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ى دانطگاه ػلوم پسضکی و خذهات بهذاضتی درهانی تهرا  

 دانطکذه پيراپسضکی

 

 هقذهه : -1
دبيبٓ ٕبّٚ ّْٜششئ ثخؾ دٗسٙ سحصيٌ ثـْبس ّي سٗد. سٜيٚ دبيبٓ ٕبّٚ ثٚ ّٖظ٘س سنْيٌ ائ دٗسٙ 

چٜبسچ٘ة  عد٘يبٓ ائ ّقغغ َّضُ ثٚ سٜيٚ ٗ اسائٚ دبيبٓ ٕبّٚ ثش اػبضشٗسر سبُ داسد ٗ ْٛٚ دإـ

ذ. اص إٓدب مٚ دبيبٓ ٕبّٚ اص إشـبسار سػْي دإـيبٙ سَقي ّي ىشدد ٗ ّٖٖذسج دس ائ ساْٖٛب ّي ثبؿ

دس ّدبّغ ٗ إشـبسار ػَْي قبثٌ اػشٖبد ّي ثبؿذ ، ٍزا الصُ اػز ثش اػبع ّؼيبس ٛب ٗ ض٘اثظ قبثٌ 

 عجق چبسچ٘ة ّـبثٚ ٗ ينؼبٓ سٜيٚ ٗ اص آٓ دفبع ؿ٘د .  قجً٘ ػَْي ٗ

 

 هحتويات پاياى ناهه : -2
 چيض دس يل صفحٚ مَْٚ ّجبسك )) ثؼِ ا ................. (( دسج ىشدد. قجٌ اص ٛش *

 : ػنواى و هطخصات پاياى ناهه : 2-1

ٕبّٚ اخشصبف داسد.  ( ٗ دييش ّـخصبر مَي دبيبٓ  Titleاٍٗئ صفحٚ دبيبٓ ٕبّٚ ثٚ ٕبُ ػٖ٘آ )

ّـخصبر ّ٘سد ٕظش ؿبٌّ : ٕبُ ٗ ٕبُ خبٕ٘ادىي دإـد٘ ، اػشبد ) اػبسيذ ( ساْٖٛب ، اػبسيذ ّـبٗس ، 

ٕبُ ىشٗٙ آّ٘صؿي ، ٕبُ دإـنذٙ ٗ دإـيبٙ ٗ سبسيخ دفبع اص دبيبٓ ٕبّٚ ) ّبٙ ٗ ػبً ( ّي ثبؿذ. 

٘د. ؼي دس دٗ صفحٚ خذاىبٕٚ سٜيٚ ؿػٖ٘آ ٗ ّـخصبر دبيبٓ ٕبّٚ ثبيذ ثٚ دٗ صثبٓ فبسػي ٗ إيَي

 بيبٓ ٕبّٚ ثٚ ٛش دٗ صثبٓ ثٚ دي٘ػز ّي ثبؿذ. ْٕٕ٘ٚ اي اص ػٖ٘آ ٗ ّـخصبر د

 : سپاسگساري و قذردانی : 2-2

دإـد٘ ّي س٘إذ اص سْبُ افشاد ٗ ّشامضي مٚ ثٚ ٕح٘ي دس ديـجشد دشٗطٙ دبيبٓ ٕبّٚ ْٛنبسي ٗ 

ٗ قذسدإي ْٕبيذ. چٖبٕچٚ دبيبٓ ٕبّٚ دس قبٍت عشح  ّؼبػذر ْٕ٘دٙ إذ حذامثش دس دٗ صفحٚ سـنش

دظٗٛـي ٗ ثب دسيبفز مْل ّبٍي اص ّشامض ٗ دػشيبٜٛبي خبف سٜيٚ ؿذٙ ثبؿذ ، رمش ٕبُ ّشامض 

 سص٘يت مٖٖذٙ ث٘دخٚ عشح ٗ ؿْبسٙ ىشإز ّص٘ة اٍضاّي اػز. 

 

 



 ( دانطجو ) اختياري ( :CV: هطخصات ػلوی ) 2-3

ّقبالر ٗ َْي ، فؼبٍيشٜبي آّ٘صؿي ٗ دظٗٛـي، َْي ؿبٌّ ّذاسج ػدإـد٘ ّي س٘إذ ّـخصبر ػ 

ػخٖشإيٜبي ػَْي ، ػض٘يز دس إدْٖٜبي ػَْي ٗ ػبيش فؼبٍيشٜبي ػَْي خ٘د سا حذامثش دس دٗ 

 صفحٚ اسائٚ دٛذ . 

