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  .رعایت کنند نامهش پایانرا در نگار ذکر شدههاي الزم است دانشجویان گرامی نکته



  

   نامه ترتیب صفحات پایان
  

  . گیرند قرار می نامه انصفحاتی که بدون شماره به ترتیب زیر در ابتداي پای
  ...صفحۀ بسم ا - 
 ) مطابق فرم نمونه(صفحه عنوان  - 
 ) در یک صفحه(تقدیم  - 
 تشکر و قدردانی  - 
 به همراه کلید واژهچکیده فارسی  - 
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 شود  گذاري با اعداد شروع می از صفحه مقدمه شماره - 
 . گیرند مینامه قرار  صفحاتی که بدون شماره در انتهاي پایان - 
 نامه  واژه - 
 ضمائم - 
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و همچنـین  در مـورد نحـوه نگـارش پایـان نامـه       دانشجوي گرامی، در صفحات بعد به طور مفصـل 

فهرسـت مراجـع، جهـت اطـالع و      یريتوضیحات کاملی در مورد تنظیم فهرست مراجع و شیوه قرار گ
  .شده است استفاده شما تدوین
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  1فصل 

  )عنوان فصل(مقدمه 

  
  

اهمیت طورکلی فصل اول شامل مقدمه، بیان مسأله، به. باشدنامه مقدمه میعنوان فصل اول پایان

  . ها می باشدتحقیق و فرضیه

  
  1)بخش/ عنوان اصلی(کنیم؟  ) تایپ(نامه خود را حروفچینیچگونه پایان 1-1

هـاي زیـر   اقدام و به نکته) 1-1(، مطابق جدول wordنامه با استفاده از نرم افزاربراي حروفچینی پایان

  : توجه کنید

  ؛متن خودداري شود از گذاشتن چارچوب و سایر تزیینات به دور -      

دار، و پاراگرافهاي شـماره ) پاراگرافی که از زیر هر نوع عنوانی شروع می شود( پاراگراف آغازي“  -      

شوند و سطر اول بقیه پاراگرافها، از یک سانتیمتر داخلتـر  آغاز می) بدون تورفتگی(همواره از سراشپون 

  .آغاز می شود  )سر سطر(

  تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد؛اي تقدیر و تشکر، تقدیم و بسم اهللا میهرسم الخط صفحه -     

 Times Newدر مواردي که داخل متن فارسی، کلمه انگلیسـی یـا التـین بـه کاررفتـه از قلـم        -      

Romans با شماره اشاره شده در جدول راهنما استفاده شود؛  

  متر باشد؛سانتی 5/1فاصله خطوط  -      

حاشیه راسـت، چـپ، بـاال و پـایین بـه      . محدوده خطوط تمام صفحات باید یکسان رعایت شود  -      

  .سانتیمتر باشد 5/2و  3، 5/2، 5/3ترتیب برابر با 

  

                                                
 .يك خط فاصله الزم است) ايتك شماره(بعد از اتمام پاراگراف و قبل از آغاز عنوان اصلي . 1
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  جدول راهنماي حروفچینی پایان نامه 1-1جدول 
   

  انگلیسی  اندازه  نوع قلم  نوع متن
  Times New Roman  تیره B Nazanin 18  عنوانها و نام فصلها

16\Bold 
  Times New Roman  تیره  B Nazanin 16  )ايشمارهعنوان تک(بخشها

14\Bold 
  Times New Roman  تیره B Nazanin  15  )ايعنوان دو شماره(زیر بخشها

13\Bold 
 Times New Roman  تیره B Nazanin  14  اي و بیشترعنوان سه شماره

12\Bold  
   B Nazanin 14  Times New Roman  متن اصلی

12 
  B Nazanin 11  Times New Roman  پا نویس

10 
  B Nazanin 14  Times New Roman  فهرست مراجع

12 
   B Nazanin  14  Times New Roman  چکیده

12 
 Times New Roman  تیره B Nazanin  15  شماره جدولها و شکلها

13\Bold 
   B Nazanin  14  Times New Roman  توضیح جدولها و شکلها

12 

  

