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  باسمه تعالي

  
  
  

. دهد را به خود اختصاص مي يانارزشيابي پايان نامه دانشجوفرايند  از يمهم بخش ،جلسه دفاعبرگزاري 
با حضور اساتيد راهنما، مشاور، و  يرسم به صورت ،شود كه در سطح دانشگاه اطالع رساني مي هجلساين 

معاونين آموزشي و ، مدير گروهنظارت همچنين و  تحصيالت تكميلي/ داوران، نماينده شوراي پژوهشي
  .شود مي برگزارنشكده پژوهشي دا
  .دكنكمك در اين زمينه به دانشجويان  ها توصيهها و كارهاتا با ارائه برخي ر داردتالش  ي حاضرراهنما

  
  پايان نامه پاورپوينت دوينت - 1

 طالبم دوين و ارائهبراي ت كه استآفيس مايكروسافت ي  مهم بستههاي نرم افزاريكي از  ،پاورپوينت
به طور معمول، ارائه گزارش نهايي پايان نامه . رود به كار ميها و مجامع علمي  نشست درپژوهشي يا آموزشي 

  .شود با استفاده از اين نرم افزار انجام مياساليد و  در قالبدفاع  اتدر جلسدانشجويان 
  
  قالب -1-1

 ي تهيه درابراين، بن. دنباش گويا و بايستي ساده پاورپوينت گزارش نهايي پايان نامهاساليدهاي به طور كلي 
  .دشو نميهاي تبليغاتي استفاده  پاور پوينتمتداول در نمايشي  هاي شيوهاز  هاآن

  پس زمينه -1- 1-1
  .روشن و بدون هر گونه طرح و بافت باشد

  نگارش زبان -2- 1-1
  .دتوانند اساليدهاي خود را به زبان فارسي تهيه كنن دانشجويان پزشكي، كارشناسي ارشد و دستياري مي -
اساليدهاي خود را به زبان انگليسي تهيه  ديان دكتري تخصصي و دكتري تخصصي پژوهشي بايودانشج -
  .كنند

  نگارشي  شيوه -3- 1-1
  .دناشتباه تايپي باش يا غلط اماليي و هر گونه فاقدصحيح و  داساليدها بايي ها نوشته تمامي -
شود  پرهيز مي (Abbreviation)ها  واژه مخففبه طور معمول در اساليدهاي نوشتاري از به كار بردن  -

براي اما در صورت ضرورت، واژه مورد نظر . نداشته باشند ياطالع ي اصليها زيرا ممكن است مخاطبين از واژه
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در اساليدهاي  آن واژهپس از آن ذكر مخفف . شود ه ميدورآ پاورقيبه طور كامل و مخفف آن در بار اول 
  .مانعي نداردبعدي 

ي كامل واحدهاي شمارش و اندازه گيري  ور معمول در اساليدهاي نوشتاري به جاي نگارش واژهبه ط -
  .شود آنها استفاده مي (Symbol)از نماد 
 International System ofاز سيستم  اندازه گيريشمارش و واحدهاي نماد صحيح نگارش براي  -

Units (SI) را ببينيد 1پيوست براي جزئيات بيشتر، . استفاده شود.  
 International Union of Pure and Appliedاز سيستم ، شيميايي تركيبات صحيح نامنگارش براي  -

Chemistry (IUPAC) ي نامگذاري تركيبات شيميايي را  ي قوانين اختصاصي در زمينه خالصه .استفاده شود
جستجو  http://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/organic/IUPAC_Handout.pdfتوانيد در پيوند  مي

  .كنيد
  .است غير ايتاليكاي و  دو كلمهبه صورت به زبان فارسي، اسامي علمي موجودات زنده  نگارش -

  باسيلوس آنتراسيس :مثال
عالوه بر . استايتاليك اي و  دوكلمهبه صورت  ،به زبان انگليسياسامي علمي موجودات زنده  نگارش -

  .استكوچك  ،)نام گونه( ي دوم و حرف اول كلمهبزرگ ، )نام جنس( ي اول اين، حرف اول كلمه
  Bacillus anthracis :مثال

 2پيوست نگارش اسامي علمي موجودات زنده به زبان انگليسي، مربوط به براي اطالع از ساير قوانين  -
   .را ببينيد
  .شوند تاليك نوشته ميها به زبان فارسي، هر دو به صورت غير اي ها و پروتئين در نگارش نام ژن -
  .شوند نوشته ميغير ايتاليك  هر دو به صورتها به زبان انگليسي،  ها و پروتئين ژنكامل نام نگارش در  -

  Insulin-like growth factor 1يا پروتئينو ژن  :مثال
 نمادو صورت ايتاليك به  ها ژننماد  ها هميشه به زبان انگليسي بوده و ها و پروتئين نگارش نماد ژن -
  .شود به صورت غير ايتاليك نوشته مي ها پروتئين

  :مثال
   igf1ژن 

  IGF1پروتئين 
  .را ببينيد 3پيوست ها،  ها و پروتئين ژننماد نگارش مربوط به براي اطالع از ساير قوانين  -
ليك و ، غير ايتابه صورت سه حرفي و يا يك حرفيهميشه به زبان انگليسي و ها  نماد اسيد امينهنگارش  -
  .را ببينيد 4پيوست  ها، براي اطالع از نمادهاي استاندارد اسيد امينه. شوند نوشته مي بزرگ
  .را ببينيد 5پيوست ، ، )I ،II ،IIIمانند ( براي نگارش صحيح اعداد رومي -
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  .را ببينيد 6پيوست ، ) α ،β ،γمانند ( براي نگارش صحيح حروف يوناني -
به عنوان » .«و در زبان انگليسي از عالمت » /«در زبان فارسي از عالمت براي نگارش اعداد اعشاري،  -

  .مميز استفاده شود
اين . در نگارش اعداد اعشاري بايستي دقت نمود كه جاي اعداد صحيح و اعشاري با هم عوض نشود -

 علت آن. دافت اتفاق ميي ديگر،  جا به جايي يا كپي كردن فايل اصلي به يك رايانه موضوع، اغلب هنگام
  .ي دوم است متفاوت بودن تنظيمات نرم افزار در رايانه

