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شرح روی جلد و صفحه عنوان
الف -مشخصات روی جلد رساله و صفحه عنوان فارسی
 برای تایپ مطالب روی جلد و صفحه عنوان فارسی از قلم  B Titrاستفاده گردد.
ترتیب قرارگرفتن مطالب روی جلد عبارت است از:
 )1آرم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :به طول و عرض  3سانتیمتر ،فاصله لبه باالیی آرم از لبه فوقانیصفحه  2/5سانتیمتر
 )2نام دانشکده 1 :سانتیمتر پائینتر

از آرم ،با فونت B Titr 12

 )3نام دانشگاه 2 :سانتیمتر پائینتر

از آرم با فونت B Titr 12

 )4عبارت رساله 4 :سانتیمتر پائینتر

از آرم با فونت B Titr 12

 )5عبارت

جهت دریافت درجه دکترای تخصصی  Ph.D.نام رشته5 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونتB Titr12

 )6عبارت عنوان7 :

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونتB Titr12

 )7عنوان رساله 8 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت ( B Titr 26حداکثر در دو خط .در صورت طوالنی بودن سایز کوچکتر شود)
 )8عبارت استاد راهنما یا اساتید راهنما 10 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت
 )9نام استاد راهنمای اول 11 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت
 )10نام استاد راهنمای دوم 12 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت

B Titr 16
B Titr 16

 )11عبارت استاد مشاور یا اساتید مشاور 14 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت
 )12نام استاد مشاور اول 15 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت

B Titr 16

 )13نام استاد مشاور دوم 16 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت

B Titr 16

 )14عبارت نگارش 19 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت
 )15نام نگارنده دکتر 20 :....

B Titr 12

B Titr 12

B Titr 12

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت B Titr 16

 )16عبارت سال تحصیلی ( ....راست چین) شماره رساله... :

(چپ چین) 22 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت B Titr 12

(پیوست )1

2

ب -مشخصات پشت جلد رساله و صفحه عنوان انگلیسی
 برای تایپ مطالب روی جلد و صفحه عنوان انگلیسی از قلم  Times New Romanاستفاده گردد.
 در صفحه عنوان انگلیسی فاصله بین خطوط  1/5تعریف شود.
ترتیب قرارگرفتن مطالب روی جلد عبارت است از:
 )1آرم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی :به طول و عرض  3سانتیمتر ،فاصله لبه باالیی آرم از لبه فوقانیصفحه  2/5سانتیمتر
)2

نام دانشکده 1 )School of Traditional Medicine( :سانتیمتر پائینتر از آرم ،با فونت Times New Roman 12 Bold

 )3نام دانشگاه 2 )Shahid Beheshti University of Medical Science( :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت

Times New Roman 12

Bold

 )4عبارت  4 :Dissertationسانتیمتر پائینتر

از آرم با فونت Times New Roman 12 Bold

 )5عبارت ) In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree (Ph.D.نام رشته5 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت
Times New Roman 12 Bold

 )6عبارت 7 :Title

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونتTimes New Roman 12 Bold

 )7عنوان رساله 8 :سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت ( Times New Roman 20 Boldحداکثر در دو خط .در صورت طوالنی بودن سایز
کوچکتر شود)
)8

عبارت 10 :Supervisor/sسانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 12 Bold

 )9نام استاد راهنمای اول11 :

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 14 Bold

 )10نام استاد راهنمای دوم12 :

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 14 Bold

 )11عبارت 14 :Advisor/sسانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 12 Bold

 )12نام استاد مشاور اول15 :

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 14 Bold

 )13نام استاد مشاور دوم16 :

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 14 Bold

 )14عبارت  19 :Byسانتیمتر پائینتر
 )15نام نگارنده دکتر 20 :....