  کاغذ و چاپ  1-2

هـاي چـاپی الزم   در نسـخه . شـود و چاپی تدوین مـی )PDF(نامه به دو شکل الکترونیکی پایان -       

  .  نامه از یک جنس کاغذ و ترجیحاً کاغذ تحریر هفتاد گرمی باشدهاي پایاناست صفحه

  
  چگونه از این نمونه استفاده کنیم؟ 1-3

است که نوع قلم به کار رفته و اندازه آن در مـتن و عنوانهـا، محـدودة     اي تنظیم شدهگونهاین نمونه به

نامـه  در جـاي صـحیح و متناسـب بـا شـیوه     ... گذاري، ترتیب مطالب و ها و فاصله خطها، شمارهصفحه

  .نامه خود را حروفچینی کنندباشد و الزم است دانشجویان گرامی مطابق آن پایاننامه مینگارش پایان
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 خود را جایگزین این متن کنید متن 1-3-1

نما را به ابتداي پاراگراف انتقال داده و براي اینکه متن خود را جایگزین کنید فقط کافی است که مکان

  .را فشار داده و متن خود را جایگزین کنید Deletتا انتهاي پاراگراف انتخاب و سپس دکمه 
  

  گذاري شماره 1-4
  هاگذاري صفحهشماره 1-4-1

گذاري با اعداد از اولین شماره. شودها از فهرست مطالب و با حروف الفبا شروع میگذاري صفحههشمار

   .یابدشود و تا آخرین صفحه ادامه میآغاز می) مقدمه(نامه صفحه متن اصلی پایان

  گذاري موضوعها شماره  1-4-2

صـفحه اول هـر   . مـی شـود   نامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسـیم موضوعهاي اصلی پایان

  .فصل باید از خط پنجم شروع شود

هریک از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده انـد، مشـخص مـی           

. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ، شـماره ترتیـب بخـش مـورد نظـر اسـت      . شود

  اره هـر زیـر بخـش در سـمت چـپ عـدد فـوق قـرار         که هر بخش داراي زیر بخش باشد، شمدرصورتی

به عنوان مثال اگر برنامه ریزي پویا دومین زیر بخش از بخش چهارم فصـل سـوم باشـد، بـه     . می گیرد

  .ریزي پویا نوشته خواهد شدبرنامه 2-4-3صورت 

  گذاري پیوستهاشماره 1-4-3

دولهاي موجـود در هـر پیوسـت نیـز     شکلها و جـ . باحروف الفبا نامگذاري می شودنامه پیوستهاي پایان

به عنوان مثال دومین جدول در پیوست الـف بـه ایـن    . گذاري می شودباتوجه به پیوست مربوط شماره

  ).2-جدول الف : (صورت نوشته می شود
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  )پاورقی(پانویس 1-5

 صورتتوان بهکه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را میدرصورتی 

صورت کوچک اي که بهدر این صورت عبارت یا واژه توسط شماره. زیرنویس در همان صفحه ارائه کرد

قلم . شوددر باال و سمت چپ آن مشخص می شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می

  .شماره از قلم متن اصلی کوچکتر است 3یا  2مورد استفاده در پانویس 

  الکترونیکی پایان نامه مشخصات نسخه 2-5

، یک نسخه الکترونیکی شامل متن خودپایان نامه از دانشجو موظف است عالوه بر یک نسخه چاپی  

  .دتحویل ده شده است رامنطبق با نسخه چاپی نهایی که تایید  کامل پایان نامه و عینا

شود و به همراه سایر ایجاد  PDFو دیگري  wordاین نسخه الکترونیکی باید در قالب دو فایل یکی 

به همراه نسخه چاپی  CDروي یک ... مستندات مربوطه همچون برنامه ها، کدهاي برنامه نویسی و 

  .تحویل داده شود
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  2فصل

  شکل در متن/چگونگی استفاده از تصویر
   

  
. مثال آن استطورعمده شامل جدول، نمودار، نقشه، طرح، عکس و انامه بهتدبیرهاي تصویري در پایان