عالمت درصد در نگارش فارسي، سمت چپ و در نگارش انگليسي در سمت راست اعداد نوشته  -
  .شود مي

  %65/38: مثال نگارش فارسي
  %38.65: مثال نگارش انگليسي

ي يك عبارت  هژواژه به وا مانند نقل قول به جز در بعضي موارد استثنايي(در پاورپوينت، جمله نويسي  -
با از زبان گوينده بشنوند و مطالب را خواهند  مي مخاطبينزيرا . ي نداردگاهجايهيچ ) كوتاه از يك محقق ديگر

پاورپوينت يك ابزار كمك ، حقيقتدر . بخوانند ي اساليدرا از رو ها هبعضي نوشتن كه آنه  ،و بفهمندابيان 
  .دكن صحبت مي ي آنها درباره گويندهكه است بهتر مطالبي و درك براي تمركز  تنها و بودهآموزشي 

استفاده  ي كليديها يا واژه هاي كوتاه عبارتي كامل از ها به جاي نگارش جملهدر اساليدها  ،بر اين اساس
يك اي آن و در ابتد در نظر گرفته شدهمستقل  سطري كليدي يك  هر عبارت يا واژهبراي  به طوري كه .دشو مي

  .شود ميقرار داده عالمت يا شماره مناسب 
  :1 مثال
  :پاورپوينتدر  فارسيمتن يك نامناسب  شكل

دو  بهپرفشاري خون . درو باال ميها  شرياندرفشار خون است كه در آن بيماري مزمن  يك پرفشاري خون
اوليه  از نوعها  ز موارد پرفشاريدرصد ا 95تا  90حدود . دشو مي تقسيم پرفشاري اوليه و پرفشاري ثانويهگروه 

درصد ديگر از نوع  10تا  5. هستند و اين بدان معناست كه هيچ دليل پزشكي مشخصي براي آن وجود ندارد
باعث ايجاد آن دستگاه غدد درون ريز  ها، قلب يا ها، شريان پرفشاري ثانويه هستند كه شرايط تاثير گذار بر كليه

  .شوند مي
  :پاورپوينتاستفاده در براي  متنهمان شكل مناسب 

  :پرفشاري خون 
  باال بودن مزمن فشارخون شرياني 
  موارد% 95تا  90بدون علت شناخته شده، : پر فشاري اوليه 
  موارد% 5تا  10؛ درون ريز غدد يا علل كليوي، قلبي، عروقيداراي : پرفشاري ثانويه 
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  :2مثال 

  :تدر پاورپوين متن انگليسيشكل نامناسب يك 
Hypertension is a chronic medical condition in which the blood pressure in the arteries is 

elevated. Hypertension is classified as either primary or secondary hypertension. About 90–
95% of cases are categorized as primary hypertension, defined as high blood pressure with no 
obvious underlying cause. The remaining 5–10% of cases is categorized as secondary 
hypertension, caused by conditions affecting kidney, arterial or endocrine system. 

  
  :شكل مناسب همان متن براي استفاده در پاورپوينت

 Hypertension: 
 Chronic elevation of arterial blood pressure 
 Primary hypertension: unknown etiology, 90-95% of cases 
 Secondary hypertension: renal, cardiovascular or endocrine system disorders; 5-10% 

of cases 
  نگارش قلم -4- 1-1

 : قلم اندازه) الف

  36تا  40 :هاعنوان باالي اساليد -
  28 تا 32: هاداخل اساليداصلي كليدي  هاي ها يا واژه عبارت -
  24 تا 28: هاداخل اساليد فرعي هاي كليدي ها يا واژه عبارت -
  .پاورپوينت يكسان باشنداساليدهاي ي قلم در تمام  اندازه -
  :قلم نوع) ب
ضمن اين كار زيرا . دشواستفاده ن و يا سايه دار هاي فانتزي از قلممتن اساليدها عناوين يا براي نگارش  -

  .كند منحرف مياساليد اصلي  پيامتوجه مخاطبين را از ، آنها دشوار نمودن خواندن
) Arial قلم دمانن( Sans Serifهاي  قلماز توان  مي راي آن كه خواندن متن اساليدها آسان تر باشدب -

ي دور  خواندن آنها از فاصله در نتيجه و ندندار هاي تيز ها گوشه حروف مورد استفاده در اين قلم .دنمواستفاده 
و لبه بوده تيز  هاي گوشهراي ادكه ) Times New Romans قلم مانند( Serifهاي  قلمدر مقابل، . آسان تر است

   .ندور به كار ميمتن روي كاغذ  بيشتر براي نگارش هستند دار
  .پاورپوينت يكسان باشند تمامقلم در نوع  -
 آن كه برايمگر  در اساليدهاي نوشتاري خودداري شود،ارنگ رنگهاي  به كار بردن قلماز : قلم رنگ) ج

  .ي خاص باشد يا واژهكوتاه روي يك عبارت تأكيد توجه دادن يا 
. ستي با روشني پس زمينه اساليد تناسب داشته باشدتيرگي قلم نگارش باي: قلم (Contrast) سايه روشن) د

  .به راحتي خوانده شونداز دور ها  به طوري كه نوشته
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در ارائه گزارش موجب صرف وقت بيشتر تنها اين كار از آنجا كه : قلم پويا نمايي و متحرك سازي) ه
  .خودداري شود هادر اساليد ها از پويا نمايي و متحرك سازي نوشته، شود مينهايي پايان نامه 

  سطرها ي فاصله -5- 1-1
  .شود هاي هر اساليد تنظيم مي ي قلم نگارش و حجم نوشته بر اساس اندازه ي سطرها فاصلهبه طور كلي  -
   .دنردا كلمه 7 حداكثرو هر سطر،  سطر 7 تا 3 حداكثر ،هاي نوشتارياساليد -
را چينش آنها  هاسطرميان فاصله اضافي  دادن با قرارتوان  مي، استكم  سطرهاكه تعداد  اساليدهاييدر  -

  .دكرتر  آسان ها را براي مخاطبين تفكيك چشمي نوشتهو  نمودهبهتر در فضاي اساليد 
  و تصوير شكل -6- 1-1
د، كمك شو به درك بهتر مطالبي كه بيان مييا تصوير كه مناسبت داشته باشد، استفاده از شكل  هر جا -

