
 

 خايگاُ ًتايح خظٍّص ّای سالهت کطَس
 

 "تشای خايگاُ ًتايح خظٍّص ّای سالهت کطَس  (تشخواى داًص )ساٌّوای تذٍيي خثش "  
َدف از راٌ اودازی ایه ساماوٍ، اوتطار سریغ .   مىتطر وماید  http://News.research.ac.irپژيَطگران محترم، گريٌ ترجمان داوص يزارت بُداضت درمان ي آمًزش پسضکی در وظر دارد پیام طرح َای تحقیقاتی خاتمٍ یافتٍ را در پایگاٌ 

عذم ارسال به موقع آن، اس سوی   مجزیان محتزم  موجب کاهش نمزه  با تًجٍ بٍ اَمیت اػالم ي ارسال  بٍ مًقغ خبر کٍ . اخبار مستىد ي مبتىی بر ضًاَد از پژيَص َای  سالمت کطًر بٍ ريضی امه ، صحیح ،  سریغ می باضد

ي قبل از  (دارای قرارداد پژيَطی )  از ایه ري از  پژيَطگران گرامی درخًاست می گردد بؼداز خاتمٍ طرح َای تحقیقاتی ي پایان وامٍ َای تحت راَىمایی آوُا .ارسشیابی  دانشگاه و در نتیجه کاهش اعتبار پژوهشی دانشگاه می شود

بٍ   اس طزیق ایمیل استاد راهنمای پایان نامه ،  یا مجزی طزح تحقیقاتی در اسرع يقت، تایپ ي آمادٌ ومًدٌ ي word را در فایل هَاسد هـخص ؿذُ ریلنسخه تایپ شذه  خبز نامه  و اقدام جُت تسًیٍ حساب ، 

 :آدرس

  باتشکز.  ارسال  فزماییذ  جهت انجام ادامه  فزاینذ و بار گذاری در سامانه فوق@gmail.com  haleejaz  ایمیل                

 وکات کلی 

ِ ّای داًـجَیی  ٍ عشح ّای تحقیقاتی داسای قشاسداد پظٍّـی ٍ : 1ًکتِ  اجشای ّضیٌِ داسای ّوچٌیي ٍ هقالِ اسائِ تعْذ داسایکلیِ پایاى ًاه

 خثش اسائِ ٍ  ًؼثت تِ تکویل پظٍّـی، حؼاب تؼَیِ اًجام جْت اقذام اص قثل ًاهِ تَدُ ٍ هی تایذ  خثش ، هـوَل تکویل ٍ اسائِ سیال، 5000000 تاالی

یا ّواى  آدسع هقالِ دس هجلِ،صیشا دسج .  دس ًظش گشفتِ ؿذُ هی تاؿذهتضوي چاج همالِ تش اػاع تعْذ همالِالثتِ اًجام ایي هَسد .  اقذام ًوایٌذ ًاهِ

. ًذاسًذ ًاهِ خثش فشم تکویل تِ ًیاصی الولل تیي ؿعثِ داًـجَیاى ٍ صشفا.  هقالِ، ؿشط الصم جْت تکویل خثش ًاهِ هی تاؿذ pdfآدسع 

ِ اًذ  . صیشا ّضیٌِ اجشای  پایاى ًاهِ ًذاؿت

اًجام . الصم تِ تَضیح هی تاؿذ چٌاًچِ داًـجَ قصذ تؼَیِ حؼاب قثل اص چاج هقالِ ًاؿی اص پایاى ًاهِ ٍ قثل اص تکویل خثش ًاهِ سا داؿتِ تاؿذ

  ّوچٌیي ٍ هقالِ چاج اص قثل داًـجَ حؼاب تؼَیِ تا هَافقت تش فشایٌذ تؼَیِ،  هٌَط تِ اسائِ هَافقت ًاهِ کتثی اص ػَی اػتاد هحتشم ساٌّوا  هثٌی

 جْت داًـجَ  کتثی تِ ًاهِ هَافقت تحَیل ٍ اهضاء  هقالِ، ًْایی چاج اص تعذ خثش ًاهِ تکویل ٍ اسائِ تشای اعالم کتثی تعْذ اػتاد هحتشم ساٌّوا ٍ

