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  ساختار پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري �
  

بايد   گرددحويل ميت مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران  كليه نسخ مكتوب پايان نامه و رساله هايي كه به   

  باشد: هاي ذيلبه ترتيب شامل بخش

  .)1(پيوست  مختلف خودداري شود.: بسيار ساده باشد و از رسم چارچوب و تزئينات اهللاصفحه بسم  .أ

ست  صفحه عنوان كه مطالب آن همان مطالب روي جلد   .ب ست  ا شاور از      .)2(پيو ستادان راهنما و م در درج نام ا

قا    ــركار خانم ....)  پره   يدرج القاب مختلف (جناب آ ــت ا يو نام خانوادگ   نام و تنها   زي..... ـس عنوان  اد با درج  سـ

ـف  اهيعنوان بهتر اسـت از آرم سـ  در صـفحه   . همچنيندرج شـود "دكتر" كه نمونه آن در   دانشـگاه تهران  ديو س

 .رمق است ياغلب كمرنگ و ب ديو سف اهيدر نسخ س ياستفاده شود. آرم رنگها آمده است  پيوست

  ).3(پيوست باشد اصل گواهي دفاع از پايان نامه/ رساله كه به تاييد هيات داوران رسيده   .ج

صوب شوراي پژوهشي پرديس مورخ           .د صل فرم اصالت اثر م شده و توسط           14/2/90ا شجو امضا  سط دان كه تو

 ).4(پيوست باشدكارشناس آموزش دانشكده شماره و ثبت شده 

  صفحه اهدا (اختياري)  .ه

  صفحه تقدير و تشكر (اختياري)  .و

   واژه): 300صفحه چكيده فارسي(حداكثر   .ز

  .  استز روش اجرا و نتايج تحقيق صورت گرفته چكيده مشخص كننده هدف و خالصه اي ا

i.   .از ارائه فرمول، اعداد و جمالت التين در چكيده حتي االمكان اجتناب شود 

ii.  د   نارسا و ناكامل خواهد شد دهي، چكآنهاكه در فقدان  يعدد يهاافتهيبه  يمتك يپژوهش هادر ذكر اعدا

 بالمانع است.  

iii. شود. زيپره دهيدر چك سياز ذكر منبع و پانو 

iv.  كلمه كليدي ارائه شود. 5تا  3در پايان چكيده 

  

 ها) و عناوين پيوست فهرست مطالب(شامل عناوين اصلي و فرعي، فصل ها، عنوان كتابنامه  .ح

 ها (در صورت وجود)فهرست جدول  .ط

 ها (در صورت وجود)فهرست شكل  .ي

 فهرست نمودارها (در صورت وجود) .ك

  فهرست نقشه ها (در صورت وجود  .ل

 شامل:   پايان نامه/رسالهمتن اصلي   .م

 فصل اول (مقدمه):   •

 فصل دوم (مواد وروشها):   •

 فصل سوم (نتايج) •

 )بحث و نتيجه گيريفصل چهارم ( •



  
  

 

  

 ( منابع) •

 پيوست ها (در صورت وجود) •

 واژه ) 300چكيده انگليسي ( حداكثر  •

 )5ه عنوان انگليسي ( پيوست صفح •

 

  ها:رساله مشخصات روي جلد پايان نامه/

ناسـي ارشـد به      جلد  • ان  براي دانشـجوي  و و از نوع گالينگور رنگ قرمزپايان نامه / رسـاله براي دانشـجويان كارـش

 باشد.و از نوع گالينگور مي ايرنگ سرمه دكتري به

 ) الزامي بوده و بايد به شكل زركوب چاپ شوند.2رعايت مندرجات روي جلد پايان نامه / رساله (پيوست  •

 زركوب شامل عنوان، نام و نام خانوادگي و سال دفاع از رساله الزامي است.عطف نويسي به صورت  •

 

 شيوه نگارش ••••

باشد. همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين         مركز پذيرشآيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد 

  ريرساله به شرح ز   /نامه انيمختلف پا يآن در بخش ها يهالم مورد استفاده و اندازه ق دستورالعمل بايد رعايت شود.  