  .كند مي
  .باشند به اندازه كافي بزرگو ، تنوع رنگ كم ،وضوح باالداراي  ،شفاف بايستي و تصاوير ها شكل -
  .از اطراف كشيدگي داشته باشند دنبايو تصاوير  ها شكل -
  .شود نوشته مي آنها زير و تصويرها درها  ن شكليواعن -
 ارجاعايستي د، بندانشجو تهيه نشده باشخود توسط يا تصاوير اصيل نبوده و ها  در صورتي كه شكل -
  .دنداشته باش ي به منابع اصليمناسب

از آنجا كه اين كار تنها موجب صرف وقت بيشتر در ارائه گزارش نهايي : پويا نمايي و متحرك سازي -
  .خودداري شودو تصاوير ها  شود، از پويا نمايي و متحرك سازي شكل پايان نامه مي

در پاورپوينت  پژوهشحاصل از يا نتايج  يياجرا هاي عاليتفي  در زمينه) فيلم(استفاده از گزارش مستند  -
  .مجاز است ،ي زمان ارائه رعايت محدودهكوتاه بودن و  ه شرطبپايان نامه، 

  جدول و نمودار -7- 1-1
  .ه و گويا باشندساد -
  .به صورت نمودار خودداري شود جدول هاي يك دادهتكرار از  -
  .ارجحيت داردصورت نمودار ها به  هي داد در صورتي كه ممكن باشد، ارائه -
از ، ارائه نمودتنظيم و طول، عرض و ارتفاع  ها را در سه محور استثنايي كه بايستي داده به جز در موارد -

  .شوداجتناب  كردن نمودارها سه بعدي
  .از نمودارهاي داراي پس زمينه استفاده نشود -
متناسب  ي گزارش نهايي پايان نامه ارائهزمان و مدت  ليي اصها هيافتحجم با  نمودارهاها و  جدول تعداد -
  .باشد

  .شود زيرنويسعنوان نمودارها باالنويس و ها  عنوان جدول -
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  .آنها خوانا باشد داخل يهاو نوشتهبوده بزرگ كافي ي اندازه هها  بها و نمودار جدول -
از د، دارها اجتناب ناپذير باشها يا نمو پويا نمايي و متحرك سازي محتواي جدولدر صورتي كه  -
  .شود ستفادها هاي ساده و سريع  روش

  صفحه آرايي -8- 1-1
  .ه نباشندبه هم ريخت وشلوغ از چينش مناسب برخوردار باشند به طوري كه  بايد اجزاء اساليد -
تا براي مخاطب تمركز روي محتواي آن آسان تر  اطراف اساليد حفظ شود ي سفيدها حاشيهبايستي  -

  .اشدب
از تركيب متن و تصوير  ،ي پي در پيها هبه جاي نوشتدر اساليدها در صورتي كه امكان داشته باشد،  -

  .استفاده شود تا كمتر خسته كننده باشند
تر  آسان، هابه اساليدع ورج در زمان پرسش و پاسخ،تا  شوندبگذاري الزم است تمامي اساليدها شماره  -

 .دباش

  ها ساير توصيه -9- 1-1
 Very fastو زمان بندي  Fade ي شيوهتنها از  ،خود اساليدهابراي پويانمايي استفاده از در صورت  -

  .استفاده شود
هر بخش ، يعني اساليدهايي كه فقط حاوي عنوان (Separator slides) اساليدهاي جداكنندهاستفاده از  -
داشته هاي مختلف پاورپوينت  بخش ويي ربيشتر يتمركزدر زمان ارائه،  مخاطبكه  شود باعث مي هستند،
  .باشد

بر . هر يك از اساليدهاي پاورپوينت نبايستي بيش از يك و نيم دقيقه طول بكشد ي به طور معمول ارائه -
  .توان حجم مطالب هر اساليد را تنظيم نمود اين اساس مي

  
  اساليدها تعداد -1-2
  .شود رائه گزارش نهايي پايان نامه تنظيم ميمدت زمان ا اب متناسب ،تعداد اساليدهاي پاورپوينت -

حجم پژوهش  بر اساس ارائه گزارش نهايي پايان نامهبراي  الزم به ذكر است كه مدت زمان استاندارد
  بنابراين، .تعيين شده است مختلفطع تحصيلي امورد انتظار در مق

  به شرط آن كه
دانشجويان دقيقه،  25حدود  جويان پزشكيدانشمدت زمان ارائه گزارش نهايي پايان نامه براي  )الف

دانشجويان دكتري تخصصي و دكتري دقيقه، و براي  35حدود  كارشناسي ارشد و دستياران
  ،دقيقه باشد 45حدود  تخصصي پژوهشي
  و در صورتي كه



9 
 

 يك و نيم دقيقهباقيمانده نيز % 20و  دقيقه 1 حدود% 60، نيم دقيقهاساليدها هريك حدود % 20 )ب
  ،ن نياز داشته باشندبه زما

، براي دانشجويان كارشناسي عدد 20تعداد اساليدها براي دانشجويان پزشكي حدود به طور معمول، 
 36و براي دانشجويان دكتري تخصصي و دكتري تخصصي پژوهشي حدود  عدد 28حدود  انارشد و دستيار

  .خواهد بود عدد
  
  اساليدهامحتواي  -1-3
  اساليدها بندي دسته -1- 1-3

  :دنشوتدوين مطابق الگوي زير و  بخش 12در  اساليدهاي پاورپوينت گزارش نهايي پايان نامه بايد
  :عنوان 

  دفاعبرگزاري جلسه و تاريخ  اساتيد راهنما/، رشته و مقطع تحصيلي، نام استاددانشجو، نام پايان نامه عنوان
  :مقدمه 

  انجام شده استدر ذيل آن كه پژوهش كلي  ي حيطه معرفي
  :اجراضرورت  

  است هايي انجام شده پژوهش حاضر در پاسخ به چه مشكل
  :بررسي متون 

 جدول در قالبتوان  را مي اين اطالعات .اي از مهم ترين اطالعات موجود پيرامون پژوهش حاضر گزيده
  .ارائه نمودساير پژوهشگران و بر اساس متغيرهاي پژوهش حاضر  هاي يافتهي از كوتاه