ٍلی پشًٍذُ پظٍّـی تا ٌّگام اسائِ خثش ًاهِ .  دس ایي صَست تؼَیِ داًـجَ اًجام هی یاتذ. هی تاؿذ الضاهی  داًـگاُ ػتاد  دس ٍاقع پظٍّؾ اداسُ تِ تحَیل

 . اص ػَی اػتاد هحتشم ساٌّوا  ٍ تاص هی تاؿذ

چٌاًچِ .  دس تکویل فشم خثش ًاهِ هی تاؿذ ، یکی اص هَاسد الضاهی هقالِ pdfیا ّواى آدسع کِ دسج آدسع هقالِ دس هجلِ چاج ؿذُ اص آًجا : 2ًکتِ

 ٍ تا چاج ًْایی هقالِ دس ًىشدُ تاؿذ خَاّـوٌذ اػت اقذام تِ تکویل خثش ًاهِ   آى اص لثل ٍ هقالِ accept  ،  proofدسیکی اص هشاحل چاج هقالِ

 (تعذ اص چاج هقالِ اقذام  تشای تْیِ تشجواى داًؾ صَست تپزیشد) . هجلِ هٌتظش تواًیذ

ِ ای تاؿذ قاتل فْن تشای عوَم هشدم تاؿذ:  3ًکتِ  .     اص آًجایی کِ ػاهاًِ فَق قاتل دػتشع تشای عوَم هشدم هی تاؿذ، الصم اػت ؿیَُ ًگاسؽ تِ گًَ

 .چشا کِ هخاعثیي اصلی خثشّا دس دسجِ اٍل سػاًِ ّا ٍ هشدم هی تاؿٌذ

ٍ فایل  اویذا ٍ جذا  خَدداسی ًوَدُهتي اص داخل صفحات ایٌتشًت   copy, pastاصاص پظٍّـگشاى  هحتشم خَاّـوٌذ اػت : 4 ًکتِ

 . دس غیش ایي صَست فشایٌذ  تا هـىل هَاجِ ؿذُ ٍ تاسگزاسی صَست ًوی پزیشد.  رخیشُ ًوایٌذ word 2007هشتَعِ سا  تش اػاع 

 14تا اًذاصُ ) . تاؿذ هی  «Tahoma فًَت »  الضاها  ٍ صشفا     خثش ًاهِ، ًگاسؽ تشای ؿذُ اص عشف ٍصاستخاًِ اًتخاب  خظ ٍ فًَت:5ًکتِ  

الزم بو ذکر است از . استفاده شود   Justifiedز سبک راست بو چپ، از دکمو ا) .داؿت ًخَاّذ تاس گزاسی قاتلیت صَست ایي غیش دس (

( نشودکادر استفاده 

خواىشمند است نکات تاپپی را  در زمان تيیو خبر نامو حتما رعایت فرمایید برای 

: مثال 

( صذیخ اعت ).شْد هیهتفْسهیي تشای دسهاى تیواسی دیاتت هلیتْط اعتفادٍ 

(  اشتثاٍ  اعت ).شْد  هیهتفْسهیي تشای دسهاى تیواسی دیاتت هلیتْط اعتفادٍ 

http://news.research.ac.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
http://news.research.ac.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
http://news.research.ac.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa


  

َ گزاسی تیي : ًکتَ  کَ . هی تاشذ (هی  شْد )دلیل اشتثاٍ تْدى، هتي دّم دس فاصل

  هی   شْدفاصلَ تیي  -1.جِت اصالح آى پیشٌِاد هی شْد تَ تشتیة ریل اقذام ًوائیذ 

عپظ تا گشفتي - 2.سا اًتخاب کٌیذ تا فاصلَ ّعط تیي آى ُا، کادس آتی سًگ شْد 

 هی تْاًیذ فاصلَ هْجْد سا تَ طْس ُوضهاى ّ عذد دّ، سّی کی تشد ctrl ّshiftکلیذ ُای 

.  دزف ًوائیذ

تْجَ تَ آئیي ًگاسش، دس تاییذ عشیع  یا اصالح هجذد خثش ًاهَ  تْعط هجشی هذتشم  

.  طشح تذقیقاتی، جض ًکات  هِن  اص طشف ّصاستخاًَ هی تاشذ

/ (صذیخ اعت)کلیذ  ُای/(اشتثاٍ اعت)کلیذ  ُای : هثال

ٍ تشداسی / (اشتثاٍ اعت)تِشٍ  تشداسی : هثال   (صذیخ اعت)تِش

َ گزاسی/ (اشتثاٍ اعت)فاصلَ  گزاسی: هثال  (صذیخ اعت)فاصل

 

