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آرم و عنوان دقیق دانشگاه و دانشکده

عنوان کامل و دقیق پایان نامه

 براساس ) ذکر نام دقیق گروه های آموزشی اساتید راهنما و مشاور

(بهداشتفهرست مورد تایید وزارت 

 (انگلیسي و فارسي ) فرمت جلد پایان نامه دكتراي عمومي براساس
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 ،بر روي جلد پایان نامه آرم دانشگاه، نام دانشگاه و دانشکده، عنوان پایان نامه

-نام اساتید راهنما و مشاور و سمت علمي آنان، نام 

دانشجو، شماره پایان نامه و سال دفاع از پایان نامه تایپ شود.

 رنگ جلد خاكستري براي صحافي نسخه هاي مربوط به كتابخانه و دانشکده از

-. استفاده شود

 بوده و از به كار بردن هر گونه رنگ طالیي یا نقره اي اطالعات روي جلد به

-. عالئم به جز آرم دانشگاه خودداري شود

 در پایان نامه فارسي نیازي به زركوب انگلیسي در سمت مقابل جلد نمي باشد و

. بالعکس

By: Dr K Mirzaei 8



 روي جلد و در صفحه عنوان پایان نامه، جلوي نام و نام خانوادگي دانشجو از به كار بردن بر

.گرددخودداري Dr -كلمه دكتر 

 تیر ماه : "به طور مثال. پائین صفحه جلد و عنوان، ماه و سال دفاع از پایان نامه ذكر شوددر

1396

 در صورت همکاري یکي از مراكز تحقیقاتي با دانشجو باید نام مركز تحقیقاتي در صفحه جلد و

با فونتي با یک سایز كوچک تر از نام دانشکده دندانپزشکي عنوان پایان نامه در زیر نام دانشکده 

.ذكر شود

 نام و نام خانوادگي دانشجو در قسمت باال، شماره پایان ( شیرازه ) الزم است در حاشیه پایان نامه

.نامه، در قسمت پایین شیرازه زركوب شودازپایان نامه در وسط و ماه و سال دفاع 

 پایان نامه بایستي قبل از صحافي از معاونت پژوهشي دانشکده دریافت گرددشماره.
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1 .صفحه سفید

.اولين صفحه و آخرين صفحه پايان نامه يک صفحه سفيد مي باشد 

2 .صفحه به نام خدا

شوداين صفحه با نام خدا آغاز مي  

صفحه صورتجلسه دفاع و تایید نمره توسط استاد راهنما و هیات داوران. 3 

اين فرم جهت تاييد و امضاي كتبي استاد راهنما، مشاور و هيأت داوران در  

.پايان نامه قرار مي گيرد 
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4 .صفحه عنوان پایان نامه

. صفحه عينا مشابه صفحه جلد پايان نامه نوشته مي شوداين -

استصفحه عنوان به هر دو زبان فارسي و انگليسي، الزامي تهيه  -

5 . صفحات تقدیم و سپاسگزاريAcknowledgment

 صورت تمايل مي توان اين صفحات را در پايان نامه قرار داددر.

 گذاري صفحات پايان نامه با اعداد يوناني از اين بخش آغاز مي شودشماره.

By: Dr K Mirzaei 14



 در این بخش، تمامي سرفصل ها و عناوین مطالب مهم مشخص و ذكر مي

.  گردند

 مشخص مي شوددر تایپ مجموعه هاي هر عنوان با تورفتگي زیر.

