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بسمه تعالي
اساساً يك پژوهش هنگامي ميتواند ارزشمند باشد كه بنحو مطلوبي گزارش گردد،بنابراين هر پژوهشگر
بايستي قادر به نگارش نتايج تحقيقات خود باشد .با توجه به اين كه پايان نامه،چكيدة گويايي از فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي دانشجو است طبعاً ارائه مناسب آن،امري مهم مي باشد .راهنماي تدوين پاياننامههاي
دانشكده داروسازي بمنظور آشنايي دانشجويان با اصول كلي نوشتن پايان نامه و ارائه يك قالب و چارچوب
يكنواخت در مورد پاياننامههاي دانشكده داروسازي و علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تدوين
گرديده است .در اين راهنما عالوه بر نكات كلي درخصوص بخش هاي مختلف پايان نامه ،به مواردي كه
رعايت آنها به ارائه مناسبتر نتايج تحقيق كمك مينمايد نيز اشاره شده است .در بخش پاياني اين
راهنما،مراحل مختلف اداري -پژوهشي انتخاب پايان نامه تا دفاع از پايان نامه نيز ذكر گرديده است.
با عنايت به آنكه در سالهاي اخير يكي از روشهاي پذيرفته شده براي نوشتن پاياننامه ارائه آن بر مبناي مقاله
) (paper formatميباشد ،لذا در ادامه الگوي تدوين پايان نامه ها به روش مذكور آورده شده است.
دانشجويان مجازند با هماهنگي و مجوز اساتيد راهنماي خود نسبت به انتخاب الگوي ارائه پاياننامه تصميم-
گيري نمايند .در صورتي كه اساتيد عالقهمند به ارائه پايان نامه به روش  paper formatباشند،
دانشجويان ميتوانند پايان نامه خود را بر اساس الگوي تدوين پاياننامههاي دانشكده داروسازي و علوم
دارويي بر مبناي مقاله ( )Paper Formatتنظيم نمايند .در غير اين صورت كليه پايان نامه ها به روش
سنتي ارائه ميگردد.
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طرح كلي پايان نامه
قسمتهاي مختلف پايان نامه به ترتيب شامل موارد ذيل مي باشد:
 -1جلد پايان نامه
 -2صفحه عنوان داخلي
 -3اهداء (تقديم) پايان نامه
 -4تشكرات
 -5فهرستها مشتمل بر :
فهرست مندرجات
فهرست مطالب
فهرست جدولها
فهرست شكلها
فهرست نمودارها
 -6فهرست عالئم اختصاري و واژههاي مخفف بكار رفته در پايان نامه
 -7خالصه پاياننامه
 -8مطالب پاياننامه
 -9ضمائم (در صورت وجود)
 -11خالصه انگليسي
 -11صفحه تصويب پايان نامه
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 -2جلد پايان نامه
رنگ جلد پايان نامه تحويلي به دانشكده و دانشگاه بايستي حتماً به رنگ مشكي بوده و مندرجات آن با حروف
زركوب درج شده باشد .در عطف جلد پايان نامه به ترتيب عنوان پايان نامه،نام دانشجو،ماه و سال دفاع با
حروف زركوب درج گردد ( .در صورتي كه عنوان طوالني باشد خالصه گويايي از آن در عطف پايان نامه
نوشته شود).
مندرجات جلد پايان نامه با قلمي ( )fontمشابه قلم بكار برده شده در متن پايان نامه بوده و حاوي مطالب و
عناوين زير باشد.
 -1آرم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه محل آن در وسط و بفاصله  3سانتيمتر از باالي صفحه باشد.
 -2نام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني اصفهان در زير آرم و به فاصله يك سانتيمتر
نوشته شود.
 -3نام دانشكده داروسازي و علوم دارويي در زير نام دانشگاه و به فاصله يك سانتيمتر نوشته شود.
 -4نام گروه (يا گروههاي) آموشي در زير نام دانشكده و به فاصله يك سانتيمتر از آن نوشته شود.
 -5جمله « پايان نامه دكتراي عمومي داروسازي يا پايان نامه كارشناسي ارشد  .............و يا پايان نامه
 »..............PhD.به فاصله  1/5سانتيمتر از نام گروه نوشته شود و در ذيل آن شماره طرح
تحقيقاتي مربوط به آن پايان نامه درج گردد (درصورتي كه پايان نامه،طرح تحقيقاتي مصوب شوراي
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان باشد).
 -6كلمه «عنوان»
 -7عنوان پايان نامه به فاصله  2سانتيمتر از كلمه «عنوان» باشد.
 -8كلمه « تحت راهنمايي» به فاصله  1/5سانتيمتر از عنوان پايان نامه نوشته شود.
 -9نام استاد و يا اساتيد راهنما به فاصله يك سانتيمتر از كلمه « تحت راهنمايي » نوشته شود.
 -11كلمه « تحت مشاوره» به فاصله  1/5سانتيمتر از نام استاد و يا اساتيد راهنما نوشته شود.
 -11نام استاد و يا اساتيد مشاور به فاصله يك سانتيمتر از كلمه « تحت مشاوره » نوشته شود.
 -12كلمه « توسط» به فاصله  1/5سانتيمتر از نام اساتيد مشاور نوشته شود.
 -13نام « دانشجو» به فاصله  1/5سانتيمتر از كلمه «توسط» نوشته شود.
 -14ماه و سال دفاع از پايان نامه به فاصله  3سانتيمتر از لبه پائين جلد درج گردد.
* -مطالب روي جلد در وسط صفحه تايپ شود.
* -موارد فوق كامالً مطابق با الگوي ارائه شده در صفحه  12باشد.
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 -1صفحه عنوان داخلي :عنوان داخلي مطابق آنچه بر روي جلد درج شده است،نوشته شود.
 -9اهداء پايان نامه :فقط در يك صفحه
 -4تشكرات :فقط در يك صفحه
 -5فهرست مندرجات :فهرست مندرجات مطابق الگوي ارائه شده در صفحه  13تنظيم گردند.
 -6فهرست عالئم اختصاري :فهرست اختصارات بر اساس حروف الفباي فارسي و يا التين تنظيم
شوند.
 -7خالصه پايان نامه
 -7-2خالصه فارسي