 دس هشتثظ تصَیش- 2 ، خثش تْیِ  تکویل ؿذُ  word فایل- 1 .اسائِ ٍ ایویل هی گشدد  فایل 2تعذ اص تکویل خثش ًاهِ، دس ٍاقع   :  6ًکتِ

 تشای)لغفا تَجِ ًوائیذ .   تاؿذwordفایل  اص خاسج ٍ  فایل جذاگاًِ صَست تِ KB200,    کوتش اص  ؿذُ تْیِ عکغ حجن کِ JPG  قالة

 .تاؿذ هی الضاهی تصَیش اسائِ ، چکیذُ کٌاس دس ًوایؾ

 تلکِ دس ٍاقع اسائِ یک .ًوی تاضذ الصم تِ تَضیح اػت  ، هٌظَس اص عکغ ، اسائِ اػکشیي ؿات خالصِ هقالِ یا عکغ هقالِ چاج ؿذُ  

ٍ دس صَست ًذاؿتي   (...هثال عکغ یک طى یا عکغ قلة ٍ یا ّشم غزایی ٍ)هصَب   پظٍّـی عٌَاى تا هتٌاػة  ٍ هشتثظ عکغ  یا تصَیش 

.  هی تاؿذ  تالهاًع اًتخاتی ی ّا عکغ اًتخاب دس اخالقی ًکات ؿشایظ حفظ تا ایٌتشًت دس عکغ، اػتفادُ اص عکغ ّای هَجَد

هجشیاى هحتشم جْت تؼَیِ حؼاب پظٍّـی عشح تحمیماتی یا پایاى ًاهِ داًـجَیی،  تِ ؿشح ریل ٍ   تا تشتیة هشاحل ریل الذام :  7ًىتِ 

.   ًوایٌذ

ٍ  ؿذُ چاج همالِ اص ًؼخِ پشیٌت ؿذُ  یه داؿتي  دػت  دس تا اتتذا   ٍ پایاى ًاهِ ّای داًـجَیی ، عشح ّای پظٍّـی هحتشم هجشیاى** 

 هشاجعِ  داًـگاُ پظٍّؾ اداسُ تِ حؼاب تؼَیِ جْت ، پظٍّـی داد لشاس عثك هصَب هثلغ تِ تَجِ تا  وشد ّضیٌِ ّای فاوتَس ّوچٌیي 

  .فشهایٌذ

.  تىویل ٍ  اسػال  خثش ًاهِ تَػظ هجشی هحتشم صَست هی پزیشد،تْیِ  (همالِ ٍ فاوتَس ّا،)تعذ اص تاییذ هذاسن ** 

تاییذ خثش ًاهِ  تَػظ ٍصاستخاًِ، هجشیاى هحتشم تعذ اص  پیگیشی ٍ اعویٌاى  ٍ آگاّی اص  تائیذ ًْایی خثش ًاهِ اص  واسؿٌاع تشجواى ** 

 ، الصم اػت هجشیاى هحتشم هجذدا  ّواى خثش ًاهِ ًْایی ٍ تاییذ ؿذُ سا دس ػاهاًِ پظٍّـیاس دس لؼوت هاطٍل اسػال 04431937296داًؾ 

گضاسؿات ٍ تشجواى داًؾ تاس گضاسی ًوایٌذ  ٍ چٌاًچِ پایاى ًاهِ داًـجَیی تاؿذ دس لؼوت ضوائن هاطٍل پایاى ًاهِ دفاع ؿذُ تاس گضاسی 

 .    ًوایٌذ تا فشایٌذ تؼَیِ حؼاب پظٍّـی  صَست تپزیشد

دس ایي  صهیٌِ هغالعِ، . الصم تِ روش هی تاؿذ ًوًَِ خثشّای تْیِ ؿذُ دس پایگاُ فَق الزوش دس دػتشع ٍ لاتل هـاّذُ هی تاؿذ : 8ًىتِ 