 : فهرست هطالب پاياى ناهه :2-4

ذسدإي اسائٚ ّي ؿ٘د فٜشػز مَيٚ ّغبٍت دبيبٓ ٕبّٚ ، اص خالصٚ فبسػي مٚ دغ اص ػذبػيضاسي ٗ ق

( مٚ آخشئ ثخؾ دبيبٓ ٕبّٚ ّي ثبؿذ ، ثب رمش ػٖبٗئ ْٛٚ  Summaryسب خالصٚ إيَيؼي ) 

فصٌ ٛب ٗ صيش فصَٜب ٗ ؿْبسٙ صفحبر ّشث٘عٚ دسج ّي ىشدد. ْٕٕ٘ٚ اي اص فٜشػز ّٖذسخبر 

 دبيبٓ ٕبّٚ ثٚ دي٘ػز ّي ثبؿذ. 

 ( : Abbreviations: فهرست اختصارات )  2-5

ٙ قشاس ىشفشٚ إذ ، دمبَّي اص ْٛٚ مَْبسي مٚ ثص٘سر ّخفف دس ّشٔ دبيبٓ ٕبّٚ ّ٘سد اػشفب فٜشػز

 ثٚ سشسيت حشٗف اٍفجب ٗ ثب رمش ٗاطٙ ّخفف دس دٗ ػش٘ٓ خذاىبٕٚ ٗ سٗثشٗي ِٛ سٜيٚ ىشدد. 

 : واشه ناهه : 2-6

ػش٘ٓ خذاىبٕٚ  ٙ ٛبي فبسػي مٚ دس ّشٔ ثشاثش ٗاطٙ ٛبي سخصصي خبسخي اػشفبدٙ ؿذٙ إذ دس دٗٗاط

 سٗثشٗي ِٛ ٗ ثٚ ص٘سر اٍفجبء ٕ٘ؿشٚ ؿٕ٘ذ. 

 : فهرست جذول ها : 2-7

( ّ٘سد اػشفبدٙ دس فصً٘ ّخشَف دبيبٓ ٕبّٚ اػِ اص  Tablesفٜشػز مبَّي اص سْبُ خذٍٜٗبي ) 

ّقذّٚ ، ّ٘اد ٗ سٗؿٜب ، ٕشبيح ٗ ثحث ، ثٚ سشسيجي مٚ دس ّشٔ اسائٚ ؿذٙ إذ ثب رمش ػٖ٘آ ٗ ؿْبسٙ 

 ر ّشث٘عٚ دسج ىشدد.صفحب

 : فهرست ضکلها و نوودارها :  2-8

( ّ٘سد اػشفبدٙ دس فصً٘ ّخشَف دبيبٓ  Figuresفٜشػز مبَّي اص ؿنَٜب ، سصبٗيش ٗ ْٕ٘داسٛبي ) 

 ٕبّٚ ثٚ سشسيجي مٚ دس ّشٔ اسائٚ ؿذٙ إذ ، ثب رمش ػٖ٘آ ٗ ؿْبسٙ صفحبر ّشث٘عٚ دسج ىشدد. 

 ( : Key words: واشه هاي کليذي ) 2-9

ٗاطٙ مَيذي ( مٚ قبثٌ  15ٗ حذامثش  5ٗاطٙ ٛبي مَيذي اػشبٕذاسد ّ٘سد اػشفبدٙ دس ّشٔ ) حذاقٌ 

( ٗ آسؿي٘ ّ٘ض٘ػبر اصَي  Search( ٗ ثٜشٙ ىيشي خٜز خؼشد٘ )  Indexingْٕبيٚ ؿذٓ ) 

( ثبؿذ ، سٜيٚ ىشدد ٗ صيش خالصٚ ٛبي فبسػي ٗ  Databaseدبيبٓ ٕبّٚ دس ثبٕل ٛبي اعالػبسي ) 

 ٕيَيؼي ٕ٘ؿشٚ ؿٕ٘ذ . ا



 : خالصه فارسی :  2-11

( ٗ اٛذاف ّ٘سد ّغبٍؼٚ ، ْٛشاٙ ثب  Backgroundخالصٚ ثبيذ ؿبٌّ يل دبساىشاف اص صّيٖٚ ) 

دبساىشافي ّـشٌْ ثش خالصٚ اي اص سٗؿٜبي ّ٘سد اػشفبدٙ دس دبيبٓ ٕبّٚ ثبؿذ. ٕشبيح ثذػز آّذٙ 

ساىشاف دييش اسائٚ ّي ؿ٘د . الصُ اػز اص ثص٘سر خالصٚ ٗ دػشٚ ثٖذي ؿذٙ دس يل يب چٖذ دب

مَي ى٘يي دس اسائٚ ٕشبيح خ٘دداسي ؿ٘د . ٕشبيح ثيـششئ حدِ خالصٚ سا ثٚ خ٘د اخشصبف ّي 

دٖٛذ. دس خبسْٚ خْغ ثٖذي ٗ ٕشيدٚ ىيشي دس يل دبساىشاف ّؼشقٌ اسائٚ ّي ؿ٘د . حذامثش سؼذاد 

