دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه
تحصیالت تکمیلی

حوزه معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت

1

مقدمه :

هر چند که ایاهین می ه ههی کیرشنیسه ررشهد ر رسهیه ههی یک هر
تخصص یر تمیم یرمشکده هی ررحد بر رسهی

یسه اررهلمه ههی

رباطه

بصارت نیسب ر اکنارخت تنظیم ه شهای ،بهی راه حهی بمنظهار رادهیی
همیهنگ بیش ر ر رس فییه رز ایشنهییرت فید تلدری رز رسیتید ح رم که یر
ز ین تدرا ایاین می ر رسیه ررصه شده رست ،را یس اررهلمه ک یر ررقع
شکه کهی ت ر یسه اررهلمه قیته

ه بیشهد ،بهرر تنظهیم ایاهین می ه ههی

کیرشنیس ررشد ر رسیه هی یک رر تخصص تهی شده رست.
لذا از مدیران محترم گرره ه رؤسای محترم دانشردد هر انتار د دادد،
نا دت ک فی دد دع یت مف د آن توسط دانشجوی ن داشته ب شند.

امور پژوهشی

2

دستورالعمل نگارش و تدوین پایاننامههای كارشناسیارشد ( )M.Sc. / M.A.و رساله دكتری ()Ph.D.
ب نظار همیهنگ بیش ر ر اکسینسیز ایاینمی هی ر رسیه هی یرمشدااین ،دستودالعمل ح ضر تنايم ه دع یت آن براي
کلّيه دانشجوی ن الزامی است .
الزم به ذکراست دد صودت عدم دع یت ند ت اصول نگ دش  ،کت بخ نه از ددی فت پ ی ن ن مه اکيدا معذهد خواهد بود.

توجه (:جهت دفاع از پایان نامه ،به ترتیب انجام مراحل زیر ضروری است:
دریافت فرم درخواست دفاع از پایان نامه
پایان نامه توسط کارشناس کتابخانه

اخذ کد پایان نامه

اخذ تائیدیه میزان همپوشانی

اخذ مجوز دفاع ،از واحد پژوهش الزامی می باشد ).

كلیات :
ب نظار سهاهت طیهل ایاین می ای رسیه ضرررتیً الزم رست ضم فررهم آررین تنیسب ر ربط طییل

فیهیم ر لیم

اری بحه

یر

ماش یر بی اکداگر  ،یر کتی صفحیت مکیت یس ار ر قارعد مشیم گذرر رعیات شهده ر رز به کهیربرین ررهه ههی یشهارر ر بیگیمه
خاییرر شای ر چنیمچ ررهه هیا
بریه

شای  ،ح میً

ثه میم ر میم خیماریگ رفرری ای کتمیت ک رفرری رز آن لیم

لدی رر رس نییط

ممیاند  ،ب کهیر

بیاست رر آن ررهه ای میم خیرج بی ممیی عدی شمیره گهذرر ر لهیی رمگتیسه آن یر لاهه همهین صهفح

بصارت زارمااس لکر شای .عالره بر آن الزم رست ب ارری زار یقیقیً تاج ر طیبق آن عمه گریی:
الف) مشخصات ظاهری پایان نامه

 -1کتی طیهب ر ندرجیت ایاینمی ای رسیه رهزر یَ

بیاست بی برمی  Word 2010تیاپ ر حررف چین شای.

 -2ربلیی کیغذ اری رس فییه بیاد ( A4 )22/7*21بیشد.
رز هم  singleبایه ر حیشی ررست  ،چپ  ،بیال ر ایای ب ترتیب برربر بی 3/5 ، 2/5 ، 3/5ر  3سیم یم ر بیشد

 -3فیصت خطاط
یر م ید عرض

ر خارهد بای.