 . هماالت هشتثظ تا تشجواى داًؾ ساّگـا هی تاؿذ

 تِ ایویل واسؿٌاع ایویل صشفا  اص عشیك ایویل آوادهیه  اػتاد ساٌّوا اسػال تعذ اصتىویل خثش ًاهِ هشتَط تِ پایاى ًاهِ داًـجَ،:  9ًىتِ

ٍ داًـجَ ی هحتشم ًوی تَاًذ هؼتمیوا خثش ًاهِ تىویلی  سا ایویل . وِ دس فَق روش ؿذُ اػت  لاتل لثَل هی تاؿذ(خثش ًاهِ )تشجواى داًؾ 

 . ًوایذ



علَم  داًـگاُ ػایت دس word فایل صَست تِ  تحمیماتی عشح پایاى ًاهِ ّای داًـجَیی ٍ خثشًاهِ  ثثت ساٌّوا ٍ فشم خام  فشم : 10ًىتِ

 ٍ ّا فشم –( داًؾ تشجواى )تحمیماتی ّای عشح – تحمیمات اهَس هذیشیت – فٌاٍسی ٍ تحمیمات هعاًٍت لؼوت ) دس هَجَد پضؿىی اسٍهیِ

 ٍ فشم .هی تاؿذ هَجَد تشداسی تْشُ جْت(  تحمیماتی عشح پایاى ًاهِ ّای داًـجَیی ٍ خثشًاهِ  ثثت ساٌّوا ٍ فشم خام  فشم– ّا فشایٌذ

    تـىش تا.    فشهاییذ حاصل تواع 31937296 ؿواسُ تا لغفا ػَال گًَِ ّش صَست دس. تشای عشح تحمیماتی ٍ پایاى ًاهِ یىؼاى هی تاؿذ

 (فشم خام  تْیِ  ٍ ثثت خثشًاهِ  دس آخش  هطالة ّویي صفحِ  تؼذ اص  ساٌّوا  قشاس دادُ ضذُ است)

  ًىات هشتَط تِ  تىویل فشم خثش ًاهِ

 . اسائِ گشدد  ػٌَاى اًگلیسی ّن ٍ   فاسسی صَست   ػٌَاى دٍ تِ :هصَب دس ساهاًِ خظٍّطیاس  ًاهِ خاياى يا تحقیقاتی طشح ػٌَاى-1

. ( هی تاضذ هتفاٍت تحقیقاتی طشح ػٌَاى تا خثش ، ػٌَاى  فشهايیذ تَخِ )

 کَتاُ هوکي حذ تا ٍ خثشی خولِ يک صَست تِ تحقیقاتی طشح اصلی خیاهذ ٍ دستاٍسد است الصم خثش ػٌَاى قسوت  دس:ػٌَاى خثش - 2

 اختصاس کلوات اص استفادُ( هی تاضذ  خط يک دس کَتاُ خثشی خولِ يک  ضکل تِ طشح تحقیقاتی  ًتیدِ ، خثش ػٌَاى ٍاقغ دس)  .گشدد دسج

  .ًوی تاضذ هداص تخصصصی ٍ

ٍاطّا ٍ قیذ ّای الصم اص خثشی ػٌَاى تْیِ دس است لزا الصم  . ًوی تاضٌذ قطؼی تحقیقات اص حاصل دستاٍسدّای ايٌکِ تِ تَخِ تا :ًکتِ  

.ضَد استفادُ ...  ٍ خثشی گضاسش ايي دس- داد ًطاى هطالؼِ ايي  – داسد احتوال-  است هوکي- سسذ هی ًظش تِ -هی تَاًذ  :  ًظیش    

 : هثال ػٌَاى تِ .ًطَد ضشٍع .... ٍ- کِ- تِ- دس – اص : هاًٌذ اضافِ حشٍف تا خثشی خولِ : ًکتِ

 (صحیح است).کاّص دّذ  دس هَش کثذ سا کِ تذًثال هصشف اکستاصی ايداد ضذُ سا تَاًذ هیضاى آسیثْای تافتی ٍ سشهی  هیeٍيتاهیي 
 

