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خواھشمند  است متن آئین نامھ توسط دانشجویان محترم بھ طور کامل مطالعھ گردیده و مفاد آن بھ دقت رعایت شود، در 
. غیر  این صورت تا تصحیح کامل کلیھ موارد ذیل، برگزاری جلسھ دفاعیھ مقدور نخواھد بود

مشخصات جلد پایان نامھ-١
. چین و با رعایت کامل نکات زیر تنظیم گرددمشخصات روی جلد بھ صورت وسط 

عبارات داخل پرانتز درج نمی شود و از معادل آن استفاده خواھد شد.
 تیره با رنگ سرمھ اي ) گالینگور(میلیمتر با روكش چرم مصنوعي ٣تا ٢جنس جلد از مقوا با ضخامت

.باشدبدون طرح 
قلم روی جلدB zarانتخاب شود .
قطع جلد نیم سانتیمتر بزرگتر از قطع كاغذ است.
نوشتھ ھاي روي جلد بصورت زركوب چاپ مي گردد.
عبارت میلیمتر، ٢۵در ٢۵در ابعاد دانشجویان مي بایست بر روي جلد بھ ترتیب آرم دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

پایان عنوان « و »دانشكده داروسازي« ١۶با فونت » كرمانشاهدرماني, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي« 
« ،»استاد یا اساتید راھنما« ،»دكتري حرفھ ايجھت دریافت درجھ ي پایان نامھ « ، ١٨با فونت وBold»نامھ 

١۶با فونت ھمگی نیز در پایین ترین بخش روي جلد » سال تحصیلي « و عبارت» نگارش « ،»استاد یا اساتید مشاور 
در قسمت وسط نام و ،نوان پایان نامھقسمت باالی آن ع)شیرازه(در ضخامت پایان نامھ. و با رنگ طالیی زرکوب گردد

.قید گردد)سال و ماه(نام خانوادگي نگارنده و در قسمت پایین آن سال تحصیلي
مشخصات پشت جلد عین روی جلد ولی بھ زبان انگلیسی خواھد بود .
در متن آئین نامھ آورده شود) کلمات انگلیسی(انگلیسی مشخصات .
)بخش ھا و ترتیب آنھا(مشخصات صفحات داخلي پایان نامھ - ٢

صفحات فرعي -الف
 صفحھ سفید خالیA4پس از جلد
صفحة بسم ا…
در این صفحھ قرار مي گیردو با ھمان فونت و قلمصفحة عنوان كھ كلیھ ي مندرجات روي جلد عینًا.
اختیاري(یا صفحات تقدیم ھاھ صفح(
 اختیاري(ھاتقدیر و تشكرصفحھ یا صفحات(
 فرعي شامل عناوین اصلي و(فھرست مطالب .(

....) مانند یک،دو، سھ، چھار ( الفبای فارسی شماره بندی می گردند 
: ) از (شماره صفحات آغازین .ذیل درج می گردد

.پایان نامھ محاسبھ میشوندفرعیقبل از فھرست عناوین شماره نخورده ولی در شمارش صفحات صفحات . شش،پنج
 صورت لزوم در(فھرست اشکال شامل تصویرھا، نمودارھا و منحنی ھا(
 در صورت لزوم(فھرست جداول(
 درصورت لزوم اجباری می باشد(عالئم و اختصارات(
 شماره می خوردریاضی١بھ عددبھ بعداین قسمت(خالصھ فارسی(

دوره دكتري حرفھ اي داروسازي, تدوین پایان نامھآیین نامھ نحوه ي نگارش و 
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



٢

)شماره می خوردریاضی ٣صفحھ اول کلیات کھ حاوی متن میباشد بھ عدد (کلیات: فصل اول-
مواد و روشھا: فصل دوم-
ایجنت: فصل سوم-
بحث و نتیجھ گیري: فصل چھارم-

)اجباری(پیشنھادات * 
واژه نامھ * 
)در صورت وجود(پیوست ھا * 
بھ روش ونکوورمنابع و ماخذ * 
تصویر مقالھ چاپ شده یا ارائھ شده در سمینار یا گواھی پذیرش*

سوگند نامھ * 
صفحھ تصویب پایان نامھ توسط ھیأت داوران* 
خالصھ انگلیسی * 
صفحھ عنوان بھ زبان انگلیسی مطابق مندرجات روی جلد * 
یک صفحھ خالی * 