 ذكر شده براي هر عنوان در فهرست مطالب، دقیقا مشابه شماره شماره

.  هاي ذكر شده در متن پایان نامه مي باشاد

 سپس ذكر مي شود، ابتدا شماره فصل كه از راست به چپ، به این ترتیب

.  ترتیب ذكر مي شودبه شماره عناوین اصلي فصل 

 كه عنوان هاي اصلي داراي زیر مجموعه باشند، عنوان زیر در صورتي

.مي شوندمجموعه ها نیز به ترتیب ذكر در متن، شماره گذاري 
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 به جز مقدمه پایان نامه، مطالب ذكر شده در سایر فصول پایان نامه

.باید براساس ترتیب ذكر شده در متن، شماره گذاري شوند

 اختیاري ) صورت ذكر فرضیات و اهداف پژوهش در بخش مقدمه در

با ، زیرمجموعه هرعنوان (استاد راهنما مي باشد و بنا به صالحدید 

مي نوشته (  Tabاستفاده از كلید با ) یک تورفتگي نسبت به عنوان 

.شود

 به عنوان مثال:
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 در صورت استفاده از تصویر در پایان نامه، شماره گذاري آنها به

شماره ترتیبياین صورت است كه ابتدا شماره فصل و سپس 

  ذكر مي شود( چپ راست به از )تصویر  .

 به ( ها و روش مواد ) عنوان مثال اولین تصویر در فصل سوم به

نوشته مي شود و در ادامه عنوان ،  “ 1-3تصویر : "این شکل

.تصویر ذكر مي شود
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 در صورت استفاده از جداول در پایان نامه، شماره گذاري آنها به صورتي

از ) گردد سپس شماره ترتیبي جدول مشخص و ابتدا شماره فصا كه 

.  نگارش شود، (چپراست به 

 به این شکل( نتایج )  عنوان مثال سومین جدول در فصل چهارم به  :

.  شودنگارش  ”3-4جدول "

 در این بخش عنوان مختصري كه جدولصورت طوالني بودن عنوان در ،

.نوشته شودعنوان كامل محتواي جدول را نشان دهد به جاي 
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 در صورت استفاده از نمودار در پایان نامه، ضمن شماره گذاري

.ترتیبي نمودارها به روش باال، فهرستي جداگانه تهیه مي گردد
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 آخرین صفحه پایان نامه است كه با اعداد یوناني چکیدهصفحه ،

.شماره گذاري مي شود

در صفحه اي جدا از متن اصلي با فصول عنوان : فصول پایان نامه

وسط صفحه نوشته مي در (   (Boldپررنگ و  36اندازه فونت 

.شود
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 مطالب مکمل نظیر پرسشنامه جمع آوري اطالعات، فرم رضایت نامه

و مجوزها، نامه ها آگاهانه، چک لیست كار با حیوانات آزمایشاگاهي، 

در ) جزئیاتي كه اطالعات بیشتري در اختیار خواننده قرار مي دهند 

. این قسمت قرار مي گیرند، در ( وجود صورت 

 شماره گذاري مي شوندصفحات پیوست.
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چکیده متن از برگرداني و ترجمه دقیقا باید انگلیسي، چکیده متن 

فارسي چکیده درباره شده ذكر اصول تمام رعایت با و باشد فارسي

شود نوشته.  

شود مي داده قرار نامه پایان در راست به چپ از بخش، این متن.
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 باید روان و قابل فهم بوده و ، (انگلیسي یا فارسي )  زبان پایان نامه

.  فاقد غلط هاي امالیي و انشایي باشد

 و پایان نامه انگلیسي از سمت چپ سمت راست نامه فارسي از پایان

.شروع گردد

  پایان نامه بر روي صفحاتA4 و یک رو تهیه گردد.

 به كار بردن كادر در صفحات متن پایان نامه خودداري گردداز  .
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و پر رنگ  18قلم نازنین، اندازه : عنوان پایان نامه در صفحه عنوانBold

پررنگ  36با قلم نازنین : عنوان هر فصلBold

و پررنگ  18شامل عناوین اصلي متن پایان نامه با قلم نازنین، اندازه : عناوین اصلی- Bold

و پررنگ  16با قلم نازنین، اندازه : عناوین فرعیBold ،

 فهرست ها با همین قلم و اندازه تایپ شودعناوین.

