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  معاونت علوم پزشکی

  آوري و نوآوري دفتر توسعه پژوهش، فن

  

  »ینیلاب وتخصصی  ،ايهاي دکتري حرفهنامه کارشناسی ارشد و رسالهتدوین و نگارش پایان راهنماي«

  

  

  مقدمه 

توسعه  هاي حوزه علوم پزشکی، راهنماي ذیل توسط دفتررساله دانشجویان رشته/ نامهسازي در نگارش پایانبه منظور یکسان

  .آوري و نوآوري معاونت علوم پزشکی تهیه و تدوین شده است و رعایت کلیه مفاد آن براي دانشجویان فوق الزامی استپژوهش، فن

  نامه یا رساله پایانمشخصات ظاهري  -الف

تایپ و ) A4 )7/29x21و روي کاغذ به قطع  (Word)بایست در برنامه ورد نامه یا رساله میکلیه مطالب و مندرجات پایان -1

 . حروفچینی شود

براساس مقطع به شرح زیر  ئیدندانپزشکی و علوم داور ،هاي پزشکیها و رساله رشتهنامهپایانداخل جلد و مندرجات روي رنگ  -2

 :است

  رو و پشت جلد رنگ زرکوب مندرجات  رنگ جلد  مقطع تحصیلی

  نقره اي  گالینگور مشکی  کارشناسی ارشد

  اينقره  ايگالینگور سرمه  ايدکتراي حرفه

  طالیی  گالینگور زرشکی  دکتراي تخصصی

 

  . و به رنگ جدول فوق باشدتایپ شود انگلیسی به زبان  بایدنامه یا رساله صفحه پشت جلد پایان -3

  

  نامه یا رساله بخش ها و توالی صفحات اصلی پایان - ب

  نامه یا رساله هاي پایانبخش -1

  توضیحات  شماره گذاري  صفحه

  )1(طبق نمونه فرم شماره   بدون شماره  نامه صفحه روي جلد پایان

  -----   بدون شماره  صفحه سفید 

  -----   الف  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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  توضیحات  شماره گذاري  صفحه

  )2(شماره  فرمنمونه  طبق   ب  منشور اخالق  پژوهش 

  )3(شماره فرم  نمونه  طبق   ج  رساله/ تعهد اصالت پایان نامه

برگه امضاء شده توسط هیئت داوران درجلسه 

  دفاع 

 نامهدفاع از پایانصورتجلسه  - )4(ره فرم شمانمونه طبق   د

  یا رساله

تمام مندرجات کامالً در وسط  - )5(شماره طبق نمونه فرم   هـ  صفحه عنوان به زبان فارسی 

  . صفحه قرار گیرد

حداکثر در یک صفحه تنظیم  - )6(شماره فرم  طبق نمونه   و (Acknowledgements)سپاسگزاري 

  .شود

حداکثر در یک صفحه تنظیم  - )7(شماره فرم  طبق نمونه   ز  تقدیم 

  .شود

  -------   ادامه حروف ابجد (Table of contents)فهرست مطالب 

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد (List of Table)فهرست جداول 

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد  هافهرست نمونه

  )8(شماره طبق نمونه  فرم   ادامه حروف ابجد  فهرست نمودارها

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد  فهرست اشکال

  در صورت وجود   ادامه حروف ابجد  هافهرست نقشه

 - 1شروع صفحات از عدد  - )9(شماره  فرمطبق نمونه   1  چکیده فارسی و کلیدواژه 

  کلمه و در یک صفحه  250حداکثر 

  -   ادامه اعداد فارسی  (Introduction)مقدمه 

  .در صفحه بعد اشاره شده است  ادامه اعداد فارسی  نامهفصول پایان

  -----   ادامه اعداد فارسی  فهرست منابع فارسی

  -----   ادامه اعداد فارسی  فهرست منابع انگلیسی

نمونه پرسشنامه؛ نمونه فرم ( هاضمائم و پیوست

  ...)مصاحبه و 

  -----   ادامه اعداد فارسی

  -----   ادامه اعداد  فارسی  فهرست عالئم و نشانه ها

  )10(طبق نمونه متن شماره   ادامه اعداد  فارسی  چکیده انگلیسی

هاي نامهبراي تمام پایان - )11(شماره  فرمطبق نمونه   ادامه اعداد  فارسی  صفحه عنوان به زبان انگلیسی