تا تَخِ تِ هَضَع طشح تحقیقاتی خَد ،  هی .  گشٍُ تؼشيف ضذُ است4دس فشم تکویل خثش ًاهِ ، :   هخاطثیي اصلی خثشّا  ٍ خیام  -3 

تٌاتشايي تا حذ هوکي اص تِ کاس تشدى . هی تاضٌذسساًِ ّا ٍ هشدم ٍ هخاطثیي دس دسخِ اٍل .  تَاًیذ يک يا چٌذ هخاطة اًتخاب ًوائیذ

 .ٍاطگاى ٍ اصطالحات تخصصی کِ تشای ػاهِ هشدم ًاهفَْم است دس ػٌَاى ٍ هتي خثش خَدداسی گشدد

 

هَضَع اصلی ٍ هَضَع يا هَضَػات  فشػی سا تا تَخِ تِ ػٌَاى خظٍّطی ٍ  تش اساع هَاسد هطخص ضذُ دس فشم تکویل خثش ًاهِ  - 4

. حتوا  ًام   تايذ  ًَضتِ ضَد.   تَخِ ًوايیذ کِ اص دسج ضواسُ  هَضَع اصلی ٍ فشػی خَداسی ضَد: ًکتِ . اًتخاب فشهايیذ 

هی تَاًذ .  ّوچٌیي  تِ صَست خذاگاًِ، هَضَع يا هَضَػات فشػی تايذ ًَضتِ ضًَذ. تَخِ ًوايیذ ّن هَضَع اصلی تايذ ًَضتِ ضَد: ًکتِ

 .چٌذ هَضَع فشػی رکش ضَد

 : تاضذ صيش تخص چْاس ضاهل خثش تايذ  هتي:  هتي خثش ًاهِ- 5

 (.اسائِ هتي خثش تِ دٍ صَست هتي  فاسسی ٍ  ّوچٌیي هتي اًگلیسی  الضاهی هی تاضذ)

 .ضَد تْیِ   هقذهِ اٍل،  خط دٍ 

 (خزيشفتِ صَست اقذاهات خالصِ )ضَد تطشيح کاس سٍش خط چٌذيي  دس ٍ( کلوِ 50 )هَضَع اّویت 

 (کلوِ 150 )تخصصی غیش صتاى تِ ّا يافتِ هْوتشيي 

 (کلوِ 100 )ًتايح کاستشد تشای خیطٌْاد 

 .تاضٌذ ضذُ اسائِ ّا يافتِ هْوتشيي اساع تش تايذ    ّا تَصیِ ٍ ّا خیطٌْاد : خثش هتي آخش دس                  

استفادُ  ًوايیذ  ٍ ضوي استفادُ اص سثک   14ػایض  Tahomaفًَت  اص  تَخِ فشهايیذ تشای يکذستی اخثاس خظٍّطی :ًکتِ هْن

 .)الصم تِ رکش است اص کادس استفادُ ًطَد). استفادُ ضَد Justified  ساست تِ چح، اص دکوِ

 .دسهتي خثش خَدداسی تفشهايیذ......   دسج خَد ٍاطُ، هثل  هقذهِ ،  اّویت هَضَع، تَخِ فشهايیذ، خَاّطوٌذ است  اص : ًکتِ

تِ صَست يک .... ايي قسوت اّویت هَضَع است ٍ . يؼٌی هتي خثش   تذٍى تفکیک  هطالة ٍ تذٍى اضاسُ تِ ايٌکِ ايي قسوت هقذهِ است)

 (. هتي يک دست  ًَضتِ ضَد ٍ صًدیشُ ٍاس خطت سش ّن تاضٌذ



 

  :ضَد تَخِ ريل هَاسد تِ   ، حتوا ًاهِ خثش هتي تْیِ دس                                                              

 .استفادُ گشددٍاطگاى فاسسی هصطلح ٍ قاتل فْن تشای ٍاطگاى خضضکی تا حذ اهکاى اص   -

 . آى لحاظ گشددهخفف ّا دس خشاًتض ًام کاهل ٍ هؼادل فاسسیدس صَست اخثاس دس استفادُ اص آى . اص تکاس تشدى اختصاسات خشّیضگشدد- 

، تٌْا ًام .....يا سٍش .... حتوا رکش ضَد کِ داسٍی قثل اص ًام داسٍ يا هادُ  تا تَخِ تِ کاستشد ٍاطُ ّای ػلوی دس ايي دستِ اص اخثاس،  -