 مَْٚ ّي ثبؿذ.  400مَْبر خالصٚ 

 

 هاي پاياى ناهه :فصل ها و پيوست -3
 هقذهه : -: فصل اول  3-1

ّشسجظ ث٘دٙ ٗ يب دس  ّقذّٚ داساي ػشفصٌ ٛبي ّشؼذد ٗ ّشٖ٘ػي ّي ثبؿذ مٚ ثب ّ٘ض٘ع دبيبٓ ٕبّٚ

دشػـٜب ّفيذ ٗ ّ٘ثش ثبؿذ. دس دبيبٓ فصٌ ّقذّٚ ،  سجيئ ّ٘ض٘ع دبيبٓ ٕبّٚ ، ثيبٓ ّؼئَٚ ، اٛذاف ٗ

ٗ يب ػ٘االر دظٗٛؾ ، سؼشيف ٕظشي ٗ ػَْي ،  ػشفصٌ ّؼشقَي ّشث٘ط ثٚ اٛذاف ٗ فشضيبر

ّفبٛيِ ٗ ٗاطٙ ٛب ، قَْشٗ دظٗٛؾ ، ّحذٗديشٜبي دظٗٛؾ ، اّنبٕبر ٗ ّالحظبر اخالقي دبيبٓ ٕبّٚ 

اخشصبف دادٙ ّي ؿ٘د. دس ّقذّٚ ثبيذ اص اسائٚ ّغبٍت خيَي مَي ٗ ؿنَٜب ٗ خذاًٗ غيش ّشسجظ 

دي ؿنٌ ٗ يب خذًٗ اسائٚ ىشدد. دسج ّٖبثغ ّ٘سد احششاص ىشدد ٗ دس ص٘سر ٕيبص سؼذاد ثؼيبس ّحذٗ

 اػشفبدٙ دس ػٖ٘آ ؿنٌ ٛب ٗ خذاًٗ اٍضاّي اػز. 

 : هبانی نظري پصوهص : 3-2

دس ائ فصٌ اص دبيبٓ ٕبّٚ دس ثخؾ اًٗ دظٗٛـيش ثٚ ػبثقٚ سبسيخي دظٗٛؾ دشداخشٚ ٗ چبسچ٘ة 

ثيبٓ ّي مٖذ . دس ثخؾ دُٗ  ٕظشي دظٗٛؾ سا ّٖغجق ثب ّ٘ض٘ع دبيبٓ ٕبّٚ ٗ اٛذاف آٓ ثٚ سفصيٌ

ٕيض ّشٗسي ثش دظٗٛؾ ٛبي داخَي ٗ دظٗٛؾ ٛبي خبسخي ثص٘سر ٕبُ خبٕ٘ادىي دظٗٛـيش ٗ ػبً 

سحقيق ، اٛذاف ، ٕشبيح ، ثحث ٗ ٕشيدٚ ىيشي دظٗٛـٜبي إدبُ ؿذٙ قجَي ثص٘سر خالصٚ دس چٜبس 

 يب دٖح ػغش ٕيبؿشٚ ّي ؿ٘د . 

 

 هواد و روضها : –: فصل سوم  3-3

ٔ فصٌ الصُ اػز سٗؿٜبي دظٗٛؾ ّ٘سد اػشفبدٙ دس ػشفصَٜبي ّؼشقٌ ثش اػبع ّ٘ض٘ع ٗ دس اي

يب اْٛيز دسج ىشدٕذ. دس ٛش ػشفصٌ ثٚ سٖبػت فٜشػز مبَّي اص ْٛٚ ّ٘اد ٗ دػشيبٜٛبي ّ٘سد 



اػشفبدٙ ثب رمش ّـخصبر ؿشمشٜبي ػبصٕذٙ اسائٚ ّي ىشدد. دس ص٘سسينٚ مبس ثب حي٘إبر 

٘د الصُ اػز ّـخصبر حي٘آ دادٙ ؿ٘د ) ػٔ ، خٖغ ، ٕظاد ٗ غيشٙ ( . آصّبيـيبٛي إدبُ ّي ؿ

سٗؽ سٗؿٜبي ّ٘سد اػشفبدٙ ثبيذ ّؼشٖذ ث٘دٙ ٗ ّٖبثغ ريشثظ دس ٛش ّ٘سد قيذ ىشدد. چٖبٕچٚ 

دظٗٛؾ ّ٘سد اػشفبدٙ سفبٗر خبصي ثب سٗؽ اصَي ّٖذسج دس ّٖبثغ داؿشٚ ثبؿذ ٗ يب ايٖنٚ مبّالً 

