تَجِ :كليِ داًطدَيبى سحػيالر سكويلي ثبيسشي يك ًسخِ اص فبيل ) (pdfدبيبى ًبهِ اسضذ ٍ يب سسبلِ
دكششي خَد ،كِ هطبثك ايي ضيَُ ًبهِ سذٍيي ضذُ اسز سا خْز غحبفي ثِ سؼذاد هَسد ًظش ثِ اًشطبسار
هشكضي هْذي ٍالغ دس دشديس هشكضي داًطگبُ (طجمِ صيشيي سلف سشٍيس هشكضي) آلبي سيذ ػجبس
خشام سحَيل ًوبيٌذ.

« شيـَُ ًـاهِ تذٍيي پـايـاى ًـاهِ ارشذ ٍ رسـالِ دکتری »
با تَجِ بِ اّويت يکساى بَدى تذٍيي پاياى ًاهِ ارشذ ٍ رسالِ دکتری  ،داًشجَياى هلسم بِ رعايت دقيـ
دستَر العول زير برای تايپ ٍ تٌظين پاياى ًاهِ يا رسالِ خَد هی باشٌذ:
الف  :ترتيب صفحات
 -1ثسن ا ...الشحوي الشحين (غفحِ اٍل).
 -2ػٌَاى دبيبى ًبهِ يب سسبلِ ثشاسبس دشٍدَصال سػَيت ضذُ ٍ هطبثك ديَسز ضوبسُ ( 1غفحِ دٍم).
 -3فشم سكويل ضذُ هطبثك ديَسز ضوبسُ ( 2غفحِ سَم).
 -4سمذين اثش (غفحِ چْبسم).
 -5سطكش ٍ لذسداًي (غفحِ دٌدن).
 -6الشاسًبهِ ٍ ٍاگزاسي حمَق هطبثك ديَسز ضوبسُ( 3غفحِ ضطن).
 -7چكيذُ فبسسي ( حذاكثش  2غفحِ ) ٍ كلوبر كليذي ( غفحِ ّفشن ).
 -8غفحِ ليسز همبالر هسشخشج اص دبيبى ًبهِ يب سسبلِ ( غفحِ ّطشن ).
 -9فْشسز هطبلت ،اضكبل ،خذاٍل ٍ ػالئن ٍ اخشػبسار (غفحِ ًْن ).
سجػشُ  -1سَخِ ضَد كِ ضوبسُ غفحبر سديف 1سب  9فَق ،دس ٍسط ٍ دبييي هشي ٍ ثب حشٍف اثدذ ًَضشِ ضَد.
سجػشُ  -2ضوبسُ خذاٍل ٍ ػٌَاى آى دس ثبالي خذٍل ٍ ضوبسُ اضكبل ٍ ػٌَاى آى دس دبييي ضكل دسج گشدد.
 -10هشي اغلي دبيبى ًبهِ يب سسبلِ هطبثك سبخشبس اسائِ ضذُ دس ثٌذ ة .
سجػشُ  – 1حذاكثش سؼذاد غفحبر دبيبى ًبهِ اسضذ  120غفحِ ٍ دكششي  200غفحِ هي ثبضذ( .هطبثك الگَي اسائِ
ضذُ دس ثٌذ ة).
سجػشُ  – 2غفحبر هشي ثب اػذاد  ... ٍ 2 ٍ 1دس دبئيي (ٍسط) غفحِ ضوبسُ گزاسي ضَد.
 -11ديَسز ّب ( دس غَسر ٍخَد ).
 -12هٌبثغ ( هطبثك الگَي اسائِ ضذُ دس ثٌذ ة ).
 -13ثشگ هب لجل آخش ،چكيذُ اًگليسي(حذاكثش يك غفحِ ثػَسر غفحِ فشد غحبفي هي گشدد  ،ثذٍى ضوبسُ غفحِ ).
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ساختـار پـايـان نـامه (رسـاله)
ب:
 -1عٌَاى :
ػٌَاى دبيبى ًبهِ الصم اسز ضوي سسب ثَدى ،هخشػش ثبضذ ٍ ثب هحشَي دبيبى ًبهِ ّوخَاًي داضشِ ثبضذ.