تصـویر بایـد   /نمـودار / هر جـدول . ها باید خوانا، دقیق، مرتب و مستقل باشندجدولها، نمودارها و تصویر

هـاي موجـود در آن قابـل تجزیـه     بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات موردنظر را ارائـه دهـد و یافتـه   

  . تحلیل و ارزیابی باشد

با دو شماره کـه بـا خـط فاصـله از یکـدیگر جـدا مـی شـوند،         گذاري کلیه شکلها در متن شماره       

  .عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد نظر است. مشخص می شود

  
  جدول 2-1

توان ارزشهاي جدول را می. ها استهاي مربوط به یافتههر جدول داراي شماره، عنوان، ستون و ردیف

  ) .1-2جدول(جدا کرد  کدیگربا خطهاي افقی و عمودي از ی

  . پانویس و عالمتهاي اختصاري ممکن است در بعضی جدولها ضروري باشد -

گذاري گیرد و شمارههرگاه جدول داراي پانویس باشد این پانویس درست ذیل جدول قرار می -

طول سطرهاي این پانویسها نیز از عرض . گذاري پانویسهاي متن استآن مستقل از شماره

 . کندوز نمیجدول تجا

توضیح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط یا گوشه سمت راست باالي جدول نوشته  -

 . می شود
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  رشتهتفکیک  ها به نامهپایان رنگ جلد 1-2جدول 

  رنگ  رشته

  خاکستري  کارشناسی نرم افزار

  سبز  کارشناسی سخت افزار

  سرمه اي  کارشناسی الکترونیک

  قرمز  )و پودمانی ترمی(کاردانی نرم افزار 

  قهوه اي  )و پودمانی ترمی(کاردانی سخت افزار 

  مشکی  )و پودمانی ترمی(کاردانی فناوري اطالعات 

   

  
  نمودار 2-2

  هاي یک متغیر را نسبت به یک یا چند متغیر دیگر با خط یا نقطه نمودار تصویري است که دگرگونی

الزم به ذکر . گنجدح آن در این مختصر نمیکه توضی [1]نشان می دهد و داراي انواع مختلف است

  . است شماره و عنوان نمودارها در ذیل آنها درج می شود

120

140

160

180

200

220

0 1 2 3 4 5

سازی بھینه  ھای  چرخه  شماره 

ــــدف 
ھ

ــــابع 
ت

ــــدار 
مق

  
  نمونه نمودار  1-2نمودار
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  ها و فرمولهارابطه 2-3

هایی که در پیوستها ذکر شده باتوجه به ها و فرمولها به ترتیب مذکور است و رابطهگذاري رابطهشماره

 ).2- الف : (گذاري می شوند، مانندت، شمارهحروف الفباي آن پیوس

)2 -1(  

 
hWhh

hWhh
K

jit

jit

).10()).10(.(2
.)..(2

−++−+

+++
=′

∑ ∑
∑ ∑

γγγ

γγγ  

  عکس /شکل 2-4

هرگاه جزء . توان کمک گرفتگاه براي نشان دادن یک دستگاه، شیء یا رویداد، تنها از عکس می

رد نظر اي تهیه شود که اجزاي فرعی چشمگیرتر از جزء موگونهخاصی از عکس مورد نظر است، باید به

  ). 1-2شکل (نباشد 

  
  تصویر یک  1-2شکل 

  نقشه 2-5

شـود و آنهـا را از    نامه خودداريها در پایانهاي بزرگ مانند نقشهکاربردن صفحهاز به باید تا حد امکان

درصـورت لـزوم بایـد بـه     . مخصوص در اندازه تعیین شده تهیه کـرد ) هايفتوکپی(هاي طریق رونوشت

  .ها بیرون نزندنامه طوري تا نمود که لبه آن از دیگر صفحهدقت صفحه مورد نظر را داخل پایان
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  نقشه ایران 1-2نقشه 
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  3فصل 
  تنظیم فصل جدید

  
  

  .گامهاي زیر را دنبال کنید براي آغاز فصل جدید با استفاده از این نمونه

  .نما را بعد از آخرین حرف موجود قرار دهیدبه انتهاي فصل قبل بروید، بدین معنی که مکان -1