سٗؽ اثذاػي ثبؿذ ، الصُ اػز ثٚ سفصيٌ ٗ ثب رمش خضئيبر ٕ٘ؿشٚ ؿٕ٘ذ ٗ ٕجبيذ ثب اسخبع ّ٘ض٘ع ثٚ 

دس  ّٖجغ اصَي امشفب ؿ٘د. دس ص٘سسينٚ سٗؽ ّ٘سد اػشفبدٙ سفبٗر خبصي ثب سٗؽ اصَي ّٖذسج

ّٖبثغ ٕذاؿشٚ ثبؿذ ثبيذ ثص٘سر خالصٚ اسائٚ ٗ خضئيبر ٗ سفصيٌ ّ٘ض٘ع ثٚ ّٖجغ اصَي اسخبع دادٙ 

 ؿ٘د. 

دس ائ فصٌ ثبيذ اص اسائٚ ؿنَٜب ٗ سصبٗيش غيش ّشسجظ ٗ ؿنَٜب ٗ ْٕ٘داسٛبيي مٚ چيٕ٘يي إدبُ 

 مبسٛبي سٗصّشٙ سا ٕـبٓ ّيذٖٛذ ، اميذاً خ٘دداسي ؿ٘د. 

بيبٓ ٕبّٚ دس ّ٘سد اثذاع ٗ يب ثٜيٖٚ ػبصي سٗؽ خبصي ثبؿذ ، اسائٚ ؿنٌ ٗ چٖبٕچٚ ّ٘ض٘ع اصَي د

يب ْٕ٘داس اص اخضائي اص دػشيبٙ ّ٘سد ٕظش ٗ يب دس ص٘سر ٕيبص فشآيٖذ مبسي آٓ ثٚ سؼذاد ثؼيبس 

 ّؼذٗد اّنبٓ دزيش ّي ثبؿذ. 

بٍؼٚ ٗ ْٕٕ٘ٚ دس ص٘سر اػشفبدٙ اص ْٕٕ٘ٚ ٛبي ثبٍيٖي دسج خذًٗ مبَّي اص ّـخصبر افشاد ّ٘سد ّغ

ٛبي ثبٍيٖي ّ٘سد اػشفبدٙ ضشٗسي اػز. دس ائ ص٘سر ثبيذ اص رمش ٕبُ افشاد ّ٘سد ّغبٍؼٚ 

خ٘دداسي ؿ٘د ٗ اص حشٗف يب مذٛبي خبف ثدبي ٕبُ افشاد دس خذاًٗ ٗ ْٕ٘داسٛب ٗ ػبيش ثخـٜبي 

 دبيبٓ ٕبّٚ اػشفبدٙ ؿ٘د سب ّـخصبر افشاد ّحشّبٕٚ ثْبٕذ.

بّٚ ٛب ٗ فشُ ٛبي خبف ثشاي ىشدآٗسي ٗ ثجز اعالػبر ، ثبيذ دس دس ص٘سر اػشفبدٙ اص دشػـٖ

خص٘ف چيٕ٘يي سٜيٚ ٗ اػشجبس سٗايي ٗ دبيبئي إٜب ثٚ سفصيٌ س٘ضيح دادٙ ٗ ْٕٕ٘ٚ اي اص ائ فشّٜب 

 ثٚ دي٘ػز اسائٚ ىشدد. 

دس ائ فصٌ اص دظٗٛؾ ثبيذ ثٚ خبّؼٚ آّبسي ، سٗؽ ىشدآٗسي اعالػبر ٗ سٗؽ سحَيٌ دادٙ ٛب 

 اؿبسٙ مشد. ٕيض 

 

 يافته ها : –: فصل چهارم  3-4

ئٚ ىشدد. يبفشٚ ٛبي ثذػز يبفشٚ ٛبي دبيبٓ ٕبّٚ ثبيذ ثٚ سفصيٌ ٗ ثب رمش خضئيبر دادٙ ٛبي خبُ اسا

ٛب ) ٗئ ّشسجظ دػشٚ ثٖذي ٗ ثٚ ص٘سر ؿنٌ ٛبي ّشؼذد ثب ػٖبآّذٙ ّي س٘إذ دس ػشفصٌ 

Figures  ( ًٗخذا ٗ )Tables اسٛبي اسائٚ ؿذٙ ، ثال اػشثٖبء اػِ اص سص٘يش ، ( اسائٚ ىشدد. ْٕ٘د



ٛيؼش٘ ىشاُ ٗ ... سحز ػٖ٘آ ؿنٌ اسائٚ ّي ىشدٕذ. ثٖبثشائ ٕشبيح فقظ دس قبٍت ؿنٌ ٗ يب خذًٗ 