.ادغام نمود)) نتایج و بحث: فصل سوم((در صورت لزوم مي توان فصول نتایج و بحث را بصورت : ١تبصره

آورده ھر فصل بھ بخش ھای فرعی تقسیم می گردد کھ باید نسبت بھ فصل اصلی با فرورفتگی و در زیر آن : ٢تبصره
: بھ عنوان مثال . شده و با اعداد شماره گذاری گردد

کلیات : فصل اول
یا مقدمھ پیشگفتار-١- ١
تاریخچھ ي سیكلودكسترین-٢- ١

)١٩٣٠تا دھھ ١٨٩١از سال , دوره ي اكتشاف(مرحلھ اول -١-٢- ١
از دھھ ،ھاي آنھادوره ي مطالعھ سیستماتیك بر روي سیكلودكسترین ھا و كمپلكس(مرحلھ دوم -٢-٢- ١

)١٩٧٠تا ١٩٣٠
تا حال ١٩٧٠تولید و ھمچنین كاربرد سیكلودكسترین ھا بصورت صنعتي از دھھ ي (دوره سوم -٣-٢- ١

)حاضر
شیمي و ساختار سیكلودكسترین-٣- ١

ھمان گونھ کھ مالحظھ می شود عناوین فصول اصلی بدون فرورفتگی و عناوین بخش ھای فرعی، با فرورفتگی 
. راه شماره درج می گردندبھ ھم

)ن پایان نامھ مت(بخش اصلی -ب
.صفحھ تنظیم گردد٣٠٠توصیھ می شود کھ برای پایان نامھ ھای دکتری حرفھ ای، بخش اصلی پایان نامھ حداکثر در 

.این بخش ھا بھ ترتیب شامل قسمتھای زیر می باشد
، یافتھ ھا، نتیجھ گیری بوده و واژگان کلیدی وش کارخالصھ بایستی شامل مقدمھ، ھدف، مواد و ر: خالصھ فارسی - ١

حجم خالصھ فارسی . ذکر عنوان، نویسندگان و ورود منابع در قسمت خالصھ ضرورتی ندارد. در انتھای آن آورده شود
ند خالصھ بایستی موضوع و ھدف اصلی را منعکس ک. بایستی حداقل یک صفحھ کامل و حداکثر در دو صفحھ تنظیم گردد

کلمھ تنظیم ٢۵٠-٣٠٠خالصھ باید در حدود . و تاکید روی یافتھ ھای مھم یا جدید، اھداف و نتیجھ گیری نھایی باشند



٣

کلمات کلیدی . کلمھ تجاوز نکند۵کلمات کلیدی بھ صورت سطر جداگانھ ای درج می شود و بھتر است تعداد آن از . شود
در خالصھ فارسی و . استخراج شده اندIndex Medicusجلد اول فارسی معادل کلمات انگلیسی خواھند بود کھ از 

.کلمات کلیدی تا حد امکان از درج کلمات انگلیسی خودداری شود مگر در مواردی کھ معادل فارسی نداشتھ باشد
فصل اول پایان نامھ را تشکیل می دھد شامل اھمیت موضوع و ضرورت اجرای تحقیق، اھداف پژوھش، : کلیات - ٢

% ٣٠این بخش حداکثر . و بررسی متون می باشد) در صورت لزوم(یا سواالت پژوھشی، تعریف واژه ھا فرضیات 
. می گرددبخش اصلی پایان نامھ را شامل

در این قسمت تکنیکھای بھ کار گرفتھ شده برای انجام تحقیق و ھمچنین مواد مصرف شده و : مواد و روشھا- ٣
. و واضح توضیح داده می شودروشھای آماری بھ کار رفتھ بھ طور کامل

در این قسمت کلیھ نتایج بھ دست آمده از بررسی توضیح داده می شود و برای ارایھ بھتر آنھا می توان از : نتایج- ۴
ھا نکتھ مبھمی برای خواننده تی دقت شود کھ در جداول و نموداربایس. تصاویر، جداول و آنالیزھای آماری کمک گرفت

زیر نویس و عنوان حتمًا قید گردد بدین صورت کھ عنوان . یکھ مراجعھ بھ متن مورد نیاز نباشدوجود نداشتھ باشد بطور
. جداول در باالی آن و زیر نویس در پایین جدول ارائھ شود و در مورد تصاویر و نمودارھا عنوان در پایین آورده شود