  ضروري است

  صورت زرکوب انگلیسی هب  بدون شماره صفحه  یا رسالهنامه پشت جلد پایان
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 نامه یا رساله توالی فصول و صفجات اصلی پایان  -  ب

 و سواالت  ؛ اهداف؛ فرضیاتبیان مسئله و دالیل انتخاب موضوعکه شامل مقدمه،  :معرفی و کلیات تحقیق -فصل اول

 . باشدمی هاي نظري و عملی؛ جدول متغیرهاتعریف واژه ؛پژوهش

 باشدمی مروري بر مطالعات قبلی؛ بررسی مفاهیم یا چارچوب نظري تحقیقکه شامل  :پیشینه تحقیق -فصل دوم . 

 ابزارهاي ، تحقیقروش انجام  ژوهش؛ جمعیت و نمونه مورد مطالعه،تحقیق یا پ روش که شامل: روش تحقیق - فصل سوم

مورد استفاده و نحوه تعیین اعتبار و پایایی؛ معیارهاي ورود به مطالعه؛ معیارهاي خروج از مطالعه؛ روش اجراي مقاله؛ روش 

 . باشدمی مالحظات اخالقیها و تجزیه و تحلیل داده

 باشدرساله می/ نامهکه شامل تمامی نتایج حاصل از پایان :و نتایجها یافته -فصل چهارم . 

 هاي تحقیق؛ پیشنهادات براي محدودیتبیان گیري؛ بحث و نتیجهکه شامل  :هابحث و بررسی یافته -فصل پنجم

 . باشدمی مطالعات بعدي

 باشدکه شامل کلیه منابع و ماخذ مورد استفاده می :و ماخذ منابع . 

  

  نامه یا رسالهتنظیم صفحات پایان -ج

 نامه ضمناً کلیه صفحات پایان .بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود ،سادهبایست به صورت صفحات اصلی می /

 . جوئی در مصرف کاغذ بصورت دورو تایپ و تنظیم شودرساله جهت رعایت صرفه

 

 حاشیه ها  -1

  شودسانتیمتر در نظر گرفته  3هر کدام باال و پایین هاي سمت از لبهها و رساله از نامهمتن پایانفاصله. 

  سانتیمتر باشد 2سانتیمتر و از سمت چپ  3فاصله سطر از سمت راست.. 

 به صورت تک  فاصله سطرها از یکدیگر(Single)  در نظر گرفته شود . 

  سانتیمتر و کامالً در وسط صفحه قرار گیرد 5/1فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه . 

 3از لبه سمت چپ  ٫سانتیمتر 2نامه از لبه سمت راست متن پایان د فاصلهنشوتایپ می التینهایی که به زبان براي متن 

در وسط  کامالً وسانتیمتر  5/1ضمناً شماره صفحه نیز به صورت التین از پایین صفحه . سانتیمتر در نظر گرفته شود

 . صفحه قرار گیرد

  

 نوع و اندازه فونت   -2

  معمولی و براي متون انگلیسی قلم  14نامه و رساله فارسی نازنین پایان قلم متننوعTimes New Roman زه با اندا

هاي انگلیسی نیز چین و پاورقیصورت راستمعمولی به 12نازنین قلم نیز با  ي فارسیهااستفاده شود و پاورقی 12فونت 

فونت استفاده شده در تمامی متن باید یکسان دقت شود . در نظر گرفته شود 10زه با اندا Times New Romanبا قلم 

 . باشد

 با قلم نازنین توپر ... ها، نمودارها و شکل ،عناوین جداول(Bold)  نوشته شود 11فونت .  
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 الزم . شودآغاز می 25ین سیاه و سایز عنوان فصل قلم نازن. شودگویند شروع میهر فصل با یک صفحه که به عنوان فصل می

 . تنظیم شوندها، فهرست منابع نیز با همین فرمت است سایر صفحات از جمله ضمائم و پیوستبه ذکر 

 راف یک سانتیمتر تورفتگی داشته باشداولین سطر هر پاراگ . 