 15سیم

 -4برر تیاپ بخش هی

خ تف ایاین می رز قتم هی زار رس فییه شای:
نوع متن
فیرس

نوع قلم
ب  -هاتا

میزک

اندازه
14

تی رهی رصت

بی–لوتوس سي ()Bold

11

تی رهی فرع

لوتوس سي

14

عنارن چکیده فیرس

لوتوس سي

11

چکیده فیرس
عنارن چکیده رمگتیس
چکیده رمگتیس

هاتا

)Times New Roman(Abstract

14

Times New Roman

12

فهرست نیبع فیرس /عرب
فهرست نیبع رمگتیس
ایررق هی

هاتا

میزک

Times New Roman
ب  -هاتا

فصه هی ( رر  ،یرم ،سام)...
جدرر ر زار مااس جدرر

میزک

14

میزک

بی -تيتر
ب  -هاتا

3

میزک

12
12
11
31
11

ب :نوع جنس و رنگ جلد :
.1

جتد ایاین می رز ماع گیهینگار بیشد ک عینیً طیهب ممام ندرج یر صفح رر جتد زرکاب شای.

 .2رمگ جتد ایاینمی بر رسی

یرمشکدههی ب قررر زار رست:

یرمشکده عتام رمسیم

 .............................قر ز

یرمشکده عتام ایا

 ................................آب

یرمشکده عتام کشیررز

 ................................سیز

یرمشکده دارات ر حسیبدرر

................................طاس

یرمشکده فن

 ..............................سر ر

تبصره :یر کتی ایاینمی هی تحصیت ر رسیه هی عالره بر ندرجیت رر جتد ک ب زبین فیرس رست ،الزم رست کتّی
ندرجیت ( طیق ممام ایاست) ب زبین رمگتیس میز یر اشت جتد طالکاب شای.
تذكر :براي دشتهه ي علوم انس نی دد مقطع ک دشن سیادشد تنه از حرهف ) (M.A.مخفف هاژ Master of
 Artه براي س یر دشتهه ازحرهف ) (M.Sc.مخفف هاژ  Master of Scienceاستف د شود.
پ  :پیکره اصلی پایان نامه:
.1

رر جتد ( طیبق فرم رس یمدرری شرح رر جتد –یر ایاست آ ده رست )

 .2صفح آس ر (کیغذ سفید )A4
 .3صفح بسم رهلل رهرحم رهرحیم ( فر ت بسم....رهرحم رهرحیم رز هحیظ فامت ر سیاز یمند ممام ایاست بایه اشت آن سفید
بیشد)
.4

صفح عنارن (عینیً طیبق شرح رر جتد( اشت آن سفید) )

 .5صفح صارتدتس یفیع ک

بیاست ب ر ضی

رباط برسد( .ممام فرم یر رم هی همی فیاه اجای رست)

سؤرهی

 .1صفح تلهدمی رصیهت ایاینمی (اشت سفید)
 .7صفح تقدام ب  ( :یر صارت مییز ر فقط یر اک صفح خالص شای) (اشت سفید)
.8

صفح تقدار ر تشکر (یر را صفح رز هم رفرریاک یر تدرا رسیه ای ایاین می ،اژرهشگر رر ایر ممایه رمد تشکر

شای

) (اشت سفید)
.2

فهرست طیهب (بشرح ندرج یر آهیام ممام تدرا شده ،فهرست جدرر  ،ممایررهی  ،شکه هی یر صفحیت جدرگیم ماش

شای) (-یر رر ارانت گرف شای).
 .11چکیده فیرس ( چکیده یر اک پ داگراف پيوسته ر حدرکثر دد  ۰۲خط مگیرش شده ر رفلی ب گذشته سوم شخص ماش شای،

همچنی کتید ررهه هی قید گریی)( -اشت سفید)
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 :11فصول پ ی ن ن مه:
الزم رست ایاینمی

یر انج فصه ر هر فصه میز لماالً یررر چند بخش بیشد ( .كلیه متن پایان نامه الزاما باید دورو پرینتت

گرفته شود)

 .1فصه رر ( قد )
 .2فصه یرم ( ررر نیبع /ایشین تحقیق)
 .3فصه سام (ررش رجرر تحقیق /اری ر ررشهی)
 .4فصه چهیرم (تدزا ر تحتیه یریه هی ر ایف هی تحقیق)
 .5فصه اندم ( بح  ،م ید گیر ر ایشنهییهی)

 :1۰من بع
حررف رهفیی بدرن شمیره گذرر  ،شیب ایاست ماش شای.