ھ بھ فھم بیشتر آن کمک نماید و در راستا و بایستی سعی شود فقط مطالبی را بھ شکل جدول و نمودار ارائھ نمود ک
توضیحات و نوشتار . از ارائھ یک نتیجھ بھ دو صورت نمودار و جدول خودداری گردد. متناسب با اھداف پایان نامھ باشد

. نمودارھا، اشکال و جداول بایستی بھ زبان اصلی پایان نامھ باشد
.ارسی بالمانع استاستفاده از اعداد انگلیسی در نمودارھای ف: تبصره

.از الصاق كل جداول و اشكال در انتھاي فصل نتایج جدًا خودداري شود
: این فصل شامل قسمتھای زیر می باشد: و نتیجھ گیریبحث- ۵

تفسیر یافتھ ھا و مقایسھ آن با نتایج سایر مطالعات –الف 
واضح بیان می شود حجم این قسمت نبایستی شامل کاربرد نتایج بھ دست آمده از تحقیق کھ بھ طور : نتیجھ گیری–ب 

.بیشتر از یک صفحھ باشد
را قید نموده و سپس با توجھ بھ نتایج بھ دست ) درصورت وجود(در این قسمت محدودیت ھای پژوھش : پیشنھادات - ۶

کر توصیھ از ذ. آمده، توصیھ ھایی در جھت حل مشکالت باقی مانده آورده می شود و راه حل ھایی پیشنھاد می گردد
. ھای غیر علمی یا پیشنھاداتی کھ خارج از چھارچوب یافتھ ھای پژوھش باشند خودداری شود

. در صورت لزوم می توان فصل ھای نتایج و بحث را در ھم ادغام نمود: تبصره 
 درصورت لزوم(واژه نامھ(
 وندپیوست ھا بر حسب نحوه ارائھ، شماره گذاری می ش) : در صورت وجود(پیوست ھا .
 منابع بھ ترتیب ظھور در متن پایان نامھ، شماره گذاری شده و در ): شماره گذاری(بھ روش ونکوور منابع و مآخذ

. قسمت منابع، فھرست بندی می شوند
تصویر مقالھ چاپ شده یا ارائھ شده در سمینارھا یا گواھی پذیرش آن
سوگند نامھ
 صورت جلسھ ھیأت داوران
 ٣٠٠حداکثر (ر حقیقت ترجمھ انگلیسی خالصھ فارسی  بوده و مشتمل بر متن اصلی خالصھ د: چكیده انگلیسي

.  و کلمات کلیدی می باشد) کلمھ
صفحھ عنوان انگلیسي
صفحھ خالی

شیوه ي نگارش- ٣



٤

ھمچنین قواعد و مشخصات تصریح شده در این . آیین نگارش پایان نامھ باید مطابق روش مورد تایید دانشكده باشد
.دستورالعمل باید رعایت شود

نحوه تایپکاغذ و - ٤
می ) ٤Aکاغذ (سانتیمتر٠/٢١×٧/٢٩ابعاد کاغذ . کلیھ قسمتھای پایان نامھ باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد

ای بر(١٢سایز B Lotusاز قلم در کل متن پایان نامھ . می شودتایپقط بر یک روی کاغذ پایان نامھ فتمامی متن . باشد
عناوین ھر فصل در صفحھ . استفاده شود)انگلیسیبرای متن (١٠سایز Times New Romanقلمو) فارسیمتن 

(Header)نگارش سرصفحھ . آورده شوند) با احتساب شماره صفحھ اما بدون درج شماره صفحھ(ھای جداگانھ 
. فاصلھ داشتھ باشدسانتیمتر از لبھ فوقانی کاغذ۵/١اختیاری بوده و در صورت درج بایستی 

.باشدBoldولی B Lotus 12در متن پایان نامھ تیترھا با :تبصره ***

فاصلھ گذاری و حاشیھ بندی –٥
٢٢الی١٩در ھر صفحھھاتعداد سطرباشد بھ عبارت دیگر (Line spacing =1.5)فاصلھ سطرھا در تمامی پایان نامھ 