  :فاهدا 
  ف كلي و اهداف اختصاصيهد
  :ها روشمواد و  

  ها داده تجزيه و تحليلاطالعات مربوط به جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري، روش بررسي، 
  :ها يافته 

 هاي كيفي به ويژه در مورد يافته كوتاه هاي يا عبارتو  ،نمودار ،جدولشكل، تصوير،  به صورت

  :بحث 
را  بخشاين . هاي ساير پژوهشگران يافتهبا حاضر هاي پژوهش  يافتههاي  اوتها و تف شباهتي  مقايسه

  .و بر اساس متغيرهاي پژوهش ارائه نمود ي مختلفها توان در قالب جدول كوتاهي از يافته مي
  :نتيجه گيري 

  هاي اوليه پاسخ داده است ها يا فرضيه از پرسش كدام يكهاي پژوهش حاضر به  يافته
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  :پيشنهادها 
  هاي جديد ها يا فرضيه ژوهش حاضر براي پاسخ به پرسشهاي پ پيشنهادهاي مشخص و مبتني بر يافته  ارائه

  :گزاريسپاس 
  اند نقش داشتهو يا اجراي پژوهش حاضر هدايت طراحي، كه در  اشخاصيقدرداني از 

  :ها پيوست 
  پژوهش حاضرشده از منتشر هاي  و سخنراني ، پوسترهامقاالت ،استفاده در پاورپوينتمورد فهرست منابع 

  ها ساير توصيه -2- 1-3
. ي پژوهش انجام شده توسط دانشجو است ارائه هدف،بوده و مدت زمان جلسه دفاع پايان نامه محدود  -

  .بنابراين، بخش مقدمه بايستي بسيار كوتاه و در حداقل حجم ممكن ارائه شود
شته و در صورت لزوم به آن مراجعه دارا در اختيار  هيأت داوران متن كامل گزارش نهايي پايان نامه -

هاي به دست آمده در مدت زمان محدود  هاي انجام شده و يافته ي فعاليت ي همه بنابراين، امكان ارائه .كنند مي
  .ي دفاع وجود ندارد جلسه

  
  پايان نامه پاورپوينت ي ارائه -2
  
  پيش از ارائهاقدامات الزم  -2-1
  شرايط و امكانات الزمه بودن بررسي آماد -1- 2-1
براي اطمينان بيشتر، يك  وفلش ديسك حاوي فايل پاورپوينت خود را از نظر وجود ويروس بررسي  -

  .نيز كپي نماييدسي دي يك روي با نام انگليسي را  آننسخه از 
شي دانشكده از طريق دفتر معاونت پژوهآن را ي دفاع پايان نامه، زمان و مكان  پيش از برگزاري جلسه -

  .هماهنگ نماييدمربوطه هاي  سالن ينمسوول اب
دستگاه ديتا  و رايانهروي خود فايل پاورپوينت درست باز شدن و كاركرد پيش از شروع جلسه، از  -

  .اطمينان حاصل كنيدسالن پروژكتور 
را به همراه ي خود  از گزارش نهايي پايان نامه شده چاپي  يك نسخه ،ي دفاع در زمان برگزاري جلسه -

ايد  زيرا بعضي از داورها در زمان پرسش و پاسخ، شما را به مطالبي كه در گزارش نهايي خود نوشته. داشته باشيد
  .اي باشد كه در اختيار هيأت داوران قرار دارد توجه داشته باشيد كه اين نسخه بايد همان نسخه. دهند ارجاع مي

  .مفيد استپرسش و پاسخ  براي بخش ،به همراه داشتن كاغذ و قلم -
كنيد  استفاده مي ليزريي خود از پوينتر  ي پاورپوينت گزارش نهايي پايان نامه ارائه هنگامدر صورتي كه  -

  .آن مطمئن شويددرست عملكرد و باطري شارژ كافي از 
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از به  راين كا .را با خدمتگزار مربوطه هماهنگ نماييد پذيراييبراي چگونگي و زمان مناسب پيش تر،  -
  .دكن ميجلوگيري  پايان نامهگزارش نهايي ي  نظم جلسه در هنگام ارائهي  ناخواستههم خوردن 

  .شروع بخش پرسش و پاسخ است تاي پاورپوينت  ارائه اتمامي زماني بين  بهترين زمان پذيرايي، فاصله -
  .پذيرايي را ساده در نظر بگيريدمحتواي  -
  رواني فشار ي ازپيشگيرهايي براي  توصيه -2- 2-1
  .ي كافي به دست بياوريد ي دوستان خود در اين زمينه تجربه با شركت در جلسات دفاع پايان نامه -
و از مشاور ارائه / ، پاورپوينت خود را براي اساتيد راهنماپايان نامه ي دفاع پيش از برگزاري جلسه -

  .كنيدهاي آنها استفاده  راهنمايي
و در تنظيم  اين كار تسلط شما را افزايش داده .تكرار نماييد خود دوستان برايي پاورپوينت را  ارائه -

  .كند وقت به شما كمك مي
وقت نتوانيد يا نخواهيد  محدود بودناساليدهايي را كه ممكن است به دليل  برگزاري جلسه،از پيش  -

  .آنها را مطرح كنيد، مشخص كنيد
  .نموده و غذاي سبك بخوريدامه خوب استراحت ي دفاع پايان ن شب قبل از برگزاري جلسه -
  .مفيد است  شروع جلسهشيرين پيش از  يك نوشيدني آشاميدن -
بنابراين بعيد .  استگزارش نهايي  مربوط بهي شما  توجه داشته باشيد كه بخش اصلي ارزشيابي پايان نامه -

  .داشته باشدتأثير زيادي ي خوب  ن نامهارزشيابي يك پاياي نهايي  نتيجهروي  ،ي پر استرس ارائهيك است كه 
  .هستند و در صورت نياز به شما كمك خواهند كرد آگاه انياساتيد شما از احتمال فشار رو -
به حساب براي شما هيچ گونه كاستي پايان نامه ي گزارش نهايي  ارائه هنگام نوشيدن چند جرعه آب -
  .آيد نمي