از آرم با فونت Times New Roman 12 Bold

سانتیمتر پائینتر از آرم با فونت Times New Roman 14 Bold

 )16عبارت ( ... Yearراست چین) عبارت ( :... :Registration Numberچپ چین) 22سانتیمتر پائینتر از آرم با
Roman 12 Bold

(پیوست)2

3

فونت Times New

مشخصات ظاهری رساله
جنس :صحافی گالینگور
رنگ جلد :سورمهای کتان
متن روی جلد :چاپ طالیی (پیوست )1
متن پشت جلد :چاپ طالیی (پیوست )2
عطف( :فونت  ،B Titrسایز متناسب با قطر رساله)
نام دانشجو

عنوان رساله

شماره رساله

کلیات نگارش رساله
 نگارش رساله در نرم افزار  Wordصورت میگیرد.
 اندازه کاغذ:

A4

 حاشیه باال 2/5 :سانتیمتر
حاشیه پایین 3 :سانتیمتر
حاشیه چپ 2 :سانتیمتر
حاشیه راست 3 :سانتیمتر
 فاصله ( Headerسرصفحه)1/27 :
 فاصله خطوط1 :
 سرصفحه ( )Headerدر متن رساله به صورت زیر نوشته شود:
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

(فونت  B Badr 12به صورت )Bold

شماره صفحه

 پرینت یک رو گرفته شود .در مورد رسالههای باالی  200صفحه فقط برگههای دارای شماره صفحه با رعایت حاشیه یکسان پرینت دو رو
گرفته شود.
 متن اصلی با قلم  Space Before 6 ،B Badr 14و حالت  Justifyتایپ شود.
 کل متن بدون تورفتگی ( )Indentباشد.
 رعایت نیمفاصله ( )No-Width Optional Breakدر هنگام تایپ الزامی میباشد.
 همواره عالئم نگارشی نظیر نقطهها ،ویرگولها و غیره به حرفقبل خود میچسبد و پس از آنها یک فاصلهخالی الزم است.
 کلمات انگلیسی درون متن با فونت ( Times New Roman 12حرف اول به صورت بزرگ) تایپ شود.
 نام علمی موجودات زنده مانند میکروبها ،گیاهان به صورت ایتالیک نوشته شود.
 در  Numberingبه جای نقطه و یا – از پرانتز استفاده نمایید.
 در  Numberingیا  Bulletingتنظیم فاصله را از  Tabبه  Spaceتغییر دهید.
 به هیچ عنوان اعداد اعشاری فارسی را برعکس تایپ نکنید.
 درون متن فارسی میتوانید به جای استفاده از واحدهای اختصار انگلیسی از واحدهای فارسی استفاده نمایید.
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ترتیب و نحوه ارائه صفحات داخل رساله
صفحات به ترتیب شامل:

 )1صفحه بسم ا...
 )2صفحه عنوان فارسی (پیوست )1
 مندرجات صفحه عنوان عینا مطابق مندرجات روی جلد تهیه و تنظیم میشود
 )3صفحهی حق چاپ و نشر (پیوست )3
 )4صفحهی اظهارنامه فارسی (پیوست )4
 )5تقدیم و تشکر
 بدون سر صفحه ()Header
 در یک یا حداکثر دو صفحه فونت نستعلیق سایز 25
 در صورتی که رساله ،حاصل اجرای یک طرح تحقیقاتی مصوب بوده و بودجهی آن توسط سازمان یا مرکز خاصی تامین شده باشد ،الزم
است شماره طرح تحقیقاتی مرکز تامینکننده بودجه طرح ،قید گردد.
 )6چکیده فارسی
 شامل سرصفحه ( )Headerبا شمارهگذاری صفحات به صورت ابجد
 کلمه "چکیده فارسی" ()Space Before: 6( )B Badr 16
 عنوان کامل رساله)B Badr 14 Bold( :
 متن چکیده حداکثر از یک صفحه تشکیل شده و دارای بخشهای "سابقه و هدف"" ،روش بررسی"" ،یافتهها" و "نتیجهگیری" باشد.
در "سابقه و هدف" عالوه بر ذکر مختصری از سابقه موضوع ،هدف کلی مطالعه ذکر شود" .روش بررسی" حاوی روشهای اصلی مطالعه
(انتخاب افراد و گروهبندی داوطلبین ،حیوانات آزمایشگاهی و روش مشاهده آزمایشگاهی باشد .بخش "یافتهها" حاوی یافتههای اصلی
مطالعه و مسائل آماری آنها باشد .در بخش "نتیجهگیری" بر یافتههای جدید و مهم تحقیق تاکید شود.
 در چکیده از اشاره به تاریخچه ،زمینه تحقیق ،توصیف تکنیکها و ذکر منابع خودداری گردد.
" واژگان کلیدی" نیز در خط آخر چکیده به صورت  Boldتایپ شود و متناسب با محتوای متن بین  3الی  6کلیدواژه انتخاب شود.
 )7فهرست مطالب ،فهرست جداول ،فهرست اشکال ،فهرست نمودارها ،فهرست اختصارات
 صفحات فهرستها بدون سر صفحه ( )Headerو شماره گذاری میباشد.
 حتما برای تمامی فهرستها ،به جای فهرست دستی ،از فهرست اتوماتیک  wordجهت درج فهرست مندرجات استفاده شود.
 تمامی تیترهای اصلی درون متن در فهرست درج میگردد.
 عبارت "فهرست مطالب ،فهرست جداول ،فهرست اشکال ،فهرست نمودارها" ،B Badr 14 Bold :محل قرارگیری  Centerمیباشد.
 متن فهرست B Badr 14 :بدون تورفتگی درج گردد.
 فهرست اختصارات :به ترتیب الفبای التین (کلمات التین با فونت )Times New Roman 12
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 )8متن اصلی رساله