این . سانتیمتر می باشد٥/٢سانتیمتر و حاشیھ سمت چپ و پایین برابر ٥/٣حاشیھ سمت راست و باال مساوی ). باشد
در صورتی کھ در برخی موارد اندازه شکل ھا یا جدولھا بزرگ تر از .حاشیھ ھا باید در سرتاسر پایان نامھ رعایت شود

. حاشیھ رعایت می گردد،)بصورت تاخورده(٣Aکوچک کردن آنھا و یا با استفاده از کاغذ با،فضای داخل حاشیھ باشد

شماره گذاری - ٦
صفحات . شش،پنج: با حروف نوشتھ می شوند مانند) متن اصلیفھرست عناوین تا ابتدای از (شماره صفحات آغازین 

کھ ، متن اصلیتمامی . پایان نامھ محاسبھ می شوندفرعیقبل از فھرست عناوین شماره نخورده ولی در شمارش صفحات 
شماره . باید بصورت ریاضي شماره گذاری شونده و تا پایان منابع و ماخذ ادامھ می یابد، صل اول شروع شدیا فچکیده از 

شماره صفحھ در پایین صفحھ و در وسط قرار . می گرددمنابعو جدولمتن، شکل،گذاری صفحات شامل صفحات محتوی
صفحھ عنوان(اولین صفحھ ھر فصل . کاغذ می باشدسانتیمتر از لبھ پایین٥/١فاصلھ شماره صفحھ در حدود . می گیرد 

بھ عدد و زیر بخش ھا ھا عناوین بخش . ولی در شمارش صفحات محسوب می گرددبدون شماره تایپ می گردد) فصل
و بھ ترتیب در سمت بعد از آن و زیر بخش بطوریکھ شماره فصل در سمت راست و شماره بخش . شماره گذاری می شوند

مشخصات - ٢"قسمت بھ(از فصل سوم است ٢از بخش ٤یان کننده زیر بخش ب٤- ٢- ٣مثًال . دنوشمی آوردهچپ 
).مراجعھ شود"صفحات داخلي پایان نامھ

جدول ھا و شکل ھا –٧
بگونھ ، جدول ھا باید با کیفیت مناسب تھیھ شوندو) و عکس ھامنحنی ھا،نمودارھا،تصویرھاشامل (تمامی شکل ھا 

با لفظ شکلو عکس ھا منحنی ھا ،نمودارھا،تصویرھا. تھیھ شده از آنھا از وضوح کافی برخوردار باشدای کھ کپی 
تمامی شکل ھا و جدول ھا باید بھ ترتیب ظھور در ھر فصل شماره . تصاویر و عكس ھا باید اصل باشند. نامیده می شوند

....) و ،١- ٣جدول،٣برای جدول ھای فصل.... و ٢-٢جدول ،١-٢جدول،٢مثًال برای جدولھای فصل(گذاری شوند
چنانچھ جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده . عنوان جدول ھا در باالی آنھا و عنوان شکل ھا در زیر آنھا ذکر می گردد

بھ کلیھ شکلدر متن پایان نامھ ھمچنین الزم است . شماره ي مرجع در انتھاي عنوان جدول یا شکل ذکر می گردد،است
برای متن (١٠سایز B Lotusجداول و اشکال و متنقلم مورد استفاده برای عناوین. ارجاع شده باشد،ھاو جدولھا

. می باشد) برای متن انگلیسی(٨سایز Times New Romanو ) فارسی
.شودباید نوشتھاگر داخل جداول انگلیسی نوشتھ شود، اعداد و واحدھا نیز بھ انگلیسی: تبصره 



٥

زیر نویس- ٨
،در صورتی کھ یک عبارت یا واژه نیاز بھ توضیح خاصی داشتھ باشد

آن در اینصورت عبارت یا واژه توسط شماره ای کھ بصورت کوچک در باال و سمت چپ. صفحھ ارائھ نمود
دقت شود كھ این شماره گذاري . گرددوط بھ آن شماره ارائھ میمشخص شده و در زیر نویس توضیح مرب،چاپ می شود

. سریال نباشد و در ھر صفحھ شماره زیر نویس مجزا از صفحھ بعد باشدبھ صورت 
. در آخر پایان نامھ منتقل گردد واژه نامھباید بھ بخش ،چنانچھ زیر نویس بیش از سھ سطر است. بیشتر شود

برای متن (٨سایز Times New Romanو ) برای متن فارسی(١٠سایز B Lotusاستفاده در زیر نویس می تواند 
. می باشد) انگلیسی

