دفام از پايان نامه
 -6صيحهی تقديم (در صورت تمايل)
 -7صيحهی تقدير و تشکر
 -8صيحهی تأيیديهی صحت و اصالت نتاي
 -3صيحهی حق مالکیت مادی و معنوی و مووز بهره برداری از پايان نامه
 -51چکیده
 -55فهرست مطالي
 -52فهرست جدولها
 -59فهرست شکلها
 -54فهرست اختصارها
 -51فهرست عاليم و نشانهها (در صورت نیاز)
 -56واژه نامه
 -57فصل اول :كلیات
 -58فصل دوم :مروری بر مطالعات انوام شده
 -53فصل سوم :مواد و روشها
 -21فصل چهارم :يافتهها
 -25فصل پنوم :بحث ،نتیوهگیری و پیشنهادها
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 -22فهرست منابع
 -29پیوستها (در صورت وجود)
 -24چکیدهی انگلیسی
 -21صيحهی روی جلد سمت چپ (انگلیسی)  -طبق فرم پیوست
ب) شيوهی نگارش پايان نامه

 )5جلد پايان نامه :جلد از نوم گالینگور انتخاب و مندرجات روی آن بصورت زركوب چاپ شود رنگ روی جلد
برای پايان نامههای كارشناسی ارشد حتماً آبی تیره (سرمهای) و برای پايان نامههای دكتری حتماً مشکي و ترجیحاً از
نوم ساده انتخاب شود مشخصات عنوان پايان نامه بوز نام استاد (اساتید) مشاور بايد روی جلد حو شود در قسمت
عطف ،قسمتی از عنوان پايان نامه بهمراه سه نقطه ،نام و نام خانوادگی نويسنده و سال و ماه ،زركوب شود در
مولدهايی كه برای استاد  /اساتید مشاور تهیه میشود ،درج اسم يا اسامی آنها بر روی جلد گالینگور بالمانع است
 )2کاغذ و تايپ :كلیهی قسمتهای پايان نامه بايد روی كاغذ سيید مرغوب تايپ گردد ابعاد كاغذ ( 25×23/7كاغذ
 )A4میباشد تمامی متنها روی كاغذ يو رو تايپ شده و نوم قلم مورد استياده در تمامی متن يکنواخت و با اندازه
 54باشد فقط يکی از فونتهای  B Mitra ،B Lotus ،B Zar ،B Nazaninاستياده شود نوم قلم برای عنوانها و
تیترها میتواند متياوت انتخاب شود ( مثالً فونت  ) B Titrاز گذاشتن دونقطه در عنوانها،تیترها و زيرتیترها خوداری
شود برای نوشتن تمام مطالي انگلیسی از فونت  Times New Romanبا اندازه  52استياده شود
نکته مهم :ترجیحاً حداكثر تعداد صيحات پايان نامه بدون پیوستها برای مقطع كارشناسی ارشد  521صيحه و برای مقطع
دكتری  511صيحه باشد
 )9فاصلهگذاری و حاشيه بندی :تمام صيحات به صورت ساده و بدون استياده از كادر تايپ شوند استياده از سرصيحه
يا  Headerالزامی است سرصيحه شامل عنوان مکرر (قسمتی از عنوان پايان نامه ،حدود شش كلمه بدون سه نقطه) در
سمت راست و عنوان فصل در قسمت چپ می باشد فاصلهی سطرها در تمام متن پايان نامه برابر  5/1سانتی متر است
) ،(1.5 linesاما فاصلهی سطرها در چکیده (فارسی و انگلیسی) برابر  5سانتی متر ( )singleمی باشد
حاشیهی سمت راست و باال مساوی  9سانتی متر و حاشیهی سمت چپ و پايین برابر  2/1سانتی متر میباشد اين
حاشیه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود در صورتی كه در برخی موارد اندازه شکلها يا جدولها بزرگتر از
فضای داخل حاشیهها باشد ،با كوچو كردن آنها و يا با استياده از كاغذ ( A3بصورت تاخورده) حاشیه رعايت گردد
 )4شمارهگذاری صفحات :هیچکدام از صيحات قبل از فهرستها شماره گذاری نمیشوند صيحات «فهرستها» با
حروف ابود ( الف ،ب ،و ) شماره گذاری میگردند شماره گذاری با اعداد از اولین صيحه (مقدمه) آغاز میشود و