خالصه پايان نامه بايستي حداكثر در  351كلمه تهيه گردد،بنحوي كه در عين اختصار،محتواي كلي تحقيق را
بطور كامل و جامع بيان نمايد .در خالصه پايان نامه نيازي به ذكر رفرانس نيست .خالصه پايان نامه شامل
موارد زير مي باشد:
 .7-1-1اسامي نويسندگان ( :دانشجو و اساتيد راهنما)
 :7-1-2مقدمه :در اين قسمت هدف و اهميت تحقيق انجام شده مطرح ميشود كه اين امر مي تواند با دادن
اطالعات مختصري راجع به موضوع و پيشينيه تحقيق انجام گردد.
 .7-1-3مواد و روشها :در اين قسمت بطور مختصر روشهاي بكار رفته ذكر گردد.
 .7-1-4نتايج :در اين قسمت نتايج بطور مختصر بيان شود.
 .7-1-5بحث  :در انتها نتيجهگيري نهايي از كار انجام شده ارائه گردد.
 .7-1-6كليد واژهها ()Key Words
در صفحه  14نمونهاي از خالصه پاياننامه با شيوه مذكور آورده شده است .ضمناً راهنماي كامل تر نحوه
نگارش خالصه پايان نامه در صفحه  15آورده شده است.
 -7-1خالصه انگليسي

