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بین عالیمی مانند «ن طه»« ،ویرگ ف»« ،ن طه-ویرگ ف» (یا ِسمیکُلُن)« ،دو ن طه» و کلمه مالبق شان صا صله تایپ
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متن بعدچ
در ص رتی که جداوف در دو صفحه جاچ گرصت عن ان ست نها در صفحه دوم نیز تکرار ش د
دلت صرمایید جداوف یا نم دار و یا شکقها به حاشیه کاغذ کشیده نش دد
عن ان جداوف ،نم دارها و شددکقها شددمارهگذارچ ش د د بدین ص د رت که اوف شددماره صصددق و بعد شددماره جداوف یا
نم دارها و یا شکقها به ترتیب در ادامه باشد و شکق جدوف مانند نم نه زیر باشدو
جدول  :4-1توزیع فراوانی دانشجویان پزشکی
مشخصات دم گراصیر

صراوانی

فهرست مطالب
 للم  B Nazanin regular 12و  Times new roman regular 10مانند نم نه ارائه شده صاصله سطرها  Singleو روشپلکانی باشد ضمناً چکیده در صهرست آورده ش د
روی جلد فارسی و انگلیسی
به نم نه ارائه شده ت جه صرمایید و لطفا از آرمهایی که در نم نه روچ جلد گذاشته شده استفاده کنیدد

منبع نویسی
 با سبر ونک ر (شمارهاچ) و ترجیحاً در نرماصزار اندن ت باشدد صاصله سطرها در منابع  Singleولی در لسمت Spacing

باید  After 12ptتعریف کنید للم  Times new roman regular 12و شمارهها کامالً از کنار صفحه ولی سطرهاچ
بعدچ با یر سانت صرورصتگی باشد لطفا در تعریف پاراگراف در این لسمت به شکق زیر ت جه کنید

 در منابع دلت صرمایید که اطالعات کامق به ص رت نام و نام خان ادگی ن یسنده ،نام مجله یا کتاب ،ساف انتشار،شماره و صفحه به ص رت کامق درج ش دد
ت جه:
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دانشکده عل م رصتارچ و سالمت روان (انستیت روانپزشکی تهران)
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ب
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ج

حق چاپ و نشر و مالکیت نتایج
هر گ نه کپیبردارچ از کق پایاننامه یا بخشی از آن تنها با م اص ت استاد راهنما مجاز استد
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اینجانب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دانشج چ دورهچ کارشناسی ارشد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دانشکدهچ
پزشکی گروه آم زشی ددددددددددددددددددددددددددددد دانشگاه عل م پزشکی ایران گ اهی مینمایم که تح ی ات ارائه شده
در این پایاننامه ت سط اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده م رد تائید است و در
م ارد استفاده از کار دیگر مح ان به مرجع استفاده شده اشاره شده است .به عالوه گ اهی مینمایم که
مطالب مندرج در پایاننامه تاکن ن براچ دریاصت مدرک ت سط اینجانب یا صرد دیگرچ ارائه نشده است.
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