 : تطَسهثال   .داسٍ يا ًام سٍش رکش ًگشدد

  X (اضتثاُ است .)تدَيض کلیستیي تِ هَش ّای سَسی هی تَاًذ تاػث آسیة ضذيذ کلیَی هی ضَد 

  

  (صحیح است ).تدَيض داسٍی کلیستیي تِ هَش ّای سَسی هی تَاًذ تاػث آسیة ضذيذ کلیَی هی ضَد√ 

تشای اًدام آصهايص يا تحقیق ًام سٍش ٍ هتذ قثل اص ٍاطُ اصلی سٍش يا هتذی يا هشتَط تِ  طى دس صَست کاستشد ٍاطُ ػلوی هشتَط تِ- 

 :تطَسهثال. رکش گشدد

  X   تا استفادُ اص تحلیل کالع خٌْاى دس تیواساى هثتال تِ خشفطاسی خَى هی تَاى اص تشٍص سفتاسّای خشخطش هشتثط تا خشفطاسی خَى

 (اضتثاُ است) .خلَگیش کشد

  

تا استفادُ اص سٍش تحلیل کالع خٌْاى دس تیواساى هثتال تِ خشفطاسی خَى هی تَاى اص تشٍص سفتاسّای خشخطش هشتثط تا خشفطاسی خَى √  

 (صحیح است  ) .خلَگیش کشد

   

 .دس هتي خثش خَدداسی گشدد (References)اص رکش هٌاتغ  -

  

  .خوالت تِ صهاى گزضتِ تیاى ضًَذ- 

  

  ٍ سٍش ّای آهاسی   P-Valueدس هتي تْیِ خثش فاسسی ٍ اًگلیسی خثش ، اص رکش اػذاد ٍ اسقام  خَداسی ضَد ٍ اص رکش  :  ًکتِ هْن-  

  .خَدداسی گشدد

 .کشدُ ٍ داضتي استثاط سا تیاى ًوايیذدسج ٍاطُ هؼٌی داس  خشّیض ، اص ٍخَد استثاط هؼٌی داس تیي دٍ خاساهتشدس صَست  -

 

     .(کٌیذ خذا کاها  حتوا تا لطفا )  تٌَيسیذ  ٍاطُ کلیذ  3 :ٍاطگاى کلیذی - 6

 .  قیذ ضَد هدشی ٍ   ضواسُ ّوشاُ. ًام هدشی اٍل  ًگاضتِ ضَد - 7

 . ٍ تا کاها  لطفا اساهی سا خذا  ًوائیذ . اساهی ّوکاساى تِ صَست کاهل  قیذ ضَد- 8

        . چٌاًچِ خثش ًاهِ هشتَط تِ خاياى ًاهِ داًطدَ هی تاضذ ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطدَ ٍ ضواسُ ّوشاُ  اٍ قیذ ضَد- 9

 . دس ايي تخص کذ طشح تحقیقاتی  يا خاياى ًاهِ  ًَضتِ  هی ضَد: کذ طشح - 10

 .تاسيخ خاتوِ اًدام طشح تحقیقاتی يا خاياى ًاهِ  قیذ ضَد- 11

  (هی تاضذ الضاهی فاسسی ػٌَاى ًَضتي  تاضذ ضذُ چاج فاسسی هدالت دس هقالِ چٌاًچِ : ًکتِ) :  ػٌَاى هقالِ فاسسی- 12

 (هقالِ  pdfيا ّواى آدسع   هی تاضذآدسع  هقالِ دس هدلِ الضاهی دس ايي تخص دسج  :ًطاًِ هقالِ فاسسی - 13

 (هی تاضذ الضاهی اًگلیسی ػٌَاى ًَضتي  تاضذ ضذُ چاج  اًگلیسی  هدالت دس هقالِ چٌاًچِ : ًکتِ : )اًگلیسی هقالِ ػٌَاى  -14

 ( هقالِ pdfيا ّواى آدسع  هی تاضذ الضاهی هدلِ دس هقالِ  آدسع دسج: ) اًگلیسی هقالِ ًطاًِ-  15

 