 شود.   يم شنهاديپ

  14 شماره  B Nazaninقلم مورد استفاده متن فارسي:  •

  12نازك به شماره  Time New Romanقلم مورد استفاده متون و واژگان انگليسي:  پيشنهاد مي شود •

مي شود. انشعابات بعدي در  رقم شماره گذاري 4عناوين زير فصل ها و زير بخش هاي پايان نامه تنها تا  •

صورت نياز با حروف ابجد و با فونت متن با خط زير يا ايتاليك نوشته مي شود. فونت زير فصل ها و  بخش ها 

  به شرح زير است:

  15بولد به شماره  B Mitraشماره فونت فصل ها (يك شماره اي):  شودپيشنهاد مي •

  14بولد به شماره  B Mitraاره اي): شماره فونت زير فصل ها (دو شم پيشنهاد مي شود •

  13بولد به شماره  B Mitraشماره فونت بخش ها(سه شماره اي):  پيشنهاد مي شود •

  12بولد به شماره  B Mitraشماره فونت زير بخش ها( چهار شماره اي):  پيشنهاد مي شود •

 مثال:

  

o 3-  15مواد و روش ها(فونت(  

o 3-2- 14(فونت  روش بررسي(  
o 3-2-1-  13هاي مورد استفاده(فونت داده(  
o 3-2-1-1-  12نقشه ها(فونت( 

  



  
  

 

ـته  التين، قلم اندازه � ي  از قلم كوچكتر واحد 2 يا 1 بايد قلم، نوع به بس  هاهنوشـت  تمام تا گردد تعيين فارـس

 استفاده شود.  Times New Romanباشند. ترجيحا از فونت  اندازههم

 .شود گرفته نظر در خالي فضاي عنوان به صفحه ابتداي سوم يك فصل، هر ابتداي صفحه در �
 

  

 چاپ كاغذ و ••••

 بايد روي كاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد.  كليه قسمت هاي پايان نامه •

 باشد.  )A 4كاغذ(سانتيمتر  21×./7/29ابعاد كاغذ  •

 صفحه ) 150( ترجيحا باالي  باشد. دو روتمايل صورت تواند در ميصفحات  •

 عكسها ترجيحا رنگي باشند. •

 

 فاصله گذاري وحاشيه بندي

  .در نظر گرفته شود 1 بر، اما فاصله سطرها در چكيده براباشد 5/1برابر  / رسالهپايان نامه فاصله سطرها در تمام •

ا هسانتيمتر مي باشد. اين حاشيه 5/2 سانتيمتر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 3حاشيه سمت راست و باال مساوي  •

  رعايت شود.  / رسالهن نامهپايا تمامي صفحاتبايد در 

دن كر تر كوچك كه در برخي موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگ تر از فضاي داخل حاشيه باشد، با در صورتي •

 .گردد با رعايت حاشيه استاندارد تنظيمبه صورت تاخورده)، A3 (و يا با استفاده از كاغذ آن ها

  

  

  

  

  

  

 



  
  

 

 شماره گذاري ••••

  .شش اول پايان نامه تا اول متن اصلي) با اعداد و به حروف نوشته ميشوند مانند: پنج، از( شماره صفحات آغازين •

  شوند.  صفحات متن اصلي، كه از مقدمه يا فصل نخست شروع مي شود، بايد شماره گذاري يتمام •

 گردد. ، منابع و پيوست ها نيز ميي صفحات شامل صفحه هاي محتوي شكل، جدولشماره گذار •

 حرف اول ابجد عبارت است: 14با حروف ابجد شماره گذاري مي شود.  صفحات فهرست ها •

  الف ـ ب ـ ج ـ دـ  هـ ـ و ـ زـ  ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن

  شماره صفحه در پايين صفحه و در وسط قرار مي گيرد .  •

  سانتيمتر از لبه پايين است. 5/1 فاصله شماره صفحه در حدود •

 بدون شماره تايپ مي گردد )صفحه عنوان( اولين صفحه •

 بعد ،راست و شماره بخش طوري كه شماره فصل در سمتبه ،شوندگذاري ميها به عدد شمارهها و زيربخشبخش •
 . از فصل سوم است 2از بخش  4بيان كننده زير بخش  4-2-3از آن آورده شود. مثالً 

 

 

 

 متن ذكر اعداد در ••••

 10تر از  (غير از جدول ها و نمودارها ) هر گاه عدد كم نوشته مي شودداخل متن  در مورد اعداد صحيحي كه در •

صورت عدد نوشته  باشد به 10تر از  و بزرگ 10عدد با حروف نوشته مي شود، مثل چهار يا هفت؛ و هر گاه  باشد آن

 .  13يا  46مي شود، مثل 

 )% (چه درصد مورد نياز است از عالمتو چنان 4/12ل ثمي شود م براي مشخص كردن اعداد اعشاري از (/) استفاده •