 آئین نگارش زبان فارسی الزامی است به هاي مربوطرعایت کامل دستورالعمل. 

  

 )  گذاري موضوعاتگذاري صفحات و شمارهشماره(ذاري گنحوه شماره - 3

 سانتیمتر باالتر از پایین صفحه و از دو  5/1که باید ...) و  3، 2، 1(هاي اصلی به صورت اعداد فارسی گذاري صفحهشماره

 . طرف کامالً در وسط صفحه قرار گیرد

 (حروف رومی گذاري صفحات اولیه آن با باشد شمارهمی...) انگلیسی و (هایی که متن آنها غیر فارسی پایان نامهI-II-III-

IV-V-VI- …. (گرددانجام می. 

 ممکن است به  هر فصل نیزشود و بیان میچند فصل در معموالً که نامه یا رساله گذاري موضوعات اصلی پایانبراي شماره

از یکدیگر جدا شده مشخص  با دو شماره که با خط تیرهنیز هاي هر فصل هر یک از بخش چند بخش تقسیم گردد و

راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره بخش مورد نظر است و بدین ترتیب در صورتی عدد سمت  گردد؛یم

یعنی  5- 4-2. (که هر بخش داراي زیربخش باشد شماره هر زیربخش نیز در سمت چپ شماره مذکور قرار خواهد گرفت

 ) زیربخش پنجم از بخش چهارم فصل دوم

 گردد نیز مانند بند قبلی مشخص می.. و  ها، روابط و فرمولهاها، عکسنمودارها، نقشه ،جداول ،هاگذاري شکلشماره

فصل ششم و عکس  7-6مثال ( .باشدمی... بیانگر عکس، روابط و یعنی عدد سمت راست بیانگر فصل و عدد سمت چپ 

 )6شماره 

  شودمیآنها آورده در پایین ...) ها و نقشه ،هاشکل(مابقی موارد اشاره شده در بند قبل  آن وعنوان جداول در باالي . 

  

 

 و ارجاعات شیوه استناد - 4

  ها جدا نمایداین بخش را از سایر بخش آورده شود تافهرست منابع در یک صفحه جداگانه . 

 شدباامه یا رساله به ترتیب الفبا مینشتن فهرست منابع در انتهاي پایانترتیب نو . 

  براساس الزم بذکر است منابع فارسی و انگلیسی . باشدمی سیستم ونکوورالگوي نگارش منابع و ارجاعات مربوطه براساس

باید مقاله کنفرانسی و منابع الکترونیکی  ،در خصوص کتاب؛ مقاالت فارسی و انگلیسیباشند، میبه شرح زیر که هایی نمونه

 :تنظیم شوند

  )انگلیسیفارسی و (کتاب  - الف

محمدي : مولفین ،کتاب تضمین کیفیت آزمایشگاهی .رل کیفیت آزمایش لیپیدهاي سرمکنت. نوحی علینقی ،بهرامی فریدون -1

 .91تا  50صفحات  ،1375مرکز نشر دانشگاهی . تهران. چاپ دوم. محسن و جلیلی حسین

2- Philips SJ, Whisanant JP. Hypertension and Stroke In: Largh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. New York: Raven Press. 1995; 

P465-78. 
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  )فارسی و انگلیسی(مقاالت  -ب

پژوهش در . سال پس از مصرف نمک یددار 5: گواتر اندمیک در استان همدان. فتحی سمیه، سنجري شعبان ،احمدي جمال - 1

 .142تا  125صفحات : 2، شماره 22سال  ،1377پزشکی 

1- Parkin DM, Clayton D. Black RJ, Masuyer E, Friedi HP, Ivanov E. Childhood Leukemia in 

Europe after Chernobyi: 5- year fallow up; Br J Cancer 1996; 73: 1006-12. 