رب در فهرست نیبع فیرس ر سپس نیبع رمگتیس بررسی

(فهرست نیبع ر أخذ ،شی ه صارت یقیق ر کی ه هم ررجل رست ک یر

ایاین می ب آمهی رس نیی شده رست).

 -11ایاست هی ر ضمیئم (شی ه برخ جدر هی  ،ممایررهی ،شکه هی ،تست هی رارسشنی هی خای سیخ ر برمی هی ررایم ر )..
 -11چکیده رمگتیس تحت عنارن ()Abstract
 -15عی شرح اشت جتد ک یر صفح آخر ب زبین رمگتیس یرج

شای.

 -11شرح اشت جتد ( طیبق فرم رس یمدرری-رمگتیس )

 -11عطف ایاین می

رز بیال ب ایای شی ه :آرم یرمشگیه ،عنارن ایاین می  ،میم ر میم خیماریگ یرمشدا ،یه ر سی تحصیت .

 -11ایاین می یرمشدااین رش هی زبین رمگتیس

بیاست ب رمگتیس ماش شای.

ج :شماره گذاری فصل و بخش ها :



صفحیت " بسم رهلل رهرحم رهرحیم " ر "عنارن " " ،صارتدتس تصااب ایاین می " " ،تشکر ر قدریرم "ر" تقدام ب  " ..شمیره
گذرر مم شای ر اشت سفید خارهد بای.




صفحیت " فهرست هی " بی حررف رهفیی فیرس (رهف  ،ب ،ج ) ... ،شمیره گذرر شای .
سیار صفحیت رز چکیده شمیره گذرر
آرریه شده رفیقد شمیره

شامد بی لکر رانک شمیره چکیده ( )1ثیت مم شای ر اس رز چکیده صفح فصه رر

بیشد .شمیره گذرر رز صفح  3رمدیم شده  ،الزم رست شمیره صفحیت یر رسط ر ایای صفح قررر

گیری.


صفحه اهل هر فصل ب ید از خط پنجم شرهع شود.



هر پ داگراف ب ف صله  1س نتی متر از ح شيه صفحه( یک  ) Tabآغ ز می شود.



هر اک رز بخشهی هر فصه بی یر شمیره ک بی خط تیره رز اکداگر جدر شده رمد ،شخص یگریی .عدی سمت ررست بییمگر شمیره



فصه ر عدی سمت چپ شمیره ترتیب بخش اری مظر رست  ،ثال فصه یر بخش چهیر(.)-4-2
یر صارت ک اک بخش یررر زاربخش بیشد ،شمیره هر زاربخش یر سمت چپ شمیره ذکار قررر یگیری ،ثال ( )3-4-2الن
زاربخش سام رز بخش چهیرم فصه یرم.



فیصت هر ایررگررف بی ایررگررف بلد  ،همچنی فیصت هر تی ر بی

5

برربر فیصت لماه بی  2سطر ( )1 space

بیشد.



شماره گذاری شکل ها  ،جدول ها  ،نمودار و نقشه ها

شمیره گذرر شکه هی ،جدر هی  ،ممایررهی ر مقش هی ب صارت ثال (شکه  )11-3الن یهمی شکه یر فصه سام ماش


شم د گذادي پيوست ه

ایاست هی ایاین می بی حررف رهفیی فیرس می گذرر

شامد .شکه هی ر جدر هی

اجای یر هر ایاست  ،بی تاج به ایاسهت

رباط شمیره گذرر خارهد شد .ب عنارن ثی  :سا ی جدر یر ایاست" ب" ب را صارت ماش


شای.

شای(جدر ب)3-

شم د گذادي دابطه ه ه فرمول ه

هر رربط یر

ایاین می  ،بی یر شمیره ک بی خط فیصت رز اکداگر جدر

شامد  ،شخص

شای .عدی سمت ررست بییمگر شمیره

فصه ر عدی سمت چپ  ،شمیره اری مظر رست .ثالً هش می رربط یر فصه چهیرم ب صارت ( )8 -4ماش

شای.