قبثٌ اسائٚ ّي ثبؿٖذ . ؿنٌ ٛب ٗ خذاًٗ ثص٘سر ػذدي ٗ ثب رمش ؿْبسٙ فصٌ ٗ ؿْبسٙ ؿنٌ يب 

دّٗئ ؿنٌ ّ٘سد اػشفبدٙ دس فصٌ ٕشبيح ثص٘سر خذًٗ ريشثظ ، ؿْبسٙ ىزاسي ّي ؿٕ٘ذ ، ّثالً 

( ؿْبسٙ ىزاسي ّي ىشدد. ثٚ ْٛئ سٗاً چٜبسّئ خذًٗ ّ٘سد اػشفبدٙ دس فصٌ اًٗ )  2-4ؿنٌ )

ؿْبسٙ ىزاسي ّي ىشدد . ْٛٚ ؿنَٜب ٗ خذاًٗ ّ٘سد اػشفبدٙ ثبيذ  4-1ّقذّٚ ( ثص٘سر خذًٗ 

ٍضُٗ صيشٕ٘يغ خٜز س٘ضيح ٗاطٙ ٛب ٗ يب ػالٗٙ ثش ؿْبسٙ ىزاسي داساي ػٖبٗئ ٗاضح ٗ دس ص٘سر 

ّفبٛيِ خبف ثبؿٖذ. ؿنٌ ٛب ٗ خذاًٗ ثبيذ ثٚ ىٕ٘ٚ اي سٜيٚ ٗ اسائٚ ؿٕ٘ذ مٚ دسك ّحش٘يبر إٜٓب 

 ( اّنبٓ دزيش ثبؿذ.  Self-explanatoryثشاي خ٘إٖذٙ ، ثذٗٓ ّشاخؼٚ ثٚ ّشٔ ) 

ذاًٗ  ٗ ؿنَٜب داساي ّشٔ ثبؿذ ٛش يل اص ػٖبٗئ ٗ صيش ػٖ٘آ ٛبي فصٌ يبفشٚ ٛب ثبيذ ػالٗٙ ثش خ

مٚ دس آٓ يبفشٚ ٛب ثص٘سر خالصٚ ٗ ثذٗٓ سفؼيش س٘صيف ؿذٙ ٗ ٕشبيح سحَيٌ آّبسي ٕيض دس 

ص٘سر ٍضُٗ اسائٚ ىشدد. اص سنشاس ّحش٘يبر خذٍٜٗب ٗ ؿنَٜب دس ّشٔ خ٘دداسي ؿ٘د. ْٛچٖئ ، اص 

ئ خذاًٗ دس ثبالي آٓ ٗ اسائٚ دادٙ ٛب ِٛ دس خذًٗ ٗ ِٛ ثص٘سر ؿنٌ ٕيض خ٘دداسي ؿ٘د. ػٖبٗ

 ػٖبٗئ ؿنَٜب صيش آٓ ٕ٘ؿشٚ ؿٕ٘ذ. 

 بحث و نتيجه گيري : –: فصل پنجن  3-5

فصٌ ثحث ؿبٌّ ّغبٍجي ثشاي س٘خيٚ ٗ سفؼيش ػَْي ٗ ّٖغقي فشضيبر ٗ يبفشٚ ٛبي ثذػز آّذٙ 

دس چٖذ  دس دبيبٓ ٕبّٚ ٗ ّقبيؼٚ ائ يبفشٚ ٛب ثب يبفشٚ ٛبي ىضاسؽ ؿذٙ اػز. ائ ّغبٍت ّي س٘إٖذ

صيش فصٌ ّحذٗد ّشٖبػت ثب اٛذاف ٗ فؼبٍيز ٛبي عشح سقؼيِ ثٖذي ٗ ٛش مذاُ ثص٘سر ّؼشقٌ 

ثحث ىشدد . دس ائ ص٘سر الصُ اػز دس دبيبٓ خْغ ثٖذي ْٛٚ ػشفصٌ ٛب دس چبسچ٘ة ّ٘ض٘ع 

اصَي دبيبٓ ٕبّٚ اسائٚ ىشدد. ّ٘ض٘ػبر ّ٘سد ثحث اػِ اص سفبػيش ػَْي ٗ ّقبيؼٚ ثب يبفشٚ ٛبي 

شٚ ، ثبيذ ّؼشٖذ ٗ ّجشٖي ثش ّٖبثغ ػَْي ّؼشجش ثبؿذ . ٍزا ضشٗسي اػز ّٖبثغ ػَْي ّ٘سد ٕظش ىزؿ

ثالفبصَٚ دس دبيبٓ ػجبسار ٗ خْالر ّ٘سد اػشٖبد قيذ ىشدد. ثٚ ٕبسػبئيٜب ٗ مْج٘د ٛبي ّغبٍؼٚ ثبيذ 

 دس ائ فصٌ اؿبسٙ ؿ٘د. 