 -2چکيذُ:
دس ايي لسوز ًشبيح كبس اًدبم ضذُ دس سحميك ثطَس هخشػش اسائِ هي ضَد كِ هٌؼكس كٌٌذُ اغل هَضَع دبيبى ًبهِ (
سسبلِ ) هي ثبضذ ( حذاكثش  2غفحِ ).

 -3فصَل:
فػل اٍل ( همذهِ ) هي سَاًذ ضبهل هطبلت صيش ثبضذ:
الف -سبسيخچِ كبسّبي اًدبم ضذُ
ة -اسسجبط هَضَع سحميك ثب كبسّبي لجلي
ح -اّذاف دبيبى ًبهِ
ج -اضبسُ ثِ هطبلت فػل ّبي ثؼذي
فصَل بعذی ( هتي ) هی تَاًذ شاهل:
الف -هَضَػبر ٍ سئَسي ّبي هشسجط ثب هَضَع سحميك ٍ هشٍسي ثش كبسّبي اًدبم ضذُ لجلي.
ة -سٍش ّبي اًدبم كبس يب ػوليبر هيذاًي.
ح -سَضيح سٍش هَسد اسشفبدُ دس ايي سحميك.
ج -هحبسجِ ٍ اسشخشاج ًشبيح.
ذً -شيدِ گيشي ،سدضيِ ،سحليل ٍ همبيسِ ثب سٍضْبي ديگش.
ح-ديطٌْبدار ٍ كبسّبي آيٌذُ ( سسبلِ ).

 -4پيَست ها:
سَضيحبر اضبفِ ٍ يب اثجبر سٍاثطي كِ ًَيسٌذُ دبيبى ًبهِ يب سسبلِ ركش آًْب سا ضشسٍسي هي داًذ ٍ حذزف آًْذب دس هذشي
اغلي لطوِ اي ثِ دبيبى ًبهِ يب سسبلِ ٍاسد ًوي كٌذ ،دس ديَسز اسائِ هي گشددّ .وچٌيي ثشًبهِ ّبي ًشم افضاسي ًيض هذي
سَاًذ دس ديَسز ثيبيذ.

 -5هٌابع :
هٌبثغ ثِ سشسيت ظَْس دس هشي هي سَاًذ ثِ سٍش ّبي ريل دس داخل كشٍضِ هطخع گشدد:
الف  :ثش اسبس ضوبسُ دس هشي هطخع ٍ ثب ّوبى ضوبسُ دس فْشسز هٌبثغ اًشْبي دبيبى ًبهِ ( سسبلِ ) ركش ضَد.
ة  :ثش اسبس ًبم ًَيسٌذُ ٍ سبل دس هشي هطخع ٍ ثش اسبس حشٍف الفجب ًَيسٌذُ دس فْشسز هٌبثغ اًشْبي دبيبى ًبهِ (
سسبلِ ) ركش ضَد .الصم ثزكش اسز دس ايي سٍش هٌبثغ فبسسي ٍ اًگليسي ثطَس خذاگبًِ ليسز گشدد .
 -5-1هقاالت هجالت علوی
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اسن ( اسبهي ) ًَيسٌذگبى ( ًبم خبًَادگي ً ،بم يب ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ) ،سبل اًشطبس  ،ػٌَاى همبلذِ  ،هطخػذبر هدلذِ (
ضبهل خالغِ ًبم هدلِ ( ايشبليك يب دشسًگ سبيخ گشدد ) ،ضوبسُ  ،دٍسُ  ،غفحِ ثِ سشسيت سبيخ هذي گذشدد  .دس هذَسد
خالغِ ًبم هدلِ ثِ ًَضشبسّبي هدلِ هشثَطِ هشاخؼِ ضَد.
هثبلْب :
ًَسٍصيبى ا ٍ .هألَفي ف  " )1370(،اسصيبثي همبيسِ اي اص ثيحسي ليذٍ كبئيي ٍ صايالصيي اص طشيك ادي دٍسال دس گبٍ"
هجلِ داًشکذُ داهپسشکی  ،ضوبسُ  ،2دٍسُ :6ظ. 36

Hugheus P. C. and Tanner J. M. (1973) “Radiographic study of the rat hormone” J. of .Anat., 114, 3,
pp 444.

