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ضشٍسی است کِ داًطدَیبى کلیِ ًکبت صیش سا ثِ تشتیت ٌّگبم آهبدُ سبصی ٍ تٌظین پبیبى ًبهِ سػبیت ًوبیٌذ
مشخصات کلی پایان نامه کارشناسی ارشذ
 -1خلذ پبیبى ًبهِ ثِ سًگ هطکی(سضتِ ّبی ػلَم اًسبًی) ٍ سًگ سَسهِ ای(سضتِ ّبی فٌی ٍهٌْذسی) ثب صسکَة طالیی ثبضذ

 -2هطخصبت سٍی خلذ هطبثك ًوًَِ 1
 -3صفحِ حبٍی خولِ ثسن اهلل الشحوي الشحین
 -4هطخصبت صفحِ اٍل هطبثك ًوًَِ 2
 -5تمذین پبیبى ًبهِ (فمط دس یک صفحِ ٍ حذاکثش دس سِ سطش )
 -6تمذیش ٍ تطکش ( فمط دس یک صفحِ  ،خالصِ ٍ هدول)
 -7فْشست هطبلت
 -8فْشست خذٍل ّب(دسصَست ٍخَد)
 -9فْشست ضکل ّب (دس صَست ٍخَد)
 -10فْشست ػالئن اختصبسی ( دسصَست ٍخَد)
 -11چکیذُ پبیبى ًبهِ ثِ فبسسی  +کلیذ ٍاطُ (فمط دس یک صفحِ ٍ هطبثك ًوًَِ )3
 -12چکیذُ پبیبى ًبهِ ثِ اًگلیسی  +کلیذ ٍاطُ ثِ اًگلیسی (فمط دس یک صفحِ ٍ هطبثك ًوًَِ )4
 -13پبیبى ًبهِ ثبیذ داسای همذهِ ٍ فصل ّبی الصم ثِ تفکیک ثبضذ  .سیبِّ هٌبثغ ٍ هشاخغ ثِ ضشحی کِ رکش خَاّذ
ضذ دس اًتْبی پبیبى ًبهِ هی آیذ
ً -14تیدِ گیشی ًْبیی ٍ پیطٌْبدّبی اداهِ کبس  ،هی تَاًذ دس پبیبى فصل ثحث اضبفِ ضَد
 -15دس لسوت ػطف پبیبى ًبهِ (حبضیِ ثیشًٍی حذفبصل ثیي پطت ٍ سٍی خلذ پبیبى ًبهِ همطغ ً ،بم ٍ ًبم خبًَادگی
داًطدَ ٍ سبل ضشٍسی است
 -16ضوبئن  :کلیِ ضوبئن پس اص فْشست  ،هٌبثغ ٍ هبخز اسائِ هی ضًَذ  .ضوبئن هی تَاًذ ضبهل تصبٍیش همبالت هٌتطش
ضذُ حبصل اص پبیبى ًبهِ ً ،مطِ ّب  ،ثشًبهِ کبهپیَتش (دس صَست ٍخَد ) ٍ  . . .ثبضذ
 -17تصَیش صَستدلسِ دفبع اص پبیبى ًبهِ  ،دس آخشیي صفحِ پبیبى ًبهِ هی آیذ

اطالعات تکمیلی بزای نگارش پایان نامه
عنوان  :چَى ػٌبٍیي پبیبى ًبهِ ّبی تحصیلی دس ثبًک ّبی اطالػبتی حفظ هی ضَد  ،الصم است ضوي سسب ثَدى هختصش ثبضذ .

نحوه تایپ  :تبیپ پبیبى ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ ثبیذسٍی کبغز  A4تَسط چبپگش لیضسی ٍ یب ًظیش آى صَست گیشد .
ًشم افضاس ّبی هؼتجش ٍ سایح ّوبًٌذ ٍ Microsoft Word ،Macintoush ،صسًگبس هی تَاًذ هَسد استفبدُ لشاس گیشد.
ًَع للن لَتَس ً ،بصًیي  ،صس یب هؼبدل آى ّب دس ًشم افضاسّبی هَخَد هی تَاًذ اًتخبة ضَد  .اًذاصُ للن پَیٌت  ٍ 12فبصلِ
ثیي سطشّب  ) 1 ½ space( 9 mmاست .
چکیذه فارسی  :فمط دس یک صفحِ (کبدس هطبثك ًوًَِ  ، )3حذاکثش  300کلوِ  ،اًذاصُ للن پَیٌت ،12فبصلِ سطش ّب
) Single space( 7 mm