تا آخرين صيحه (تا آخرين برگ پايان نامه ،غیر از چکیده انگلیسی و صيحه عنوان انگلیسی) ادامه می يابد شمارهی
صيحه در پايین و در وسط قرار میگیرد فاصلهی شمارهی صيحه در حدود  5/1سانتی متر از لبهی پايین است
نکته :حروف ابود  :ابود  ،هوز ،حطی  ،كلمن  ،سعيض  ،قرشت  ،ثخذ  ،ظغ
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 )1شمارهگذاری فصلها ،بخشها :فصلها ،بخشها و زيربخشها به عدد شماره گذاری میشوند ،بطوری كه شمارهی
فصل در سمت راست و شمارهی بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 4-2-9بیان كنندهی زيربخش  4از بخش  2از فصل  9است
 5-4-2-9بیان كنندهی زيربخش  5از بخش  4از بخش  2از فصل  9است
نکته مهم :مابین شمارهها و نوشتار به جای نقطه و يا خط تیره ،دو فاصله ( )spaceايواد شود
 )6شمارهگذاری روابط رياضي و فرمولها :فرمولها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی كه در متن میآيند ،در
داخل پرانتز به عدد شماره گذاری میشوند ،به طوری كه شمارهی فصل در سمت راست و شمارهی فرمول بعد از آن
آورده میشود فرمول سمت چپ و شمارهی آن در سمت راست صيحه قرار گیرد
 )7صفحهی بسم اهلل :صيحهی بسم اهلل الرحمن الرحیم به شکل ساده و مشخصی صيحه آرائی گردد و از بکار بردن هر
گونه كادر و تزئینات مختلف خودداری شود
 )8صفحهی تقدير و تشکر :در صيحهی تقدير و تشکر از افرادی كه در به انوام رسیدن پايان نامه به نحو موثری همکاری
نمودهاند سپاسگزاری می شود چنانچه پايان نامه در قالي طرح پژوهشی و با دريافت كمو مالی از مراكز و
دستگاههای خاص انوام شده باشد ،ذكر نام مراكز تصويي كننده و تأمین كنندهی بودجه طرح و شماره و تاريخ
تصويي طرح الزامی است
 )3چکيده :هر پايان نامه با چکیده آغاز میگردد چکیده بخشی از پايان نامه است كه خواننرده را بره مطالعره آن عالقمنرد
میكند و يا از آن میگريزاند چکیده حداكثر در دو صريحه شرامل خالصرهای از مسرأله ،روش تحقیرق ،روش بررسری
(ابزار و مواد) ،يافتهها و بحث و نتیوهگیری است چکیده بايرد مختصرر و ميیرد باشرد و از كلری گرويی در ارايره نتراي
خودداری گردد نتاي بیشتر حوم چکیده را به خود اختصاص میدهد چکیده جدا از پايان نامه بايد به تنهايی مسرتقل
و گويا باشد در چکیده از ذكر منابع ،اشاره به جداول و نمودارها بايد اجتناب شود تمیز بودن مطلي ،نداشتن غلطهرای
اماليی يا دستور زبانی و رعايت دقت وتسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم ديگری است كه بايرد در نظرر گرفتره
شود چکیده به صورت فارسی و انگلیسی تهیه میشود خالصه فارسی و انگلیسی بايد با يکديگر مطابقت داشته باشرند
حداكثر تعداد كلمات چکیده  5111كلمه باشد چکیده انگلیسی ) (Abstractبا قلرم  Time New Romanو انردازه 52
نوشته میشود
نکته :كلمات كلیدی در انتهای چکیده آورده شود تعداد كلمات كلیدی حداكثر پن مورد میباشد
 )51واژه نامه :در صيحهی واژه نامه بايد معادل فارسی واژههای انگلیسی موجود در متن كه از مقاالت و متون انگلیسی
ترجمه و معادل سازی گرديدهاند ،نوشته شوند معموال واژههايی مورد نظر میباشند كه قبالً مصطلح نبودهاند صيحه
واژهنامه دو ستون دارد كه ستون چپ واژهی انگلیسی و ستون سمت راست ،مقابل هر واژه ،معادل فارسی آن نوشته
میشود واژهها به ترتیي حروف اليبای فارسی مرتي میشوند