)در زیرنویس(Intensive care unit.1)  در متن(¹ICUبخش مراقبت ھای ویژه : مثال 
ن ذکر اعداد در مت–٩

باشد توصیھ ١٠ھر گاه عدد کمتر از )شکل ھاغیر از جدول ھا و (د ندر مورد اعداد صحیح کھ داخل متن نوشتھ می شو
باشد ١٠و بزرگتر از ١٠عدد صحیحچھار یا ھفت؛ و ھر گاه، مانند نوشتھ شودفارسی حروف ھآن عدد بکھ مي شود 

استفاده می شود (/) عالمت شخص کردن اعداد اعشاری ازبرای م. ١٣یا ٤٦مثل ،نوشتھ شودریاضی بصورت عدد 
چنانچھ اعداد %. ٤٤استفاده می شود مثل در سمت چپ عدد % و چنانچھ درصد مورد نیاز است از عالمت ،٤/١٢مثل 

درجھ سانتی گراد٥مثل . بھ ھمراه واحدھا باشند، اعداد بھ ریاضی و واحدھا بھ فارسی نوشتھ می شود
و واحدھا در داخل جدول ھا می توانند بھ انگلیسی بوده، بھ شرطی کھ در اختصارات توضیح داده شوند اعداد : تبصره 

در عنوان مربوط بھ جدول ھا و شکل . را نیز با عدد می توان قید نمود١٠، در جدول ھا اعداد زیر )g7بھ طور مثال (
.نوشتھ می شوند در متن نیز واحدھا بھ فارسی نوشتھ می شوندھا اعداد بھ ریاضی و واحدھا بھ فارسی 

سیستم واحدھا -١٠
در صورتی کھ استفاده از . می باشد) SI(سیستم بین المللی متریک ،سیستم واحدھای مورد استفاده در پایان نامھ

.ھ فارسی نوشتھ می شوندواحد در متن ب. پرانتز درج گرددھا در داخل معادل متریک آن، واحدھای دیگر الزم باشد

انگلیسي در متن فارسی یا اصطالحات درج لغات -١١
. دننوشتھ می شو) یا بھ خط اصلی(زیر نویس بھ انگلیسی خارجی در متن بھ خط فارسی و در لغات یا اصطالحاتھمھ 

ط بھ ھر لغت یا مربوشماره ، شودمی ھر صفحھ جداگانھ شماره گذاری شده و در ھمان صفحھ قرار داده زیرنویس
. چاپ می شودآنبصورت کوچک در باال و سمت چپاصطالح انگلیسی در متن 

روابط ریاضی و فرمولھا -١٢
. فرمولھا در ھر فصل بھ طور جداگانھ و بھ ترتیبی کھ در متن می آیند در داخل پرانتز بھ عدد شماره گذاری می شوند

F=ma)٥-١(: طبق نمونھ زیر
بعد از ھر رابطھ . شودهاشارھابھ مرجع آنیا فرمول ھا رابطھ ھا ارائھ قبل از . از فصل اول است٥کھ بیان کننده رابطھ 

.در آن توضیح داده شودکمیتھای مورد استفاده یا فرمول 

فھرست منابع و مآخذ تنظیم در متن و منابع نحوه ارجاع -١٣



٦

چنانچھ در داخل متن از یک منبع مطلبی . اشاره شودند،عی کھ مورد استفاده قرار می گیرالزم است در متن بھ کلیھ مناب
در داخل آن باز می شود و شماره ي مرجع )[ ](کروشھ ای ) قبل از نقطھ(بالفاصلھ پس از خاتمھ جملھ ،نقل مي شود

. ذکر گردد
مراجع بھ ترتیب شماره ،در این روش. )روش ونکوور(مراجع بھ ترتیبی کھ در متن می آیند شماره گذاری می شوند-

. ذکر خواھند گردید،فھرست منابع و مآخذبخش در 
برگرفتھ از ، دقت شود كھ از مخفف مصطلح ژورنالھا(بشرح زیر می باشددر فھرست منابع و ماخذ روش نگارش منابع 

ISIاستفاده گردد, و نظیر آنچھ در مقاالت و منابع آمده است.(
.توضیح داده شده است١در ضمیمھ ه نوشتن منابع در فھرست مربوطھنحو