. کلیک کنید Okو سپس  Page Breakب کرده و روي گزینه را انتخا Insert ،Break از منوي -2

  .سپس به حروفچینی بقیه مطالب خود اقدام کنید. شودصفحه جدیدي باز می
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  فصل چهارم
  فهرست مراجعراهنماي تنظیم 

  
  

ـ   .گیرنـد اند باید در فهرست مراجع قرارنامه ذکر شدهکلیه منابعی که در متن پایان شـود   یتأکیـد م

در فهرسـت   منابعی که فقط مطالعه شده ولی مورد استفاده مستقیم در متن قرار نگرفتـه انـد  

 . درج نمی شوندمراجع 

بـه ترتیـــب شـماره     مراجـع  گذاري شده و در قسـمت فهرسـت  منابع به ترتیب ظهور در متن شماره

ـ  گذاري وتقسیمدر این روش نقطه .ندشوبنــدي میفهرســـت هـا بـه   دارد و نـام مجلـه  بندي وجـود ن

  .اختصار ذکر می شود
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  منابع فارسی -الف
  منابع در متن نحوه درج   - 1

  :نامه در ذیل آورده می شودمثالهایی از نحوه اشاره به مراجع در متن پایان

البته بعدها مشخص . نیز این نکته را تصدیق می کند [1] 1عامل دما بسیار موثر می باشد، نظریه جونز

 . [2]گیرد که توجه به عامل دما باید در شرایط کنترل رطوبت صورت شد

اگر متن یا عبارتی عیناً از یک مرجع، بازنویسی می شود، باید آن متن یا عبارت، داخل عالمت   -     

  .ذکر شود "ارجاع درون متنی "بیاید و شماره صفحه نیز در )"(نقل قول 

  .د اشاره قرار می گیرند، باید در فهرست مراجع گنجانده شوندکلیه مراجعی که در متن، مور  -     

  
  منابع در فهرست منابعنحوه درج  - 2

  کتاب  2-1
  با یک نویسنده 2-1-1 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران. راهنماي ویرایش، 1379. غالمحسین زاده، غالمحسین
 .)سمت(انسانی دانشگاهها

 
   ترجمه یک اثر 2-1-5
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، : ]تهران[ترجمه پرویز دوائی . فن سناریونویسی، 1365. یوجین ویل،

  .اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی
  
  کتاب چند جلدي با عنوانی عام و عنوانهایی خاص هر جلد 2-1-7

. یگرانترجمه احمد آرام و د .گاهواره تمدن: مشرق زمین: 1ج. تاریخ تمدن، 1365. دورانت، ویل
  .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی: تهران

  
  )چاپ شده(مقالۀ سمینار  2-2-4

سمینار نقش اطالعات علمی و فنی در خدمت ، در "مصرف و تولید اطالعات"1366. حري، عباس
وزارت سپاه، : تهران. ، مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي ارائه شده1366خرداد 19و 8دفاع مقدس، 
  .نایع خودکفایی، مدیریت تحقیقات و آموزش، مرکز اطالعات علمی و فنیمعاونت ص

                                                
1- Jones 
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  مقاله در نشریه یا مجموعه  2-3
  مقالۀ روزنامه  2-3-1

  .شهریور 17 کیهان، "چگونه با بیماري یرقان مقابله کنیم؟"1361. زالی، محمدرضا
  
  مقالۀ مجله  2-3-2
. زیتون. "دمت به توسعه کشاورزي ایراننقش کتابخانه در خ"1368. عماد خراسانی، نسریندخت 

  .49، 19-18: 1368فروردین . 88
  
  نامهپایان 2-4

ارشد کتابداري نامه کارشناسیپایان. "تحلیل استنادي مقاالت سرگذشتنامه"،1366. آذرموسوي، شهر
  .و اطالع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران

 
 

 منابع انگلیسی - ب
  
  بع در فهرست مراجعنوشتن مناحوه ن
  کتاب -1

 ،شماره جلـد   .) با حروف ایتالیک (  عنوان کتاب. سال انتشار ،.نویسنده نام نویسنده، حروف اول نام خانوادگی

  .اسم ناشر :محل نشر. چاپ نوبت

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill. 

