دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فونت  B badr 21به صورت ) Bold

شماره صفحه

آیین نامه داخلی
نحوه نگارش و تدوین رساله Ph.D.

الف -مشخصات روی جلد رساله:
 جلد رساله  Ph.D.گالینگور به رنگ سورمهای به نقش کتان و چاپ طالیی رنگ میباشد.
 بر روی جلد به ترتیب آرم دانشگاه عبارت «دانشکده طب سنتی»« ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی»« ،رساله»« ،جهت دریافت درجه دکترای تخصصی « ،» .....Ph.D.عنوان،»:
«استاد (اساتید) راهنما»« ،استاد (اساتید) مشاور» و «نگارنده» درج شود .به عالوه در پایین سمت راست
«سال تحصیلی» و در سمت چپ «شماره رساله» قید شود( .پیوست )2

در تهیه صفحات پایاننامه از نرم افزار  Wordاستفاده نمایید.
ب) مشخصات صفحات داخلی رساله:
 صفحات فرعی به ترتیب شامل صفحه بسم ا ،...صفحه عنوان ،تقدیم و تشکر (در یک یا حداکثر دو
صفحه فونت نستعلیق)  ،چکیده فارسی ،چکیده انگلیسی و فهرست مندرجات باشد.
 صفحه عنوان :کلیه مندرجات روی جلد عینا در صفحه عنوان قرار گیرد.
 چکیدهها :شماره صفحات چکیده فارسی و انگلیسی با حروف ابجد مشخص شود .عنوان به فارسی و
انگلیسی نیز در چکیده ها بعد از عبارت چکیده فارسی یا انگلیسی آورده شود .متن چکیده انگلیسی با
فاصله خطوط  .2/5عبارت  Keywordو واژگان کلیدی  Boldباشد.
 فهرستها :بعد از چکیدهها ،فهرست مطالب ،فهرست جداول ،نمودارها و شکلها (در صورت لزوم) به
صورت جداگانه مشخص گردد.
 فهرست مطالب بدون سرصفحه ( )Headerو با فونت B Badr 21میباشد.
 حتما از فهرست مطالب اتوماتیک  Wordجهت درج فهرست مندرجات استفاده شود.
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 همچنین از فهرست جداول و اشکال اتوماتیک  Wordجهت درج فهرست جداول و اشکال استفاده
شود.

فهرست
فصل اول مقدمه

(21

2.............................................................) B Badr

فهرست
جدول شماره :2

(21

مطالب ()B Badr, Bold 21, center

جداول ()B Badr, Bold 21, crnter

126...........................................................................) B Badr

فهرست

شکلها ()B Badr, Bold 21, crnter

شکل شماره 51..................................................................................) B Badr 21( :2

فصلها با عنوان هر فصل (فصل اول :کلیات) میآید.
 عنوان محتویات هر فصل به صورت شماره گذاری بدون تورفتگی نوشته میشود .مثال:
فصل دوم :مواد و روشها
 2– 1مواد
 1-1روشها
 2-1-1محیط کشت برای تخمیر قندها
 شمارهگذاری کنار عنوانهای فهرست مطالب ،در داخل متن نیز به همان صورت درج شود.
در متن پایاننامه ها هرجا از منبعی استفاده نمودید با قرار دادن یک شماره ترتیبی در داخل پرانتز ،اطالعات
کامل آن منبع را در بخش منابع با همان شماره بیاورید .برای مرجع نگاری از روش  Vancouverدر

End

 noteو یا  ISo-096 Numerical Referenceدر  Wordاستفاده کنید تا به صورت اتوماتیک در منابع پایان
رساله نیز با همان شماره آورده شوند.
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نگارش متن
 هنگام تایپ حتما از  Styleاستفاده شود
 رعایت نیم فاصله در هنگام تایپ الزامی میباشد )No-Width Optional Break( .که در قسمت Symbol