4

 )55فصل اول :کليات

در ابتدای اين فصل شرح كلی مسأله ،اهمیت مو وم ،روشها و متدلوژیهای مرسوم در مقايسه با روش حا ر،
اشارهی كلی به جنبههای جديد پايان نامه ،اهداف ،فر یهها و سئوالها بیان میشود سپس مطالي كلی علمی در زمینه
مو وم ،چهارچوب نظری و پنداشتی مو وم پژوهشی نوشته میشود
 )52فصل دوم :مروری بر مطالعات انجام شده

بررسی متون و سابقه مو وم ( ،)Literature Reviewشامل مروری بر مطالعات و تحقیقات مرتبط با تحقیق حا ر در
ايران و جهان
 )59فصل سوم :مواد و روشها

به نوم مطالعه ،كلیهی روشهای مورد استياده در تحقیق ،جدول متغییرها ،روشهای انتخاب نمونه و نمونهبرداری،
مواد ،وسايل و تکنیوها و آزمايشهای مورد استياده اشاره میشود همچنین در اين فصل روشهای آماری توزيه و
تحلیل و توصیف نتاي آورده میشود
 )54فصل چهارم :يافتهها

در اين فصل نتاي حاصل از تحقیق به صورت جدول و نمودار (بهمراه تو یح مختصر) و همچنین متن به طور مشخص
و مرتي بر اساس روش اجرای تحقیق ارايه میگردد از ارايهی تحلیل و بحث در اين فصل خودداری شود
 )51فصل پنجم :بحث ،نتيحهگيری و پيشنهادها

در اين فصل در رابطه با نتاي حاصل از تحقیق بحث میگردد همچنین با نتاي محققین ديگر مقايسه و بحث میشود
مقايسه نتیوههای بدست آمده با هدفهای از قبل تعیین شده و دستیابیهای نوين در اين جا ذكر میشوند و مورد
توزيه و تحلیل قرار میگیرند محقق جهت بیان چالشها و نیازهای پژوهشی آينده در قالي پیشنهاد برای تحقیقات
بعدی ،به طرح چند مو وم در راستای تحقیقات خود میپردازد در اين فصل ذكر محدوديتهای زمانی ،توهیزاتی،
تکنیکی و سئواالت و فر یات كه ارتب اط نزديکی با اين پژوهش داشته و امکان پاسخ يا اجرای آنها فراهم نشده است
حايز اهمیت است
 )56جدولها ،شکلها :جدولها ،نمودارها وتصويرها بايد خوانا ،مرتي و مستقل باشند هر جدول ،نمودار و تصوير بايد
بدون نیاز به مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد ويافتههای موجود در آن قابل توزيه ،تحلیل و
ارزيابی باشد در بسیاری از مواقع ،محتوای جدولهای كوچو را می توان در متن گنواند اگر مطالي تکراری در
جدول وجود دارد می توان آنها را نیز بطور خالصه در متن ذكر كرد از آنوا كه نوشتن جدول وقت بیشتری میگیرد،
رعايت اخ تصار در اندازه ،ترتیي و سازماندهی جدول بايد از نکات اصلی مورد نظر در طراحی نتايوی باشد جدول
نبايد مس تقیماً از خروجی نرم افزارها كپی شود ،بلکه الزم است با فرمت فارسی در نرم افزار  Wordطراحی و تکمیل