خالصه انگليسي بايستي ترجمه فارسي بوده و با خالصه فارسي،همخواني داشته باشد.
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 -8مطالب پايان نامه
مطالب پايان نامه در بخشهاي مختلف زير تنظيم گردند:
 -1مقدمه
 -2مواد،دستگاهها و روشها
 -3نتايج
 -4بحث و نتيجهگيري
 -5منابع
تيتر عناوين در قسمتهاي مختلف پايان نامه بصورت  Boldو پر رنگ بوده و بر حسب جامعيت و كليت آن
درشتتر نوشته شود و عناوين فرعي نيز به ترتيب ريزتر نوشته شوند.
ذيالً توضيحاتي درباره چگونگي نوشتن بخشهاي مختلف پايان نامه ارائه شده است.
طرز نوشتن فصل مقدمه
فصل مقدمه شامل تعريف مسئله،ذكر اهميت و اعتبار آن،شرح تاريخچهاي درمورد موضوع و گردآوري مطالب
تحقيقي از منابع جديد و معتبر در ارتباط مستقيم با موضوع پايان نامه ميباشد .در انتهاي مقدمه بايستي
مطالب ارائه شده در يك يا دو صفحه جمعبندي شده و با توجه به جمعبندي مذكور هدف و انگيزه تحقيق
بطور روشن و واضح ذكر گردد .بطور كلي سير ارائه مطالب در مقدمه بگونهاي باشد كه خواننده را به طرف
اهميت و داليل انتخاب موضوع پايان نامه رهنمون گرداند .در اين قسمت بايد مسائلي كه در اين تحقيق
سعي در پاسخگويي به آنها شده به روشني مطرح گردند .بهتر است در مقدمه از ذكر مطالب كالسيك موجود
در كتب و تكرار مطالب پايان نامههاي قبلي جداً خودداري شود.
تعداد صفحات فصل مقدمه نبايد حداكثر از يك سوم صفحات پايان نامه بيشتر باشد( .منظور از صفحات پايان
نامه از فصل مقدمه تا انتهاي منابع مي باشد .صفحات قبل از مقدمه و يا ضمائم جزو صفحات اصلي پايان
نامه محسوب نميگردند).
در انتهاي اين فصل،بايستي اهداف و سؤاالت پژوهشي يا فرضيات عيناً مطابق آخرين نسخه پروپوزال مصوب
كه به تاييد دفتر امور پژوهشي دانشكده رسيده است ذكر شوند.
طرز نوشتن فصل مواد،دستگاهها و روشها
در اين قسمت به نكات زير توجه گردد:
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 -1نام مواد اصلي و مهم مصرف شده (ودر صورت لزوم درجه خلوص) همراه با نام شركت سازنده قيد گردد.
بهتر است در مورد نام شيميايي و اسامي خالصه شده آنها از روش بينالمللي پيشنهاد شده توسط IUPAC
استفاده گردد .براي اين منظور مي توان از جدولهاي مندرج در رفرانس زير استفاده نمود:
Arch. Biochem. Biohys. 1983:220. VIII-XXVI
 -2نام كامل دستگاهها و وسايل مهم مورد استفاده و مدل آنها و در پرانتز جلوي هر كدام نام كمپاني و كشور
سازنده نوشته شود.
 -3در قسمت روشهاي مورد استفاده ضمن ارائه رفرانس،مطالب به نحوي تدوين گردد ،كه متد توسط
محققين ديگر نيز قابل تكرار باشد .درمواردي كه روش انجام شده بدون تغيير از يك مرجع اقتباس شده است،
نيازي به توضيح دادن آن نمي باشد .در مواردي كه انجام دهنده پايان نامه تغييراتي در روشها داده باشد ،اين
گونه تغييرات بطور كامل ذكر گردد .ضمناً اگر روشي براي اولين بار ارائه ميگردد به تفصيل بيان شود.
 -4در صورتي كه در استفاده از مواد و كاربرد تكنيكهاي ذكر شده احتمال خطرات شيميايي يا بيولوژيكي
وجود داشته باشد بايد پيش آگهي الزم داده شود.
 -5در انتهاي اين فصل محاسبات و تحليلهاي آماري بكار برده شده قيد گردند (نيازي به توضيح روش
آماري و طرز محاسبات نمي باشد).
 -6در اين فصل نيازي به توضيح دادن دالئل انتخاب روشهاي آزمايش و يا ذكر محاسن و معايب آنها نمي
باشد .چنين مواردي را مي توان در فصل مقدمه و يا بحث و نتيجهگيري ذكر كرد.
 -7در نوشتن روشها،از جمالت مجهول (سوم شخص مفرد) استفاده شود .الگوي نوشتاري در اين قسمت با
الگوي دستور كار آزمايشگاه متفاوت باشد .اين نكته در قسمت نتايج نيز تا حد امكان رعايت گردد.
 -8فقط روشهاي به كار برده شده در تحقيق نوشته شود و از نوشتن روشهاي ديگر خودداري گردد.
طرز نوشتن فصل نتايج
در اين بخش ابتدا شرايط ويژه بكار رفته در روشها را ذكر نموده و سپس نتايج بدست آمده را توضيح داده و به
شماره جدول،هيستوگرام،عكس و غيره اشاره گردد .بطوريكه خواننده براحتي بتواند مطالب را دنبال كند .الزم
است نتايج بدست آمده به روشني ارائه گردد .مثالً بيان نتايج بدين صورت كه گفته شود «آزمايش Xانجام
گرفت و نتايج آن در جدول  Yو يا نمودار  Zآمده است» كافي نميباشد .در اين بخش خصوصاً بايد نسبت
به نتيجهگيري هاي آماري و مشخص نمودن اهميت اين نتايج در روي جدولها،گرافها و غيره توجه كافي
مبذول گردد.
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از به كار بردن توام جدولها،نمودارها و  ....كه يك مطلب را بيان ميكنند ،اكيداً خودداري شود .در صورتي كه
ارائه توام جدولها و نمودارها بتواند اطالعات كاملتري ارائه دهد ،ميتوان در بخش ضميمه آنها را ارائه نمود.
در ارائه نتايج بصورت جدول و نمودار يا هيستوگرام ،در صورت لزوم معيارهاي آماري (از قبيل اينكه آيا نتيجه
ارائه شده حاصل يك و يا ميانگين چند بار آزمايش ميباشد،انحراف معيار و غيره) نيز ذكر گردند.
جدول ها