 .% 44 استفاده مي شود مثل

  ...)، 35/8، 34/3شود(سوم، دو پنجم) و اعداد اعشاري تنها تا دو رقم اعشاري نوشته مياعداد كسري به حروف (يك •

هزار از تركيب عدد ، ...)، براي اعداد بيش از 60، 700، 650شود(درج صفر اعداد تنها براي كمتر از هزار استفاده مي •
 هزارو چهار) 325، يك ميليون و 300هزار و  203، 356هزار و  22هزار،  223( شودو حروف استفاده مي

 
 

  

 



  
  

 

  

 ها جدول ها و شكل ••••

ي ا) و جدول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند، به گونهو نقشه هاتصوير ها، نمودارها، منحني ها ( هاتمامي شكل •

 .باشد رآن ها از وضوح كافي برخوردا ده ازكه كپي تهيه ش

، 2بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند. مثال براي جدول هاي فصل  هاها و جدولتمامي شكل •

 .و ... 1-3، جدول 3 فصل و ... براي جدول هاي 2-2، جدول 1-2ل جدو

 گردد.  مي درج آن هاشكل ها در زير عنوان و  آن ها عنوان جدول ها در باالي •

 و در راهنماي نقشه اقتباسي الزامي است.ها  ذكر مأخذ در زير جدول، شكل •

 اشاره شود. آن هاا ذكر شماره ب شكل ها و ضروري است در متن به تمام جدول ها •

 شماره جدول ها، شكل ها، نقشه ها و نمودارها با پيش شماره فصل آن درج مي شود. •

 (ـ) قرار مي گيرد. پرانتز بيايد و تنها بين آن خط تيرهشكل ها نبايد داخل و  شماره جدول ها •

ـت  Boldدو شــماره از فونت متن كوچكتر ولي  و توضــيح شــكلها     هاها و شــكل فونت عنوان جدول •  B( اـس

Nazanin 12 Bold( 

  

  

 (زيرنويس)پي نويس  ••••

 س در همانبه صورت زيرنوي بايستيواژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را  در صورتي كه يك عبارت يا •

در باال و مشخص شده و اي كه به صورت كوچك توسط شماره در اين صورت عبارت يا واژه. صفحه ارائه نمود

 زيرنويس توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود.  سمت چپ آن چاپ مي شود، مشخص شده و در

  .نويس شودتمام سرنام ها (حروف اختصاري) بايد در همان صفحه زير  •

تمام واژگان انگليسي مورد نياز بايد در همان صفحه زير نويس شود. اين دسته از واژگان به شكل فارسي در متن  •

  .زيرنويس مي شود آن هادرج مي شود و معادل انگليسي 

الحات فارسي شده، درج شود بايد به شكل زير نويس طچنانچه ضرورت داشته باشد، معادلهاي انگليسي برخي اص •

  .بيايد

  .شماره گذاري زيرنويس ها در هر صفحه مستقل است •

 و مشابه فونت آن در متن است. 10شماره قلم زير نويس  •

  



  
  

 

  

  

  

 )روي جلد پايان نامه بايد طالكوب باشد.( شرح روي جلد رساله •
  

i. سانتي متر 5/2 ×سانتي متر 5/2(در ابعاد  آرم دانشگاه تهران( 

ii. بيوفيزيكمركز تحقيقات بيوشيمي و  " عبارت"   

iii. نام دانشكده           

iv.  عنوان "عبارت" 

v. پايان نامه/ رساله عنوان           

vi.  نگارش« عبارت«         

vii. نام نگارنده           

viii. راهنما تاداناستاد يا اس«  عبارت«       

ix.  راهنمانام استاد يا استادان   

x. ؛در صورت وجود »مشاور تاداناستاد يا اس«  عبارت 

xi. نام استاد يا استادان مشاور       

xii.  پايان نامه / رساله جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد / دكتري در رشته ... «عبارت« 

xiii.   ماه و سال ارائه 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 



  
  

 

 
 

 

 

 متن و فهرست منابع و مأخذ نحوه ارجاع در ••••

اين  نمايند. ستفادها Endnote از نرم افزاربراي رفرنس نويسي در متن  شود دانشجويان محترم توصيه مي •

م هاي دستي نظير درج نا پذيري بيشتري براي انجام اصالحات برخوردار است. ليكن در روششيوه از انعطاف 

