ًاهِّای داًشجَیاى داًشکدُ پسشکی داًشگاُ علَم پسشکی بابل
چک لیست ارزیابی ساختاری پایاى 
بسوِ تعالی
کد پایاى ًاهِ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ:
عٌَاى فارسی پایاى ًاهِ:

تاریخ داٍری:

ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد داٍر:

اهضاء استاد داٍر
حیطِی هَرد داٍری

هطابق راٌّوای ساختار
ًگارش پایاىًاهِ

هعیارّای ارزشیابی

بلی
تبیپ بش سٍی کبغز  A4تک سٍ

خیر

تَضیحات



ًَع قلن بشای توبم هغبلب فبسسی بِ صَست ٍاحذ
دس کل پبیبىًبهِ  ٍ B mitraیب ٍ B Nazanin


بب اًذاصُ 14ببضذ.
 Boldبَدى ػٌبٍیي دس کل هتي پبیبىًبهِ
ًَع قلن بشای هغبلب اًگلیسی Times new

شیَُ ًگارش



 romanبب اًذاصُ 12
ػذم استفبدُ اص کبدس دس ّوِ صفحبت
استفبدُ اص سشصفحِ ( )headerبب ًَع قلن هطببِ
هتي ٍ اًذاصُ حذٍد 10 -11
سػبیت فبصلِی بیي سغشّب  1/5سبًتیهتش بشای
کل هتي (بِ خض دٍ خالصِ فبسسی ٍ اًگلیسی)
سبًتیهتشی حبضیِ سوت ساست

سػبیت فبصلِی 3
ٍ ببال دس صفحبت
سبًتیهتشی حبضیِ سوت چپ

سػبیت فبصلِی 2/5
ٍ پبییي دس صفحبت

1

اػذاد یکسقوی بِ حشٍف
ًَضتِ ضَد.
ػالین ًگبسضی هبًٌذ ٍیشگَل،
ًقغِ ٍ  ...بِ کلوِ قبلی
بچسبذ ٍ بب کلوِ بؼذی یک
فبصلِ داضتِ ببضذ.
ػالهت " ":بؼذ اص ػٌبٍیي
هَخَد دس فصلّب بشداضتِ
ضَد.
ضوبسُی سفشًسّب ببیذ قبل اص

ًقغِی پبیبى خولِ ببضذ

حیطِی هَرد داٍری

هطابق راٌّوای ساختار
هعیارّای ارزشیابی

ًگارش پایاىًاهِ

بلی

خیر

آسم داًطگبُ بِ ابؼبد 25*25

* توبم هغبلب ایي صفحِ بب قلن  ٍ B mitraیب  ، B Nazaninاًذاصُ

هیلیهتش


 ٍ Bold ،16فبصلِ بیي ػببسات  1/5سبًتیوتش ببضذ.
*دسصَست خبًطذى هغبلب دس یک صفحِ ،فبصلِ بیي ػببسات بِ یک

داًطگبُ ػلَم پضضکی بببل

سبًتیوتش کبّص یببذ.

ًبم داًطکذُ

*دس هَاسد بسیبس ًبدس ،فبصلِ آسم داًطگبُ بب خغَط پبئیيتش کوتش ضَد.

پبیبى ًبهِ بشای دسیبفت دسخِ

صفحِ رٍی جلد سوت راست

( فارسی) ٍجَد هَارد رٍبرٍ در ایي صفحِ

* کلیِ هغبلب ایي صفحِ ٍسظ چیي ببضذ.

(هقغغ ٍ سضتِ تحصیلی)

* ًوًَِ ایي صفحِ دس ساٌّوبی ًگبسش دس سبیت داًطکذُ پضضکی اسایِ ضذُ

ػٌَاى

است.