 -5-2کتاب
 -)1آدسس همبلِ اص كشبة  :الف) كشبة هدوَػِ همبلِ ًيسز ة) كشبة هدوَػِ همبلِ اسز ٍ ّذش همبلذِ يذك ًَيسذٌذُ
داسد.
الف) -اسن ( اسبهي ) ًَيسٌذگبى  ،سبل اًشطبس ،ػٌَاى ( ايشبليك يب دش سًگ سبيخ گشدد )  .خلذ  ،هششخن  ،چٌذهيي چبح
ً ،بم ًبضش  ،هحل ًطش ،غفحِ.
هثبلْب :
حكوشي ح  ،ضْشاسجي ح  ،حسيٌيَى م ٍ اًػذبسي ح" )1348( ،جراحی ًشخَار کٌٌذ گاى" خلذذ اٍل ،چذبح دٍم،
اًشطبسار چْشُ  ،سْشاى ،ظ.21
Satchel G. H. (1971), “Circulation in fishes Ambridge”, Vol. 1, Universiy Press, UK. l, pp.273.

ة)اسن ( اسذبهي ) ًَيسٌذگذبى  ،سذبل اًشطذبس ،ػٌَاى همبلِ ،غفحِ ضشٍع – غذفحِ دذبيذذبى ،ػٌذَاى كشذذبة ( ػٌذَاى
كشبة ايشبليك يب دشسًگ سبيخ گشدد )  ،ضوبسُ چبح ً ،بم خبًَادگي گشد آٍسًذُ  ،حشف اٍل ًبم گشد آٍسًذذُ ً ،ذبم ًبضذش ،
هحل اًشطبس.
Eddy J. M. (1972). The Pineal Complex, pp191-196, In:”The Biology of Lampreys”, Hardisty
M. and Potter L. Academic press, London

 -5-3پاياى ًاهِ ( رسالِ )
ًبم خبًَادگي ،حشف اٍل ًبم ّبي هَلف ،سبل اًشطبس ،دبيبى ًبهِ اسضذ ( سسبلِ دكششي ) ،ػٌَاى  ،داًطكذُ ،داًطگبُ .
هثبل  :دبضبئي ح ،)1386( ،دبيبى ًبهِ اسضذ  ":اثشدهب ثش همبٍهز ٍيژُ هس" ،داًطكذُ فيضيك ،داًطگبُ غٌؼشي ضبّشٍد،
Wilson M., (2004), PhD. thesis, “Temperature effects on resistivity”, Phys. depart. Durham
university,

 -5-4کٌفراًس :
ًبم خبًَادگي  ،حشٍف اٍل ًبم ( ّب ) هَلف .سبل ،ػٌَاى همبلِ ً،بم كٌفشاًس ،غفحِ  ،هحل كٌفشاًس .
اسصيبثي ذ " ،)1382(،دبيذاسي سشكيت  ،" ....كٌفشاًس ضيوي ايشاى  ،ظ  ، 88ضيشاص
Arabi H., (1999) “Transport in metal”, MSMO5, P165, Tehran, Iran
 -6هؼبدل اًگليسي لغبر ٍ يب اغالحبر فبسسي كِ دس هشي ثشگشداى هيطَد دس اٍليي ثبس ركش ،ثِ غذَسر صيذش ًذَيس دس
ّوبى غفحِ ( فمط يكجبس ) دسج هي ضَد .صيش ًَيس ّب ثب گزاضشي ضذوبسُ  ... ٍ2 ٍ1دس گَضذِ ثذبالئي ( سذوز چذخ )
كلوِ دس هشي هطخع هي ضًَذ  .دس هَاسدي كِ هؼبدل فبسسي ٍخَد داسد اص آٍسدى لغبر اًگليسذي دس هذشي خذَدداسي
ضَد.
 -7سأكيذ هي گشدد چٌبًچِ ػالٍُ ثش هطبلت هشي ،اص ضكلً ،وَداس يب خذٍل اص هشاخغ ديگش اسشفبدُ ضذذُ اسذز  ،ثبيذذ
هشخغ آى ركش گشدد.
ً -8حَُ صحافی پاياى ًاهِ ( رسالِ )
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 -1سٍي خلذ هطبثك ديَسز 4
 -2دطز خلذ هطبثك ديَسز 5
 -3دس ػطف آى هطبثك ضكل:
 -9رًگ جلذ