  
  ي پاورپوينت ارائه -2-2
تحصيالت تكميلي دانشكده / ي شوراي پژوهشي ي نماينده به عهدهها  پايان نامهدفاع  تامديريت جلس -

  .باشد مي
ي شوراي  ي نماينده خود را تنها پس از شروع رسمي جلسه و با اجازهي  گزارش نهايي پايان نامهي  ارائه -
  .تحصيالت تكميلي دانشكده آغاز كنيد/ پژوهشي

همان طور كه پيش تر نيز  .به دقت رعايت كنيدنهايي پايان نامه را  ي گزارش ارائهي زماني  محدوده -
  .شده است عييني زماني بر اساس مقطع تحصيلي شما ت اين محدودهاشاره شد 

  .در جايگاهي كه براي اين منظور در نظر گرفته شده است بايستيد گزارش نهايي پايان نامهي  براي ارائه -
  .سا سخن بگوييدو ر شمرده ،با اعتماد به نفس -
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  .كند تر ميبهي شما را  ، ارائهها حركات دست و كنترل تون صدا -
  .نگاه كنيد حاضرين جلسهي پاورپوينت به  ارائهصحبت كردن و هنگام  -
براي حاضرين جلسه، . ايد تكيه نكنيد هايي كه به همراه آورده هاي روي اساليدها يا يادداشت به نوشته -

تنها بايد توجه داشته باشيد كه شما  .از اين نيست كه مطالب خود را روخواني كنيد هيچ چيز آزار دهنده تر
  .نكات كليدي گزارش نهايي پايان نامه را مطرح كنيد

اختالف زماني پيدا دهيد  اساليد به حاضرين نشان مي را كه باو آنچه  شما صحبتدقت كنيد كه ميان  -
  .دشون

  
  پاسخپرسش و  -3
  
  ها شپرسپاسخ به  -3-1

تحصيالت تكميلي دانشكده، هيأت / ي شوراي پژوهشي نماينده يتهدابا ي پاورپوينت،  پس از ارائه
انتظار  ،بنابراين .ايد مطرح خواهند كرد ي پژوهشي كه انجام داده در زمينههايي را  پرسشداوران به ترتيب 

چگونگي پاسخ دادن به  .آماده كنيداحتمالي  هاي هاي مناسب به پرسش پاسخ، خود را براي رود كه پيش تر مي
  .بخشي از ارزشيابي پايان نامه شما را تشكيل خواهد داد ،هاي داوران پرسش
  
  ها توصيهساير  -3-2
  .شود خوب گوش بدهيد و نكات مهم آن را يادداشت كنيد ي كه مطرح ميهاي پرسشبه  -
  .باشيد جا شدن به اساليد مورد پرسش را داشته به آمادگي الزم براي جا -
  .كنيد تأملروي آن  قدري، به هر پرسشپيش از پاسخ  -
كه  مطمئن شويدزبان خودتان تكرار كنيد تا  هببار ديگر را مطرح شده  توانيد پرسش مي ،در صورت نياز -

كننده توضيحات  پرسشممكن است براي روشن تر شدن موضوع از شخص  .ايد يا خير را خوب فهميده نآ
  .بيشتري بخواهيد

  .پاسخ بدهيدو به طور خالصه احترام  از روي، ها پرسشبه  -
  .در صورتي كه از درستي پاسخ خود مطمئن نيستيد، اين موضوع را صادقانه بيان كنيد -
گونه اين در حقيقت . نداشته باشيد اطالعي آنپاسخ  ازالي پرسيده شود كه ؤاز شما س ممكن است -
 يك راه آن است كه. وانايي تجزيه و تحليل شما را ارزيابي كنندت انداورهيأت براي آن است كه  ها پرسش

را  آن پرسشپاسخ دقيق  اگر چهكه بگوييد  آن است راه ديگراما  .دانيد را نمي پرسشآن بگوييد پاسخ 
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به پاسخ بتوان ممكن است  شودعمل  »ج«روش و به  در نظر گرفتهرا  »ب«و  »الف« در صورتي كهولي  يددان نمي
  .آكادميك استپاسخ  يكچنين پاسخي، . دديك شنزاصلي 

 ،با وجود اينبه شما كمك كنند ولي ها  در پاسخ پرسشمشاور  /اساتيد راهنماكه انتظار نداشته باشيد  -
  .خواهند كرداين زمينه شما را حمايت در آنها 
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  SIواحدهاي شمارش و اندازه گيري و برخي از قوانين نگارش آنها در سيستم : 1پيوست 
  

  :International System of Unitsگيري در  فهرست برخي از مهم ترين واحدهاي شمارش و اندازه
  

Symbol Name Quantity Formula 
A ampere electric current base unit 
Bq becquerel activity (of a radio nuclide) 1/s 
C coulomb electric charge A.s 
°C degree Celsius temperature interval °C = K 
cd candela luminous intensity base unit 
F farad electric capacitance C/V 

Gy gray absorbed dose J/kg 
g gram mass kg/1000 
H henry inductance Wb/A 
Hz hertz frequency 1/s 
ha hectare area 10 000 m

2
 

J joule energy, work, heat N.m 
K kelvin temperature base unit 
kg kilogram mass base unit 
L liter volume m

3
/1000 

lm lumen luminous flux cd.sr 
lx lux illuminance lm/m

2
 

m meter length base unit 
mol mole amount of substance base unit 
N newton force kg.m/s

2
 

Ω ohm electric resistance V/A 
Pa pascal pressure, stress N/m

2
 

rad radian plane angle m/m (dimensionless) 
S siemens electric conductance A/V 
Sv sievert dose equivalent J/kg 
s second time base unit 
sr steradian solid angle m

2
/m

2  (dimensionless) 
T tesla magnetic flux density Wb/m

2
 

t tonne, metric ton mass 1000 kg; Mg 
V volt electric potential W/A 
W watt power, radiant flux J/s 
Wb weber magnetic flux V.s 
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، به عنوان اسم غير خاص در نام واحدهاي شمارش و اندازه گيري، SIدر سيستم واحدهاي بين المللي  -