ساختار متن اصلی
از ابتدای صفحه متن اصلی رساله تا انتهای آن ،دارای شمارهگذاری جداگانه بوده و با استفاده از اعداد شمارهگذاری شود.
متن اصلی رساله دارای فصلهای زیر میباشد:
 فصل اول :مقدمه
 فصل دوم :مروری بر مطالعات انجام یافته
 فصل سوم :مواد و روشها
 فصل چهارم :یافتهها
 فصل پنجم :بحث ،نتیجه نهایی و پیشنهادات
 فهرست منابع
فصل اول :مقدمه
این فصل شامل بخشهای بیان مساله ،اهداف و سواالت/فرضیات میباشد.
 بیان مساله :در این بخش به طور مختصر با ذکر منبع به پیشینهی انجام کار اشاره کرده ،نارساییهای موجود در زمینه موضوع را بررسینموده و ضرورت انجام کار بیان شود .همچنین دالیل استفاده از روش منتخب ،مزایا و محدودیتهای آنها معرفی و ارزیابی شود.
 اهداف :اهداف اصلی و فرعی به همان ترتیبی که در پروپوزال طراحی گردیده است در این بخش درج گردد. سواالت و فرضیات :سواالت و فرضیات به همان ترتیبی که در پروپوزال طراحی گردیده است در این بخش درج گردد.فصل دوم :مروری بر مطالعات انجام یافته
 در این فصل به جزئیات بیشتری از مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع رساله در داخل و خارج از کشور پرداخته میشود و همچنینبیشتر از مقاالت معتبر و به روز استفاده شود.
فصل سوم :مواد و روشها
در این فصل ،روشهای اجرایی که در طول تحقیق به کار گرفته شدهاند ،به طور کامل معرفی میگردند .این موارد عبارتند از:
 )1مواد و تجهیزات با مشخصات کامل مانند نام شرکت تولیدکننده یا شرکت سازنده مواد مصرفی و ...
 )2جامعه مورد مطالعه و معیارهای ورود و خروج از مطالعه (در صورتی که به موضوع مطالعه مرتبط باشد)
 )3روش نمونهگیری و تعداد نمونه (در صورتی که شامل مطالعه باشد)
 )4رعایت اصول اخالقی پژوهش :در صورتی که مطالعه بر روی انسان ،حیوان آزمایشگاهی و یا نمونههای بیولوژیک سلولی و بافتی انجام
گرفته شده ،موضوع اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنیها و چگونگی رعایت اصول اخالقی ذکر شود.
 )5روش تجزیه و تحلیل آماری :این روشها با جزییات کافی بیان شوند .اشاره به نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل آماری ،ضروری است؛
ولی کافی نیست .برای هر یک از متغیرهای تحقیق ،آزمون آماری به کار گرفته شده قید شود( .در صورتی که شامل مطالعه باشد)
 )6متغیرها (تعریف عملی و مقیاس اندازهگیری)
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*به طور کلی ،در این فصل:
-

جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی ،منجمله گروه شاهد) به وضوح بیان گردد .مکان و زمان انجام
مطالعه ذکر گردد .سن ،جنس و سایر مشخصات مهم نمونهها ،اعالم شوند.