سال :

ًام ٍ ًام خاًَادگی :

پاياى ًاهِ ارشذ يا رسالِ

دکتری

ارشذ  :سًگ آثي
دکتری  :سًگ سجض
 -11اسشبد ساٌّوب هَظف اسز كِ ضشايط هٌذسج دس ضيَُ ًبهِ ًگبسش سا كٌششل ًوبيذذ .سحػذيالر سكويلذي داًطذكذُ ٍ
داًطگبُ دس غَسر ػذم سػبيز اص دزيشش آى ٍ ثجز دبيبى ًبهِ ( سسبلِ ) خَدداسي هي ًوبيٌذ.
 -11اص ّش دبيبى ًبهِ يب سسبلِ ثبيذ ثِ سؼذاد الف -اسبسيذ ساٌّوب ٍ هطبٍس ة -كشبثخبًِ داًطگبُ ج -كشبثخبًِ داًطذكذُ ،ذ-
هشكض سحػيالر سكويلي داًطگبُ سْيِ ٍ ثِ سشدشسز سحػيالر سكويلي داًطكذُ سحَيل سب ثشاي افشاد فَق اسسبل گشدد.
 - 12ديسكز سبيخ ضذُ غفحِ ػٌَاى ٍ چكيذُ دبيبى ًبهِ حْز  Hompageداًطگبُ ثِ سحػيالر سكويلذي داًطذگبُ
سحَيل گشدد.