شود مگر آن كه در ابتداي يك جمله  هميشه حرف اول آنها كوچك نوشته مي بنابراين،. شوند نظر گرفته مي
  .قرار بگيرند
  :مثال

watt, pascal, ampere, volt, newton, kelvin  
  :استثناء

  .آنو چه در وسط باشد جمله يك ، چه ابتداي شود بزرگ نوشته مي هميشه Celsiusي  واژهحرف اول 
توان در جمله، بسته به  نام واحدهاي شمارش و اندازه گيري را مي، SIدر سيستم واحدهاي بين المللي  -

  .ضرورت، به صورت جمع نوشت
  :مثال

meter—meters, kilogram—kilograms, kelvin—kelvins  
  :استثناء

hertz—hertz, lux—lux  
د نه مخفف شو استفاده ميواحدها  (Symbol) از نماد SI واحدهاي بين المللي سيستمدر  -

(Abbreviation) بين آنها از نقطه  ،كنار هم بياينددر دو يا چند نماد در متن، در صورتي كه بنابراين،  .آنها
  .ودش نمياستفاده 

  :مثال
   SI:درست
  .S.I: نادرست

ف يا هميشه با حر هاي واحدهاي شمارش و اندازه گيرينماد، SIدر سيستم واحدهاي بين المللي  -
  .گرفته شده باشند خاص اسمآن كه از يك  شوند مگر وف كوچك نوشته ميحر

  :مثال
، meterي  هژوا. شود نوشته مي كوچك به صورتهميشه  رود، به كار مي meterي  براي واژهكه  mنماد 

  .نيستخاص اسم يك 
، Pascalي  هژوا. شود هميشه به صورت بزرگ نوشته ميرود،  كار ميه ب Pascalي  براي واژهكه  Paنماد 

  .ستاخاص اسم يك 
  :استثناء

  .شود بزرگ استفاده مي L حرف آن از نيست اما هميشه براي نمادخاص سم ، اliterي  اگرچه واژه
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، هميشه غير ايتاليك نوشته (Prefixes) نمادها و پيشوندهاي آنها، SIسيستم واحدهاي بين المللي  -
  .شوند مي

  :مثال
   SI:درست
  SI: نادرست

  .شوند و جمع ندارند هميشه به صورت مفرد نوشته مي هانماد، SIدر سيستم واحدهاي بين المللي  -
  :مثال

1 mm, 100 mm  
1 kg, 65 kg  

 هميشه از هاي شمارش و اندازه گيريواحد هايو نماد داعدابين ، SIدر سيستم واحدهاي بين المللي  -
  .ودش مياستفاده  (Space)فاصله 

  :مثال
   C° 88 :درست
  C°88: نادرست

  :استثناء
  °73: درست
  ° 73: نادرست

سه رقم  ،از سمت راست ها بزرگ، رقمصحيح نگارش اعداد  ، برايSIدر سيستم واحدهاي بين المللي  -
  .تا بهتر خوانده شوند شوند ميبه سه رقم با فاصله جدا 

  :مثال
35 786 250  

سه رقم  طرف،و دهر از مميز به  ها رقم نگارش اعداد اعشاري،، براي SIسيستم واحدهاي بين المللي در  -
  .تا بهتر خوانده شوند شوند نوشته ميبه سه رقم با فاصله جدا 

  :مثال
87 655.005 43  

به جاي نگارش اعداد بسيار بزرگ يا بسيار كوچك، توان در  مي، SIسيستم واحدهاي بين المللي در  -
  .كاست اهاي آنهتعداد صفراز استفاده از صفرهاي متعدد، با استفاده از پيشوندهاي مناسب، 

  :مثال
64 kilowatts  000 64به جاي watts  

57 millimeters  0.057به جاي meter  
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  SI فهرست مهم ترين پيشوندهاي مورد استفاده در سيستم -
  

Prefix  Symbol  Represents  
yotta Y 10

24 
zetta Z 10

21 
exa E 10

18 
peta P 10

15 
tera T 10

12 
giga G 10

9 
mega M 10

6 
kilo k 10

3 
hecto h 10

2 
deka da 10

1 
deci d 10

-1 
centi c 10

-2 
milli m 10

-3 
micro μ 10

-6 
nano n 10

-9 
pico p 10

-12 
femto f 10

-15 
atto a 10

-18 
zepto z 10

-21 
yocto y 10

-24 
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  ساير قوانين نگارش اسامي علمي موجودات زنده: 2پيوست 
  
  :(Subspecies)زيرگونه ) 1
ي سوم و به  هاي جانوري به زبان انگليسي، نام زير گونه به عنوان كلمه در نگارش اسامي علمي گونه -

  .شود ذكر ميو با حروف كوچك صورت ايتاليك 
  Canis lupus familiaris: مثال

به صورت غير ( .subspي  هاي گياهي به زبان انگليسي، پس از ذكر كلمه در نگارش اسامي علمي گونه -
 )و با حروف كوچكبه صورت ايتاليك (ي چهارم  ، نام زير گونه به عنوان كلمه)و با حروف كوچك ليكايتا

  .شود ذكر مي
  Grevillea victoriae subsp. victoriae: مثال

  :(Author)لف ؤم) 2
لف آن گونه را نيز ذكر كنيم، ؤدر نگارش اسامي علمي به زبان انگليسي، در شرايطي كه بخواهيم نام م -
لف گونه، شخصي است كه براي ؤم .شود ذكر ميو حرف اول آن به صورت بزرگ غير ايتاليك  ،لفؤنام م

  .اولين بار آن گونه را براي دنيا توصيف و معرفي نموده است
  Canis lupus familiaris Linneus :مثال

براي بار اول كنار م يك بار، آن هتنها يك گونه لف ؤنام مدر اساليدهاي نوشتاري پاورپوينت، : 1 تبصره
  .شود گونه ذكر مي آناسم علمي 

نام گذاري علمي سيستم يعني مبدع اصلي  (Linneus) ، لينهگونه يكلف ؤدر صورتي كه م: 2تبصره 
مخفف نويسي فقط براي اين  .توان به صورت مخفف و غير ايتاليك ذكر نمود موجودات زنده باشد، نام او را مي

