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بخش اول  :تعداد نسخه های الزم ،نحوه صحافی و طرح روی جلد
 – 1گزارش نهایی پروژه پایان نامه باید در سه نسخه تایپی به همراه لوح فشرده حاوی مطالب با پسوند فایل  DOCو  PDFتحویل
گروه آموزشی مربوطه شود .شایان ذکر است دانشجویانی که مایلند (وابسته به زمان اخذ واحد) پایان نیمسال اول ،نمره پروژه خود را
دریافت نمایند بایستی نسخه اولیه تایپ شده پایان نامه خود را حداکثر تا پایان آبان ماه و نسخه نهایی را حداکثر تا پایان آذر ماه تحویل
استاد نمایند و آندسته از دانشجویانیکه مایلند پایان نیمسال دوم ،نمره پروژه خود را دریافت نمایند بایستی نسخه اولیه تایپ شده پایان نامه
خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه و نسخه نهایی را حداکثر تا پایان خرداد ماه تحویل استاد مربوطه نمایند.
بدیهی است هر گونه تأخیر در تحویل پروژه و عدم درج نمره پایان نامه در نیمسال مربوطه به عهده دانشجو می باشد.
* توجه  :دانشجویان می توانند حداکثر یک بار پروژه خود را تمدید نمایند.

 – 2در صحافی گزارش باید نکات ذیل رعایت شود:
قطع گزارش :کاغذ A4
جلد :کالینگور به رنگ طوسی و تایپ زرکوب
 – 3در داخل جلد مکانی برای قرار گرفتن لوح فشرده طراحی شود.
 – 4جهت طرح روی جلد از الگوی صفحه جلداستفاده کنید.
توضیحات طرح روی جلد
قسمت اول  :فونت این بخش  Zarیا  BZarبرجسته ( )boldبا اندازه 11
قسمت دوم  :فونت این بخش  Zarیا  BZarبرجسته ( )boldبا اندازه 20
قسمت سوم  :فونت این بخش  Titrیا  BTitrبرجسته ( )boldبا اندازه  18تا ( 22بسته به اندازه عنوان)
قسمت چهارم  :فونت این بخش  Zarیا  BZarبرجسته ( )boldبه اندازه 16
قسمت پنجم  :فونت این بخش  Zarیا  BZarبرجسته ( )boldبا اندازه 14
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دانشکده دامپزشکی
شماره پروژه تحقیقاتی ....... :

پروژه تحقیقاتی
جهت دریافت درجه کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

عنوان پروژه تحقیقاتی :
بررسی ......................................
استاد راهنما:
دکتر ..................

نگارش :
..........................
سال تحصیلی 13... - 13...

