ضًابط تديیه پایان وامه کارشىاسی ارشد مًسسه غیراوتفاعی راهبرد شمال
ضشٍسی است کِ داًشجَیاى کلیِ ًکات صیش سا ٌّگام آهادُ ساصی ٍ تٌظین پایاى ًاهِ سػایت ًوایٌذ:

مشخصات کلی پایان نامه کارشناسی ارشذ
 -1جلذ پایاى ًاهِ تِ سًگ هشکی است:
 -2هشخصات سٍی جلذ هطاتك ًوًَِ 1
 -3صفحِ حاٍی جولِ تسن اهلل الشحوي الشحین
 -4هشخصات صفحِ اٍل هطاتك ًوًَِ 2
 -5تمذین پایاى ًاهِ( فمط دس یک صفحِ ٍ حذاکثش دس سِ سطش)
 -6تمذیش ٍ تشکش ( فمط دس یک صفحِ ،خالصِ ٍ هجول)
 -7فْشست هطالة
 -8فْشست جذاٍل( دس صَست ٍجَد)
 -9فْشست اشکال( دس صَست ٍجَد)
 -10فْشست ػالئن اختصاسی
 -11چکیذُ پایاى ًاهِ تِ فاسسی  +کلیذ ٍاطُ( فمط دس یک صفحِ ٍ هطاتك ًوًَِ )3
 -12چکیذُ پایاى ًاهِ تِ اًگلیسی +کلیذ ٍاطُ تِ اًگلیسی( فمط دس یک صفحِ ٍ هطاتك ًوًَِ )4
 -13پایاى ًاهِ تایذ داسای همذهِ ٍ فصلْای الصم تِ تفکیک تاشذ.سیاِّ هٌاتغ ٍ هشاجغ تِ ششحی کِ تؼذا رکش خَاّذ شذ ،دس اًتْای
پایاى ًاهِ هیآیذ.
ً -14تیجِ گیشی ًْایی ٍ پیشٌْادّای اداهِ کاس ،هی تَاًذ دس پایاى فصل تحث اضافِ شَد.
 -15دس لسوت ػطف پایاى ًاهِ( حاشیِ تیشًٍی حذ فاصل تیي پشت ٍ سٍی جلذ پایاى ًاهِ) دس ج ًام داًشجَ ،همطغ ٍ سال ضشٍسی
است.
 -16ضوائن :کلیِ ضوائن پس اص فْشست ،هٌاتغ ٍ هأخز اسائِ هیشًَذ .ضوائن هی تَاًٌذ شاهل تصاٍیش هماالت هٌتشش شذُ حاصل اص
پایاى ًاهِ ً ،مشِ ّا ... ،تاشذ.
 -17تصَیش صَستجلسِ دفاع اص پایاى ًاهِ ،دس آخشیي صفحِ پایاى ًاهِ هیآیذ.
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اطالعات تکمیلی بزای نگارش پایان نامه