  .مؤلفين ديگر ، نهشود انجام مي» لينه«
  .Canis lupus familiaris L :مثال

كنار در  ، آن هم براي بار اوللف آن و تنها براي يك بارؤبعد از نام منيز گونه يك سال توصيف : 3تبصره 
  .شود ذكر مياسم علمي آن گونه 

  Canis lupus familiaris L. 1758: مثال
  :(Unidentified species) هاي تعيين هويت نشده يا نامشخص گونه/ گونه) 3
تعيين آن را  پژوهشگركه  شود مياي اشاره  به گونه در اساليدهاي نوشتاري پاورپوينتدر صورتي كه  -
با ( .spاز مخفف ) گونه(ي دوم  كلمه ه جايب وبه صورت ايتاليك ) جنس(ي اول  ده است، كلمهكرهويت ن

  .شود استفاده مي) حروف كوچك و غير ايتاليك
  .Staphylococcus sp :مثال
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شود كه  به چند گونه از يك جنس اشاره مي در اساليدهاي نوشتاري پاورپوينتدر صورتي كه  -
ي دوم  كلمه به جايبه صورت ايتاليك و ) جنس(ي اول  ، كلمهاست دهكرتعيين هويت ن را هاآن پژوهشگر

  .شود استفاده مي) با حروف كوچك و غير ايتاليك( .sppاز مخفف ) گونه(
  .Staphylococcus spp :المث
  :(Unidentified subspecies)هاي تعيين هويت نشده يا نامشخص  زير گونه/ زير گونه) 4
آن را  پژوهشگرشود كه  اي اشاره مي به زيرگونه در اساليدهاي نوشتاري پاورپوينتدر صورتي كه  -

) گونه(ي دوم  ، كلمه)آن بزرگحرف اول (به صورت ايتاليك ) جنس(ي اول  تعيين هويت نكرده است، كلمه
با حروف كوچك ( .sspاز مخفف ) زير گونه(ي سوم  ، و به جاي كلمه)با حروف كوچك(به صورت ايتاليك 

  .شود استفاده مي) و غير ايتاليك
  .Canis lupus ssp: مثال

كه  شود به چند زير گونه از يك گونه اشاره ميدر اساليدهاي نوشتاري پاورپوينت در صورتي كه  -
، )حرف اول آن بزرگ(به صورت ايتاليك ) جنس(ي اول  را تعيين هويت نكرده است، كلمه هاآن پژوهشگر

از مخفف ) زير گونه(ي سوم  ، و به جاي كلمه)با حروف كوچك(به صورت ايتاليك ) گونه(ي دوم  كلمه
sspp. )شود استفاده مي) با حروف كوچك و غير ايتاليك.  

  .Canis lupus sspp: مثال
  :معرفي گونه جديد) 5

 مخففاز  ، انتهاي نام علمي گونهدشو براي اولين بار به دنيا معرفي و توصيف مي اي گونهدر صورتي كه 
sp. nov. )شود ميي جديد استفاده  به معني گونه) با حروف كوچك و غير ايتاليك.  
  .Bacillus infantis sp. nov :مثال

و  (ICZN)بين المللي نامگذاري جانوران  ي جديد بايد قوانين گونه در انتخاب نام مناسب براي: 1تبصره 
  .ودنمرعايت را  (ICBN)گياهان 

را انجام  پژوهشكه آن  يتوافق ميان اعضاء گروهبر اساس لفين گونه جديد، ؤلف يا مؤمنام : 2تبصره 
  .دشو مي تعيين اند، داده
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  ها ها و پروتئين ساير قوانين نگارش ژن: 3پيوست 
  
  :ها ژن) فال
براي . شود ميداخل پرانتز ذكر  ،ها، براي بار اول نام هر ژن به صورت كامل و نماد آن در نگارش نام ژن -

  .توان از نماد آن ژن استفاده نمود موارد بعد مي
در نگارش انگليسي، به مخاطب كمك  ”Expression“در نگارش فارسي و يا » بيان«ي  استفاده از واژه -

  .مربوط به يك ژن است نه يك پروتئين پاورپوينتتواند بفهمد كه نماد به كار رفته در اساليد كند كه ب مي
  .شود يا عدد تشكيل مي/حرف و 6ها منحصر به فرد بوده و به طور معمول از كمتر از  نماد ژن -
  .شوند ها تمامي حروف و اعداد در يك خط نوشته مي نماد ژننگارش در  -
  .شود استفاده مي) 3، 2، 1مانند(ها تنها از اعداد عربي  در نگارش نماد ژن -
  .كمي متفاوت است ي مختلف موجودات زنده برايها  نگارش نماد ژنسبك  -

  :هاي اهلي هاي غير انساني، جوجه، ساير گونه انسان، پريمات 
  .شوند نوشته مي بزرگ و ايتاليكبوده و به صورت  سه تا شش حرفها بين  نماد ژن -
و عالئم نقطه ) I ،II ،IIIمانند (، اعداد رومي )α ،β ،γمانند (ها از حروف يوناني  ژناين نگارش نماد در  -

  .شود گذاري استفاده نمي
  AFP :مثال
  .شوند ، با حروف كوچك نوشته ميOpen Reading Frameهاي انساني  نماد ژن: استثنا
  C1orf24: مثال

  :ها و رت ها موش 
  .شود ايتاليك و حرف اول آنها بزرگ نوشته مي ها به صورت نماد ژن -

  Gfap: مثال
  :ها كرم 
  .شوند ، يك خط فاصله، و يك عدد عربي تشكيل ميالتين حرف 4يا  3ها از تركيب  نماد ژن -

  abu-1: مثال
  :ها باكتري 
  .شوند نوشته ميو كوچك ها اغلب سه حرفي بوده و به صورت ايتاليك  نماد ژن -
 به كار گرفتهمورد نظر آن ژن  طيغلب مخفف نام مرحله يا مسير متابوليكي است كه اين نمادها ا -

  .شود مي
  كند را كد مي lymerasepoNA R آنزيم كه rpoژن : مثال
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ها از يكديگر  ژن آن ها با استفاده از حروف بزرگ در انتهاي نماد باكتري در ها هاي مختلف ژن آلل -
  .شوند متمايز مي
  rpoB و rpoA: مثال