شود ترجیحاً فرمت جدولها بدون خطوط سطر و ستون و بصورت  Table list 3باشند

هر جدول دارای شماره و عنوان است پاورقی و عاليم اختصاری ممکن است در بعضی جدولها روری باشند
شمارهی جدول اصوالً بطور مسلسل و با ذكر شمارهی فصل و شمارهی جدول در وسط باالی جدول نوشته میشود
(مابین شماره جدول و عنوان جدول به جای استياده از نقطه و يا خط تیره ،دو فاصله ( )spaceايواد شود) عنوان
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جدول بايد مختصر ،ميید و كامل باشد بهتر ا ست مطالي در متن گنوانده شوند بسیاری از مطالعات امروزی،
بخصوص با میکروسکوپ الکترونیکی ،نیاز به ارائه تصاوير دارند استياده از عکس زمانی موثر است كه عکس به
خوبی مطلي مورد نظر را در معرض ديد خواننده قرار دهد اگر مطلي مورد نظر را میتوان از طريق جدول يا نمودار
ارائه داد ،شايد نیاز به ارائه تصوير نباشد همهی نمودارها ،تصاوير و طرحهای شماتيک تحت عنوان شکل ارايه

ميگردند شمارهی شکل بطور مسلسل و با ذكر شمارهی فصل و شمارهی شکل در وسط پايین شکل نوشته میشود
(مابین شماره شکل و عنوان شکل به جای استياده از نقطه ،دو فاصله ( )spaceايواد شود) از تکرار محتويات جدولها
و شکلها در متن خودداری شود همچنین از ارايهی دادهها هم در جدول و هم بصورت شکل خودداری شود
نکته مهم :در انتهای عنوان جدولها و شکلها ی اقتباس شده از مراجع ديگر شماره مرجع يا مراجع در داخل كروشه
آورده شود
 )57نحوهی ارجاع منابع در متن :الزم است در متن به كلیهی منابعی كه مورد استياده قرار میگیرد ،اشاره شود چنانچه
در داخل متن از يو منبع مطلبی نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمهی جمله و قبل از نقطه در داخل کروشه شمارهی
مرجع ذكر میگردد نحوهی ارجام در متن به روش ونکوور ) (Vancouverمیباشد
سبو ونکوور:
 مراجع به ترتیبی كه در متن میآيند شماره گذاری میشوند (برای هر مرجع يو عدد اختصاص میيابد)
 در اين روش مراجع به ترتیي شماره در فهرست منابع ذكر خواهد شد (نه بر حسي حروف اليبا)
 چنانچه منبعی به دفعات در يو متن مورد استياده قرار گیرد همان شمارهی استناد اول دوباره ذكر میشود و تغییری
در شماره استناد آن داده نمی شود
 وقتی در يو محل در متن به منابع متعددی استناد میشود ،از خط فاصله ( ) -برای توالی اولین عدد و آخرين عدد
و از ويرگول ( )،برای جداسازی شماره متعدد استياده میشود مثال)7،1،9-3( :
 )58فهرست منابع:

 تمام منابع مورد استياده در پايان نامه بايد به زبان انگلیسی تنظیم شود
 تاكید میگردد كه در مورد منابع فارسی از ترجمه انگلیسی و مشخصات ذكر شده منبع مربوطه به زبان انگلیسی
استياده شود و در انتهای آن عبارت ( )In Persianدر داخل پرانتز نوشته شود
 از بکارگیری خالصه مقاالت به عنوان منابع پرهیز شود
 مقاالت چاپ شده يا آنهايی كه برای چاپ پذيرفته شده انتخاب گردند اگر مقاله برای چاپ پذيرفته شده ولی هنوز
چاپ نشده است بايد هنگام اشاره به آن پس از نام موله مربوطه عبارت ( )In pressدر داخل پرانتز ذكر شود
 در صورتی كه از منبع اينترنتی استياده شده باشد ،آدرس كامل ) (URLآن نوشته شود
 درصورتی كه تعداد نويسندگان بیش از  6نير باشد ،مشخصات  6نويسندهی اول به طور كامل نوشته شده و پس از
آن عبارت " "et al.آورده شود بديهی است اگر تعداد نويسندگان برابر يا كم تر از 6نير بود ذكر مشخصات
تمامی آنان رورت دارد
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 و غیره بالمانع است مشروط بر اينکه دقیقاً مطابق باEnd note  وReference manager  استياده از: نکته مهم
فرمت فهرست منابع كه ذيل آمده است تنظیم شده باشد
 مقاله چاپ شده در موله
:ترتیي نوشتن مشخصات مقاالت
نام خانوادگی نويسنده ر فاصله ر حرف اول نام كوچو نويسنده ر نقطه ر عنوان مقاله ر نقطه ر نام موله (تأكید میشود نام
موله بصورت گسترده و نه به اختصار نوشته شود) ر نقطه ر سال انتشار داخل پرانتز ر نقطه كاما ر شماره جلد ر شماره موله
(داخل پرانتز) ر دونقطه ر شماره صيحات ر نقطه
Jafari MJ, Shafiei B, Rezazadeh Azari M, Movahhedi M. Occupational exposure to welding fumes using
different ventilation scenarios. International Journal of Occupational Hygiene. 2010;(9)2:1-5.