تکثیر پایان نامھ -١٤
: دانشجوی دوره دکتری حرفھ ای داروسازی موظف است پایان نامھ خود را بھ تعداد ذیل تکثیر نماید

ن کامل پایان نامھ بصورت حاوی فایل متCDیک نسخھ از پایان نامھ جلد شده و برای کتابخانھ دانشکده بھ ھمراه -
PDF

یک نسخھ از پایان نامھ جلد شده برای ھر یک از اساتید راھنما و مشاور -
یک نسخھ از پایان نامھ جلد شده برای کتابخانھ مرکزی دانشگاه -
یک نسخھ از پایان نامھ جلد شده برای دانشجو -

پیوست ھای آئین نامھ نگارش پایان نامھ 
نگارش روی جلد پایان نامھ و صفحھ عنوان فارسی الگوی: ١پیوست 
الگوی نگارش صفحھ عنوان انگلیسی و پشت جلد پایان نامھ : ٢پیوست 

):روش ونكوور(نس نویسي اراھنماي رفر-١ضمیمھ 

:نویسی بھ نکات ذیل توجھ گردددر رافرنس

.می شودرفرانس ھا در پایان جملھ قبل از نقطھ گذاری و داخل کروشھ نوشتھ.١
]٣و۴[مثال . نوشتھ می شود" و"با حروف فاصلھ بین دو رفرانس.٢
]١٠-١۴[١۴الی ١٠رفرانس : مثال . بین رفرانس ھای متوالی خط فاصلھ گذاشتھ میشود.٣
]٧،۵،۴[:مثال . فاصلھ گذاری می گردد" ،"فواصل بین چند رفرانس با .۴
]۵،٣-٩[:مثال . ممکن است شماره رفرانس ھا مخلوطی از حاالت باال باشد.۵

:استناد بھ مقاالت -الف



٧

:كننددر مورد مقاالت خارجي بھ ترتیب زیر منابع را معرفي مي-١
، Index Medicos. عنوان مقالھ. نام خانوادگي و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان

:مثال. سال انتشار، شماره جلد، صفحات

10- Rezaei M, Kazemnejad A, Mahmmodi M, Meshkani MR. Estimation of finite
mixture distributions parameters in survival analysis. Jour of Ins. of Math. & Comp.
Sci. (Math. Ser.), Kolkata, India, 2004, No. 1, P: 39-46.

:كنندرا معرفي ميدر مورد مقاالت فارسي بھ ترتیب زیر منبع -٢
:مثال. صفحاتنام مجلھ، سال انتشار، شماره جلد، شماره. عنوان مقالھ. نام خانوادگي و نام نویسنده یا نویسندگان

تحلیل بقاي بیماران پیوند كلیھ در كرمانشاه . رضایي منصور، كاظم نژاد انوشیروان، رئیسي داریوش، بردیده عبدالرسول
.٢٧-٤١: ، ص١٣٨٢، پاییز ١٨)٣(، شماره ٧ي پژوھشي بھبود، سال فصلنامھ علم). ١٣٦٨-٨٠(

:استناد بھ کتاب -ب

:توان بھ ترتیب زیر بھ عنوان منبع معرفي كردكتب خارجي را مي-١
 . .

:مثال. صفحاتجلد، شمارههشمار

Altman DG. Practical statistics for medical research. 1st ed., Chapman & Hall, London,
1991, p: 63.

:توان بھ این ترتیب عمل كردفارسي نیز ميدر مورد كتب-٢
شماره. كتابنام. نویسنده یا نویسندگاننام خانوادگي و نام

:مثال. صفحاتشماره

. . رضایي منصور، مرادي بھیھ
.٢١٤-٢١٦: ، چاپ اول، ص١٣٨٣كرمانشاه، كرمانشاه، 

. شود و یك نفر فصول مختلف را گردآوري ميلف نوشتھ ميدر بعضي كتب فصول مختلف توسط نویسندگان مخت-٣
: در این مورد بھتر است منبع را بھ روش ذیل معرفي كرد

. . . . نام نویسندهاولخانوادگي و حرفنام
:مثال. جلد، صفحاتانتشار، شمارهناشر، شھر محل نشر، سال

Simon G Thompson. Meta analysis of clinical trials. in: Armitage P, Colton T.
Encyclopedia of Biostatistics. 2nd ed. , John Wiley & Sons, Toronto, 1998, vol. 4, P:
2570-2579.