چ :فرمت جدول و نمودار ها



جدر هی بی قتم  B Lotusیر سیاز  11ماش شده ر رطالعیت رباط ب جدر بی سیاز  11یر بیال آن ( یمند ممام زار) ماشه
شای .طرح جدر میز بیاد بصارت زار ،فیقد خطاط بینیبین بیشد.
رطالعیت رباط ب ممایرر میز یر ایای ممایرر ر بی سیاز  11ماش

شای.

جدر  -3-3ترکیییت شیمییا سیا
خصاصیت

تیی ی ()B1

مییسی ()B3

قدرر

32/3

411

ایم اتنیک

خیهص.
را ی ی ()B6

را ی ی E

رسید
53

85

12/12

ه :شیوه ذكر منابع
 -1فهرست منابع:
قصای رز یرج فهرست نیبع ر أخذ  ،تهی ر تدرا صارت کی ه ر یقیق تمیم نیبع ر یخذ رست ک یر

ایاین می ب آمههی رسه نیی

شده رست ر ب عییرت یاگر هدف آمست ک بدا رسیت یزرن تهالش ر کنکهیش اژرهشهگر یر بررسه ر رسه فییه رز نهیبع گامهیگان
شخص شده  ،ضم رعیات حقاق سیار اهفین ر مااسندگین ،ر کین یس رس خارمنده ب نیبع فررهم شای.
یر نیبع مااس  ،رب در نیبع فیرس ر سپس نیبع رمگتیس ب ترتیب بر رسی

حررف رهفیی ر بی رس فییه رز  Bulletمشیم گذرر شای.

قالب كلی تنظیم اطالعات مربوط به فهرست منابع به صورت زیر است :
* دد صودتی که من بع ف دسی ب شد:


ک یب  :میم خیماریگ مااسنده ،میم مااسنده  ،سی مشر  ،عنارن ک یب  ،شمیره جتد  ،مابت چیپ  ،حه رم شیر ،میشر .

بلنارن ثی :
رهارم  ،سید هد  ، 1374 ،دارات عما

 ،چیپ یرم  ،تهررن  ،مشرم .

6

تاضیح رانک چنیمچ ک یب ترجم بیشد  ،بلد رز لکر " عنارن ک یب " میم رجم لکر

شای .

بلنارن ممام :
گرافی ، 1381،رف یر سیز یم  .ترجم سید هد رهارم ر غال رضی لمیرزریه  ،چیپ اندم  ،رم شیررت رررراد.


دد صودت استف د از مجله :

میم خیماریگ مااسنده  ،میم مااسنده  ،سی مشر  ،عنارن قیه  ،میم دت  ،شمیره  ،یرره ر صفح .
* دد صودتی که من بع انگليسی ب شد :

رز قتم  Times New Romansبی رمدرزه فامت  12رس فییه شای.



یر صارت رس فییه رز ک یب  ،نیبع مااس

ب ترتیب ر رز چپ ب ررست شی ه:

میم خیماریگ مااسنده  ،میم مااسنده  ،سی رم شیر  ،عنارن ک یب  ،صفح  ،حه رم شیر ،میشر .
١. Alber, J. L., Jones, S. M., & Cohen, J. (2000). The impact of poverty on the mental health and
development of very young children. In C.H. Zeanah, Jr. (Ed.), Handbook of infant mental health (2nd
ed.), (pp. 113-128). New York, NY: Guilford Press.



دت  :میم خیماریگ مااسنده  ،میم مااسنده  ،سی رم شیر  ،عنارن قیه  ،میم دت (را یهیک ماش شای)  ،شمیره دت  ،یرره  ،شمیره
صفح .

ب عنارن ثی :
١. Aviles, A. M., Anderson, T. R., & Davila, E. R. (2005). Child and adolescent social-emotional
development within the context of school. Child and Adolescent Mental Health, 11(1), 32-39.