: مقالهی ارايه شده در همايشهاYavari P, Abadi A, Mehrabi Y. Mortality and changing epidemiological trends in Iran during 1979-2001
with emphasis on cancer. Proceedings of the International Symposium on Predictive Oncology and
Intervention Strategies; 2004 Feb. 7-10; Nice, France. P. 325-329.

 كتاب
Crittenden JC, Rhodes TR, Hand DW, Howe KJ, Tchobanoglous G. Water treatment: principles and
design. 2nd ed. New Yourk: John Wiley & Sons Inc; 2005. p. 200-215.

 بخشی يا فصلی از كتابی كه به وسیله يو يا چند نويسنده نوشته شده است
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.

 پايان نامه
Fearing DA. Process options for the water treatment of humic rich waters [dissertation]. School of Water
Sciences: Cranfield University, 2004. p. 56-71.

: نحوهی نوشتن مطالي اينترنتی و وب سايت ها به عنوان مرجع
:در صورتی كه قسمتی از وب سايت به عنوان مرجع باشد به صورت مثال زير در فهرست منابع وارد خواهد شد
 ر تاريخ مشاهده صيحهAvailable from: نويسنده ر عنوان صيحه (مدرک) ر سال انتشار ر عنوان وب سايت ر درج عبارت
Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available from:
http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul. 30, 2003.

 در همان محل اشاره گرديده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد،در صورتی كه كل وب ساي ت به عنوان مرجع باشد
( نوشته شودAccessed)  تاريخ مراجعه،تاكید میگردد مانند مثال باال در انتهای مرجع نويسی اينترنتی
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ج) آماده سازی و صحافي

پس از برگزاری جلسه دفام و انوام اصالحات الزم و نیز تايید محتوی اصالح شده پايان نامه از لحاظ علمی و مطابقت دقیرق
نگارش آن با راهنمای حا ر توسط استاد (اساتید) راهنما ،بايد به تعداد كافی از مولرد پايران نامره صرحافی شرود عرالوه برر
جلدهای مورد نیاز دانشوو ،استاد/اساتید راهنما ،استاد/اساتید مشاور يرو نسرخه از پايران نامره بررای نگهرداری در كتابخانره
دانشکده به همراه يو نسخه الکترونیکی با فرمتهای  Wordو  PDFكه همه فصلها و مطالي پايان نامه بصورت يو فايل
يکپارچه باشد بر روی  CDعیناً مطابق با پايان نامهی مولد مورد نیاز است دانشوويانی كره محرل اجررای پايران نامرهی آنهرا
يکی از مراكز تحقی قاتی يا حمايت كننده مالی باشد ،بايستی يو نسخه چراپی ديگرر بره مركرز مربوطره تحويرل دهنرد تمرام
نسخههای صحافی شده بايستی از هر جهت يکسان باشند
د) نگارش مقاله

انتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان نامه بصورت چاپ در نشريات علمی يرا ارايره در مورامع علمری بايرد برا نرام دانشرگاه
(مقالهی شرط دفاع ،فقط و فقط در صورتي پذيرفته خواهد شد که آدرس يا  Affiliationبطور دقيق