ًحـَُ تـايپ
 -1هشي فبسسي  :ثب سبيض  Nazanin -14يب B-Nazanin
 -2ػٌَاى فػل ّب ٍ ثخص ّب ي فػل ثِ گًَِ اي اخشيبس كِ سبيض آخشيي ػٌَاى ثخذص اص 14ثيطذشش ثبضذذ هذشي ّذبي
اًگليسي ثب فًَز  ٍ Times New Romanسبيض  12اًشخبة ضَد .
 -3صيش ًَيس ضكل ّب ٍ خذاٍل ثب سبيض  12اًشخبة گشدد ٍ ضوبسُ آًْب ثِ سشسيت ظَْس دس ّش فػل ضوبسُ گزاسي گذشدد
ٍ چٌبًچِ خذٍل يب ضكل اص هشخؼي گشفشِ ضذُ ،هشخغ ركش گشدد ٍ ثبيذ سوبم خذاٍل ٍ ضكلْب دس هشي اسخبع دادُ ضذَد.
ًحَُ ضوبسُ گزاسي اضكبل ٍ خذاٍل  ،دس سوز ساسز ضوبسُ فػل ٍ دس سوز چخ ضوبسُ ضكل يب خذٍل ركش گشدد.
هثبل:
ضكل (  ) 2-3هشثَط ثِ ضكل  2اص فػل 3
خذٍل (  ) 1-4هشثَط ثِ خذٍل  1اص فػل 4
 -4فبغلِ خطَط دس هشي اغلي  1/5سبًشي هشش ٍ صيش ًَيس ضكل ّب ٍ خذاٍل  1سبًشي هشش
 -5چبح دبيبى ًبهِ ثبيذ سٍي كبغز  A4اسشبًذاسد ٍ ثطَس خَاًب غَسر گيشد.
 -6فبغلِ اص ثبال  3سبًشي هشش ٍ دبييي  2/5سبًشيوشش ٍ اص لجِ چخ غفحِ  2/5سبًشي هشش ٍ سوز ساسز  2/5سبًشي هشش
( ثشاي غحبفي ) ٍ  1سبًشي هشش گبسش (.)Gutter
 -7ػٌَاى فػلْب ّوشاُ ثب ضوبسُ آى دس يك غفحِ ٍ دس ٍسط غفحِ دسج گشدد.
 -8فشهَلْب دس يك خط خذاگبًِ سبيخ ٍ ضوبسُ فشهَل دس سوز ساسز آى دس داخل دشاًشض ركذش گذشدد ثطَسيكذِ ضذوبسُ
فػل سوز ساسز ٍ ضوبسُ فشهَل ثؼذ اصآى هثل (  ( ) 1-5هشثَط ثِ فشهَل اٍل اص فػل دٌدن هي ثبضذ).
ًَ -9ع للن ثشاي سوبهي هشي يكٌَاخز ثبضذ ٍلي ثشاي ػٌبٍيي فػَل ٍ ثخص ّب هي سَاًذ هشفبٍر ثبضذ.
 -10سيسشن ٍاحذّبي هَسد اسشفبدُ ،سيسشن ثيي الوللي  SIهي ثبضذ.
 -11سػبٍيش اسكي ضذُ ٍ يب كذي هَسد اسشفبدُ ثبيذ كبهالً ٍاضح ٍ اص كيفيز خَثي ثشخَسداس ثبضذ.

4

 -12هطبلت خذاٍل ٍ ػٌبٍيي هحَسّبي ضكل ّب حشي االهكبى فبسسي اخشيبس گشدد هگش دس حبلشي كِ كبسّذبي ديگذشاى
اسائِ هي گشدد ( .ثب ركش هشخغ )
 -13ػٌَاى خذٍل دس ثبالي آى ٍ ػٌَاى ضكل دس صيش آى آٍسدُ ضذُ ٍ ثػَسر هشكذضي ( سٌظذين دس ٍسذط غذفحِ ) ٍ
خَد ضكل ٍ خذٍل ًيض ثػَسر هشكضي آٍسدُ ضَد.
 -14دس اًشْبي چكيذُ فبسسي ٍ اًگليسي كلوبر كليذي دبيبى ًبهِ ركش گشدد.
 -15اص ّش گًَِ حبضيِ ثٌذي غفحبر خَد داسي گشدد.
 -16سؼذاد كل غفحبر دبيبى ًبهِ ّبي اسضذ ٍ دكششي ضبهل غفحبر ػٌَاى فْشسز ّب ٍ هشي ،ديَسز ّب ثِ سشسيت ثذِ
 200 ٍ 120غفحِ هحذٍد گشدد.
 -17سؼذاد كل ًسخ غحبفي ضذُ الصم اص ّش دبيبى ًبهِ ثِ ضشح صيش اسز:
ّش ًفش يك ًسخِ
الف – اسشبد(اى) ساٌّوب:
ّش ًفش يك ًسخِ
ة – اسشبد(اى) هطبٍس:
يك ًسخِ
ج – كشبثخبًِ هشكضي داًطگبُ:
يك ًسخِ
د – داًطدَ:
 -18فبيل ّبي هَسد ًيبص كشبثخبًِ هشكضي ػجبسسٌذاص:
الف -هشي كبهل دبيبى ًبهِ دس هحيط ًگبسضي اغلي (win wordيب  open officeيذب فبيذل ّذبي هشثَطذِ دس هحذيط
)LATX
ة -فبيل چكيذُ ثب فشهز ّبي ًگبسضي
ج -فبيل كل دبيبى ًبهِ دس فشهز PDF
د -فبيل چكيذُ ثب فشهز PDF
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