-

از به کار بردن عناوین کلی مانند گردآوری اطالعات ،تهیه نمونههای آزمون ،انجام آزمایش و  ...خودداری گردد.

-

اقدامات انجام شده ،با توضیحات کافی بیان شوند؛ در حدی که سایر پژوهشگران بتوانند نتایج را بررسی و بازیابی کنند و یا در صورت
تمایل ،پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند .در صورت لزوم ،به روشهای مشخص و تعریف شده ارجاع داده شود (از جمله روشهای
آماری) .روشهای جدید یا تعدیل یافته ،توضیح داده شوند (دالیل استفاده از روش منتخب بیان گردد ،مزایا و محدودیتهای آنها ارزیابی
شود).

-

کلیه داروها و فرآوردههای شیمیایی مورد استفاده ،مشخص شده و مواردی همچون نام ژنریک ،دوز و طریقه مصرف ،بیان گردند .شواهد
الزم برای حساسیت و اختصاصیت روشهای آزمایشگاهی ارائه گردد.

-

گزارش کارآزماییهای بالینی تصادفی شده ،باید اطالعاتی راجع به همه عناصر مهم تحقیق ،ارائه کند؛ از جمله پروتکل تحقیق (جمعیت
تحقیق ،اقدامات ،نتایج ،منطق آماری با ماخذ) ،تعیین نوع مداخالت (روشهای تصادفیسازی ،مخفی کردن گروههای درمانی مختلف) و
روش کور ( )Blindکردن تحقیق.

-

واحدهای اندازهگیری :تمام اندازهگیریها ،در سیستم متریک (سیستم بینالمللی واحدها )SI ،گزارش شوند.
فصل چهارم :یافتهها
-

این فصل حاصل تحقیق دانشجو می باشد و سؤاالت ،اهداف و فرضیاتی که دانشجو و استاد راهنما در پروپوزال طراحی کردهاند در این
فصل جواب آنها داده می شود .در این راستا معموالً از جداول و نمودارها استفاده میشود .البته ضروری است یافتهها در ابتدا با جمالت
ساده و روا ن بیان شده و برای بیان جزئیات در متن نیز ،به جداول و نمودارها استناد شود .این فصل به بیان یافتهها اختصاص دارد نه
تفسیر آنها لذا باید صرف ًا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی که پیشتر در پروپوزال طراحی شده بود ،بیان گردد و از
تناقضگویی پرهیز شود.

-

در این فصل ،تمام نتایج حاصل از تحقیق ،با ترسیم نمودار ،جداول و ارائه شکلها و تصاویر بدون بحث و قضاوت ذکر میشود .جداول و
شکلها باید گویا و با توضیح کافی باشند؛ به گونهای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند استنباط کافی از آنها داشته باشد .در ضمن،
دربرگیرنده یافتههای مربوط به تمامی اهداف مطالعه باشد.

-

بر رعایت اصول اخالقی پژوهش در هنگام اعالم نتایج نیز تاکید اساسی میشود .به منظور محافظت از حقوق بیماران و پروژههای پژوهش
به اینکه بیماران حق حفظ اسرار خویش را دارند ،اطالعات هویتی نباید در نوشتهها ،عکسها و شجرهنامهها منعکس شوند .جزئیات
هویتی ،اگر ضروری نباشند باید حذف شوند؛ اما نباید اطالعات مربوط به بیمار را تغییر داد یا به شکل کاذب نمایش داد تا شناسایی
نشود .در مطالعاتی که از نوع کارآزمایی بالینی هستند ،مشخصات بیماران (منجمله اسامی بیماران ،شمارهی تخت و غیره) در متن رساله
و همچنین در عکسهای تهیه شده ،نباید ذکر شود.

-

به طور کلی ،نتایج مطالعه ،با ترتیب منطقی در متن ،جداول ،نمودارها و اشکال ،ارائه گردند .در مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی،
ابتدا به مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و مورد (تجربی) پرداخته شود و سپس ،دادههای پژوهش آورده شوند .از لغات مبهم و غیرقابل
اندازه گیری مانند طبیعی ،قابل مالحظه ،چشمگیر و  ...استفاده نشود .همچنین لغات دارای مفاهیم ویژه آماری از قبیل "تصادفی"،
"معنیدار"" ،نمونه"" ،همبستگی" و غیره در غیر از معنای تکنیکی و به صورتی که در محاوره معمول است ،آورده نشوند.