. چک نوشتھ می شودکوpحرف . شماره صفحھ با یک فاصلھ از سال قرار می گیرد-٤



٨

. در صورتی کھ از چند صفحھ از یک کتاب استفاده شده باشد : نکتھ 
. التین استفاده می شود و در بین شماره صفحات ویرگول قرار می گیرد.ppاز صص در فارسی و از 

: مثال 
٣٢/٥٦/١٢٧: صص 
٢٣/ ٦٩٦ /pp

: ١مثال 
Katzung BG. Basic pharmacology . 3en. New York Williams and Wikins: 1998.p.325-9

. کتاب دارای ویرایشگر باشد و نویسنده نداشتھ باشد : ٢مثال 
Millares M.editor. Applied drug information. Vancouver . WA: Applied Therapeutics ,

Inc; 1998. p.876-986

. دارای نویسنده و ویرایشگر مجزایی باشد از بخش ھایی از کتاب استفاده شده باشد کھ : ٣مثال 
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In : katzung BG, editor . Basic and

chinical pharmacology . 6th ed . Nor walk . CN Appleton and Lange : 1995 p.361-80

: دیکشنری ھا و فارماکوپوه ھا : ٤مثال 
Stedman s medical dictionary. 26th ed. Baltimore : Williams & Wilkins : 1995.p 119-20

: ٥مثال 
Wweetman sean C., editor . Martindale : the complete drug reference . London:

pharmaceutical press : 2002. pp 876,235,987.

کتاب ھای سری : ٦مثال 
Bennett GL. Horuk R. Iodination of chemokines for use in receptor binding analysis .

In : Horuk R.editor. Chemokine receptors . New York : Academic press: 1997. p.13448.

(Methods in enzymology ; vol . 228).

: ٧مثال 
. . . . موترن لسلی ت براون ادوارد جی

١٢٥-١٢٣جلد دوم ص . ١٣٨١چاپار ؛ : تھران 
: ٨مثال 

 . .
٦٠-٥٧ص . ١٣٧٨بھداشتی درمانی قزوین؛ 

. . . : ٩مثال 
١٢٦/ ١٢٣/ ١١٣. صص . ١٣٨١: ارجمند: تھران . ویرایش بیست و دوم 
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: توجھ 
. رجمھ شده اند نام نویسندگان اصلی مانند منابع التین و بدون ویرگول                می آیدمی گیرد ولی در کتابھایی کھ ت

. فقط عنوان کتاب و مجلھ با حروف ایتالیک نوشتھ می شود: توجھ 

: استناد بھ اینترنت-ج

: استناد بھ نشریات در اینترنت

Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 310:
1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 1996

. تاریخ دسترسی بھ منبع نیز قید می شود, در انتھا, در استناد بھ منابع اینترنتی
: استناد بھ منابع اینترنتی غیر از نشریات

: مثال 
Hoffman DL . Health on the net foundation code of conduct for medical and health web sites.

1995. Available at : http: //www. hon. ch/ conduct . html. Accessed June 30, 1998.

: استناد بھ پایان نامھ ھا-د 

,..........      پایان نامھ دکتری .             ”عنوان پایان نامھ“.                                 نام, نام خانوادگی
........... صفحھ مورد استفاده .                  ذکر سال,                   ..........      دانشگاه ,         ..........      دانشکده 

. . ”“. محمد. حسینی: مثال
.١٤-٢٥صفحات . ١٣٨٦دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه؛ , داروسازي

الگوی نگارش روی جلد پایان نامھ و صفحھ عنوان فارسی: ١پیوست 



١٠

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني كرمانشاه
يدانشكده داروساز

پایان نامھ جھت دریافت درجھ ي دكتراي حرفھ اي داروسازي
:عنوان

)عنوان پایان نامھ در اینجا نوشتھ شود(
راھنما در اینجا ذكر گردد) یا اساتید(نام استاد ): اساتید راھنما(استاد 

مشاور در اینجا ذكر گردد) یا اساتید(نام استاد : استاد مشاور

:نگارش
)در اینجا نوشتھ شودنام كامل نویسنده (

)ریاضی(سال ) فارسی(ماه شمسی 



١١

و پشت جلد پایان نامھ صفحھ عنوان انگلیسيالگوی نگارش : ٢پیوست 
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