ّوچٌیي . تَخِ فشهائیذ  چٌاًچِ هقالِ،  دس هدالت فاسسی چاج ضذُ تاضذ ديگش ًیاصی تِ ًَضتي ػٌَاى اًگلیسی هقالِ ًوی تاضذ :  ًکتِ هْن

       . ًیاصی تِ ًَضتي ػٌاٍى فاسسی هقالِ ًوی تاضذ. اگش هقالِ دس هدالت اًگلیسی چاج ضذُ تاضذ 
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  JPG/KB200:maxالصم است تصاٍيش هصَس  دس قالة (تشای ًوايص دس کٌاس چکیذُ  اسائِ تصَيش الضاهی هی تاضذ)تصَيش هشتثط - 16

  تْیِ خثش،  ايویل ٍ word تِ صَست فايل خذاگاًِ ٍ خاسج اص فشم JPG/KB200  تصَيش :ًکتِ  ).  تْیِ ٍ ضویوِ ضَد

ٍ اػتفادُ اص عىغ ّای هشتثظ تا عٌَاى پظٍّـی  هَجَد  دس  ایٌتشًت  تا حفظ ؿشایظ ًىات اخاللی دس اًتخاب عىغ ّای اًتخاتی اص  (.اسسال ضَد

  JPG   لالة دس تصَیش یا عىغ- 2 ، خثش تْیِ  word فایل- 1. ؿذ خَاّذ اسائِ فایل 2 تٌاتشایي .ایٌتشًت   تالهاًع  هی تاؿذ

 . تاؿذ KB200 تایذ ووتش اص  ؿذُ  تْیِ عىغ حجن:   فشهاییذ تَجِ

 

 

 

 فشم خام تىویل ٍ ثثت خثش ًاهِ هشتَط تِ  عشح ّای تحمیماتی ٍ پایاى ًاهِ خاتوِ یافتِ 

 :عٌَاى فاسػی  عشح تحمیماتی هصَب یا  عٌَاى پایاى ًاهِ داًـجَیی  -1

 

  : داًـجَیی ًاهِ پایاى عٌَاى  یا هصَب تحمیماتی عشح (  (English  title  اًگلیؼی     عٌَاى

 

 :    عٌَاى خثش- 2

 

 :تش اػاع هخاعة  پیام  یه  یا  چٌذ گشٍُ  ّذف  ریل سا  اًتخاب وٌیذ - 3  

 سػا ًِ ّا ٍ هشدم                                          ػیاػتگزاساى پظٍّـی :            گشٍّْای ّذف

                                   هتخصصاى ٍ پظٍّـگشاى                                 ػیاػتگزاساى دسهاًی

 

 ٍ تش اػاع عٌَاى هَضَع اصلییىی اص هَضَعات ریل سا  تِ ):   هَضَع اصلی عشح تحمیماتی یا پایاى ًاهِ  اًجام یافتِ-  4

 .   اؿاسُ فشهاییذتِ  هَضَع یا  هَضَعات  فشعی عٌَاى عشح تحمیماتی یا پایاى ًاهِ،  

 :   هَضَع اصلی

 :هَضَع  یا هَضَعات  فشعی 

ایوٌی - 7/اًگل ؿٌاػی - 6 /(ػشعاى ؿٌاػی )اًىَلَطی - 5/اسگًََهی - 4/استَپذی - 3/اخالق پضؿىی - 2/ اپیذهیَلَطی -1  

- 13/ تْذاؿت حشفِ ای - 12/ تْذاؿت هحیظ- 11/تاوتشی ؿٌاػی - 10/آهَصؽ پضؿىی - 9/آػیة ؿٌاػی - 8/ؿٌاػی ٍ آلشطی 

- 20/پشػتاسی - 19/ تیَفیضیه- 18/ تیَؿیوی - 17/تیَْؿی - 16/ تیٌایی ػٌجی - 15/تیواسی ؿٌاػی - 14/تْذاؿت عوَهی 

- 26/پضؿىی خاًَادُ- 25/پضؿىی پَػت- 24/ پضؿىی تیَْؿی- 23/ / پضؿىی اعتیاد-22/پضؿىی اعفال- 21/پضؿىی اٍسطاًغ