چکیذه انگلیسی  :فمط دس یک صفحِ (کبدس هطبثك ًوًَِ  ، )4حذاکثش 300کلوِ  ،اًذاصُ للن پَیٌت ،12فبصلِ سطش ّب
) Single space( 7 mm
مزاجع  :اًذاصُ للن پَیٌت  ، 12فبصلِ سطشّب ) Single space( 7 mm

کادر بنذی  :کبدسثٌذی صفحبت پبیبى ًبهِ ثبیذ یکسبى ثبضذ  .فبصلِ ضشٍع خطَط تب لجِ ساست صفحِ 3سبًتی هتش ،
فبصلِ خطَط تب لجِ چپ  2سبًتی هتش  ،فبصلِ سطش اٍل تب لجِ ثبالیی  ٍ 2/5تب لجِ پبییي  2سبًتی هتش است  .توبم ًوَداسّب
 ،خذٍل ّب ً ،مطِ ّب  ،ضکل ّب ٍ فْشست ّب ثبیذ دس کبدس ثبال گٌدبًذُ ضًَذ .
شماره گذاری صفحات  :ضوبسُ ثٌذی صفحبت لجل اص همذهِ ثِ صَست الفجبی فبسسی است کِ اص صفحِ ثؼذ اص ػٌَاى ثب
حشف " ة" ضشٍع هی ضَد  .اص صفحِ اٍل همذهِ تب اًتْب  ،ثِ صَست ػذدی خَاّذ ثَد  .ضوبسُ صفحِ دس ثبالی صفحِ
دسج ضَد هطبثك ًوًَِ صیش
ضوبسُ صفحِ
ػٌَاى فصل
شماره گذاری مطالب  :هَضَع اصلی پبیبى ًبهِ ثِ چٌذ فصل ٍ ّش فصل هی تَاًذ ثِ چٌذ ثخص تمسین ضَد  .صفحِ اٍل
ّش فصل ثب دٍ سطش اص کبدس ثٌذی ثبالی صفحِ هشثَطِ آغبص ضَد  .ػٌَاى ثخص ّبی ّش فصل ثب یک سطش فبصلِ اص آخشیي
سطش ثخص لجلی ضشٍع هی ضَد ّ .ش یک اص ثخص ّبی ّش فصل ثب ضوبسُ ّبی فصل ٍ ثخطی کِ ثب یک خط فبصلِ ( )-اص
یکذیگش خذا ضذُ اًذ  ،هطخص ضَد  .ػذدسوت ساست  ،ثیبًگش ضوبسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ  ،ضوبسُ ثخص هَسد ًظش
است.دسصَستی کِ ّش ثخص داسای صیش ثخص ثبضذ  ،ضوبسُ ّش صیش ثخص دس سوت چپ ػذد فَق لشاس هی گیشد  .ثِ ػٌَاى
هثبل اگش ػٌَاًی سَهیي صیش ثخص اص ثخص چْبسم فصل دٍم ثبضذ  ،ثِ صَست ًَ 3-4-2ضتِ خَاّذ ضذ .
شماره گذاری شکل ها و عنوان بنذی آن ها  :ضوبسُ گزاسی ضکل ّب ٍ خذٍل ّب ًیض اص لبػذُ ثبال تجؼیت هی کٌذ  .ثِ
ػٌَاى هثبل ضکل ّطتن دس فصل سَم ثِ صَست " ضکل ًَ " 8-3ضتِ هی ضَد  .دلت ضَد کِ ضوبسُ گزاسی خذٍل ّب ٍ
ضکل ّب هستمل اص یکذیگش است ػٌَاى خذٍل ّب دس ثبالی خذٍل ٍ ػٌَاى ضکل ّب دس صیش ضکل آٍسدُ هی ضَد .
شماره گذاری روابط و فزمول ها ّ :ش ساثطِ ای کِ دس هتي ثبضذ ثب دٍ ضوبسُ کِ ثب خط فبصلِ اص یکذیگش خذا هی ضًَذ ،
هطخص هی گشدد  .ػذد سوت ساست  ،ثیبًگش ضوبسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ  ،ضوبسُ تشتیجی ساثطِ هَسد ًظش است  .ثِ
ػٌَاى هثبل دّویي فشهَل یب ساثطِ دس فصل اٍل ثِ صَست (  )10-1داخل پشاًتض ًَضتِ هی ضَد .
پانوشت  :هؼبدل اًگلیسی ٍاطُ ّبی خذیذ یب ًب هتذاٍل ثِ صَست پبًَضت دس صفحِ هشثَطِ رکش ضَد  .ضوبسُ ثِ فبسسی ثب
اًذاصُ پَیٌت  10دس ثبالی کلوِ (سٍ ًٍذ) ٍ دس پب ًَضت ثِ صَست التیي ثب پَیٌت  11دسج ضَد .