 -2روش مأخذ دهی :
الزم رست برر یرین أخذ رز شیاه "یررن ن " بشرح زار رس فییه شای:
*من بع ف دسی :
یر رم هی

طتب اری مظر ر یرخه اررم ز ب ترتیب " :میم خیماریگ مااسنده  ،سی چیپ " یرج

شای.

برر رش هی عتام رمسیم "میم خیماریگ مااسنده  ،سی چیپ  ،شمیره صفح ای صفحیت " میز یرج

گریی.

بلنارن ثی ( :یعیئ .)145،1372،
یر صارتیک رز ک یب ای قیه ترجم شده ر رس فییه شده بیشد ،

بیاست میم خیماریگ مااسنده ای مااسندگین (حدرکثر  2مااسهنده )

ب زبین فیرس بدرن رشیره بنیم رجم لکر شای.
بلنارن ممام  :برر

نیل بی اک مااسنده (رربینز )1381،برر

نیل بی  2مااسنده (کارم ز ر رریرمه ) 1218،

ر یر صارتیک ک یب ای قیه ترجم شده ب فیرس بیش رز  2مفر مااسنده یرش بیشد،

بیاست تنهی میم خهیماریگ مااسهنده رر (مه

رجم ) ر بدمیی آن عییرت " ر یاگررن " لکر شای :
( ................ر یاگررن  ،سی چیپ ترجم ک یب یر راررن  ،شمیره صفح ای صفحیت )
بلنارن ثی ( :تا ی

ر یاگررن )58 ، 1381،

*من بع انگليسی :
یر صارتیک رز ک یب ای قیه ب زبین رصت رس فییه شای،

بیاست ب ترتیب ر رز چپ ب ررست میم خیماریگ مااسنده ای مااسندگین

(حدرکثر  2مفر )  ،سی چیپ بصارت رمگتیس لکر شای .
بلنارن ثی :



برر

نیل بی اک مااسنده ) Robbins,2001(:

برر

نیل بی  2مااسنده ) Stoner& Friman,2002( :
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یر ارری ک ک یب ای قیه ب زبین رصت  ،یررر بیش رز  2مااسنده بیشد  ،بیاد تنهی میم خیماریگ مفر رر لکر شهده ر سهپس رز ررهه
( ) et.al.رس فییه شای :
بلنارن ثی )Thomson, et.al.,2002( :


یر رش هی علومانس نی ه مدیریتکش هدزي به ر رست برر اکپیرچ باین یر نیع مااس رز ررش ( APAرمدم
رررن شنیس آ راکی) رس فییه شای.



یر رفرمس مااس ب ررش  APAیر صارت ک عی

رز جیا مقه قا شای ،بیاس

صهفح طتهب هاری مظهر یر نهیبع

گندیمده شای .یمند:

پیوست ها و ضمائم
ایاست هی شی ه شکه هی  ،جدر هی  ،ممایررهی ر مقش رای عکس هیا رست ک یر

آرریه مشده  ،یر آخرا صفح فصه آخر قررر

گیرمد .چنیمچ تلدری آمهی زایی بیشد یییاست فهرست آمهی تهی ر یر بخش آخر " فهرست طیهب " ایاین می ای رسیه یرج گریی.


چنیمچ ضمیئم ر ایاست هی بزرگ ر رز صفحیت رصت ایاین می بیشند بی رس فییه رز یس گیه ف هاکپ ههی
رس یمدرری شده ر یر صارتیک

بیاست بلض رز آمهی بزرگ تر رز برگ  A4بیشند ،

خیرج مشده ر ترجیحیً یررن جیی ( یمند ایکت ) ک یر صفح جتد تلیی


خصهاک ،کاچهک ر

بیاست بنحا تی شامد ک رز قهیب جتهد

شای قررر گیرمد.