و

بدون هيچگونه اشتباه تايپي درج شده باشد .در غير اينصورت مجوز دفاع صادر نخواهد شد) بوده و اسرتاد
راهنما نويسنده مسئول (ترجیحاً) يا اول مقاله باشند در مقاالتی كره پرس از دانرشآمروختگی بصرورت تركیبری از اطالعرات
جديد و نتاي حاصل از پايان نامه نیز منتشر میشود نیز بايد نام دانشگاه درج شود الزم است اساتید محتررم راهنمرا و مشراور
قبل از ارسال ،پذيرش يا چاپ مقاله كلیهی محتوای آن را تأيید و در صورت وجود هر گونه مشکل نسربت بره توقرف رونرد
اقدام نمايند
برای دانشجويان کارشناسي ارشد:

مصوبه شصت و دومین جلسهی مورخ  34/51/21شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی:
 ارسال مقاله ( )Submissionبرای موالت علمی پژوهشی داخل يا خارج قبل از دفام اجباری است (شرط دفرام
می باشد) و حدكثر نمره پايان نامه  58نمره می باشد
 گواهی تايید ( )Acceptanceيا چاپ مقاله به شرح زير نمره داده می شود
 5در موالت نمايه شده در  PubMed ،ISI:WOSو يا  2 : Scopusنمره
 2در موالت غیر از بند فوق 5 :نمره
برای دانشجويان دکتری:

تبصره  1ماده  49آيین نامه آموزشی دكتری تخصصی :دانشووی دوره دكتری تخصصی ( )PhDهنگرامی موراز بره دفرام از
پايان نامهی تحقیقاتی خود می باشد كه حداقل يو مقاله به زبان انگلیسی ار كار تحقیقاتی مرتبط با مو وم پايان نامره را بره
عنوان نويسنده اول يا مسئول در يو مولهی نمايه شده در  ISI ،PubMedبه چاپ رسانده يا گرواهی پرذيرش آن را اخرذ
نموده باشد
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توجه :كلیه دانشوويان محترم دكتری تخصصی ( )PhDپس از تصويي پروپوزال پايران نامره در شرورای تحصریالت

تکمیلی جهت اطالم از تعداد مقاله هايي كه بر حسي مقررات جراری دانشرگاه بررای دفرام يرا تسرويه حسراب
متعهد می باشند به مراجع ذيربط از قبیل استاد محترم راهنما ،تحصیالت تکمیلی و يا معاونت پژوهشی دانشرکده
مراجعه نمايند

آدرس ( )Affiliationدر مقاله فارسي:

گروه

 ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ايران

آدرس ( )Affiliationدر مقاله انگليسي:
Department of ……., School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

نکته مهم :در قسمت تشکر و قدردانی ( )Acknowledgementباید ذکر شود :این مقاله حاصل (بخشی از) نتایج
پایان نامهی مقطع کارشناسی ارشد  /دکتری تخصصی در دانشکدهی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتتی
میباشد .در صورت حمایت مالی ،شماره طرح و نام معاونت (آموزشی یا پژوهشی دانشگاه) یتا ستازمان مربتوط
ذکر شود .در ادامه ،از افراد یا سازمانهای دیگر تشکر و قدردانی گردد

توجه :دانشوويان محترم جهت درج صحیح آدرس يا  Affiliationاساتید محترم راهنمرا و
مشاور كه عضو مرکز تحقيقات می باشند ،حتماً هماهنگی الزم را با آنان بعمل بیاورند

مركز تحقیقات كنترل عوامل زيان آور محیط و كار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ايران
Environmental and Occupational Hazards Control Research Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
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پیوست  :5صيحهی روی جلد (فارسی)

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی و ردمانی شهید بهشتی
دادکشنه بهداشت

پایان انهم
ربای ردیافت ردهجی کارشناسی ارشد  /دکتری )(PhD
رد رشتهی ................
عنوان
----------------------------------------------------------------------------------------

استاد (اساتید) راهنما
--------------

نگارش
----------ماه سال
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پیوست  :2صيحهی عنوان فارسی

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی و ردمانی شهید بهشتی
دادکشنه بهداشت