هار نویسندهچبا چهار یا بیش از کتاب 1-1  

Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton, NJ: Princeton University 

Press.  
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 براي کتابهاي الکترونیکی 1-2

 نوبـت  ،شـماره جلـد    [online]. نـوان کتـاب  ع. سال انتشار ،.نویسنده نام نویسنده، حروف اول نام خانوادگی

 ]دسترسی تاریخ[آدرس سایت  . اسم ناشر :محل نشر). در صورتیکه چاپ اول نباشد( چاپ

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French [online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from: 

http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004].  

  مقاله - 2
  مقاله در مجله 2-1

شماره جلد  ،)با حروف ایتالیک (  نام مجله .عنوان مقاله .سال انتشار ،حرف اول نام نویسنده ،  نام خانوادگی نویسنده

  .شماره صفحه  ،)داخل پرانتز ( شماره مجله 

Nicolle, L.,1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, vol. 

13, no. 12, pp. 48-49, 52.  

  مجالت الکترونیکی 2-2

، )بـا حـروف ایتالیـک   ( نـام مجلـه    .عنوان مقالـه  .سال انتشار ، .حرف اول نام نویسنده،  نام خانوادگی نویسنده

[online].  تـاریخ  [. آدرس سـایت : موجـود در سـایت  . شماره صفحه ،)داخل پرانتز(له ماره جلد شماره مجش

   ]دسترسی

Baldwin, C.M., et al., 2004. Complementary and Alternative Medicine: a Concept Map. 

BMC Complementary and Alternative Medicine [online] vol. 2, no. 4 (13 February 

2004). Available from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf 

[Accessed 5 May 2004].  

Christensen, P., 2004. The Health-Promoting Family: A Conceptual Framework for 

Future Research. Social Science and Medicine [online], vol. 2, no. 59, pp. 223-243. 

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536 [Accessed 5 

May 2004].  

http://www.netlibrary.com
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
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 مقالۀ سمینار 2-3

عنوان، مکان و زمان . عنوان مقاله .سال انتشار ، .حرف اول نام نویسنده،  ام خانوادگی نویسندهن

 .شماره صفحهناشر، : محل نشر ،)ایتالیک(سمینار

Silver, K.,1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. 9th International 

Information Meeting, London 3-5 December 1988. Oxford: Learned Information, pp. 

323-330. 
 پایگاه اینترنتی 2-4

 نشانی پایگاه. ، ناشر)ایتالیک(عنوان نام نویسنده یا ویرایشگر، آخرین تاریخ به روز رسانی یا کپی رایت، 

 : اینترنتی و تاریخ دسترسی مطابق نمونه زیر

Reserve Bank of Australia, 2007, Statements on monetary policy, Reserve Bank of 
Australia. Available from: 
http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.h
tml  [6 February 2007]. 

   پایان نامه 2-5

مقطـع   ،)با حـروف ایتالیـک   (  عنوان تز .سال انتشار  .نام حرف اول کوچک نویسنده  ،نام خانوادگی نویسنده 

   .دانشگاه مربوطه  پایان نامه،

Levine, D.,1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set Partitioning Problem. Ph.D. 

thesis, Illinois Institute of Technology. 

  :براي منابع الکترونیک به موارد باال آدرس پایگاه اینترنتی و زمان دسترسی به صورت زیر اضافه می شود 

Lock, S., 2003. What Is on the Web: a Content Analysis of Academic and Public 

Llibrary Web Sites [online]. MSc. Dissertation, University of Bristol. Available from: 

http://library.uwe.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/YECSe5ASsd/FRENCHAY/59160197/523/2143 

[Accessed 2 May 2006] 

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.h
http://library.uwe.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/YECSe5ASsd/FRENCHAY/59160197/523/2143
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  5فصل 

  شیوه قرارگیري فهرست مراجع

و هـم  اي هم از منابع فارسـی  نامهه در پایانکدر صورتی. نامه قرار می گیردفهرست مراجع در آخر پایان