استبد یب اسبتیذ ساٌّوب (بذٍى رکش
ػٌبٍیي اضبفی بِ غیش اص دکتش) بِ
ّوشاُ ستبِ ػلوی ٍ گشٍُ آهَصضی
استبد یب اسبتیذ هطبٍس (بذٍى رکش
ػٌبٍیي اضبفی بِ غیش اص دکتش) بِ
ّوشاُ ستبِ ػلوی ٍ گشٍُ آهَصضی

ًگبسش
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطدَ
ضوبسُ ثبت پبیبى ًبهِ دس سوت
ساست
هبُ (بِ حشٍف) ٍ سبل دفبع
(ّدشی ضوسی)
دس سوت چپ

صفحِ سفید (آستر بدرقِ)
صفحِ بسن اهلل الرحوي الرحین
صفحِ عٌَاى فارسی
صفحِ تقدیر ٍ تشکر

تَضیحات

صفحِ آسایی سبدُ ٍ بذٍى تضئیٌبت
ٍ کبدس دس صفحِ بسن اهلل
کبهال هطببِی صفحِ سٍی خلذ
سوت ساست (فبسسی) ببضذ
رکش ًبم هشکض یب دستگبُ تبهیي
کٌٌذُ بَدخِ دس صفحِ تقذیش ٍ
تطکش دس صَست حوبیت هبلی آًْب

صفحِ تقدین (در صَرت توایل)

2

هعیارّای ارزشیابی

حیطِی هَرد داٍری

تَضیحات

هطابق راٌّوای ساختار
ًگارش پایاىًاهِ

بلی

خالصِ فارسی

ًَضتي ػببست "خالصِ فبسسی" دس ابتذای صفحِ
(بشخستِ Bold ،ببضذ)
ًَضتي ػٌَاى پبیبىًبهِ (بشخستِ Bold ،ببضذ)

سبیض  ٍ14فبصلِ بیي سغشّب 1

رکش ػٌبٍیي سببقِ ٍ ّذف ،سٍش پظٍّص ،یبفتِّب،

سبًتیوتش ببضذ

ًتیدِگیشی ٍ کلیذ ٍاطُّب ( 3-5هَسد) (بشخستِBold ،

ببضذ)
اختصبظ بیطتشیي حدن خالصِ بِ یبفتِّب

فْرست هطالب

خالصِ
سػبیت حذاکثش  300کلوِ دس خالصِ
استفبدُ اص ضوبسُّب فقظ هحذٍد بِ ضوبسُی فصل دس
ضوبسُی بخص دس سوت ساست ببضذ

سوت چپ ٍ
(هبًٌذ  1-2کِ ًطبىدٌّذُ فصل اٍل ٍ بخص دٍم آى
است)...
ػذم استفبدُ اص صیش ضوبسُّبی دیگش ( ٍ 1-1-2اهثبل
آى ًببیذ ًَضتِ ضًَذ)
ضشٍع ضوبسُگزاسی صفحبت اص فْشست بب حشٍف ابدذ
یب اػذاد سٍهی تب سش فصل اٍل
قشاس گشفتي ضوبسُّب دس پبییي ٍ ٍسظ صفحِ
سبًتیهتشی ضوبسُ صفحِ اص پبییي

سػبیت فبصلِ 1/5

فْرست جداٍل
ٍاشًُاهِ
(درصَرت ًیاز)



توبم هغبلب ایي صفحِ بب قلن
 ٍ B mitraیب ، B Nazanin

ػذم رکش کبهبت اختصبسی ،هٌببغ ٍ اضبسُ بِ ًوَداس دس

فْرست ًوَدارّا ٍ اشکال

خیر

رکش ضوبسُی ًوَداسّب یب اضکبل بِ ّوشاُ ضوبسُی
فصل؛ هبًٌذ ًوَداس  4-1یؼٌی اٍلیي ًوَداس فصل چْبسم
رکش ضوبسُی خذاٍل بِ ّوشاُ ضوبسُی فصل؛ هبًٌذ
خذٍل  4-1یؼٌی اٍلیي خذٍل فصل چْبسم
دٍ ستَى :ستَى سوت چپٍ ،اطُ اًگلیسی ٍ ستَى
سوت ساست ،هؼبدل فبسسی ٍاطُ
تشتیب ٍاطُّب بش حسب حشٍف الفببی فبسسی