الزم است براي هر جدول عنواني انتخاب گردد ،كه دقيقاً گوياي مطالب ذكر شده آن باشد .عنوان و شماره
جدول در باالي آن نوشته شود.
اعداد،واحدها و نوشتههاي جداول طوري تهيه وطراحي گردد ،كه خواننده بتواند بدون مراجعه به متن
پاياننامهها ،از آن نتيجهگيري نمايد .اين كار ميتواند با انتخاب يك پانويس مناسب براي جدول انجام گيرد.
پانويسها را ميتوان براي توضيح عالئم اختصاري ،شرايط مطالعه ،ذكر سنجشهاي آماري و  ....كه اطالعات
موجود در جدول را روشنتر كند ،به كاربرد .جدول فارسي از راست به چپ و جدولهاي التين از چپ به
راست نوشته شود.
جدول پس از ذكر نتايج در اولين محل مناسب آورده شود .ابتدا شماره جدول و سپس عنوان ذكر گردد.
جدول،دو سانتيمتر با عنوان و يك سانتيمتر با پانويس فاصله داشته باشد .حتي المقدور درمورد جدول الگوي
يكسان انتخاب شود .اين نكته بخصوص در مورد جداولي كه اطالعات مشابهي را ارائه ميدهند ،حائز اهميت
است .زماني كه نكات مندرج در جدولي را مي توان با چند جمله در متن ارائه نمود ،نيازي به جدول نميباشد.
نمودارها
در ترسيم نمودارها نكات زير در نظر گرفته شود:
 -1خطوط نمودارها طوري ترسيم گردد ،كه كامالً مشخص باشد و خطوط محورها كمي پهنتر و يا
تيرهتر از خطوط نمودار باشد و شاخصهاي آماري از قبيل انحراف معيار يا درصد قبولي بر روي
نمودار مشخص گردد.
 -2چنانچه چندين منحني در يك نمودار باشد ،هر منحني با عالمت خاص مشخص گردد و كليه اين
عالئم در محل مناسبي (روي نمودار يا در پانويس) توضيح داده شود.
 -3ابتدا شماره نمودار و سپس عنوان آن در پائين و بطور كامل نوشته شود.
 -4هر نمودار حاوي يك پانويس باشد ،كه بتوان با توضيحات ارائه شده در پانويس و بدون مراجعه به
متن ،اطالعات الزم را از آن نمودار بدست آورد .نوع قلم بكار رفته در پانويس بايد مشابه با قلم
استفاده شده در متن باشد.
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 -5شمارهگذاري جداول ،نمودارها و  ....بر اساس فصلي كه در آن از جداول ،نمودارها و ....استفاده شده
است انجام گيرد .بعنوان مثال اولين نمودار موجود در فصل نتايج ،شماره  3-1و دومي شماره 3-2
را مي گيرد.
 -6نمودارها بالفاصله بعد از ذكر نام آن در اولين محل مناسب آورده شود .در صفحات  16و ،17
نمونههايي از جدول و نمودار تهيه شده با اين مشخصات آورده شده است.
طرز نوشتن فصل بحث و نتيجه گيري
اين بخش بيش از ساير قسمتهاي پايان نامه احتياج به اطالعات عميق علمي دارد .نتايج بدست آمده در اين
بخش ،تجزيه و تحليل گرديده و اهميت نتايج و نقاط قوت و ضعف كار انجام شده ،مورد بررسي قرار
ميگيرند .و كارهاي قبلي انجام شده توسط ديگران (با ذكر منابع معتبر) با نتايج تحقيق حاضر مقايسه و
ارتباط داده ميشوند .الزم به ذكر است كه در مواردي ممكن است نتايج تحقيق فعلي ،بر عكس و يا رد نتايج
حاصل از تحقيقات ديگران باشد .حاصل كلي اين بررسيها و بحثها ،تجزيه و تحليل اطالعات موجود براي
پيشبرد دانش مربوط به رشته خاص پايان نامه ميباشد.
بطور خالصه ،در اين بخش دانشجو بايستي بر روي كار پژوهشي خويش بحث نموده ،رابطه آنرا با كارهاي
پژوهشي ديگران بررسي و در پايان نيز پيشنهادات خود را جهت ادامه كار ارائه نمايد .الزم به ذكر است كه در
اين فصل نيازي به ارائه مجدد نتايج نبوده و بطور كلي بايد نتايج بدست آمده ،بحث شده و مورد تجزيه و
تحليل قرار گيرند .انتهاي اين فصل با پاسخ به سوال و مساله تحقيق و احياناً ارائه پيشنهادات خاتمه مي يابد.
بهتر است بنحوي اشكاالت و محدوديتهاي كلي تحقيق نيز بيان گردد .ضمناً در اين فصل از ارائه جدول و
نمودار خودداري شود.
طرز نوشتن منابع
در قسمت باالي صفحه و در وسط خط ،واژه ” منابع“ نوشته شود و در زير آن منابع فارسي مرقوم گردد .پس
از پايان يافتن فهرست منابع فارسي و از شروع صفحه جديد ،منابع خارجي با واژه ” “ REFERENCES
شروع و در زير آن منابع خارجي ذكر گردد.
در نوشتن منابع ،تمامي منابع استفاده شده به ترتيب عددي و به ترتيبي كه در متن آمدهاند و بر اساس الگوي
وانكوور ( )Vancouver Styleنوشته شود .در اين روش هنگامي كه مطلبي در متن پايان نامه نوشته
ميشود ،منابع آن با دادن يك شماره مشخص ميگردد .اولين منبعي كه مورد استفاده قرار گرفته ،شماره  1را
به خود اختصاص ميدهد و دومين منبع ،شماره  2و .........
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وقتي تعداد منابع مورد استفاده جهت بيان يك مطلب و يا يك روش بيش از يك رفرانس باشد از كاما ( )،در
بين آنها استفاده شود .در زمان استفاده از تعداد بيشتر رفرانس نيز به اين صورت عمل گردد ،كه به جاي
نوشتن شماره منابع به صورت ( ،)2 ، 3، 4 ، 5، 16، 11نوشته شود .)2-5 ،16، 11( :در صورتي كه تعداد
نويسندگان بيش از  6نفر باشد بعد از نفر ششم كلمه ” و همكاران“ يا ” “et alذكر ميگردد .ذيالً نحوه
نوشتن رفرانسهاي مختلف در فصل منابع و بر اساس روش وانكوور با ذكر نمونهاي از هر نوع ارائه گرديده
است:
الف) منابع فارسي
 .2كتاب (تاليف)