ٗ ٕشيدٚ ىيشي ٕٜبيي ٗ اسائٚ  دس دبيبٓ ثحث يل ػشفصٌ ٗ يب يل دبساىشاف ّؼشقٌ ثٚ خْغ ثٖذي

 ديـٖٜبد ٛب دس ّ٘سد مبسثشد ٛبي ائ ّغبٍؼٚ ثشاي اداّٚ آٓ اخشصبف داسد. 

 ( :  References: هنابغ ) 3-6

دغ اص فصٌ ثحث ، فٜشػز ّٖبثغ ػَْي ّ٘سد اػشفبدٙ دس فصٌ ٛبي ّخشَف دبيبٓ ٕبّٚ اسائٚ ّي 

ٕبُ خبٕ٘ادىي ٕ٘يؼٖذٙ اًٗ ّقبٍٚ ٗ يب ثٚ سشسيت ؿ٘د . ّٖبثغ ّي س٘إذ ثش اػبع سشسيت حشٗف اٍفجبي 



اػشفبدٙ دس ّشٔ ؿْبسٙ ىزاسي ؿذٙ ٕ٘ؿشٚ ؿٕ٘ذ . دس ص٘سر اػشفبدٙ اص سشسيت حشٗف اٍفجبء ، الصُ 

اػز دس ّشٔ دبيبٓ ٕبّٚ ٕبُ خبٕ٘ادىي ٕ٘يؼٖذٙ اًٗ ٗ دُٗ ٗ ثيؾ اص دٗ ٕفش فقظ ٕبُ خبٕ٘ادىي 

ً إشـبس ّقبٍٚ ثششسيت ٕ٘ؿشٚ ؿ٘د. دس ص٘سر اػشفبدٙ چٖذ ( ٗ ػب .et alٕ٘يؼٖذٙ اًٗ ٗ ْٛنبسآ ) 

ّٖجغ اص يل ٕ٘يؼٖذٙ ، سشسيت ّٖبثغ ثش اػبع ػبً إشـبس خ٘اٛذ ث٘د . دس ص٘سر ٗخ٘د چٖذ ّٖجغ 

( دغ   a,b,cاص يل ٕ٘يؼٖذٙ ثب سبسيخ إشـبس ينؼبٓ ، الصُ اػز ّٖبثغ ثب اػشفبدٙ اص حشٗف اٍفجبء ) 

يت ّ٘سد اػشفبدٙ دس ّشٔ فٜشػز ؿٕ٘ذ. ّٖبثغ فبسػي ٗ إيَيؼي ّي س٘إذ اص سبسيخ إشـبس ٗ ثٚ سشس

 ْٛشاٙ ثب ِٛ ٗ ثش اػبع سشسيت اػشفبدٙ دس ّشٔ دسج ىشدٕذ .

سٗؽ ّٖجغ ٕ٘يؼي ثبيذ ثش اػبع اصً٘ دزيشفشٚ ؿذٙ ثبؿذ ٗ ائ سٗؽ دس ْٛٚ ّٖبثغ ّ٘سد اػشفبدٙ 

ٕ٘يؼي ّقبالر چبح ؿذٙ دس ّدالر ػَْي ينؼبٓ ثبؿذ . الصُ اػز اص يل اٍي٘ي ٗاحذ ثشاي ّٖجغ 

( ٗ مشبثٜبي سبٍيفي )  editorial، فصٌ ٛبي ٕ٘ؿشٚ ؿذٙ دس مشبة ٛبي ىشد آٗسي ؿذٙ ) 

authorship  ٔاػشفبدٙ مشد . سشخيح خبصي ثشاي اػشفبدٙ اص يل سٗؽ خبف ٗخ٘د ٕذاسد ، ٍين )

ٗر ٗ ّشٖ٘ع اػشفبدٙ ْٕ٘د . ْٕٕ٘ٚ ٕجبيذ اص سٗؿٜبي غيش اػشبٕذاسد ٗ خ٘د اثذاػي ٗ يب اٍي٘ٛبي ّشفب

 ٛبي صيش ّي س٘إٖذ ثؼٖ٘آ اٍي٘ ّ٘سد اػشفبدٙ قشاس ىيشٕذ :

 ّٖبثغ إيَيؼي : -

 ّقبٍٚ چبح ؿذٙ دس ّدَٚ :

 فصٌ چبح ؿذٙ دس مشبة ىشدآٗسي ؿذٙ :

 فصٌ چبح ؿذٙ دس مشبة سبٍيفي :

 ّٖبثغ فبسػي : -

 ّقبٍٚ چبح ؿذٙ دس ّدَٚ :