مزاجع و ماخذ :فْشست هٌبثغ  ،هشاخغ ٍ هبخز دساًتْبی پبیبى ًبهِ ثِ یکی اصسِ صَست ( حست سٌت سایح دس گشایص
هشثَط) آٍسدُ هی ضَد :
 -1رکش هشخغ دس هتي پبیبى ًبهِ ثِ صَست ًبم ٍ سبل  ،اًدبم هی گیشد  .ثِ ػٌَاى هثبل ] اسوؼیلی ٍ [1375 ،
یب ] اسوؼیلی ٍ ّوکبساى  .[ Smith,M.A.,etal.1995 ] ، [ Smith,M.A.1995 ] ، [1375 ،فْشست هشاخغ دس ایي
حبلت دس اًتْبی پبیبى ًبهِ ثِ صَست الفجبیی  ،دس دٍ ثخص هدضای هشاخغ فبسسی ٍ هشاخغ خبسخی اسائِ هی ضَد .
 -2رکش هشخغ دس هتي پبیبى ًبهِ ثِ صَست ضوبسُ ای اًدبم هی ضَد  .ایي ضوبسُ گزاسی هی ثبیستی ثب سػبیت تشتیت
اص ضوبسُ کَچک ثِ ثضسگ اص اثتذای هتي اًدبم ضَد  .ثِ ػٌَاى هثبل ] ٍ [2یب ] ٍ [7ٍ3ٍ2یب ] . [7-2فْشست
هٌبثغ دس ایي حبلت ثش حست ضوبسُ دس اًتْبی پبیبى ًبهِ دسج هی ضَد .
هثبل اص صَست اٍل :
[1] Ritchie , G.A., Short , K.C.and Davey, M.R.1991, Journal of Experimental Botany

,42:425,1557-1593
][2ثبلشی  ،ػجذالشضب  ،1376 ،هجبًی کطت ثبفت ّبی گیبّی(تشخوِ)  ،اًتطبسات داًطگبُ فشدٍسی.
هثبل اص صَست دٍم :
)[1] J.W.Smith , M.W.Rabo , J.Phy.Chem.98,3542 , (1996

][2هحوذ حسیي ػلیضادُ  ،فصل ًبهِ الوپیک  ،ضوبسُ 1378 ، 4ٍ3
 -3رکش ضوبسُ دسهتي ثشای هشاخغ هَسداستفبدُ ٍ دساًتْبی پبیبى ًبهِ ثِ صَست فْشست هٌبثغ الفجبیی یِ طَس هدضا ،
فبسسی ٍ خبسخی .
یادآوری مهم :داًطدَ هَظف است حذاکثش تب  2هبُ پس اص تبسیخ خلسِ دفبع ٍ ثب تبییذ کتجی اسبتیذ هحتشم ساٌّوب ،
داٍس ٍ هذیش گشٍُ ٍ هسئَل تحصیالت تکویلی  ،پبیبى ًبهِ خَد سا صحبفی کشدُ ٍ  3خلذ آى سا ثِ ّوشاُ  3حلمِ لَح
فطشدُ ( حبٍی کلیِ فبیل ّبی  ) Powerpoint , Pdf , Wordثِ تشتیت صیش تحَیل دّذ :
-1استبد ساٌّوب  -2استبد هطبٍس  -3کتبثخبًِ هؤسسِ
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