 نظر قرار گيرد: الزم است نكات ذيل مددر متن  و تاريخ

o 1379مانند (مجنونيان،  ،ارجاع به مأخذ حتماً در متن و به شكل نام و تاريخ و در داخل پرانتز صورت گيرد(. 

o درج و سپس تاريخ درج وده داشته باشد، فاميل هر دو نويسنده با حرف ربط درحالتي كه مرجع دو نويسن  

o  ،1384مي شود (مجنونيان و منصوري(. 

o  ديگران واگر منبع بيش از دو نويسنده داشته باشد، فاميل نويسنده نخست ذكر و پس از آن درج مي شود 

 ).1383ان، ، سپس تاريخ انتشار اثر درج مي شود (كيابي و همكارو همكارانيا 

o  نقطه  آن هاچنانچه در انتهاي يك پاراگراف ضروري باشد چند مرجع داخل پرانتز درج شود، حدفاصل

 ).1383كيابي و همكاران،  ؛1384؛ مجنونيان و منصوري، 1379(مجنونيان،  ويرگول گذاشته مي شود

o  منابع درج شده در متن در ضروري است تمام منابع ذكر شده در فهرست مراجع در متن درج شود و تمام

 .فهرست مراجع موجود باشد

o  چنانچه در داخل متن از منبعي مطلبي نقل قول شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله كروشه اي باز شده
 مرجع آن ذكر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

  

 مراجع فهرست
 ذيل شكل به بايد آن، نوع به توجه با مرجع هر ظاهري شكل و بيايد نامه پايان انتهاي در بايد مراجع كامل فهرست

 .باشد

 مجله مقاله �

 .باشد صفحات شماره و مجله شماره و جلد مجله، نام مقاله، عنوان سال، نويسندگان، يا نويسنده نام شامل بايد

 : مثال براي

� Feng. M.Q., and Zhang, R. (1997). Wind‐induced vibration characteristics of Nunjing tower, 

International Journal of Non‐Linear Mechanics, 32(4), 693‐706. 

 

 محلفه عنوان كلمات تمام اول حرف ولي شود مي نوشته بزرگ حروف با مقاله عنوان از اول حرف فقط كه كنيد توجه

 عنوان است خوب .شوند نمي شروع بزرگ حروف با تعريف و اضافه حروف البته .شود مي نوشته بزرگ حروف با

 .بريد بكار را زير روش توانيد مي صفحات و مجله شماره نوشتن براي .شوند نوشته كج حروف با مجالت

� Huchs, B., and Tomas, B.E. (2005). New concepts of relational database, Computer 

Science, Vol. 7,No. 3, pp. 118‐125. 

 

 به فارسي، مقاله .ببريد بكار مراجع كليه براي يكساني شكل همچنين و كنيد ذكر را اطالعات تمام كه است اين مهم
 :شود مي نوشته صورت زير

 الي 118 صفحات هشتم، شماره پنجم، سال فرد، ماهنامه ،”دادرسي آيين به نو نگرشي “  ( 1384 ) ب. فرهادي،

130 .  
  

 كنفرانس مقاله �

 شماره كنفرانس، نام مقاله، عنوان كنفرانس، برگزاري تاريخ نويسندگان، يا نويسنده نام شامل بايد مراجع نوع اين

  : مثال براي .باشد كنفرانس برگزاري محل كشور و شهر و مقاله يا شماره صفحات
� Garrett, D.L. (2003). Coupled analysis of floating production systems, Proceedings of 

the International Symposium on Deep Mooring Systems, ASCE, 152‐167, Reston, VA. 

� Kobori, T. (2003). Past, present and future in seismic response control of civil engineering 

structures, Proceedings of the Third World Conference on Structural Control, Vol. 1, 9‐

14, Lake Como, Italy. 

 :است شده درج زير مثال در هم مقاالت مجموعه ويرايشگر نام .كنيد درج هم زير شكل به توانيد مي را الزم اطالعات

� Jones, W.J. (1978). Pile embankment, Proceedings of First International Conference on 

Geosynthetics, Vol. 3, Hansen (ed.), London, pp. 718‐724. 

 

 

 

 



  
  

 

  
 كتاب �

 و ناشر نام كتاب، عنوان نشر، سال نويسندگان، يا نويسنده نام شامل بايد مراجع فهرست در كتاب درج �
 .باشد نشر محل و شماره ويرايش نشر، محل
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& Structures Inc., Berkeley, CA. 