3

حیطِی هَرد داٍری

هطابق راٌّوای ساختار

هعیارّای ارزشیابی

تَضیحات

ًگارش پایاىًاهِ

بلی

خیر

فصل اٍل (هقدهِ)

یک صفحِ کِ فقظ بشآى ًَضتِ ضذُ است :فصل
اٍل (قلن هطببِ هتي ،اًذاصُ بضسگ حذٍد ،Bold ،72

حدن هدوَع فصلّبی اٍل ٍ دٍم

دس ٍسظ صفحِ) بذٍى گزاضتي ضوبسُ صفحِ

پبیبىًبهِ ببیذ حذاکثش  30دسصذ

ضشٍع ضوبسُگزاسی صفحبت بب اػذاد فبسسی اص

حدن اصلی پبیبىًبهِ ببضذ

ابتذای فصل اٍل
اسخبع صحیح هغبلب هَخَد دس هتي ٍ هشتب بَدى
ضوبسُ هٌببغ
استفبدُ اص هٌببغ خذیذ ٍ هتؼذد
 1-1بیبى هسئلِ ٍ هقذهِ
 1-2اّذاف پظٍّص
 1-3فشضیبت یب سَاالت پظٍّص
یک صفحِ کِ فقظ بشآى ًَضتِ ضذُ است :فصل

فصل دٍم (بررسی هتَى)

دٍم (قلن هطببِ هتي ،اًذاصُ بضسگ حذٍد ،Bold ،72
دس ٍسظ صفحِ) بذٍى گزاضتي ضوبسُ صفحِ
ًَضتي هقذهِی خستدَی هقبالت
رکش حذاقل  6هغبلؼِ
اسخبع صحیح هغبلب هَخَد دس هتي ٍ هشتب بَدى
ضوبسُ هٌببغ
استفبدُ اص هٌببغ خذیذ ٍ هتؼذد
خبهغ بَدى گضاسش هقبالت
ًقذ هتَى گضاسش ضذُ

4

هعیارّای ارزشیابی

حیطِی هَرد داٍری

تَضیحات

هطابق راٌّوای ساختار
ًگارش پایاىًاهِ

بلی
یک صفحِ کِ فقظ بشآى ًَضتِ ضذُ است :فصل سَم (قلن
هطببِ هتي ،اًذاصُ بضسگ حذٍد  ،Bold ،72دس ٍسظ صفحِ)
بذٍى گزاضتي ضوبسُ صفحِ
ًَ 3-1ع پظٍّص

خیر
بِصَست
تَضیحبت ّش قسوت 
خولِی کبهل ًَضتِ ضَد.


فصل سَم (هَاد ٍ رٍشّا)

 3-2خبهؼِ پظٍّص
ً -3-3وًَِ پظٍّص
 3-4هطخصبت ٍاحذّبی هَسد پظٍّص (بِ ػٌَاى هثبل؛
هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج)
 3-5سٍش تؼییي حدن ًوًَِ
 3-6سٍش ًوًَِ گیشی
 3-7هحیظ پظٍّص
 3-8سٍش خوغآٍسی دادُّب
 3-9سٍش تدضیِ ٍ تحلیل دادُّب
 3-10دقت ػلوی ٍ اػتببس دادُّب (دسصَست لضٍم)
 3-11هتغیشّب

فصل چْارم (یافتِّا)

 3-12هالحظبت اخالقی
یک صفحِ کِ فقظ بشآى ًَضتِ ضذُ است :فصل چْبسم (قلن
هطببِ هتي ،اًذاصُ بضسگ حذٍد  ،Bold ،72دس ٍسظ صفحِ)
بذٍى گزاضتي ضوبسُ صفحِ
گٌدبًذى ًتبیح حبصل اص پظٍّص