راهنمای نگارش گزارش نهایی پروژه دوره کارشناسی

3

بخش دوم  :نحوه قرارگیری صفحات پیش متن
این صفحات به ترتیب شامل موارد زیر می باشد:
 – 1صفحه بسم ا...
 – 2صفحه عنوان :فرمت این صفحه را دقیقاً مشابه طرح روی جلد طراحی کنید.
 – 3چکیده ( در یک صفحه کامل)
 - 4صفحه تقدیر و تشکر (اختیاری ،حداکثر  3صفحه )
 – 5صفحه فهرست عناوین
 – 6صفحه فهرست تصاویر (در صورت وجود)
 – 7صفحه فهرست جداول (در صورت وجود)
نکاتی که باید در صفحات پیش متن رعایت شوند عبارتند از :
الف) شماره گذاری این صفحات ،از صفحه فهرست عناوین آغاز و با حروف الفبای فارسی مشخص شود( الف ،ب ،پ و )....
ب) فونت و اندازه مورد استفاده برای عناوین این صفحات  Titrیا  16 B Titrو برای متن آنها  Zarیا  14 BZarدر نظر گرفته میشود.
پ )برای کلیه صفحات گزارش فاصله از حاشیه ها باید به صورت ذیل باشد:
حاشیه از راست 3/5 :سانتی متر
حاشیه از چپ 2/5 :سانتی متر
حاشیه از باال 3 :سانتی متر
حاشیه از پایین 3 :سانتی متر
ج) صفحه فهرست عناوین مطابق الگوی زیر شماره گذاری شده و همین شماره گذاری در صفحات رعایت شود.
د) عنوان بندی فصلهای اصلی مشترک و به صورت زیر بوده و عنوانبندی زیر فصلها ،بسته به موضوع متفاوت خواهد بود و بر اساس
شماره گذاری الگو در صفحه فهرست عناوین قرار می گیرند.
فصل اول :مقدمه و هدف از انجام پروژه
فصل دوم :مروری بر مطالعات انجام شده
فصل سوم :روش انجام کار
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فصل چهارم :نتایج
فصل پنجم :بحث
فصل ششم :مراجع و منابع مورد استفاده
پیوستها
* ) هر گونه جداول آماری توزیعها ،توضیح در مورد روشهای آزمایشگاهی و کارگاهی در بخش پیوستها و تحت عناوین پیوست یک ،دو
و  ...آورده شده و در فهرست عناوین قرار می گیرند.
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الگوی صفحه فهرست عناوین

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

___________________________________________________________________________________
فصل اول :مقدمه
0000000000000000 1-1
0000000000000000 1-2
فصل دوم  :مروری بر مطالعات پیشین 0000000000000000
( – 2-2زیر عنوان اصلی) 0000000000000000
( – 2-2-1زیر عنوان فرعی) 0000000000000000
0000000000000000 2-3
فصل سوم :روش کار 0000000000000000
فصل چهارم  :نتایج 0000000000000000
فصل پنجم :بحث 0000000000000000
منابع و مأخذ 0000000000000000
پیوستها 0000000000000000
پیوست یک ( :عنوان پیوست) 0000000000000000
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بخش سوم  :صفحات متن