 شوند مي آغاز بزرگ حروف با مجالت عنوان مثل كتاب عنوان در كلمات تمام تعريف و اضافه حروف جز به �

 در شده ترجمه كتاب از مثالي .شوند نوشته كج حروف با مجالت عنوان مانند كتاب عنوان حتي ترجيح دارد

 :است آمده زير

  .صفحه 520، گوهر انتشارات اول، چاپ ،)مترجم.(ت.م بقراط، ،فني مدارك بندي طبقه هاي روش. ( 1385 ) د كالرك،
 

 معمولي كتاب مثل هم مراجع نوع اين اطالعات. دارد متفاوت نويسندگان آن فصل هر كه كتاب يك از فصلي �

 .آيد مي هم آن ويرايشگران و اصلي كتاب عنوان ولي است

� Richardson, G. (1994) Fluid flow in landfill, Design and Construction of Landfills, 

Burland and Row (eds.), McGraw Hill, London, pp. 284‐352. 

 عنوان در كلمات تمام ولي شود مي شروع بزرگ حروف با كتاب فصل عنوان در اول حرف فقط كه كنيد توجه �

  شوند. مي درج بزرگ حروف با كتاب

  

 رساله /تكثير پايان نامه

  گردد.حويل ميتتحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  كتابخانه مركزجهت تسويه حساب به  رساله /نامهيك جلد پايان  .أ

  گردد.رساله تحويل مي /راهنما و مشاور يك جلد پايان نامهدان اتبه هر يك از اس  .ب

          

  

 

  نكته قابل توجه در خصوص مشخصات نسخه الكترونيكي پايان نامه/رساله:
  

ــت متن كامل پايان نامه/  • ــاله  دانشــجو موظف اس  و   PDF هايفايل كامل در قالب فرمت دوصــورت هبرا رس

Word  بر روي يكCD  تحقيقات تحويل دهدمركز به كتابخانه. 



  

  
 

صفحة اول (از  15نامه / رساله و همچنين فايل حاوي متن كامل پايان CDيك عدد بايد همچنين دانشجو  •

  تحويل كتابخانه مركزي دانشگاه دهد.را  PDFو  Wordهاي اهللا) در قالب فرمتبسم

  

  

و وارد شدن به صفحه خود، اطالعات خواسته شده را  thesis.ut.ac.irمراجعه به صفحه دانشجويان موظفند با  �

براي آنها صادر ميگردد. الزم است كه شماره ركورد همراه با نام و شماره ركورد بارگذاري نمايند و در صورت تاييد، 

 دي تحويلي درج گردد.نام خانوادگي، رشته و مقطع تحصيلي بر روي سي

  

ها نامهپاياني منظور يكدستنامه بهاين شيوهها وجود داشته، اني در پايان نامهبا عنايت به اينكه تا كنون مشكالت فراو �

ار ، نتيجه تالشهاي شما در قالبي زيبا و شكيل در اختينامهتدوين گرديده است. اميدواريم با توجه كامل به اين شيوه

 كنندگان قرار گيرد.كتابخانه و استفاده

هي است بدينهايي را به كتابخانه نشان دهيد.  ، نسخةصحافي نامه برايحتما قبل از ارسال پايان�

هده خود به ع ،صحافي بهارسال تأييد نهايي براي نامه تا با كتابخانه و شيوه دانشجوناهماهنگي 

  اشد. بنباشند معذور مينامه هايي كه مطابق با شيوهنامهبوده و كتابخانه از پذيرش پايان شخص

  

  

  

  مهم ةنكت
  قبل از شروع تايپ در ورد تنظيم زير را انجام دهيد: �

ــمت      ــورت پيش فرض   saveروي  Optionدر قس ـفحه اين قســمت را خواهيد ديد كه به ص كليك كنيد. در پائين صـ

  اينگونه تنظيم شده است.  

 

 
ــما بايد تيك را از گزينه     ـوند و شـ ــورت دو گزينه بعدي فعال ميشــ ــما بايد ابتدا گزينه اول را تيك بزنيد كه در اين صـ                  ـش

)do not برداريد. سپس (ok .بعد از انجام تغييرات، تنظيمات به صورت زير خواهد بود:  را بزنيد تا ذخيره شود  
   



  

  
 

  

 
 

 
 

هاي استفاده شده خواهد بود و در صورت باز كردن آن در سيستمي ديگر، وي تمام فونتاز اين به بعد، فايل شما حا

ريختگي همدر ضمن هنگام پي دي اف كردن فايلتان نيز مشكل بهنخواهيد بود.  متننگران تغييرات و به هم ريختگي 
 پيش نخواهد آمد. 