هاي اينترنتي تخصصي  ، به پايگاهموجودات زنده ساير در ها نماد ژنبراي اطالع از چگونگي نگارش  -
  .مربوطه مراجعه كنيد

 مخفف، ژن ضروري باشدي مربوط به آن  به نام گونهاشاره ها، در صورتي كه  در نگارش نماد ژن -
در اين صورت، ميان  .شود ذكر مي وند داخل پرانتزبه صورت پيشنيز ) زير مطابق جدول(آن گونه  نام استاندارد

  .شود اي تايپ نمي ، هيچ فاصلهپيشوندنماد ژن و پرانتز 
  ABCA1(HUMAN) :1 مثال

  Abca1(MOUSE): 2مثال 
  
  

Common name Abbreviation Scientific name 
Cat FELCA Felis catus 

Chicken CHICK Gallus gallus 
Dog CANFA Canis familiaris 

Fruit fly DROME Drosophila melanogaster 
Human HUMAN Homo sapiens 
Mouse MOUSE Mus musculus 
Rabbit RABIT Oryctolagus cuniculus 

Rat RAT Rattus norvegicus 
Worm CAEEL Caenorhabditis elegans 
Yeast YEAST Saccharomyces cerevisiae 

  
  
ها تبعيت  از سبك نگارش ژن cDNAو  mRNA ،genomic DNAرش نمادهاي نگابه طور كلي،  -

هاي مرتبط را به صورت پيشوند داخل پرانتز  اما براي آن كه بتوان آنها را از يكديگر مشخص نمود، واژه. كند مي
  .شود اي تايپ نمي در اين صورت، ميان نماد ژن و پرانتز پيشوند، هيچ فاصله. كنند استفاده مي
  RBP1(mRNA): 1مثال 
  RBP1(gDNA): 2مثال 
  RBP1(cDNA): 3مثال 
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  :ها پروتئين) ب
ها، براي بار اول نام هر پروتئين به صورت كامل و نماد آن داخل پرانتز ذكر  در نگارش نام پروتئين -

  .توان از نماد آن پروتئين استفاده نمود براي موارد بعد مي. شود مي
در نگارش انگليسي، به مخاطب كمك  ”Level“گارش فارسي و يا در ن» سطح«ي  استفاده از واژه -

  . مربوط به يك پروتئين است نه يك ژن پاورپوينتكند كه بتواند بفهمد كه نماد به كار رفته در اساليد  مي
  .شود ي آن گرفته مي پروتئين از نماد ژن كد كنندههر نماد  -
  .شوند نوشته ميو در يك خط ت غير ايتاليك ها تمامي حروف و اعداد به صور در نماد پروتئين -
   .شود استفاده مي) 3، 2، 1مانند(ها تنها از اعداد عربي  در نگارش نماد ژن -
  .كمي متفاوت استحروف  ي موجود زنده، بزرگ نويسي بسته به گونه ،ها پروتئيننماد نگارش در  -

  :هاي اهلي هاي غير انساني، جوجه، ساير گونه انسان، پريمات 
  .شوند تمامي حروف، بزرگ نوشته مي -

  AFP: مثال
  :ها ها و رت موش 
  .شوند تمامي حروف، بزرگ نوشته مي -

  GFAP: مثال
  :ها كرم 
  .شوند تمامي حروف، بزرگ نوشته مي -

  ABU-1: مثال
  :ها باكتري 
  .شود تنها حرف اول، بزرگ نوشته مي -

  RpoB و RpoA :مثال
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  ها رد اسيد امينهنمادهاي استاندا: 4پيوست 
  

Amino acid Three-letter symbol One-letter Symbol 
Alanine Ala A 
Arginine Arg R 

Asparagine Asn N 
Aspartic acid Asp D 

Asn +Asp Asx B 
Cysteine Cys C 

Glutamine Gln Q 
Glutamic acid Glu E 

Gln + Glu Glx Z 
Glycine Gly G 
Histidine His H 
Isoleucine Ile I 
Leucine Leu L 
Lysine Lys K 

Methionine Met M 
Phenylalanine Phe F 

Proline Pro P 
Selenocysteine Sec U 

Serine Ser S 
Threonine Thr T 

Tryptophan Trp W 
Tyrosine Tyr Y 
Valine Val V 
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  اعداد رومي و عربي: 5پيوست 
  

  :(Roman and Arabic numerals)جدول اعداد رومي و عربي 
  
  

Arabic Roman Arabic Roman Arabic Roman Arabic Roman 
1 I 14 XIV 27 XXVII 150 CL
2 II 15 XV 28 XXVIII 200 CC
3 III 16 XVI 29 XXIX 300 CCC
4 IV 17 XVII 30 XXX 400 CD
5 V 18 XVII 31 XXXI 500 D
6 VI 19 XIX 40 XL 600 DC
7 VII 20 XX 50 L 700 DCC
8 VIII 21 XXI 60 LX 800 DCCC
9 IX 22 XXII 70 LXX 900 CM
10 X 23 XXIII 80 LXXX 1000 M
11 XI 24 XXIV 90 LC 1600 MDC
12 XII 25 XXV 100 C 1700 MDCC
13 XIII 26 XXVI 101 CI 1900 MCM
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  حروف يوناني: 6پيوست 
  

  :و معادل آنها در زبان انگليسي جدول حروف كوچك و بزرگ يوناني
  

Greek letters 
Greek letter name English 

equivalent Upper case Lower case 
Α α Alpha A 
Β β Beta B 
Γ γ Gamma G 
Δ δ Delta D 
Ε ε Epsilon E 
Ζ ζ Zeta Z 
Η η Eta H 
Θ θ Theta Th 
Ι ι Iota I 
Κ κ Kappa K 
Λ λ Lambda L 
Μ μ Mu M 
Ν ν Nu N 
Ξ ξ Xi X 
Ο ο Omicron O 
Π π Pi P 
Ρ ρ Rho R 
Σ σ Sigma S 
Τ τ Tau T 
Υ υ Upsilon U 
Φ φ Phi Ph 
Χ χ Chi Ch 
Ψ ψ Psi Ps 
Ω ω Omega O 

  


