
 تعالی باسمه

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه

 پژوهشی معاونت – پزشکی دانشکده

 پژوهشی معاونت جهت نامه پایان تحویل لیست چک

 ............................. :مسئول امضاء و نام..../..../... :اولیه تصحیح تاریخ ..................... :دانشجویی شماره ............................. :خانوادگی نام و نام

 
 صحافی از بعد /صحافی از قبل

 / نگارش  راهنماي طبق B Nazanin یا و New Time Romans قلم با شده تصویب پژوهشی طرح پرسشنامه نسخه دو و صحافی بدون نسخه دو تحویل  
 نامه پایان

 /   کادر از استفاده عدم  

 /   آرم از استفاده عدم 

 /  (D7) باشد رسیده مشاور / اهنما ر اساتید تایید به که نامه پایان نمره تایید فرم تحویل  

 /  (D2)باشد رسیده داوران و مشاور / راهنما اساتید تایید به که نامه پایان از دفاع مجوز فرم تحویل  

 /  وانگلیسی فارسی به نامه پایان نگارش راهنماي طبق عنوان صفحه تنظیم  

 /  وانگلیسی فارسی چکیده بودن دارا 

 /  (نامه پایان نگارش راهنماي 9صفحه) نامه پایان نگارش راهنماي طبق مقاله خالصه از قبل نامه پایان انتهاي در دستیاران جهت مقاله وفرمت مقاله تحویل  

 /  (مقدمه صفحه از یک شماره شروع و فهرست صفحات در رومی اعداد از استفاده) نامه پایان صفحات مناسب گذاري شماره  

 /  کلمه 250 حداکثر (گیري نتیجه و بحث نتایج، کار، روش مقدمه،) چکیده بندي ساختار 

 /  پلکانی صورت به مطالب فهرست در استفاده و (فصل 5) نامه پایان مناسب بندي فصل  

 /  رومی اعداد با گذاري شماره و تصاویر و نمودار جداول، مطالب، فهرست وجود  
 پلکانی صورت به مطالب فهرست در فرعی عناوین از استفاده
 نمودار و جداول فهرست در آنها عنوان قرارگیري و نمودار و جدول گذاري شماره
 نامه پایان نگارش راهنماي طبق اختصاري هاي نشانه فهرست صفحه وجود
  نتایج فصل در نمودار ، جداول گیري قرار

 آن زیر در شکل و نمودار عنوان و آن باالي در جدول عنوان گیري قرار
 نامه پایان نگارش راهنماي طبق منابع فهرست صحیح نگارش

 مهر،تاریخ امضاء،

 صحافی انجام براي اول تاییدیه

 

 شده صحافی نامه پایان تحویل لیست چک

 صحافی از بعد

  * شده صحافی نسخه در داوران هیات تاییدیه فرم قراردادن و تکمیل

 نسخه یک تحقیقات مرکز همکاري صورت در (دستیاران جهت فقط گروه کتابخانه) دانشکده کتابخانه / مشاور و راهنما تعداداساتید به شده صحافی نامه پایان تحویل  

 مرکز جهت

  نامه پایان زبان به بسته نامه پایان طرفه یک زرکوب  

صورت  به رآخ تا خدا نام به از نامه پایان کل شامل اول فایل دو : باشد صورت این به ها فایل گرفتن قرار ترتیب -CD یک روي بر الکترونیک نسخه یک ارائه 
word , pdf مثال التحصیلی فارغ سال سپس کوچک نام اول حرف - خانوادگی نام صورت به و انگلیسی فایل این نام و(Karimi-A-1390 دو .)صفحه شامل فایل دوم 

 .باشد Title فایل این نام باشد word , pdf صورت به انگلیسی چکیده و انگلیسی عنوان صفحه – رفرنسها – فارسی چکیده – عنوان
 .باشد می موجود ، دارد قرار دانشکده پژوهشی معاونت سایت در که نامه پایان نگارش نحوه در نامه پایان صفحات گیري قرار ترتیب خصوص در الزم اطالعات ضمناً 

 عدم صورت ودر نامه پایان نگارش راهنماي با مغایرت و اشتباه گونه هر مشاهده صورت در است شده داده کارشناس توسط دستیار / دانشجو به الزم راهنمایی فوق موارد براي

 عهده به دانشگاه آموزشی خدمات اداره به نمره گزارش در تاخیر یا اشکال گونه هر ایجاد و شده صحافی هاي نسخه در دفاع از بعد همچنین و داوري از قبل ها تصحیح انجام

 .باشد می نامه پایان نویسنده

 مهر،تاریخ امضاء،     

 پژوهشی به معاونت صحافی تحویل جهت دوم تاییدیه
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