قاسمي دهكردي ،نصراله .طالب ،امير مهدي .استخراج ،شناسايي و تعيين مقدار تركيبات موجود در گياهان
دارويي شاخص .تهران :انتشارات چوگان1381. ، 97-111 ،
 .1كتاب (ترجمه)

رنگ ،همفري پ؛ ديل ،مورين؛ ريتر ،جيمز .داروشناسي .ترجمه :مينائيان ،محسن .اصفهان :انتشارات دانشگاه
علوم پزشكي اصفهان.1382 ،133-137 ،
 .3مقاله
امامي ،جابر؛ اميني ،كاظم؛ توكلي ،ناصر؛ هوشفر ،غالمعلي؛ نبي ،حسن .تعيين مقدار نيتروفورانتونين در پالسما
به روش فلوريمتري .پژوهش در علوم پزشكي (مجله علمي -پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان)-119 ،
. 1381 ، 7 : 113
 -4پايان نامه
خيرالهي ،فاطمه ” .تهيه و ارزيابي قرصهاي آهسته رهش ماتريكسي ترامادول هيدوركلرايد“ .

پايان نامه

دكتراي عمومي داروسازي دانشكده داروسازي و علوم دارويي ،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.1383 ، 22-48،
ب) منابع خارجي
 -2كتاب (تاليف)

Dey PM. Harbome JB. Plant Biochemistry. San Diego: Academic Press،
1997. P: 111-115.
 .1مقاله

Sadeghi H. Hajhashemi V. Minaiyan M. Movahedian A. Talebi A.
Further studies on anti-inﬂammatory activity of maprotiline in
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International

rat.

edema

in

paw

carrageenan-induced

Immunopharmacology 2013; 15: 505-510.
در موردي كه از مقاله يا كتابي استفاده ميگردد ،نوشتن عين منابعي كه در آن كتاب يا مقاله به عنوان منبع
ذكر شدهاند ،از نظر اخالقي و اصول نگارش قابل قبول نميباشد و بايستي اصل همان مقاله و يا كتاب در
بخش منابع ذكر گردد.
جهت نوشتن مخفف نام مجالت خارجي به روش صحيح ميتوان از كتاب Urichs International
 Periodicals Directoryاستفاده نمود .اين مجموعه  5جلدي مشتمل بر فهرست كليه مجالت منتشر
شده در دنيا و توضيحات مربوطه به آنهاست .كتاب مذكور در كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
موجود ميباشد .دستور كلي آزمايشگاه و يا جزوات درسي به هيچ وجه نميتوانند به عنوان رفرانس ارائه
گردند .همچنين نميتوان از آدرسهاي اينترنتي و وبسايتها به عنوان منبع در پايان نامه استفاده نمود.
درخصوص روش نوشتن ساير رفرانسها بر مبناي الگوي وانكوور و نيز اطالعات بيشتر راجع به اين الگو مي-
توان از كتاب و يا آدرس وبسايت زير استفاده نمود:
راستي اردكي مهدي؛ اديبي ،پيمان .شيوه نگارش متون علمي .اصفهان :انتشارات دانشگاه علوم پزشكي
اصفهان .1374 ،
www. Library.uq.edu.au/training/citation/vancouv.pdf
وب سايت هاي ديگري نيز به شرح در خصوص الگوي وانكوور پرداختهاند.
نكات متفرقه
 اعداد و ارقام ارائه شده در پايان نامه بايستي از نظر تعداد رقم معنيدار و اعشار هماهنگ باشند .به عنوانمثال اگر در يكي از روشهاي اندازهگيري ،دقت الزم در حد دهم اعشار است ،ميانگين نتايج نيز با رقم دهم
اعشار نوشته شود.
 حتي المقدور از معادل فارسي كلمات خارجي استفاده شود. در صورتي كه براي كلمهاي از عالمت اختصاري استفاده ميشود ،در اولين جائي كه از آن استفاده ميشود،خود كلمه نوشته شده و در پرانتزي مخفف آن آورده شود .و بعد از اين ،هر كجا كه از آن كلمه ميخواهد
استفاده گردد ،مخفف آن بكار برده شود .اين گونه كلمات بايستي در فهرست عالئم اختصاري و واژههاي
مخفف به كار رفته در پايان نامه نيز درج گردند.
صفحه تصويب پايان نامه
صفحه تصويب پاياننامه،آخرين صفحه پايان نامه ميباشد كه نمونه آن در صفحه  18آمده است.
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اصول مقدماتي
 -1كاغذ مورد استفاده در پايان نامه بايد در قطع  28 × 21/5( A4سانتيمتر) باشد.
 -2فاصله قسمت تايپ شده تا لبهها از طرف شيرازه كاغذ (سمت راست)  ،3/51از باال  3و از سمت چپ
و پائين  2/51سانتيمتر باشد( .اين مورد در تايپ مطالب اين دستورالعمل رعايت شده است)
 -3فواصل بين سطرها حدود يك سانتيمتر انتخاب شود بنحوي كه تعداد سطرها در يك صفحه 22
سطر باشد.
 -4نوع قلم بكار برده شده براي متن فارسي  B Mitraو براي متن انگليسي Times New
 Romanو اندازه قلم  12تا  14انتخاب شود .در مورد پاورقيها ميتوان از اندازه  8نيز استفاده
نمود.
 -5صفحهبندي اصلي پايان نامه از خالصه فارسي شروع گردد .قسمتهاي اول پايان نامه مانند
فهرست مطالب با حروف الفباي فارسي (الف،ب،پ،ت )....،شمارهگذاري شود .شماره صفحات در
باالي سمت چپ نوشته شود.
 -6تعداد صفحات پايان نامه حداقل  51و حداكثر  111صفحه باشد (ضمائم ،جزو صفحات محسوب
نميگردد) .تعداد صفحات درمورد پاياننامههاي  PhDحداقل  121و حداكثر  211صفحه باشد.
 -7در حاشيه صفحات خط و يا كادر كشيده نشود.
 -8پايان نامهاي كه به دانشكده و يا دانشگاه تحويل ميگردد به صورت يك رو تايپ و تكثير شده باشد.
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني استان اصفهان
دانشكده داروسازي و علوم دارويي
گروه 000000
پايان نامه دكتراي عمومي داروسازي ،كارشناسي ارشد يا PhD
(طرح تحقيقاتي شماره ).............
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ارزيابي اثر فرآوردههاي موضعي تهيه شده از گياه  Solanum nigrum L.در يك مطالعه
باليني دو سويه كور همراه دارو نما در درمان بيماري درماتيت اتوپيك