-

روشهای بررسی ،بحث و نتیجهگیری ،در این بخش آورده نشوند.
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فصل پنجم :بحث ،نتیجه نهایی و پیشنهادات
بحث
در این فصل مطالب ارائه شده در فصل مربوط به نتایج به بحث و ارزیابی گذاشته شده و با یافتههای دیگر محققین مقایسه میگردد و دالیل
احتمالی رد و تایید نتایج در این فصل ارائه میگردد .در این فصل بایستی به یافتههای مهم و شاخص پایاننامه با دالیل منطقی و علمی
اشاره شود .در هر حال این فصل از نظر حجم مطالب با فصلهای بررسی متون و نتایج بایستی تناسب منطقی داشته باشد.
در پارگراف اول قسمت بحث ،یافتههای مهمی که سؤاالت تحقیق را پاسخ داده است ،آورده شوند .بر جنبههای مهم و تازه تحقیق و
نتیجهگیری حاصل از آن ،تأکید گردد .دادهها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج عینا تکرار نشوند .در قسمت بحث ،تعابیر یافتهها
و محدودیت آنها بیان شوند .مشاهدات ،به تحقیقهای مرتبط دیگر ،ارتباط داده شده و علل تفاوت با یافتههای دیگران ،تحلیل شوند (یافتهها،
با اطالعات موجود مقایسه گردیده و تفسیر و توجیه شوند) .نتیجه گیری ،با اهداف تحقیق مرتبط شود؛ اما از اظهارات نامشخص و
نتیجهگیریهایی که دادهها کامالً آنها را پشتیبانی نمیکنند ،اجتناب شود .فرضیههای جدید ،در صورت لزوم ،بیان گردد.
به طور کلی ،در این فصل ،بر فرضیههای تازه و مهم تحقیق و نتایجی که میتوان از آنها گرفت ،تأکید میشود .محور اصلی باید آثار و اهمیت
یافتههایی که در تحقیق انجام شده و بیان مشکالت و محدودیت های آن و چگونگی ارتباط آن با تحقیقات مشابه دیگران باشد .ذکر منابع
مورد استفاده در این بخش نیز ضروری میباشد.
نتیجه نهایی
جمعبندی کلی نتایج و ارائه یافته نهایی در پاسخ به سؤال اصلی مطالعه در این بخش میباشد که پیام علمی مطالعه را نیز در بردارد.
پیشنهادات
پیشنهادات ،به منظور تداوم پژوهش بر مبنای نتایج تحقیق و با قابلیت اجرا ،ارائه گردند .در این بخش از پایاننامه به مسائل بیجواب در
رابطه با تحقیق انجام شده اشاره میشود و راهحل های پیشنهادی دانشجو و استاد راهنما با توجه به آشنایی و تسلطی که به موضوع پیدا
کردهاند ارائه میشود و در حقیقت میتوان گفت در این بخش زمینههای تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته میشود.

تیترهای رساله
 هنگام تایپ حتما از  Styleاستفاده شود.
 تیترها به غیر از تیتر اول شامل شماره گذاری میباشد .شمارهگذاری فصلها ،زیرفصلها و زیر زیر فصلها بهترتیب از راست به چپ
تایپ شود.
مثال :
1-1
1-1-1
2-1-1
2-1
1-2-1
2-2-1
 پس از عناوین بخشها ،هرگز دو نقطه ( ):ظاهر نشود و زیر آنها خط کشیده نشود.
تیتر اول :در یک صفحه مجزا با فونت نستعلیق ساده سایز  61و بدون سرصفحه .محل قرار گیری در صفحه وسط و باال باشد.
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مثال:

فص

ل اول ()Shift+Enter

کلیات
تیتر دوم :با قلم Page Break Before ،)Space Before: 18( ،B Badr Bold 20

تیتر سوم :با قلم )Space Before: 16( ،B Badr Bold 18
تیتر چهارم :با قلم )Space Before: 14( ،B Badr Bold 16
تیتر پنجم و بعد از آن  :با قلم )Space Before: 12( ،B Badr Bold 14

فوتنوتها


واژگان معادل التین ،به صورت زیرنویس در پایین صفحات درج شوند.