پایان انهم
ربای ردیافت ردهجی کارشناسی ارشد  /دکتری )(PhD
رد رشتهی ................
عنوان
----------------------------------------------------------------------------------------

استاد (اساتید) راهنما
-------------استاد (اساتید) مشاور
----------------------نگارش
----------ماه سال
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 صيحهی عنوان انگلیسی:9 پیوست

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
School of Public Health

Thesis submitted for the degree of MSc (PhD) in ……………………………

Title
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supervisor
Dr.---------------------

Advisor (s)
Dr.-------------------

By
----------------------------

Month-Year
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) صيحهی روی جلد (انگلیسی:4 پیوست

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
School of Public Health

Thesis submitted for the degree of MSc (PhD) in ……………………………

Title
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supervisor
Dr.---------------------

By
----------------------------

Month-Year
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پیوست  :1صيحهی تأيیديهی صحت و اصالت نتاي

باسمه تعالی
تاييديهی صحت و اصالت نتايج

اينواني

دانشووی رشتهی

مقطع

به شمارهی دانشوويی

تايید مینمايیم

كه كلیهی نتاي اين پايان نامه حاصل كار اينواني و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخهبرداری شده از آثار
ديگران را با ذكر كامل مشخصات منبع ذكر كردهام در صورت اثبات خالف مندرجات فوق ،به تشخیص دانشگاه مطابق با
وابط و مقررات حاكم (قانون حمايت از حقوق موليان ،م صنيان و قانون ترجمه و تکثیر كتي نشريات و آثار صوتی،
وابط و مقررات آموزشی ،پژوهشی و انضباطی ) با اينواني رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعتراض در خصوص
احقاق ،حقوق مکتسي و تشخیص و تعیین تخلف و موازات را از خويش سلي میكنم
در من مسئولیت هر گونه پاسخگويی به اشخصاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صالح (اعم از اداری و
قضايی) بر عهدهی خودم خواهد بود و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در اين باره نخواهد داشت

نام و نام خانوادگی دانشوو
تاريخ و امضاء
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پیوست  :6صيحهی حق مالکیت مادی و معنوی و مووز بهره برداری از پايان نامه

حق مالكيت مادی و معنوی و مجوز بهره برداری از پايان نامه

نظر به اينکه چاپ و انتشار پايان نامههای تحصیلی دانشوويان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مبین بخشی از
فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه است بنابراين حقوق مادی و معنوی پاياننامههای مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه
است و هر گونه بهرهبرداری از آن بايد با ذكر نام دانشگاه و رعايت آيیننامهها و دستوالعملهای مصوب دانشگاه باشد
نسخه برداری (به هر روش) چه از متن كامل يا از استخراج تنها با هماهنگی استاد راهنما و نويسنده ثبت شده و بر اساس
دستور العمل كتابخانهی مركزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امکان پذير است تکثیر نسخههای بیشتر به هر شکل از
كپیهای موجود ،بر اساس اين دستور العمل بدون اجازه كتبی امکان پذير نیست
انتشار مقاله يا مقالههای مستخرج از پايان نامه بصورت چاپ در نشريات علمی يا ارايه در موامع علمی بايد با نام دانشگاه
بوده و استاد راهنما نويسنده مسئول (ترجیحاً) يا اول مقاله باشند در مقالههايی كه پس از دانشآموختگی بصورت تركیبی از
اطالعات جديد و نتاي حاصل از پايان نامه نیز منتشر میشود نیز بايد نام دانشگاه درج شود الزم است اساتید محترم راهنما
و مشاور قبل از ارسال ،پذيرش يا چاپ مقاله كلیهی محتوای آن را تأيید و در صورت وجود هر گونه مشکل نسبت به توقف
روند اقدام نمايند
ثبت اخترام و تدوين دانش فنی و يا ارايهی يافتهها در جشنوارههای ملی ،منطقهای و بین المللی حاصل نتاي مستخرج از
پايان نامه بايد با هماهنگی استاد راهنما انوام گیرد
استياده از پايان نامه در مقالهها و يا هر نوشته علمی منوط به ذكر منبع می باشد

نام و نام خانوادگی دانشوو
تاريخ و امضاء
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