 آٗسي ؿذٙ :فصٌ چبح ؿذٙ دس مشبة ىشد

 فصٌ چبح ؿذٙ دس مشبة سبٍيفي :

 ( : Appendices: پيوست ها )  3-7

دإـد٘ ّي س٘إذ فشُ ٛب ٗ دشػـٖبّٚ ٛبي ّ٘سد اػشفبدٙ دس ّغبٍؼٚ ٗ ثشخي اص ٕشبيح فشػي ّبٕٖذ 

ٕشبيح ّشث٘ط ثٚ ثٜيٖٚ ػبصي سٗؿٜبي ّ٘سد اػشفبدٙ سا دس يل يب چٖذ صفحٚ ثٚ دبيبٓ ٕبّٚ خ٘د 

 . ضْبئِ ثب حشٗف اٍفجب ؿْبسٙ ىزاسي ؿذٙ ٗ دغ اص ثحث ّٖبثغ اسائٚ ّي ىشدد.  دي٘ػز ْٕبيذ

 : گواهی دفاع پاياى ناهه : 3-8



يل ٕؼخٚ اص ص٘سسدَؼٚ دفبع دبيبٓ ٕبّٚ مٚ ثٚ اّضبء اػبسيذ ٛيبر داٗسي سػيذٙ ٗ اّشيبص دبيبٓ 

صفحبر دبيبٓ ٕبّٚ  ٕبّٚ دس آٓ دسج ؿذٙ اػز ، دس يل صفحٚ آسُ داس دإـنذٙ ثبيذ دس ٕخؼشئ

 اسائٚ ىشدد. ْٕٕ٘ٚ اي اص ائ ص٘سر خَؼٚ ثٚ دي٘ػز ّي ثبؿذ . 

 : تائيذيه قبولی پاياى ناهه : 3-9

ٕبّٚ سبئيذيٚ دزيشؽ دبيبٓ ٕبّٚ مٚ ثص٘سر سػْي دس ػشثشه دإـنذٙ سبيخ ؿذٙ ٗ ثٚ ّٜش ٗ 

ٕٚ اي اص ائ ٕبّٚ اّضبء آّ٘صؽ دإـنذٙ سػيذٙ اػز ، دس ثخؾ دي٘ػز ٛب اسائٚ ّي ىشدد. ْٕ٘

 دي٘ػز ّي ثبؿذ. 

 ( : Summary: خالصه انگليسی )  3-11

خالصٚ إيَيؼي ثبيذ سشخْٚ ثذٗٓ مِ ٗمبػز خالصٚ فبسػي دبيبٓ ٕبّٚ ثبؿذ ٗ ثب ّشٔ صحيح ٗ 

 سٗآ ٗ ثذٗٓ اؿشجبٛبر إـبئي ٗ اّالئي حذامثش دس دٗ صفحٚ ٕ٘ؿشٚ ؿ٘د . 

 زباى انگليسی :: ػنواى و هطخصات پاياى ناهه به  3-11

آخشئ صفحٚ دبيبٓ ٕبّٚ دغ اص خالصٚ إيَيؼي ثٚ ػٖ٘آ ٗ ّـخصبر إيَيؼي اخشصبف داسد. 

ٗ مبػز ّشٔ فبسػي ّٖذسج دس اٍٗئ صفحٚ دبيبٓ ٕبّٚ  ائ صفحٚ ثبيذ سشخْٚ مبٌّ ٗ ثذٗٓ مِ

 ثبؿذ . سبسيخ دفبع دبيبٓ ٕبّٚ ثبيذ ثش اػبع سق٘يِ ّيالدي ثجز ؿ٘د . 

 

 ارش پاياى ناهه :نحوه نگ -4
 : زباى : 4-1

 صثبٓ دبيبٓ ٕبّٚ فبسػي ّي ثبؿذ. 

 : ويرايص : 4-2

سبيخ ؿ٘د ٗ  14ٗ مبسثشد يني اص فٕ٘ز ٛبي ّشذاًٗ ثب ػبيض  wordّشٔ دبيبٓ ٕبّٚ س٘ػظ ٗاطٙ ٕيبس 

ػغش دس ٛش صفحٚ ىٖدبٕذٙ ؿ٘د . فٕ٘ز ػٖ٘آ دبيبٓ ٕبّٚ ٗ ْٛچٖئ فصً٘  25سب  24حذامثش ثئ 

فصً٘ ّي س٘إذ ثش ّجٖبي ّشٔ ّ٘سد اػشفبدٙ ٗ ػَيقٚ دإـد٘ ٗ اػشبد ساْٖٛب ثضسىشش ثبؿذ . دس  ٗ صيش