سيد ابراهيم سجادي،علي مومني،ناصر توكلي،عليرضا قنادي،اميد صادقپور
خالصه پايان نامه
مقدمه :درماتيت آتوپيك بيماري پوستي خارشداري است كه اغلب در اوايل دوران نوزادي شروع شده و در
بيماران با سابقه شخصي يا خانوادگي بروز مينمايد .درمان معمول اين بيماري كورتيكواستروئيدهاي موضعي
و دردهاي آنتي هيستامين ضد خارش ميباشد .بررسي منابع طب سنتي و مطالعات انجام شده نشان ميدهد
كه گياهان تيره سوالناسه در درمان اين گونه بيماريهاي پوستي بكار ميرود كه اين اثر ميتواند بعلت
آلكالوئيدهاي استروئيدي موجوددر اين گياهان باشد .در اين مطالعه اثر فرآوردههاي موضعي از گياه
 Solanum nigrum L.در درمان درماتيت آتوپيك مورد بررسي قرار گرفت.
روشها  :ساقههاي خرد شده گياه پس ازجمع آوري و تعيين مقدار ماده موثره سوالسودين در آن با استفاده از
يك روش اسپكتروفتومتري،بوسيله حالل هيدروالكلي (اتانول  )96عصارهگيري و عصاره حاصله در پايه كرم
امولسيوني وارد شده و در تعدادي از بيماران مبتال به درماتيت آتوپيك مصرف گرديد.
نتايج  :طبق تعيين مقدار انجام شده مقدار سوالسودين در هر  111گرم از كرم برابر با  2/7 ±1/1ميلي گرم
بر آورد گرديد .تجزيه و تحليل نتايج باليني نشان ميدهد كه دارو سبب كاهش معني دار ضخامت پوست در
گروه نمونه نسبت به گروه شاهد گرديده،شدت بيماري پس از درمان در گروه نمونه كمتر ازگروه كنترل
بوده،عود بيماري و خارش پس از درمان در دو گروه تفاوت قابل مالحظهاي نداشته و در سطح ناحيه مبتال به
بيماري نيز تغييري حاصل نگرديده است.
بحث  :نتايج نشان ميدهد كه داروي تهيه شده از گياه نسبت به دارو نما در كاهش شدت بيماري بخصوص
در كاهش ضخيم شدن پوست موثر بوده و ميتواند در درمان درماتيت آتوپيك مزمن بعنوان داروي كمكي
مورد استفاده قرار گيرد.

كليد واژهها :درماتيت آتوپيك،گياه  Solanum nigrum L.سوالسودين،آلكالوئيدهاي استروئيدي.
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« راهنماي نگارش چكيده پايان نامه»
پس از عنوان ،اسامي نويسندگان مشتمل بر استاد راهنما ،استاد مشاور و دانشجو تايپ گردد .در صورتي كه
پايان نامه فوق طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان باشد ،اسامي همكاران
طرح و شماره طرح نيز به صورت زيرنويس درج شود.
چكيده پايان نامه شامل مقدمه ،روشها ،نتايج و بحث ميباشد.
مقدمه ( چرا اين مطالعه انجام شد)
در مقدمه خالصهاي از بيان موضوع و دالئلي كه ضرورت انجام مطالعه را اثبات كند ،ذكر گردد و در انتهاي
مقدمه هدف تحقيق بيان شود.
روشها (چگونه اين مطالعه انجام شد):
در اين قسمت ،نوع مطالعه ،مكان و زمان اجراي تحقيق ،جمعيت مورد مطالعه ،مالك انتخاب نمونهها،
معيارهاي رد و پذيرش نمونهها ،حجم نمونهها ،روش نمونهگيري (اگر سوژه حيوان است جنس ،سن ،نژاد
حيوان مشخص گردد) ،نحوه جمع آوري اطالعات (مصاحبه ،مشاهده ،پرسشنامه ،ديگر روشها) ،مداخله انجام
شده يا روش انجام كار ،نحوه تعيين روائي و پايائي پرسشنامه ،آزمونها وشاخصهاي آماري و نام نرم افزار
مورد استفاده بيان شود.
نتايج ( چه نتيجهاي از اين مطالعه بدست آمد):
در اين قسمت نتايج تحقيق بدون تعبير و تفسير آورده شود .ميانگين به عالوه و منهاي انحراف معيار يا
خطاي استاندارد ذكر و درصورتي كه از آمار تحليلي استفاده شده است ،مقادير  ،Pضريب همبستگي ،نسبت
شانس و ساير نتايج نيز بيان گردد.
بحث (نتيجه بدست آمده چه توجيهي دارد):
در اين بخش بر جنبههاي جديد و مهم مطالعه و نيز نتايجي كه بدنبال آن آمده تاكيد و استنباط محققين از
يافتهها و محدوديتها توضيح داده شود و نتايج مطالعه با ساير مطالعات مقايسه گردد.
كليد واژهها :در انتهاي خالصه ،سه تا ده كلمه به عنوان كلمات كليدي فارسي و انگليسي نگارش گردد.
اصطالحات ضروري از ليست سر عنوانهاي موضوعي پزشكي ”  “Meshو از”  “Index Medicusاخذ
شود .حداكثر حجم چكيده  351كلمه باشد ،كه حدود  %15به مقدمه %35 ،به روشها %31،به نتايج ،و  %21به
بحث اختصاص يابد .تعداد كلمههاي فوق مشتمل بر كليه كلمات مندرج ،اعم از حروف اضافه و ربط در
چكيده خواهد بود.
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بسمه تعالي
« تصويب پايان نامه»
« يرفعا ...الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات»
پايان نامه :دكتراي عمومي داروسازي ،كارشناسي ارشد و يا PhD
عنوان :

اين پايان نامه در جلسه دفاعيه مورخ
بررسي و با نمره

نام و نام خانوادگي

ودرجه

/

/

 139توسط هيئت داوران متشكل از اساتيد ذيل
مورد تائيد قرار گرفت.