نکات زیر در این بخش باید رعایت شوند
الف) فونت و اندازه مورد استفاده
برای عناوین اصلی  Titrیا 16 ، BTitr
برای زیر عنوان اصلی  Titrیا 14 ، B Titr
برای زیر عنوان فرعی  Zarیا  14 ، BZarبرجسته (بولد)
برای متن  Zarیا 14 ، BZar
در نظر گرفته شده و فاصله سطرها  1/5تنظیم شود.
ب) برای نوشتن عنوان اصلی ،دو سطر از باالی صفحه خالی رها شده و عنوان اصلی در وسط صفحه ( )centerقرار گیرد و مابین عنوان
اصلی و پاراگراف اول یک سطر فاصله انداخته شود .بین زیر عناوین اصلی و فرعی نیازی به سطر فاصله با پاراگراف مابعد نیست.
ج) زیر عناوین در ابدای خط (  )justifyقرار گیرند و بین زیر عنوان اصلی و خط آخر پارگراف ماقبل یک خط فاصله انداخته شود .برای
زیر عنوان فرعی نیازی به این فاصله نیست.
د) فاصله از حاشیه کاغذ مشابه بخش پیش متن است.
ه) جهت شماره گذاری صفحات از اعداد اصلی ( )... 3،2،1استفاده شود.
و) شماره صفحه به همراه نام فصل مربوطه با فونت  B davitو اندازه خط  ،12در بخش  headerآورده شود( مطابق همین راهنما).
ز) از بخش  ، page borderحاشیه همین راهنما را برای تمام صفحات انتخاب کنید.
ح) اول هر پاراگراف با دکمه  tabیک سانتیمتر خالی بگذارید.
ی) عنوان نمودارها ،عکسها و جداول اصلی مورد نیاز در هر بخش  Titrیا  14 ، BTitrو مطالب داخل جدول با  Zarیا 12 ، BZar
نوشته شود.
ک) در متن از معادل فارسی اصطالحات انگلیسی استفاده کنید .جهت نوشتن معادل انگلیسی از امکان  note footاستفاده کنید.
ل) سعی کنید مطلبی بدون مرجع در بخشهای مقدمه ،مطالعات پیشین و بحث استفاده نکنید و در پایان هر مطلب منبع و مرجع استفاده
شده را ذکر کنید.
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* نکته
در استفاده از کتب ،مقاالت ،مجالت  ،سایتهای اینترنتی و  ...مرتبط با موضوع مورد تحقیق خود کامالً آزاد هستید منتهی نمی بایست
مطالب را کپی نمائید  ،بایستی مطلب مورد نظر را خالصه کرده و با انشای خود آن را به نگارش در آورید.
* جهت رفرانس دادن (ذکر منبع) به موارد زیر توجه نمائید:
 – 1در صورتیکه مولف منبع مورد استفاده شما یک نفر است صرفاً بایستی نام خانوادگی محقق و سال انتشار مطلب را در متن ذکر کنید.
برای مثال مقاله ( احمدپناهی )1386 ،کتاب ( جمشیدی  )1384 ،و یا ( قزوینیان )1382 ،و در صورتیکه مقاله به زبان انگلیسی است نام
خانوادگی نویسنده و سال انتشار آن به میالدی ذکر گردد برای مثال ( احمدپناهی ) 2007 ،
 – 2در صورتیکه منبع مورد استفاده شما دارای دو مولف است بایستی نام خانوادگی هر دو نویسنده را به اضافه سال انتشار مطلب را در
متن ذکر کنید .برای مثال مقاله  ( :یوسفی و گیالنپور  ) 1382 ،کتاب  ( :قزوینیان و جواهری) 1379 ،
 – 3در صورتیکه تعداد مولفین منبع مورد استفاده شما  3نفر و یا بیشتر از  3نفر هستند بایستی نام خانوادگی نویسنده اول به اضافه کلمه
« همکاران » و سال انتشار را در متن خود بنویسید برای مثال (طاهریان و همکاران  )1378و یا (جمشیدی و همکاران ( )1386چنگیزی و
همکاران  ) 2007و یا ( سلیمی بجستانی و همکاران )2008
 – 4در صورتیکه یک مطلب در دو منبع متفاوت آمده است و شما از هر دو منبع استفاده کرده اید لذا بایستی هر دو منبع را به ترتیب
حروف الفبا در یک پرانتز ذکر کنید برای مثال (پریتچارد و همکاران ; 2005 ،سلیمی بجستانی و همکاران) 2007 ،
 – 5در صورتیکه از دو منبع مختلف استفاده نموده اید که نویسندگان این دو منبع یک نفر است و یا نفر اول نویسندگان یکسان است و در
یک سال نیز چاپ شده است بایستی نام خانوادگی نویسنده و سال چاپ و سپس حرف  Aو  Bرا اضافه کنید برای مثال ( ،سلیمی
بجستانی و همکاران  () A – 2005سلیمی بجستانی و همکاران  . )B– 2005انتخاب  Aو  Bبر مبنای ترتیب حروف الفبای نام
خانوادگی نفر دوم می باشد.
 – 6در صورتیکه از کتاب و یا مقاله ای استفاده کرده اید که آن کتاب و یا مقاله خود به کتاب و یا مقاله دیگری ارجاع داده است و شما
مایلید از آن مطلب استفاده کنید بایستی اسم نویسنده مقاله یا کتاب به شکلی که توضیح داده شد در متن بیاورید و در قسمت منابع و
مراجع در پایان آدرس مقاله یا کتاب ،مقاله یا کتابی که شما از آن استفاده کرده اید نیز باید ذکر شود مثل ( مخیر ) 1360
م) مراجع باید به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند و اول مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی ذکر شوند.
در بخش مراجع و منابع از الگوی ذیل استفاده کنید.
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* مقاله:
 – 1نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول اسم نویسنده ،سال انتشار ،نام کامل مقاله  ،شماره مجله ،شماره صفحات ( .در صورت اینترنتی
بودن مقاله آدرس کامل اینترنتی و تاریخ دقیق دسترسی داخل پرانتز اضافه میشود)
** کتاب
نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول اسم نویسنده ،سال انتشار ،نام کامل کتاب ،نام ناشر ،شماره چاپ(در صورت وجود) ،آدرس ناشر
مثال فارسی :