 

  مقاله کنفرانس - ج

1- Bengteson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical 

informatics, In: L un KC, Degoulent P, Piemme TE, Renhoff O, editors, MEDINFO 92. 

Proceeding of the 7 th World Congress on Medical informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam North- Holland; 1992. 

 

  منابع الکترونیک -د

1- Morse SS. Factors in the mergence of infectious disease-Emerge Infect Dis (serial online) 

1995 Jan- Mar [cited 1996 jan 5] 1(1): [24 screens]. Available from : URL: http:// 

www.edc.gov/neidod/EID.htm  

  

 توجه شود . ارائه نمودتوان در زیرنویس آن صفحه این کلمات را می. از نگارش کلمات التین در متن پروژه خودداري نمایید

الزم بذکر است در صورتی که پیدا کردن معادل . یابدآغاز و به ترتیب افزایش می 1که در هر صفحه شماره زیرنویس از عدد 

اي خاص بسیار مشکل باشد می توان تلفظ التین کلمه را با حروف فارسی نوشته و در زیرنویس اصل کلمه فارسی براي کلمه

 .البته حروف مخفف انگلیسی از این قاعده مستثنی هستند. را به التین نوشت
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  دانشگاه آزاد اسالمی

  ..........واحد 

 .........، گروه .........دانشکده 

  

  ........................... ارشد در رشتهپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی 

  .....................................رساله براي دریافت درجه دکتري عمومی در رشته 

  ....................................رساله براي دریافت درجه دکتري تخصصی در رشته 

  ...........: گرایش

  

  :عنوان

  .....................................بررسی 

  

  :استاد راهنما یا استادان راهنما

  .....................دکتر 

  

  :استاد مشاور یا استادان مشاور

  .....................دکتر 

  

  :نگارش

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  

  سال.... ماه 

 طرح روي جلد -) 1(شماره فرم نمونه 

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 سانتیمتر 4و طول  3عرض ابعاد 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13سایز  وسط چین با فونت نازنین سیاه

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 15نازنین سیاه سایز وسط چین با فونت 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

اي گرایش نداشت اگر رشته

 نیاز به نوشتن نیست

بعد از عبارت دکتر ابتدا نام کوچک به صورت 

 .کامل و سپس نام خانوادگی استاد نوشته می شود

 روي جلد صفحه –) 1(شماره فرم نمونه 
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 معاونت علوم پزشکی

  

  منشور اخالق پژوهش 

  

اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور بایاري از خداوند سبحان و 

پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتالي فرهنگ و تمدن بشري ما 

 م اصول زیر را در انجامگرددانشجویان و اعضاي هیات علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی متعهد می

  : منظر قرار داده و از آن تخطی نکن هاي پژوهشی مدفعالیت

 سازی ����ت، �و�ی ����ت و و�داری � آن و دوری از � �و� ��ھانتالش � را�تای �ی: ا�ل ����ت �و�ی - ۱

 ،و سا� صا�بان �ق) ��وان و �بات ٫ا�سان(ا��زام � رعا�� کا�ل ��وق �و����ان و �و�یدگان : ا�ل رعا�� ��وق - ۲

کاران �و�ش: ا�ل مال��ت مادی و ���وی - ۳  ،��ھد � رعا�� کا�ل ��وق مادی و ���وی دا�ه و ک��ه ��

 ،��ھد � رعا�� �صا�ح و � ��� دا��ن �د و �و��ه ��ور � ک��ه ��ا�ل �و�ش: ا�ل �نا�ع م�ی - ۴