عنوان

امضاء

............................................................................................................................ -1
............................................................................................................................ -2
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مراحل انتخاب پايان نامه دكتري عمومي داروسازي تا دفاع از پايان نامه
دانشجو پس از گذراندن  141واحد درسي ميتواند پايان نامه خود را انتخاب نمايد .دانشجوياني كه تمايل به اخذ پايان
نامه مرتبط با موضوع سنتز تركيبات آلي با گروه شيمي دارويي دارند ،ميتوانند پس از گذراندن  121واحد درسي اقدام
به انتخاب پايان نامه كنند.
دانشجو جهت انتخاب پايان نامه ميتواند ضمن مراجعه به اعضاي هيئت علمي دانشكده و با توجه به موضوعات و
عناوين تحقيقاتي و نيز الين تحقيقاتي هر يك از اعضاء ،موضوع مورد عالقه خود را انتخاب نمايد .در اين راستا
دانشجو ميتواند بيش از يك نفر استاد راهنما داشته باشد .الزم بذكر است در صورت مشترك بودن موضوع پايان نامه
با ساير دانشكدهها و دانشگاهها ،استاد راهنماي اول حتماً بايستي از دانشكده انتخاب شود .پس از انتخاب موضوع و
استاد راهنما ،به ترتيب مراحل زير بايستي انجام گيرد:
 -1تكميل فرم طرح پايان نامه توسط دانشجو زير نظر استاد راهنما و تحويل آن به استاد راهنما
 -2تحويل طرح پايان نامه به مدير گروه ،گروه آموزشي مربوطه توسط استاد راهنماي اول
 -3ارسال طرح پايان نامه از طرف مدير گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت انجام كارشناسي علمي .در
اين مرحله ،طرح جهت كارشناسي علمي حداكثر به  4نفر از اساتيد صاحبنظر در آن رشته ارسال ميگردد.
 -4ارسال نظرات كارشناسان علمي طرح به استاد راهنماي اول پاياننامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده.
 -5پاسخ كتبي به نظرات كارشناسي ،توسط دانشجو زير نظر اساتيد راهنما و ارسال پاسخها و طرح پاياننامه
اصالح شده به دفتر امور پژوهشي دانشكده.
 -6ارجاع نظرات كارشناسان ،پاسخ مجري طرح و طرح پاياننامه اصالح شده به مدير گروه آموزشي مربوطه
جهت بررسي و تصويب آن در شوراي گروه.
 -7ارسال طرح پاياننامه تصويب شده در گروه آموزشي به انضمام ضمايم ،و نيز يك نسخه از صورتجلسه
مربوطه به معاونت پژوهشي دانشكده.
 -8ارسال طرح پاياننامه تصويب شده در گروه آموزشي به شوراي پژوهشي دانشكده جهت بررسي و تصويب
نهايي.
 -9صدور نامة شروع بكار دانشجو توسط معاونت پژوهشي ،در صورت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده و
اعالم به دانشجو جهت شروع كار عملي پاياننامه .حداقل زمان بين تاريخ تصويب پاياننامه (شروع بكار
دانشجو) تا زمان دفاع دانشجو يكسال ميباشد.
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 -11پس از اتمام كار و نوشتن پاياننامه ،پاياننامه توسط اساتيد راهنما مطالعه و در صورت تائيد ،پيشنويس آن
به همراه مقاله چاپ شده يا پذيرش قطعي مقاله مستخرج از پاياننامه ،طي نامهاي به امور پژوهشي
دانشكده تحويل ميگردد.
 -11بررسي مقدماتي پاياننامه و تطبيق آن با الگوي تدوين پاياننامه توسط دفتر امور پژوهشي ،و ارسال به
شوراي پژوهشي دانشكده جهت تعيين اساتيد داور و موعو.
 -12ارسال پيشنويس پاياننامه به اساتيد داور ،جهت مطالعه و اعالم نظرات خود به دفتر امور پژوهشي.
 -13ارسال نظرات اساتيد داور به مجري توسط دفتر امور پژوهشي .در اين مرحله دانشجو تحت نظارت اساتيد
راهنماي خويش ،اشكاالت وارده را اصالح و پاسخ الزم را به آنها ميدهد.
 -14ارسال نامهاي از استاد راهنما مبني بر بالمانع بودن دفاع از پاياننامه ،به همراه پاياننامه تصحيح شده،
نظرات داوران و پاسخ كتبي به آنها ،به دفتر امور پژوهشي.
 -15هماهنگي دانشجو با استاد راهنما ،اساتيد داور و استاد مدعو ،جهت تعيين زمان برگزاري جلسه دفاع و اعالم
به دفتر امور پژوهشي.
 -16صدور نامههاي جلسه دفاع توسط دفتر امور پژوهشي دانشكده و ارسال به هيئت داوران جهت برگزاري
جلسه دفاع.
*تاكيد مي گردد دفاع از پايان نامه منوط به ارائه مقاله چاپ شده و يا پذيرش قطعي مقاله در مجالت معتبر علمي
بوده و دفاع از پايان نامه بدون مقاله قابل انجام نمي باشد.
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بسمه تعالي
الگوي تدوين پاياننامههاي دانشكده داروسازي و علوم دارويي بر مبناي مقاله )(Paper Format