چکیده به زبان انگلیسی (: ) Abstract

الزم رست خالص ایاین می ای رسیه حدرکثر تی  411-311کتم ر یر اک صفح تهی ر تدرا شده ر یر صفح آخر قررر گیری.
شرح پشت جلد به زبان انگلیسی :
شرح اشت جتد ک ب زبین رمگتیس تهی



شای  ،عینیً طیهب ترجم شده شرح رر جتد رست  .عنیرا رس یی ررهنمهی ر شهیرر یر

ایاین می کیرشنیس ررشد ر رسیه یک ر تخصص بشرح زار

بیشد :

برر ایاین می کیرشنیس ررشد ر یک ر  :رس یی ررهنمی ر ای رسیتید ررهنمی  )Supervisor):ر
رس یی شیرر ( ) Advisorماش شای.

شرح روی جلد :
* رر جتد ب ترتیب ارری ر عییرتهی زار یرج
 .1آرم یرمشگیه آزری رسال

گریی:

(ترجیحیً یر ربلیی  cm 2/5یر ) cm 3

 .2یرمشگیه آزری رسال
 .3ررحد ............
 .4میم یرمشکده ر میم گرره آ ازش

رباط

 .5عییرت (ایاین می برر یرایفت یرج کیرشنیس ررشد"  " M.Aای "" M.Scر رسیه برر یک ر ) Ph.D
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.1کتم " رش " ر " گرراش "(میم گرراش تحصیت )
.7کتم  :عنوان
..8عییرت ایاین می ای رسیه
.2عییرت " :رس ییررهنمی "
.11میم ر میم خیماریگ  :رس یی ررهنمی
.11رس یی ای رس ییرن شیرر
.12میم رس یی ای رس ییرن شیرر
.13کتم " :مگیرمده "
.14میم ر میم خیماریگ مگیرمده
.15سی تحصیت ( یه یفیع ایاین می بی تاج ب میمسی تحصیت )
توجه :
.1

حررف"  " M.Aخفف عییرت  Master of Artبرر رش هی عتام رمسیم ر

.2

" " M.Scخفف عییرت  Master of Science :برر رش هی غیر عتام رمسیم کیرشنیس ررشد ر

.3

 Ph.Dخفف عییرت  Philosophy of Doctor :برر یک ر تخصص رس فییه

.4

عطف ایاین می

شای .

رز بیال ب ایای شی ه آرم یرمشگیه ،خالص ر رز عنارن  ،میم مگیرمده ر سی تحصیت

 .5دانشدد ه به انگليسی به قراد زیر نوشته می شود:
دانشکده علوم انسانی :
دانشکده مدیریت و حسابداری :
دانشکده کشاورزی:
دانشکده علوم پایه:
مجتمع علوم پزشکی:
مجتمع فنی – مهندسی:

Faculty of Humanities
Faculty of Management and Accounting
Faculty of Agriculture
Faculty of Basic Sciences
Medical Sciences Complex
Technical and Engineering Complex

آلبوم نمونه ها

9

بیشد.

هاحد دشت

(نوشته دهي جلد زدکوب ب شد)
دانشگاه آزاد اسالمی()B titr16

واحد )BTitr14( ......
دانشکده)BTitr14 (..........
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد ()B Titr14
رشته...........:

گرایش) B Titr14.(…............:

عنوان B Titr16:
B Titr18.......................................................

استاد راهنماB Titr16.
B Titr18: ........................
( در صورت داشتن استاد مشاور) استاد مشاورB Titr16. :
B Titr18: .......................

نگارنده )BTitr16(:
)BTitr18( ...............................

(ماه/سال) ()BTitr12
11

11

دانشگاه آزاد اسالمی()B titr16

واحد )BTitr14( ......
دانشکده)BTitr14 (..........
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد ()B Titr14
رشته...........:

گرایش) B Titr14.(…............:

عنوان B Titr16:
B Titr18.......................................................

استاد راهنماB Titr16.
B Titr18: ........................
استاد مشاورB Titr16. :
B Titr18: .......................

نگارنده )BTitr16(:
)BTitr18( ...............................