خذاٍلً ،وَداسّب ٍ اضکبل بِ تشتیب سٍش اخشای تحقیق



رکش ػٌَاى دس ببال ٍ تَضیح خذٍل دس پبییي خذاٍل
رکش ػٌَاى ٍ تَضیح ًوَداسّب ٍ اضکبل دس پبییي اضکبل ٍ
ًوَداسّب
رکش ضوبسُ خذٍل ،ضکل ٍ ًوَداس بِ ّوشاُ ضوبسُ فصل (هبًٌذ
خذٍل  ،4-1اٍلیي خذٍل فصل چْبسم)
تبیپ هحتَیبت خذاٍل ،اضکبل ٍ ًوَداسّب بِ صببى فبسسی
کبهل بَدى اعالػبت دس خذاٍلً ،وَداسّب ٍ اضکبل (بذٍى ًیبص
بِ هشاخؼِ دس هتي)
ػذم اسائِ تکشاسی هغبلب دس هتي یب خذاٍلً ،وَداسّب

5

رکش ػٌَاى خذاٍلً ،وَداسّب ٍ
اضکبل بب قلن هطببِ هتي،
اًذاصُ کَچکتش  10یب ٍ 11
Bold
ٍاحذ هتغیشّب داخل پشاًتض
ًَضتِ ضَد؛ هبًٌذ سي (سبل).

هعیارّای ارزشیابی

حیطِی هَرد داٍری

تَضیحات

هطابق راٌّوای ساختار
ًگارش پایاىًاهِ

یک صفحِ کِ فقظ بشآى ًَضتِ ضذُ است :فصل پٌدن (قلن هطببِ هتي،

بلی

خیر

فصل پٌجن (بحث ٍ ًتیجِگیری)

اًذاصُ بضسگ حذٍد  ،Bold ،72دس ٍسظ صفحِ) بذٍى گزاضتي ضوبسُ
صفحِ
سػبیت حدن 10تب  30دسصذی اص کل حدن اصلی پبیبى ًبهِ
 5-1بحث ٍ تفسیش یبفتِ ّبی پظٍّص
اسخبع صحیح هغبلب هَخَد دس هتي ٍ هشتب بَدى ضوبسُ هٌببغ
استفبدُ اص هٌببغ خذیذ ٍ هتؼذد
ً 5-2تیدِ گیشی ًْبیی
 5-3کبسبشد یبفتِ ّب
 5-4هحذٍدیت ّبی پظٍّص
 5-5پیطٌْبدات
استفبدُ اص ًشم افضاس  End noteبشای هٌبغ ًَیسی

هٌابع

سػبیت استفبدُ اص سبک هٌبغ ًَیسی ًٍکٍَس
هٌببغ فبسسی بب قلن هطببِ هتي ،اًذاصُ  ،14فبصلِ بیي سغشّب 1/5
سبًتیوتش (هبًٌذ هتي پبیبىًبهِ)
هٌببغ اًگلیسی بب قلن  ٍTimes new romanاًذاصُ  ،12فبصلِ بیي
سغشّب  1/5سبًتیوتش

ضوائن

هسبٍی بَدى تؼذاد هٌببغ بب آخشیي ضوبسُ هٌبغ هَسد استفبدُ دس هتي
بشگِ پزیشش هقبلِ یب صفحِ اٍل هقبلِ چبپ ضذُ
بشگِ اهضبضذُی اصبلت پبیبىًبهِ

خالصِ

اًگلیسی

ًَضتي ػببست " "Abstractدس ابتذای صفحِ (بشخستِ Bold ،ببضذ)
ًَضتي ػٌَاى پبیبىًبهِ (بشخستِ Bold ،ببضذ)
رکش

ػٌبٍیي

،Introduction

،Methods

،Results

 3-5( Keywords ٍ Conclusionهَسد)

صفحِ عٌَاى
اًگلیسی



کبهال هطببِ صفحِ سٍی خلذ سوت ساست (فبسسی) ،اهب بِ اًگلیسی ببضذ
(عبق ًوًَِ اسایِ ضذُ دس ساٌّوبی ًگبسش)

6



بب قلن Times new
 ٍ romanاًذاصُ  ،12فبصلِ
بیي سغشّب  1سبًتیوتش
 Boldبَدى ػٌبٍیي