 ،����زات و �نا�ع � ا��یار �٫فا�ت از ا�وال داری ��ر ع��ی و��ھد � ا��ناب از � �و� جا��: ا�ل رعا�� ا�صاف و اما�� - ۵

 ،� و ��ور و ک��ه ا��اد �ھاد�ی ����ط با ����قسازمان ��٫ھد � �یا�� از ا�رار و اطالعات ���ما� ا��اد: ا�ل رازداری  - ۶

 ، ���ت ش��ی� � ا�جام ����قات و رعا�� جا�� �قد و �ودداری از � �و�� و ���ت��ھد � رعا�� ���م: ا�ل ا��رام - ۷

کاران ع��ی و دا���ویان � ��ر از �وارد ی � ��ع ��و�ی دارد: ا�ل �و�ج - ۸   ،��ھد � رواج دا�ش و اشا� �تا�ج ����قات و ا�ل آن � ��

  . آال�ند�ی ��ر ع��ی �یا��های و اعالم �و�ع ���� � �سا�ی � �وزه ع�م و �و�ش را � ش�و�ی از � ��ه ر�تار ��ر���ا��زام � �ا��: ا�ل �ا�� - ۹

   

 منشور اخالق پژوهش –) 2(شماره فرم نمونه 
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  معاونت علوم پزشکی

  

  »ینیلاب و تخصصی ،اينامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتراي حرفهتعهدنامه اصالت پایان«

  

دکتراي / ايدکتراي حرفه/ مقطع کارشناسی ارشد دانش آموخته................................................ اینجانب 

رساله / نامه از پایان............................... باشم که در تاریخ می............................................. تخصصی در رشته 

  .........................................................................................................................................................................................................................«خود تحت عنوان

..................................................................................................................................................................................................................................................................«  

   :شومام بدینوسیله متعهد میدفاع نموده

  

رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از / نامهاین پایان - 1

ام، مطابق ضوابط و استفاده نموده... ) کتاب، مقاله و  ٫نامهاعم از پایان(دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران 

  .امقسمت منابع درج نمودهموجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در  قوانین

تر و یا باالتر و همچنین رساله قبالً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی در مقاطع مختلف پایین/ نامه این پایان -2

 . ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده استدر سایر دانشگاه

را ... برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره چنانچه بعد از فراغت - 3

خود اقدام معاونت پژوهش و فناوري  واحد ، حتماً با هماهنگی و کسب اجازه از نامه داشته باشماز این پایان

  . خواهم نمود

پذیرم و واحد دانشگاهی از آن را میچنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی  - 4

 .نمایدرفتار با بنده مجاز است مطابق با ضوابط و مقررات اینجانب 

  

  

  :خانوادگینام و نام

  

  :تاریخ و امضاء

 نامه یا رساله تعهد اصالت پایان –) 3(شماره فرم نمونه 
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  صورتجلسه دفاع

  

  .................................................................آقاي / خانم...................... ...........رساله مقطع / با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه 

  .....................................................................................: ......................تحت عنوان.......................................................................................... در رشته 

اساتید / با حضور استاد......................................................................................................................................................................................................

  . تشکیل گردید.......... .......خ در تاری .........................................اساتید مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد / راهنما، استاد

  □. نیاز به تکرار دفاعیه دارد     □ رساله با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت/ نامه در این جلسه، پایان

  .دریافت نمود) بدون احتساب نمره مقاله(   □ضعیف□خوب  □عالی: با امتیاز  )18از (نامبرده نمره 

  

)1(خانوادگی استاد راهنما نام و نام  محل امضاء  

)2(خانوادگی استاد راهنما نام و نام  محل امضاء  

)1( مشاورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

)2( مشاورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

)1( داورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

)2( داورخانوادگی استاد نام و نام  محل امضاء  

...........................معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد   محل امضاء 

***»تکمیل گردد دانشکده/ گروه اطالعات این قسمت حتما توسط کارشناس پژوهشی«***   

مجموع نمره دفاع و (رساله / نامهمحاسبه و نمره نهایی پایان)             نمره 2سقف  تا(مقاالت دانشجو برابر ضوابط / نمره حاصل از ارزشیابی مقاله 