(ماه-سال) ()BTitr12

صورتجلسه دفاع:

تعهد نامه اصالت پایان نامه كارشناسی ارشد
دانش آموخته مقطع ک دشن سی ادشد ن پيوسته به شرم د دانشرجویی

اینج نب

که دد ت دیخ

دد دشته
از پ ی ن ن مه خود تحت عنوان :
ب کسب نمر

ه ددجه

دف ع نمود ام بدینوسيله متعهد می شوم:

 -1این پ ی ن ن مه ح صل تحقيق ه پژههش انج م شد توسرط اینج نرب برود ه دد مرواددي کره از
دست هدده ي علمی ه پژههشی دیگران (اعم از پ ی ن ن مه ،کت ب ،مق له ه )...استف د نمرود ام  ،مطر بق
ضوابط ه دهیه ه ي موجود  ،ن م منبع مودد استف د ه س یر مشخص ت آن دا دد فهرسرت ذکرر ه دد
کرد ام.
 -۰این پ ی ن ن مه قبالً براي ددی فت هيچ مددک تحصيلی (هم سطح ،پ یين ترر یر بر التر )دد سر یر
دانشگ هه ه موسس ت آموزش ع لی ادائه نشد است.
 -1چن نچه بعد از فراغت ازتحصيل  ،قصد استف د ه هر گونه بهر بردادي اعم از چ پ کت ب،
ثبت اختراع ه  ....از این پ ی ن ن مه داشته ب شم  ،از حوز مع هنت پژههشی هاحد مجوزه ي مربوطه دا اخذ
نم یم.
-1

چن نچه دد هر مقطع زم نی خالف موادد فوق ث بت شود  ،عواقب ن شی از آن دا بپذیرم ه هاحرد

دانشگ هی مج ز است ب اینج نب مط بق ضوابط ه مقردات دفت د نمرود ه دد صرودت ابطر ل مرددک
تحصيلی ام هيچگونه ادع یی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء

تقدیر و تشکر:

تقدیم به :

فهرست مطالب
صفحه

عنوان

فصل دوم ( :مرور ی بر ادبیات و پیشینه تحقیق)
1-۰
۰-۰
1-۰
.
.

مقدمه
شن خت موضوع..................................................................
مرهد من بع .........................................................................

فصل سوم  :روش اجرای تحقیق و یا مواد و روش ها
1-1
۰-1
1-1
1-1
5-1
1-1

مقدمهدهش تحقيق ....................................................................................ج معه آم دي.....................................................................................حجم نمونه ه دهش انداز گيري.......................................................ابزاد جمع آهدي اطالع ت ...............................................................-دهش تجزیه ه تحليل داد ه ..........................................................

فصل چهارم  :تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
..................................................................................................... 1-1
...................................................................................................... ۰-1
فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
براي دشته ه ي معم دي)
- 1-5بحث ه نتيجه گيري ی ( فرآیند طراحی
- ۰-5پيشنه ده ....................................................................................
پيشنه ده ي ح صل از تحقيقپيشنه ده ي ج نبیچديد انگليسی  (.ب فونت  .Times new Romanهس یز1۰ن زک)..

أ

توجه :تعداد فصول پ ی ن ن مه متن سب ب گستردگی موضوع می تواند متغير ب شد.ام الزم به ذکر است که آخرین فصل پ ی ن ن مه ب ید به نتيجه گيري محدهدیته ي پژههشی ه پيشنه دات اختص ص داد شود.

چکیده
فصل اول :
مقدمه
1-1
بي ن مسئله ...............................................................................
۰-1
هدفه ي تحقيق ........................................................................
1-1
اهميت موضوع تحقيق ه انگيزش انتخ ب آن............................
1-1
سواالت ه فرضيه ه ي تحقيق ..................................................
5-1
 سواالت تحقيق
 فرضيه ه ي تحقيق
مدل تحقيق .............................................................................
1-1
تع دیف عملي تی متغيره ه هاژ ه ي کليدي ...........................
1-1
.
.
.
.