تعریف میشود.
 فاصله خطوط  2انتخاب گردد.
 سرصفحه ( )Headerمتن موجود ،مالک عمل برای صفحات دارای سرصفحه ( )Headerمیباشد.
 متن اصلی با قلم  B Badrو فونت معمولی  21تایپ شود)Justify Low) ،
 در داخل متن ،تیترهای اول فصل در یک صفحه جداگانه با فونت نستعلیق ساده  ،02صفحه بدون
سرصفحه
 تیترهای دوم با قلم  B Badrو فونت )Space Before: 21( .16 Bold
 تیترهای سوم با قلم  B Badrو فونت )Space Before:20( .21 Bold
 تیترهای چهارم با قلم  B Badrو فونت )Space Before:21( .20 Bold
 تیترهای پنجم با قلم  B Badrو فونت )Space Before:21( .21 Bold
 متون و کلمات انگلیسی با قلم ( Times New Romanحروف اولشان به صورت بزرگ) و با فونت
معمولی  21تایپ شود .متنهای انگلیسی با فاصله خطوط  2/5تایپ شود (نظیر چکیده انگلیسی)
 نام علمی گیاهان ایتالیک باشد.
 تیترهای انگلیسی Times New Roman : Bold: 21 :
 کل متن بدون Indent

 در  Numberingیا  Bulletingتنظیم را از حالت  Tab ،به  Spaceتغییر دهید و همچنین در
 Numberingاز پرانتز به جای – یا نقطه استفاده کنید.
 فوت نوتها :بدون  ،Space 0 .superscriptفارسی  ،B Badr 51التین  ،50 Times New Romanخط
 separatorبه طور کامل

 جداول :عناوین جداول در باالی جداول سمت راست ،فارسی ،B Badr 21التین 22 Times New
( Space 0 ،Romanدر صورتیکه تیتر از یک خط بیشتر شد امکان کوچکتر شدن فونت امکانپذیر است)
 ردیف اول جدول  B Badr 51 Boldداخل کادر مشکی یا طوسی تیره – نوشته ها سفید.

 متن داخل جدول  B Badr 51یا ریزتر  ،از ارتفاع همگی  ، centerمتنهای فارسی داخل جدول راست
چین ،انگلیسیها چپ چین -تک کلمهای ها و عبارتها میتوانند وسط چین هم باشد.
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 نمودارها و شکلها :عناوین نمودارها و شکلها در پایین آورده شود .فارسی ،B Badr 21التین 22 Times
New Roman

 منابع :فاصله خطوط فارسی و انگلیسی  space ،5فارسی  space ،6انگلیسی 51
................................................................ ............................................................................................................................. )2
............................
....................................................................................................................................................... ..................................... )1
....................

 مقالههای مربوط به رساله در انتهای رساله قرار گیرد.
 فرم جلسه دفاع مربوط به کتابخانه تکمیل و در آخرین صفحه رساله قرار داده شود.
 پرینت یک رو( .در مورد پایان نامههای با تعداد صفحات  166به باال فقط برگههای دارای شماره صفحه با
رعایت حاشیه یکسان پرینت دو رو گرفته شود.
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تعریف  Styleنرمال فارسی
فارسیB badr 51 :
Lines: 5
Justify low
Befor:6 , after: 0

تعریف  Styleنرمال انگلیسی:
انگلیسیtimes :51 :
Lines: 5/1
تعریف  Styleعناوین فارسی
(  Headingمختلف)
تعریف  Styleبرای Foot note
فارسیB badr:51 :
التینTimes: 50 :

برداشتن  superscriptاز شمارهگذاریها
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مدارک الزم جهت ارائه رساله به کتابخانه:
 )1یک قطعه عکس
 )2چهار جلد رساله صحافی شده
 3 )3عدد  CDحاوی اطالعات کامل رساله با فرمت  Wordو Pdf

 )4رسید تحویل رساله به استاد (اساتید) راهنما
 )5برگه اصالحیه به امضای هیات قضات
 )6فرم تکمیل شده جلسه دفاع مربوط به کتابخانه
 )7برگه تسویه حساب از کتابخانه
 )8برگه تسویه حساب از آزمایشگاه
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پیوست 5

دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

رساله
جهت دریافت درجه دکترای تخصصی ....... Ph.D.

عنوان

.................................
.............
اساتید راهنما

................
................

استاد مشاور

..................
..................

نگارش

..................

سال تحصیلی .. -..

شماره پایاننامه... :