  و پررنگ  14قلم نازنین، اندازه با (نیاز صورت در ) عناوین فرعي  زیرمجموعهBold  تایپ

.شود

 14با قلم نازنین، اندازه : پایان نامهمتن

 12با قلم نازنین اندازه : جداول، نمودارها و شکل هاعناوین

8قلم نازنین اندازه با : پاورقی
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 در پایان نامه هاي انگلیسي قلمTimes New Roman  و با همان اندازه هاي فوق

.الذكر باشد

 در  12صورت بزرگ بودن اندازه جدول ها استفاده از اندازه فونت كوچکتر از در

. صورت خوانا بودن مجاز مي باشد

 و  36فصل ها در صفحات جدا از متن اصلي با اندازه عنوانBold  در وسط صفحه

، صفحات حاوي عنوان هر فصل نیز پایان نامهدر شماره گذاري صفحات . قرار گیرد

. مانند سایر صفحات به حساب مي آیند

 یا انگلیسي بودن زبان پایان بنا به فارسي ) فرعي در سمت راست یا چپ صفحه عناوین

و با رعایت حاشیه هاي ذكر شده قرار گیرند و هر عنوان براساس شماره فصل و ( نامه 

.در متن، شماره گذاري مي شودذكر شده ترتیب 
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 باید فاصله متن تا لبه ها براي پایان نامه هاي فارسي:

مترسانتي  3/5( سمت راست )  طرف شیرازه كاغذ از  -               

سانتي متر3باال از  -               

مترسانتي  2/5پایین از سمت چپ و و  -               

باشد                                           
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اولین سطر هر پاراگراف با یک سانتي متر تورفتگي نسبت به كادر اصلي باشد  .

 نمي باشدهر عنوان مورد شامل عناوین و اولین پاراگراف بعد از این.

 اصلي یا فرعي از پاراگراف قبل با یک سطر فاصله جدا شوندعناوین  .

 مي  1/5برابر( فارسي انگلیسي و چه چه )  سطرها در پایان نامه ها فاصله

.باشد

 باید بعد از آخرین حرف ( ، یا ). در زمان استفاده از نقطه یا ویرگول، عالمت

از نقطه یا ویرگول ادامه فاصله  1سپس متن با . جمله، بدون فاصله آورده شود

.یابد
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 در صورت استفاده از پرانتز، مطالب درون پرانتز، بدون فاصله با

و عالمت پرانتز تایپ شده و نشانه پرانتز باید نسبت به كلمات قبل 

.فاصله داشته باشد 1بعد 

 شماره منبع باید داخل ، (رفرنس نویسي )  به منظور ارجاع به منابع

.  پرانتز در آخر جمله و قبل از نقطه و با فاصله تایپ گردد

( .15) استفلوراید در پیشگیري از پوسیدگي دندان موثر : مثال
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 در اولین نوبت استفاده از كلمات و عبارات ترجمه شده یا توضیحات

شود مي اضافي، اصل كلمه در پاورقي همان صفحه قید 

 هاي فارسي با شماره فارسي و از سمت راست، پاورقي هاي پاورقي

.  چپانگلیسي با شماره انگلیسي از سمت 

 كه معادل فارسي ندارند، خود كلمه عینا در پایان در مورد كلماتي

.نامه استفاده مي گردد
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 شماره گذاري صفحات پایان نامه، از صفحه مقدمه تا آخر پایان نامه

به صورت ( ها پیوست و   Referencesفهرست منابع شامل )

.اعداد ریاضي در مركز و پایین صفحه مي باشد

 آغاز متن پایان نامه تا از )  پیشنهادي صفحات پایان نامه ها تعداد

صفحه  100و حداكثر  45حداقل ( ها آخر فهرست منابع و پیوست 

.مي باشد
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 استفاده قرار در پایان نامه هاي فارسي، هر گونه اختصار كه مورد

آن در متن یا پاورقي همان صفحه آورده ترجمه اولین بار گرفته است 

شود و در مقابل آن كلمه كامل و حروف اختصاري آن درون پرانتز 

.  گیردبا حروف بزرگ قرار 

 بعدي مي توان از عبارت اختصاري در متن استفاده كرددفعات.
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