فهرست جدول ها

صفحه

عنوان

- 1-1جدهل ...................................................................................................................................................................
- ۰-1جدهل ...................................................................................................................................................................
- 1-1جدهل ...................................................................................................................................................................
- 1-۰جدهل ...................................................................................................................................................................
- ۰-۰جدهل ...................................................................................................................................................................
- 1-1جدهل ...................................................................................................................................................................
- ۰-1جدهل ...................................................................................................................................................................
- 1-1جدهل ...................................................................................................................................................................
- ۰-1جدهل ...................................................................................................................................................................

ب

فهرست نمودارها

صفحه

عنوان

- 1-1نموداد ...................................................................................................................................................................
- ۰-1نموداد ...................................................................................................................................................................
- 1-۰نموداد ...................................................................................................................................................................
- 1-1نموداد ...................................................................................................................................................................
- ۰-1نموداد ...................................................................................................................................................................
- 1-1نموداد ...................................................................................................................................................................

ج

فهرست شکل ها

صفحه

عنوان

- 1-1شدل ...................................................................................................................................................................
- ۰-1شدل ...................................................................................................................................................................
- 1-۰شدل ...................................................................................................................................................................
- ۰-۰شدل ...................................................................................................................................................................
- 1-1شدل ...................................................................................................................................................................
- ۰-1شدل ...................................................................................................................................................................
- 1-1شدل ...................................................................................................................................................................

د

فهرست نقشه ها
صفحه

عنوان

 - 1-1نقشه ...................................................................................................................................................................
 – ۰-1نقشه ...................................................................................................................................................................
 - 1-1نقشه ...................................................................................................................................................................
 - 1-۰نقشه ...................................................................................................................................................................
 - 1-1نقشه ...................................................................................................................................................................
 - 1-1نقشه ...................................................................................................................................................................

ه

چکیده (فیرس ) ب – هاتا
چکیده ب -هاتا

ضخیم 11

میزک 14

1

فصل اول
مقدمه

2

فصل دوم

مروری بر ادبیات
و
پیشینه تحقیق

3

فصل سوم
مواد و روش ها
یا

(روش اجرای تحقیق

4

برای رشته معماری)

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
و
یافته های تحقیق

5

فصل پنجم
بحث
و
نتیجه گیری
و
پیشنهادها

6

منابع

7

منابع :
شای)

) نیبع فیرس ر رمگتیس بر رسی

حررف رهفیی ر بدرن شمیره گذرر

یمند ممام زار ماش



احمدي  ،ن ، 1111،فيزیولوژي گي هی ،تهران  ،مرکز نشر دانشگ هی



دنجبر  ،ع.م  ، 1111 ، .اثر ف صله ددیف ه تراکم بوته بر عملدرد ه اجزاي عملدرد دانه ده دقم سوی  ،مجله
علوم کش هدزي ایران  ،جلد  ، 11شم د ه ي 1ه ،۰ص ۰1ت .1۲



عرشی  ،ي .ه جعفري  ،م  ، 1111 ، .گزادش بردسی آفت بگردان  ،موسسه تحقيق ت اصالح ه تهيه نه ل ه بذد
کر  ،بخش تحقيق ت دانه ه ي دهغنی .



ک مرانی ،د  ، 1111، .ادزی بی عملدرد ه ش خص ه ي دشد ده دقم سوی دد ده منطقه لودک –نجف آب د ه
چه د تخته شهر کرد  ،پ ی ن ن مه ک دشن سی ادشد زداعت  ،دانشگ صنعتی اصفه ن  ،دانشدد کش هدزي ،
ص  ۰۲ت . 5۲

Folk,R.L.,1954,The Distinction Between Grain Size & Mineral Composition
in Sedimetary Rock Nomenclature,J.Geol.,8,62,pp:399-359



Hunt,R.,1982,Plant Growth Curve,The Functional Approach
Growth Analysis Edward Arnold Pub.,London U.K.,pp:248-251



Plant

to
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پیوست ها :

9

)Abstract: (14

شامل  :اهداف  ،روش ها  ،محتوای اصلی  ،نتایج حاصله و كلید واژه می باشد.

که بصودت چپ چين بر فونرت  Times New Romanه سهیاز  12نوشرته دد صرح فی گذاشرته
می شود.

11
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