  .منابع به ترتیب ظهور در متن فهرست خواهند شد ،نویسیفهرست باشد براي  انگلیسی استفاده شده
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 فهرست مراجع

  .مرکز نشر دانشگاهی: تهران .درباره ویرایش، 1365ویرایشگر، . پورجوادي، نصراله -1

هاي ي کتابخانهدبیر خانه هیأت امنا: ، چاپ سوم، تهرانآیین نگارش علمی، 1381. حري، عباس -2

  .عمومی کشور

  .نشر نو: تهران. 2ویرایش  ،تاریخ زبان فارسی، 1365. خانلري، پرویز -3

  .سمت: تهران. راهنماي ویرایش، 1379. غالمحسین زاده، غالمحسین -4

 .بیماریهاي ایسمیک قلب،  1365. قارونی، منوچهر؛ خوش زبان، جواد؛ محمدي اردهالی،زهرا -5

  .دانشگاهیمرکز نشر : تهران

  .دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس: ، تهران1384، راهنماي پژوهشی دانشجویان -6

7- Bigsby, C., ed. 1997. The Cambridge Companion to Arthur Miller . Cambridge: 

Cambridge University Press.  

8- Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving 

your Understanding of Written French [online]. Chicago: McGrawHill. Available from: 

http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004]. 

9- Hassell, N., 2004. Gilts Investors Take Profits. Times [online] 10 August. Available 

from: http://web.lexis-nexis.com/xchange-international [Accessed 8 August 2004].  

10- Nicolle, L.,1990. Data protection: laying down the law. Management Computing, 

13(12), pp 48-49, 52. 

11- Somerville, I.,1992. Software Engineering. 4th ed. Reading, MA: Addison-Wesley. 

 

http://www.netlibrary.com
http://web.lexis-nexis.com/xchange-international
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  پیوست
  

  نمونه فرم ها
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                  



  
  

 كيم سبزواريدانشگاه ح
  
  ....... رشته

   ........گرايش
  
 

  نامه پايان عنوان
  

 
  نگارنده

............ 

 راهنما استاد

...................................  

 

   آموختگي دانش سال و ماه
…….. 



  
  

 كيم سبزواريدانشگاه ح
  
  ....... رشته

   ........گرايش
  
 

  نامه پايان عنوان
  

 
  نگارنده

............ 

 راهنما استاد

...................................  

 

   آموختگي دانش سال و ماه
…….. 
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  :تقدیم به 
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  تقدیر و تشکر
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  چکیده

هـا براسـاس   محتـواي چکیـده  . باشـد گیري مـی ها و نتیجههدف، روش کار و مواد، یافته شاملچکیده 

شود و به همین جهت وجود کلمات شـاخص و کلیـدي مراکـز    بندي میموضوع و گرایش تحقیق طبقه

چکیده حداکثر در یک صفحه تنظـیم  . دهدبندي دقیق و سریع اطالعات یاري میاطالعاتی را در طبقه

  .می شود

   .بنديها، طبقهکار، یافتهچکیده، هدف، روش:  هاکلید واژه
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  واژه نامه فارسی به انگلیسی

  
   الف

  Synergistic effect  اثر هم افزایی
    ب

 Rearrangement  بازآرایی
    پ

  Monoclonal antibody  پادتن تک دودمانی
 Inflammatory response  پاسخ التهابی

    ت
  On-line estimation  تخمین بالدرنگ

    ج
  Mutant  جهش یافته

    ح
  Quasi steady state  حالت شبه پایا

    خ
  Autoimmune  خود ایمن

  Increasing feeding rate  خوراك دهی با سرعت افزایشی
    ژ

  Synthetic gene  ژن ساختگی
    س

 Alfa helix  ساختمان مارپیچی
  Beta sheet  ساختمان صفحه اي بتا

    ش
  Molecular weight marker  زن مولکولیشاخص و

    گ
 Viscosity  گرانرروي
  Incubate  گرماگذاري

    م 
 Macrophage  ماکروفاژ

  
  




