
 شیوه تنظیم فایل الکترونیکی پایان نامه

به همراه فایل الکترونیکی آن را به فرمت زیر تهیه  نامه خود یک نسخه چاپی از پایان کلیه فارغ التحصیالن موظفند

ه بوده کتابخانه مرکزی دانشگا مطابق باپایان نامه  همراه الکترونیکیمشخصات فایل ) .کرده و به کتابخانه تحویل دهند

 (و به شرح ذیل می باشد.

  فرمت CD نام گذاری فایلها در :های زیرلشامل فای CD  یک عدد 

 الزامی Word شناسنامه پایان نامه شناسنامه پایان نامهحاوی یک فایل  1

 الزامی ABF PDF چکیده فارسیحاوی یک فایل  2

 الزامی ABL PDF چکیده انگلیسیحاوی یک فایل  3

 الزامی TI PDF صفحه عنوان فارسی و انگلیسی پایان نامهاز یک فایل  4

 الزامی RF PDF منابع فارسی و انگلیسی حاوی یک فایل 5

 الزامی TOC PDF …فهرست مندرجات، فهرست جداول و نمودار ویک فایل حاوی  6

 الزامی TF PDF فرمت چاپی  مطابق باتمام صفحات پایان نامه دقیقاً یک فایل از  7

 الزامی TF Word فرمت چاپی مطابق باتمام صفحات پایان نامه دقیقاً یک فایل از  8

 اختیاری AF PDF مقاله فارسی از یک فایل 9

 اختیاری AL PDF مقاله انگلیسیاز یک فایل  11

 :نکات مهم

 . و طال کوب باشد مشکی (PharmD) دکتراو  زرشکی)تیره( (MPharm) مقاطع کارشناسی ارشد برایجلد پایان نامه *

 باشد. موجودمتن کامل پایان نامه ،  PDFو   Wordو هم در فایل فرمت چاپی پایان نامه  درهم  جلسه دفاعصورت *

 .باشد PDFو   Wordحتما در دو فرمت  "تمام صفحات پایان نامه"فایل *

 .دفاع پایان نامه با صفحه عنوان و روی جلد ضروری است اطالعات صفحه همخوانی*

 .پایان نامه تهیه شده باشد word از فایل Adobe Acrobat نرم افزار توسط  PDF ضروری است کلیه فایل های*

 :استفایل شناسنامه پایان نامه شامل صفحات زیر *

 ان فارسی و التین )در یک صفحه( صفحه عنو .1

 چکیده فارسیصفحه  .2

 (abstractچکیده التین )صفحه  .3

منابع ، (دارد/ نداردنابع فارسی )م، (دارد/ ندارد) صفحات پیوست، (التین/ فارسیزبان پایان نامه )، تعداد صفحاتشامل:  مشخصاتصفحه  .4

 (/ نداردداردمقاله )، (دارد/ ندارد) تصویر  ،(دارد/ نداردالتین )