. به تصویب رسید........................................... با درجه ................................................................... به حروف ............... ............................به عدد ) مقاله  

  ....................................................................دانشکده / وهامضاي رئیس گر....................        ................... دانشکده / گروه تایید کارشناس پژوهشی

  .........................................................پزشکی واحد  / امضاي معاون پژوهش و فناوري   ............................................ واحد   تایید کارشناس پژوهشی

 

 ***»این فرم بدون امضاي مسئولین ذیربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است« ** *

 رساله /صورتجلسه دفاع از پایان نامه –) 4(شماره فرم نمونه 

  :تاریخ صورتجلسه گروه آموزشی 

  :شماره دانشجویی

  : کد دفاع

 :تاریخ صورتجلسه شوراي پژوهشی
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  .......واحد  دانشگاه آزاد اسالمی

  

  

  ........................... دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پایان نامه براي

  .....................................رساله براي دریافت درجه دکتري عمومی در رشته 

  ....................................رساله براي دریافت درجه دکتري تخصصی در رشته 

  ....................................در رشته  ینیلابرساله براي دریافت درجه دکتري 

  

  

  :عنوان

  .....................................بررسی 

  

  

  

  :استاد راهنما یا استادان راهنما

  .....................دکتر 

  

  :استاد مشاور یا استادان مشاور

  .....................دکتر 

  

  :نگارش

  نام و نام خانوادگی دانشجو

  

  ....ماه سال.... 

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 سانتیمتر 4و طول  3ابعاد عرض 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 18وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13سایز وسط چین با فونت تیتر 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت تیتر سایز 

 15وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 13وسط چین با فونت نازنین سیاه سایز 

 صفحه عنوان به زبان فارسی   –) 5(شماره فرم نمونه 



١١ 
 

  

 

 

 

 سپاسگزاري

 

  .................................................... گرانقدر اساتید/ پایان و تالش استاداز لطف بی

  .بود رساله/ نامهپایانکه رهنمودهاي شایسته ایشان جانمایه انجام این 

  

  .................................گرامی  اساتید /سپاس و تقدیر از استاد

موفقیت اینجانب در انجام هر شان در امر مشاوره موجبات هاي آگاهانهکه با محبت و عالقمندي و ارائه نظرات و توصیه

  .رساله را فراهم نمودند/ نامهچه بهتر این پایان

  

 سپاسگزاري –) 6(شماره فرم نمونه 
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 تقدیم به

 

 

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

  .مرا از ابتدا تا انتهاي این مسیر یاري نمودایشان ام که رهنمودهاي ارزنده همیشگی و دیرینه پشتیبانان/ یگانه پشتیبان

  

 

 

 

   

 تقدیم به –) 7(شماره فرم نمونه 
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  : رعایت نکات زیر ضروري است

 . شودهاي فوق تهیه میها نیز به صورت فهرستنمونه و نقشه ل،نمودارها، اشکافهرست جداول،  - 

 . شوندها بایستی در صفحات مجزا آورده و نقشه ها، نمونهها اعم از جداول، نمودارها، اشکالتمامی فهرست - 

  

 فهرست نمودارها –) 8(شماره فرم نمونه 
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  :واژگان کلیدي

  : توجه به نکات زیر ضروري است

  سانتیمتر از سمت چپ و حداکثر نصف صفحه  3سانتیمتر از سمت راست و  4با فاصله  14مطالب چکیده با فونت نازنین

 . نوشته شود

  شود و سیاه نوشته می 14ت راست با فونرین خط چکیده در سمت حداقل با یک خط فاصله از آخ» کلیدي گانواژه«عنوان

     .خواهد آمدهاي خط یک نقطه تو در انبین هر کلمه کلیدي با کلمه بعد یک ویرگول 

 چکیده فارسی –) 9(شماره فرم نمونه 
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