پضؿىی - 31/پضؿىی عوَهی - 30/پضؿىی عفًَی - 29/پضؿىی ػٌتی ٍ حاؿیِ - 28/ پضؿىی ػشعاى- 27/پضؿىی داخلی 



پضؿىی ولیِ ٍ - 36/پضؿىی واس - 35/ پضؿىی للة ٍ عشٍق- 34/پضؿىی لاًًَی - 33/پضؿىی فیضیىی ٍ تَاًثخـی - 32/غذد 

پضؿىی ّؼتِ ای - 40/ پضؿىی هَلىَلی - 39/ حلك تیٌی –پضؿىی گَؽ - 38/پضؿىی گَاسؽ ٍ وثذ - 37/هجاسی ادساسی 

جشاحی هغض ٍ - 45/جشاحی ولیِ ٍ هجاسی ادساسی- 44/ جشاحی عوَهی - 43/تغزیِ ٍ سطین دسهاًی - 42/پضؿىی َّاًَسدی - 41/

- 52/داهپضؿىی - 51/داسٍ ؿٌاػی - 50/داسٍػاصی - 49/خَى ؿٌاػی - 48/حـشُ ؿٌاػی - 47/چـن پضؿىی - 46/اعصاب 

صیؼت - 58/صًاى ٍ صایواى - 57/سٍهاتَلَطی - 56/سٍاى ؿٌاػی - 55/سٍاى پضؿىی - 54/سادیَلَطی - 53/دًذاى پضؿىی 

علَم آصهایـگاّی - 64/صٌایع غزایی - 63/ػن ؿٌاػی - 62/ػلَلی هَلىَلی - 61/ػالهت عوَهی- 60/طًتیه- 59/فٌاٍسی 

هیىشٍب - 70/ٍیشٍع ؿٌاػی - 69/فیضیه پضؿىی - 68/فَسیت پضؿىی - 67/علَم تـشیح - 66/علَم تْذاؿتی - 65/

هذیشیت اعالعات  ػالهت - 76/هاهایی- 75/والثذ ؿٌاػی - 74/لاسچ ؿٌاػی - 73/فیضیَلَطی - 72/فیضیَ تشاپی - 71/ؿٌاػی 

ًاصایی - 81/هٌْذػی پضؿىی - 80/وتاتذاسی ٍ اعالع سػاًی پضؿىی - 79/اًفَسهاتیه پضؿىی - 78/هذاسن پضؿىی - 77/

 ػایش هَاسد - 84/جاهعِ ؿٌاػی - 83/ًاًَ تىٌَلَطی - 82/

  :هتي  فاسػی خثش -  5

 

:  هتي اًگلیؼی خثش 1-5

 

            : (لغفا تا واها جذا وٌیذ )    ولیذ ٍاط3ُ:  ٍاطگاى ولیذی خثش  -  6 

  :        هجشی اصلی عشح  تحمیماتی ٍ ؿواسُ ّوشاُ  ًام-    7 

 :   اػاهی ّوىاساى عشح -     8 

 :ًام خاًَادگی داًـجَ  ٍ ؿواسُ ّوشاُ - دس صَست پایاى ًاهِ داًـجَیی ًام-    9  

 : وذ عشح  یا پایاى ًاهِ-    10

 :تاسیخ اتوام عشح  تحمیماتی یا پایاى ًاهِ -  11

 

 (چٌاًچِ همالِ دس هجالت فاسػی چاج ؿذُ تاؿذ  ًَؿتي عٌَاى فاسػی الضاهی هی تاؿذ : ًىتِ  ):عٌَاى همالِ فاسػی -  12

  ( همالِ pdfّواى آدسع یا    الضاهی هی تاؿذهمالِ دس هجلِدسج آدسع  :) ًـاًِ همالِ فاسػی-  13 

 (چٌاًچِ همالِ دس هجالت  اًگلیؼی  چاج ؿذُ تاؿذ  ًَؿتي عٌَاى اًگلیؼی الضاهی هی  تاؿذ: ًىتِ ):  عٌَاى همالِ اًگلیؼی - 14 

   (همالِ pdfّواى آدسع  یا   الضاهی هی تاؿذهمالِ دس هجلِدسج آدسع   ) :ًـاًِ همالِ اًگلیؼی-  15

      

   JPG/KB200:max:تصَیش هشتثظ - 16