ارايه پاياننامه دانشجويي در قالب  paper formatبه صالحديد و تشخيص وتاييدد اسدتاد راهنمداي اول
دانشجو امكان پذير است .پاياننامه بر مبناي مقاله ) (paper formatپس از چاپ مقاله به زبان انگليسي
در مجالت علمي پژوهشي واجد شرايط مصوب شوراي دانشگاه مورخ  1389/11/17و يا اخذ پذيرش مقاالت
( با همان شرايط) مستخرج از پاياننامه كه تعداد و محل چاپ آنهدا قدبالً براسداس آئديننامدههداي مربوطده
مشخص شده است ،حاوي بخشهاي زير خواهد بود.
 .2جلد و صفحه اول شامل:
 آرم و نام دانشگاه ،نام دانشكده ،نام مركز تحقيقات وابسته و نام گروه آموزشي
 مقطع پاياننامه( دكتراي عمومي ،كارشناسي ارشد ،و يا دكتراي تخصصي-پژوهشي)
 شماره طرح تحقيقاتي
 عنوان پاياننامه
 نام اساتيد راهنما و مشاور با ذكر تحت راهنمايي و تحت مشاوره ...
 نام دانشجو به عنوان نويسنده
 تاريخ اتمام پاياننامه (تاريخ دفاع)
 .1صفحه تشكر و قدرداني (در يك صفحه)
 .9چكيده كل پاياننامه* (حداكثر  351كلمه)
* چكيده به زبان فارسي و انگليسي بوده و بايستي سداختاردار(  -1مقدمده  -2روش  -3نتدايج  -4بحدث) و
شامل نام نويسندگان و كليد واژهها ) (Key Wordsنيز باشد .الزم به ذكر است كه ايدن بخدش بدراي
دانشجويان  PhDضروري و براي ساير دانشجويان در صورت ارايه بيش از يك مقاله الزم است .بده هدر
حال چكيده فارسي براي كليه دانشجويان ضروري است.
 .4واژهنامه در صورت نياز ( به صالحديد استاد راهنما)
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 .5فهرست مطالب ( ليست مقاالت چاپ شده مستخرج از پاياننامه در اين قسمت آورده ميشود)
*

 .6مقدمه

* اين بخش براي دانشجويان  PhDضروري و براي ساير دانشجويان در صورت ارايه بيش از يك مقاله الزم
است ،كه حداكثر در  11صفحه تهيه شده و شامل موارد زير ميباشد:
 نكات مرتبط و موجز مربوط به ورود به موضوع (حداكثر  2صفحه)
 بيان مسأله ،علت انتخاب موضوع و ضرورت انجام تحقيق با استناد به مرور سيستماتيك متدون ( بررسدي
مرورهاي سيستماتيك موجود ،ترجيحاً  11سال اخير در بانكهاي اطالعاتي) (حداكثر  5صفحه)
 اهداف و سؤاالت پژوهشي عيناً مطابق آخرين نسخه پروپوزال مصوب كه به تاييدد دفتدر امدور پژوهشدي
دانشكده رسيده است( .اين قسمت از مقدمه براي كليه پاياننامهها ضروري است)
 .7متن كامل مقاالت چاپ شده با شمارهگذاري (مقاله اول  ، ...مقاله دوم ) ...
*

 .8بحث و نتيجهگيري

* اين بخش براي دانشجويان  PhDضروري و براي ساير دانشجويان در صورت ارايه بيش از يك مقاله الزم
است ،كه حداكثر در  11صفحه تهيه ميگردد.
*

 .3ضمائم

* اين بخش به صالحديد استاد راهنما تهيه شده و ميتواند موارد زير را در بر گيرد:
 روشها ( به طور خالصه و حداكثر در  12صفحه) شامل طرح كلدي مطالعده ،روش انجدام كدار (در مدوارد
استفاده از روشهاي استاندارد به مقاله يا كتب مربوطه ارجاع داده شده و از توضيحات بديهي پرهيز شدود)،
نحوه تحليل نتايج ،مالحظات اخالقي
 نتايج شامل گرافها و جداول اصلي و مرتبط قابل بحث كه در مقاالت ذكر نشدهاند.
 ابزارهاي گردآوري دادهها ،يافتههاي مهم كه در مقاالت ارائه نشده است .فرمهاي مورد استفاده در تحقيق
(مثالً فرم اخذ رضايت از آزمودنيها و )...
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صفحه تصويب پاياننامه
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تذكرات:
 كاغذ مورد استفاده در پايان نامه بايد در قطع  A4باشد.
 فاصله قسمت تايپ شده تا لبه ها از طرف شيرازه كاغذ (سمت راست)  ،3/51از باال  3و از سمت چدپ و
پائين  2/51سانتيمتر باشد.
 فواصل بين سطرها به گونهاي انتخاب گردد كه تعداد سطرها در يك صفحه  18تا  22سطر باشد.
 نوع قلم بكار برده شده براي متن فارسي  B Mitraو براي متن انگليسي Times New Roman
و اندازه قلم  12تا  14انتخاب شود.
 صفحه بندي اصلي پايان نامه از خالصه فارسي شروع گردد .قسمت هاي اول پايان نامه مانندد فهرسدت
مطالب با حروف الفباي فارسي (الف،ب،پ،ت )....،شماره گذاري شود .شماره صدفحات در بداالي سدمت
چپ نوشته شود.

***كليه اطالعات خام و فايلهاي تحليل آماري و تصوير طيفها و مستندات و ملحقات پاياننامه بده
همراه فايل مقاالت و اصل پاياننامه در فرمت  MS Wordدر دو لدوح فشدرده بده اسدتاد راهنمدا و دفتدر
پژوهشي دانشكده تحويل و جزء شرايط تسويه حساب دانشجو محسوب ميگردد.