* احمدپناهی  ،ج ( )1386بررسی اثر درمانی ایبو پروفن بر روی تومر پستان حاصل از آندوتوکسین در گاو  .پژوهش و سازندگی  ،امور
دام و آبزیان ،دوره  76شماره  3صفحه . 174 – 179

* جمشیدی ،ر; عرب  ،ح ; رسولی  ،ع ; جواهری  ،ع و شمس  ،غ  .)1386( .روند تغییرات بیوشیمیایی ،هماتولوژی و پاتولوژیک

درسندرم آسیت جوجه های گوشتی با تأکید بر نقش رادیکال های آزاد اکسیژن .تحقیقات دامپزشکی ،دوره  62شماره  6صفحه -339
.333

** جمشیدی ،ر ( .)1384بیوشیمی – متابولیسم  ،انتشارات دانشگاه سمنان  ،سمنان ،ایران

** طاهریان ،ع ; سلیمی بجستانی ،م ر و احمدپناهی ،ج  . )1378( .اصول طب داخلی دامپزشکی جلد اول .انتشارات دانشگاه سمنان،
سمنان ،ایران .

* فرزام  .م ; چنگیزی ،ع; محبعلی ،م ; آخوندی ،ب و سلیمی بجستانی ،م ر ( .)1387بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در

سگهای گله شهرستان جهرم ،استان فارس .مجله دامپزشکی ایران ،دوره چهارم ،شماره  3صفحه . 58-67

** قزوینیان  ،خ ( .)1382کنترل تولید مثل در گاو و گاومیش  .انتشارات دانشگاه سمنان ،سمنان .ایران.
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** قزوینیان ،خ 0و جواهری وایقان ،ع ( .)1379فیزیولوژی تولید مثل و تلقیح مصنوعی کاربردی در گوسفند و بز  .انتشارات دانشگاه
سمنان ،سمنان ،ایران

*قزوینیان  ،خ ; شرفیه  ،ح ; خدائیان ،ط; ساالر ،ن و کشتکاران ،ع ن ( . )1385اثر تیمارهای مختلف بر روی تخمک گذاری با استفاده از
هورمون  FSH-Pدر بز  .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد سیزدهم شماره یکم صفحه .91 – 97

* مخیر ،بابا ( .)1360انتشار ماهی خاردار در آبهای داخلی با مختصری درباره آلودگی کرمی آن .نامه دانشکده دامپزشکی  47-35 :3در

اسالمی ،علی ( .)1376کرم شناسی دامپزشکی جلد سوم .انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

* یوسفی ،م ح و گیالنپور  ،ح (  . )1382مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه .مجله دانشکده دامپزشکی
تهران دوره  58شماره  1صفحه ....

* یوسفی  ،م ح ; رادمهر  ،ب ; مومنی  ،ع و همتی  ،ح ( . )1382کالبد شناسی چشم شتر یک کوهانه  .مجله دانشکده دامپزشکی تهران،
دوره  58شماره  4صفحه ...

* یوسفی ،م ح ;گیالنپور  ،ح و رادمهر ،ب .)1386( .مطالعه آناتومیکی شاخه های سرخرگ کاروتید خارجی در شتر یک کوهانه و مقایسه

آن با نشخوارکنندگان و تک سمی ها .مجله تحقیقات دامپزشکی ،دوره  62شماره  6صفحه . 373 – 378

مثال انگلیسی :
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