 خط  Separatorکامل باشد.


متن فوت نوت فارسیB Badr 12 :



متن فوت نوت انگلیسیTimes New Roman 10 :

 فوت نوتها بدون  Superscriptو با  Space Before 0باشد.
 به یکسان بودن اعداد فارسی و کلمات فارسی ،اعداد انگلیسی و کلمات انگلیسی دقت شود.

جداول
 در صورتی که جدول اقتباس شده از متون دیگر باشد بایستی مأخذ آن در زیرنویس مشخص گردد .با جمالتی مانند "اقتباس شده از"
معادل ""Adopted from
 عناوین جداول در باالی جداول سمت راست ،به صورت کامل با فونت  Space Before 6 ،B Badr 12نوشته شود.
 عناوین به صورت "جدول شماره  " ...... :1تایپ شود
 برای شماره جداول حتما از  Captionاستفاده شود.
 ردیف اول جدول با فونت  ،Space 0 ،B Badr 12 Boldداخل کادر طوسی تیره ،نوشتهها سفید
 متن داخل جدول  B Badr 12یا کوچکتر ،از ارتفاع  ،Centerجمالت فارسی راستچین ،جمالت انگلیسی چپ چین ،تک کلمهایها
و عبارات وسط چین Space Before 0

 جداول ،با اعداد فارسی تایپ شوند ،از ارائه جداولی که به اطالعات و دادههای آنها در متن پایاننامه به طور کامل اشاره شده است،
اجتناب گردد.

شکلها و نمودارها
 عناوین شکلها و نمودارها در پایین به صورت وسطچین ،با فونت

Space Before 0 ،B Badr 12

 شکل :شکلها باید با کیفیت تصویر ( )Resolutionباال و حداقل  300 dpiتهیه شوند .در مورد عکسهایی که از بیماران تهیه شده
است ،پوشاندن بخشهایی از عکس که مشخصکننده هویت بیمار است ،الزامی است.


خصوصیات نمودارها (شماره ،عنوان و عنوان محورهای افقی و عمودی) باید رعایت شوند.

 عناوین به صورت "شکل شماره  " ...... :1یا "نمودار شماره  "... :1تایپ شود
 برای شماره شکلها و نمودارها حتما از  Captionاستفاده شود.
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 از ارائه نمودارهایی که به اطالعات و دادههای آنها در متن پایاننامه به طور کامل اشاره شده، نمودارها با اعداد فارسی تایپ شوند
. اجتناب گردد،است
. استفاده شودExcel  برای رسم نمودارها از نرمافزارهایی چون
) فهرست منابع9
) شمارهگذاری شوند (شیوه ونکوور، منابع به صورت متوالی و به ترتیب اشاره در متن
 اطالعات کامل آن منبع را در بخش، در متن رساله هر جا از منبعی استفاده نمودید با قرار دادن یک شماره ترتیبی در داخل پرانتز
Iso-690 Numerical Reference  و یاMendeley  یاEndNote  درVancouver  برای مرجع نگاری از روش.با همان شماره بیاورید

منابع

 در صورت عدم امکان استفاده از. استفاده نمایید تا به صورت اتوماتیک در منابع پایان رساله نیز با همان شماره آورده شوندWord در
. استفاده نماییدAPA شیوهی ونکوور میتوانید از شیوهی
. مشخصات کامل همهی منابع به انگلیسی ذکر گردند
Space Before 12 ،Times New Roman 12 فونت فهرست منابع التین