عنوان :چَى ػٌاٍیي پایاى ًاهِ ّای تحصیلی دس تاًکْای اطالػاتی حفظ هی شَد ،الصم است ضوي سسا تَدى هختصش تاشذ.
نحوه تایپ :تایپ پایاى ًاهِ کاسشٌاسی اسشذ تایذ سٍی کاغز  A4صَست گیشدًَ .ع للن لَتَسً ،اصًیي ،صس ،تذس ٍ یا هؼادل آ ًْا دس ًشم افضاس
ّای  MICROSOFT WORDهی تَاًذ اًتخاب شَد .اًذاصُ للن پَیٌت  ٍ 12فاصلِ تیي سطشّا  1/5تاشذ.
چکیذه فارسی :فمط دس یک صفحِ( کادس هطاتك ًوًَِ ،)3حذاکثش  300کلوِ ،اًذاصُ للن پَیٌت ،12فاصلِ سطشّا  1تاشذ.
چکیذه انگلیسی :فمط دس یک صفحِ (کادس هطاتك ًوًَِ )4حذاکثش 300کلوِ ،اًذاصُ للن پَیٌت  ،12فاصلِ سطشّا  1تاشذ.
مزاجع :اًذاصُ للن پَیٌت  ،12فاصلِ سطشّا  1تاشذ.
کادر بنذی :کادس تٌذی صفحات پایاى ًاهِ تایذ یکساى تاشذ .فاصلِ ششٍع خطَط تا لثِ ساست صفحِ  3ساًتی هتش ،فاصلِ خطَط تا لثِ چپ 2
ساًتی هتش ،فاصلِ سطش اٍل تا لثِ تاالیی  ٍ 2/5تا لثِ پاییي  2ساًتی هتش است .توام ًوَداسّا ،جذاٍلً ،مشِ ّا ،شکلْا ٍ فْشستْا تایذ دس کادس
تاال گٌجاًیذُ شًَذ.
شماره گذاری صفحات :شواسُ تٌذی صفحات لثل اص همذهِ تِ صَست الفثای فاسسی است کِ اص صفحِ تؼذ اص ػٌَاى ششٍع هی شَد .اص
صفخِ اٍل همذهِ تا اًتْا ،تصَست ػذدی خَاّذ تَد .شواسُ صفحِ هی تَاًذ دس تاالی صفحِ ( ٍسط یا سوت چپ) ٍ یا دس پاییي صفحِ ( دس
ٍسط) دسج شَد.
شماره گذاری مطالب :هَضَع اصلی پایاى ًاهِ تِ چٌذ فصل ٍ ّش فصل هی تَاًذ تِ چٌذ تخش تمسین شَد .صفحِ اٍل ّش فصل تا دٍسطش
اص کادستٌذی تاالی صفحِ هشتَطِ آغاص شَد .ػٌَاى تخشْای ّش فصل تا یک سطش فاصلِ اص آخشیي سطش تخش لثلی ششٍع هی شَدّ .شیک اص
تخشْای ّش فصل تا شواسُ ّای فصل ٍ تخشی کِ تا یک خط فاصلِ ( ) -اص یکذیگش جذا شذُ اًذ ،هشخص هی شَد.ػذد سوت ساست تیاًگش
شواسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ شواسُ تخش هَسد ًظش است .دس صَستی کِ ّش تخش داسای صیشتخش تاشذ ،شواسُ ّش صیشتخش دس سوت چپ
ػذد فَق لشاس هی گیشد .تِ ػٌَاى هثال اگش « هذیشیت» سَهیي صیشتخش اص تخش چْاسم فصل دٍم تاشذ ،تصَست  3-4-2خَاّذ شذ.
شماره گذاری شکلها و عنوان بنذی آنها :شواسُ گزاسی شکلْا ٍ جذاٍل ًیض اص لاػذُ تاال تثؼیت هیکٌذ.تؼٌَاى هثال شکل ّشتن دس
فصل سَم تصَست شکل ًَ 8-3شتِ هی شَد .دلت شَد کِ شواسُ گزاسی جذٍلْا ٍ شکلْا هستمل اص یکذیگش است .ػٌَاى جذٍلْا دس تاالی
جذٍل ٍ ػٌَاى شکلْا ،دس صیش شکل آٍسدُ هی شَد.
شماره گذاری روابط و فزمولهاّ :ش ساتطِ ای کِ دس هتي تاشذ یا دٍ شواسُ کِ تا خط فاصلِ اص یکذیگش جذا هی شًَذ ،هشخص هی گشدد.
ػذد سوت ساست ،تیاًگش شواسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ ،شواسُ تشتیثی ساتطِ هَسد ًظش است .هثال دّویي فشهَل یا ساتطِ دس فصل اٍل تِ
صَست
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( ) 10 -1داخل پشاًتض ًَشتِ هی شَد.

پانوشت :هؼادل اًگلیسی ٍاصُ ّای جذیذ یا ًا هتذاٍل تِ صَست پاًَشت دس صفحِ هشتَطِ رکش شَد .شواسُ تِ فاسسی تا اًذاصُ پَیٌت  10دس
تاالی کلوِ ٍ دس پاًَشت تِ صَست التیي تا پَیٌت  11دسج شَد.
مزاجع و مآخذ :فْشست هٌاتغ  ،هشاجغ ٍ هآخز دس اًتْای پایاى ًاهِ تِ یکی اص دٍ صَست آٍسدُ هی شَد.
 -1رکش هشجغ دس هتي پایاى ًاهِ تصَست ًام ٍ سال ،اًجام هی گیشد .هثال ] اسوؼیلی ٍ ،[1375 ،یا ]اسوؼیلی ٍ ّوکاساى،[1375 ،
] ، [smith,M,1995فْشست هشاجغ دس ایي حالت دس اًتْای پایاى ًاهِ تصَست الفثایی ،دس دٍ تخش هجضای هشاجغ فاسسی ٍ
هشاجغ خاسجی اسائِ هی شَد.
 -2رکش هشجغ دس هتي پایاى ًاهِ تصَست شواسُ ای اًجام هیشَد .هثال] ٍ ،[2یا ] .[7 ٍ3 ٍ 2فْشست هٌاتغ دس ایي حالت تشحسة شواسُ
دس اًتْای پایاى ًاهِ دسج هی شَد.
هثال اص صَست اٍل:
1. Ritchie, G.,A.1991.Journal of Experimental Botany,42:425,1557-1593.
] [2تالشی ،ػثذالشضا ،1379 ،هثاًی کشت تافتْای گیاّی( تشجوِ) ،اًتشاسات داًشگاُ فشدٍسی.
هثال اص صَست دٍم:
)[1]J.W. smith, M,W,Rabo.J.phy.chem.98.3542(1996
] .[2هحوذ حسیي ػلیضادُ ،فصل ًاهِ الوپیک ،شواسُ .1378 ،4 ٍ 3
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