  

  

ه از استفاده كنيد. با استفادويراستيار در ضمن به منظور يكدست كردن متن خود و اجراي ويرايش اماليي از نرم افزار 
- نويسي يا جدانويسي را پشت سر بگذاريد. اين نرم فاصله و سرِ همگذاري و نيمتوانيد مشكالت نقطهافزار مياين نرم

  را دانلود و نصب كنيد.احتي آنرتوانيد بهحجم است و ميافزار بسيار كم
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



  
  

 

 
 (نمونه صفحه بسم اهللا) 1پيوست 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  
  

 
 

  

 



  
  

 

 ( روي جلد) 2پيوست

 

  

  

   

  
  دانشگاه تهران

  مركز تحقيقات بيوشيمي وبيوفيزيك

  

  

  عنوان پايان نامه/رساله در اينجا نوشته شود

  

  

  :نگارش

  نام كامل نويسنده در اينجا نوشته شود

  

  

  راهنما:(ان) استاد

  راهنما در اينجا ذكر گردد )ان( نام استاد

  

  

  (ان) مشاور (در صورت وجود):استاد

  در اينجا ذكر گردد مشاور )ان( نام استاد

  

  
  در رشته  .................. كارشناسي ارشد / دكتريبراي دريافت درجه  پايان نامه / رساله

  

  ماه و سال

 



  
  

 

  
  (گواهي دفاع) 3پيوست

 
  

 

                  دانشكده                                                                        

  روه    گ                                                                           

  

  دكتري هرسال پايان نامه كارشناسي ارشد/  گواهي دفاع از

  

    رساله دكتري/ هيأت داوران پايان نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  :در رشته                                                 گرايش

  با عنوان
  

  

ــا                       با نمره نهايي   عدد:            حروف:      را در تاريخ     ــه / ب ــه                   و درج درج

  ارزيابي نمود.
  

  امضاء  دانشگاه يا موسسه  مرتبه دانشگاهي  نام و نام خانوادگي  داورانمشخصات هيأت 

  استاد راهنما -1

  استادراهنماي دوم (حسب مورد): -2

        

  استادمشاور: -2
  

      

          استادمشاور : -3

          :استاد مدعو خارجي -4

          استاد مدعو خارجي: -5

          استاد مدعو داخلي: -6

          استاد مدعو داخلي -7

ــيالت تكميلي       -8 ته تحصـ نده كمي ماي ن

معاون يا نماينده  /دانشكده يا گروه آموزشي

  معاون تحصيالت تكميلي دانشكده  

        



  
  

 

 (فرم اصالت اثر) 4پيوست 

  
  

  
  
  

  اداره كل تحصيالت تكميلي                 

  بسمه تعالي           

  

  تعهد نامه اصالت اثر       

  

  

  

اينجانب                      متعهد مي شوم كه مطالب مندرج در اين پروژه/پايان نامه/رساله حاصل كار پژوهشي 

پژوهشي ديگران كه در اين پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع اينجانب است و به دستاوردهاي 

و در فهرست منابع و مĤخذ ذكر گرديده است. اين پروژه/ پايان نامه/ رساله قبال براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا 

ط دانشگاه از اعتبار ساقط باالتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف(در هر زمان) مدرك تحصيلي صادر شده توس

  .خواهد شد

  كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پرديس/ دانشكده/ مركز/ دانشگاه تهران مي باشد

  

                                                                             نام و نام خانوادگي دانشجو                                                                                                               

  امضاء                                                                                                                     

  

  

  

  

  

   568/13045كد پستي:    5آدرس: خيابان انقالب اول خيابان فخر رازي، پالك 

 64973146فاكس: 

 

  

        

  

  
  

  

  جمهوري اسالمي ايران

 دانشگاه تهران

  شماره: ......................

  تاريخ: ......................

 ....................پيوست: 



  
  

 

  (صفحه عنوان انگليسي ) 5پيوست 

 

University of Tehran 

Institute of Biochemistry and Biophysics (I.B.B) 

 

 

Thesis title 

 
 

By: 

 Author name 

 

 

Under Supervisions of: 
…………….….. 

 

 

Under Co-Advisor of : 

………………………  

 
 

 

 
A thesis submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfillment of the requirements for 

the degree of PHD/Master in ………………… 

 

 
 

Month and year 

 
  

  
  

  

  

  

  
  

  