. در آخر مشخصات کامل منبع که به صورت انگلیسی نگارش شده مشخص گردند... ( وArabic) ( یا عربیPersian)  منابع فارسی
: مطابق با الگوی مثالهای زیر تهیه شود، الزم است فهرست منابع
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 )10پیوستها (شامل پرسشنامهها ،مقاالت ،خالصه مقاالت و سایر ضمایم)
 این بخش شامل مواردی مانند پرسشنامهها ،فرمهای اطالعاتی ،فرم رضایت نامه کتبی ،مقاالت چاپ شده حاصل از مطالعه ،خالصه
مقالههای ارائه شده در کنگره ،عکس و غیره میباشد .به هر پیوست شماره جداگانه تعلق میگیرد.
 در صورت چاپ نشدن مقاله نامهی پذیرش ( )Acceptمقاله به همراه آخرین فرمت مقاله در این قسمت قرار میگیرد.
 پیوستها بدون سرصفحه باشد.
 )11چکیده انگلیسی
 چکیده انگلیسی بعد از پیوستها قرار میگیرد.
 شامل سرصفحه ( )Headerبا شماره گذاری صفحات با حروف یونانی که به صورت زیر نوشته شود
( فونت  Times New Roman 10به صورت )Bold
I

School of Traditional Medicine, Shahid Behehsti University of Medical Science

 کلمه ")Space Before: 6( )Times New Roman 14( "Abstract
 عنوان کامل رساله)Times New Roman 12 Bold ( :
 فاصله خطوط در متن چکیده انگلیسی 1/5
 چکیده انگلیسی حداکثر از یک صفحه تشکیل شده و دارای عنوان و بخشهای " "Result" ،"Methods" ،"Background and Aimو
" "Conclusionمیباشد.
 متن چکیده فارسی و انگلیسی از نظر مفهومی باید با هم تطابق کامل داشته باشند.
 عبارت " "Keywordsدر خط آخر چکیده به صورت  Boldتایپ شود .به این منظور در صورت امکان واژگان کلیدی از فهرست
) (Medical Subject Headingsدر آدرس  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/meshانتخاب شوند.
 )12صفحه عنوان به انگلیسی (پیوست )2
 مندرجات صفحه عنوان عینا مطابق مندرجات روی جلد تهیه و تنظیم میشود
 )13فرم انتهای رساله به همراه عکس
این فرم پس از دفاع توسط کتابخانه تهیه و در اختیار دانشجو قرار میگیرد.
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MeSH

پیوست 1
صفحه عنوان به فارسی

دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
رساله
جهت دریافت درجه دکترای تخصصی .......... Ph.D.
عنوان

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

دکتر ..........
دکتر ......
اساتید مشاور

دکتر ............
دکتر .........

نگارش

دکتر .......
شماره رساله... :

سال تحصیلی ....
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2پیوست
صفحه عنوان به انگلیسی

School of Traditional Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Science

Dissertation
In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree (Ph.D.) ….

Title:

…………………………………………………………
……...
Supervisor/s:

……
……

Advisor/s:

……..
…….

By:

……

Registration Number: …

Year: ...
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پیوست3
حق چاپ و نشر و مالکیت معنوی رساله

حق چاپ و نشر و مالکیت معنوی رساله
 )1کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص
ثالث قابل واگذاری نیست.
 )2استفاده از اطالعات و نتایج موجود در رساله با ذکر مرجع مجاز میباشد.
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پیوست 4
اظهار نامه به زبان فارسی

بدین وسیله اعالم مینمایم که این پایاننامه حاصل کار تحقیقاتی اینجانب  ،.....................................................دانشجوی
مقطع  ..............................................رشته  ..............................در گروه  .............................دانشکده طب سنتی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی است و در هیچ دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی و آموزشی دیگری برای دریافت مدرک علمی
ارائه نشده است.
اطالعات علمی که از نتایج تحقیقات چاپ شده یا چاپ نشده دیگران اخذ شده است ،با ذکر منبع ،در متن رساله و در
فهرست منابع آورده شده است.

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ:
امضا:
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مدارک الزم جهت ارائه رساله به کتابخانه
 )1یک قطعه عکس 4*3
 )2نامه اصالحیه به امضای هیات داوران
 )3فرم تکمیل شده جلسه دفاع
 )4برگه تسویه حساب از آزمایشگاه و سایر بخشهای مرتبط دانشجویی
 3 )5جلد رساله صحافی شده به کتابخانه

 2 )6عدد لوح فشرده حاوی اطالعات کامل رساله با فرمت  wordو Pdf
 )7رسید تحویل رساله به اساتید راهنما و اساتید مشاور
 )8برگه تسویه حساب کتابخانه
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