ػبٕشي ّشش ٗ اص حبؿيٚ ػْز ساػز  5/2ّ٘سد ّشٖٜبي فبسػي فبصَٚ ّشٔ اص حبؿيٚ ػْز چخ 

ػبٕشيْشش اػز ، دس حبٍي مٚ دس ّ٘سد ّشٔ ٛبي إيَيؼي ثش ػنغ ّي ثبؿذ . فبصَٚ ّشٔ سب  5/3

ػبٕشي ّشش ّي ثبؿذ . ْٛٚ صفحبر دبيبٓ ٕبّٚ اص  3ػبٕشي ّشش ٗ سب حبؿيٚ دبيئ  5/2ثبال حبؿيٚ 

اٍٗئ صفحٚ ّقذّٚ سب آخشئ صفحٚ ّٖجغ ثص٘سر ػَؼَٚ ٗاس ؿْبسٙ ىزاسي ّي ؿٕ٘ذ . ؿْبسٙ ٛب 



(  I,ii,iiiدس ٗػظ دبيئ صفحبر سبيخ ّي ؿ٘د . صفحبر قجٌ ٗ ثؼذ ثص٘سر اٍفجبيي ٗ يب سّٗي ) 

 ىزاسي ّي ؿٕ٘ذ .  ؿْبسٙ

 : صحافی : 4-3

دبيبٓ ٕبّٚ دغ اص دفبع ٗ إدبُ اصالحبر الصُ ٗ سبييذ اصالحبر س٘ػظ اػبسيذ ساْٖٛب ٗ ٛيبر 

داٗسآ ثبيذ ثٚ سؼذاد مبفي صحبفي ؿ٘د . ػالٗٙ ثش خَذٛبي ّ٘سد ٕيبص دإـد٘ ٗ اػشبدآ ساْٖٛب ٗ 

ثخبٕٚ دإـنذٙ ّ٘سد ٕيبص ّي ثبؿذ . ْٛچٖئ ّـبٗس ، يل ٕؼخٚ اص دبيبٓ ٕبّٚ ثشاي ٕيٜذاسي دس مشب

ػيٖبً ّغبثق ثب دبيبٓ ٕبّٚ ّدَذ ثبيذ دس اخشيبس اداسٙ  pdf، يل ٕؼخٚ فبيٌ اٍنششٕٗيني ثب فشّز 

آّ٘صؽ دإـنذٙ قشاس دادٙ ؿ٘د . دبيبٓ ٕبّٚ ثبيذ دس يل خَذ ّق٘ائي ثب سٗمؾ ٗ سٕو إشخبثي 

بيبٓ ٕبّٚ ثبيذ ثش سٗي خَذ حل ؿ٘د . ْٛچٖئ صحبفي ؿ٘د . ّـخصبر ّٖذسج دس صفحٚ ػٖ٘آ د

 ػٖ٘آ دبيبٓ ٕبّٚ ٗ ٕبُ دإـد٘ ثبيذ دس ؿيشاصٙ خَذ دبيبٓ ٕبّٚ حل ؿ٘د . 

 : حجن هطالب و صفحات : 4-4

ْٛٚ فصً٘ دبيبٓ ٕبّٚ ثبيذ ثص٘سر ّ٘خض ٗ ّفيذ ٕ٘ؿشٚ ؿ٘د ، ثبػشثٖبء يبفشٚ ٗ ثحث مٚ الصُ اػز 

سائٚ ؿٕ٘ذ . ػَيٜزا دبيبٓ ٕبّٚ دس ّدْ٘ع ثبيذ داساي ّحذٗديز ثص٘سر سفصيَي ٗ ثب رمش خضئيبر ا

 ثٚ ٍحبػ حدِ ّغبٍت ٗ صفحبر ثٚ ؿشح صيش ثبؿذ :

 صفحٚ ) ثذٗٓ ؿْبسٙ ىزاسي ( 2خالصٚ فبسػي ٗ إيَيؼي ٛش مذاُ حذامثش  -

 صفحٚ 30-55فصٌ ّقذّٚ :  -

 صفحٚ 50فصٌ ّ٘اد ٗ سٗؽ ٛب : حذامثش  -

صفحٚ ) ثذٗٓ احشؼبة ؿنٌ  30فحٚ ) ثذٗٓ احشؼبة ؿنٌ ٛب ( ٗ يب ص 50فصٌ ٕشبيح : حذامثش  -

 ٛب ٗ خذاًٗ (

 صفحٚ ) ثٚ اػشثٖبء آّبس صيؼشي مٚ خٖجٚ سيبضي داسد ( 20-35فصٌ ثحث :  -

 صفحٚ ( 35ّٖجغ ) 300ّٖبثغ : حذامثش  -

 صفحٚ ) ثذٗٓ ؿْبسٙ ىزاسي ( 50دي٘ػز ٛب : حذامثش  -

 

 

 

 
 


