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در بخشهایی که تیتر وجود دارد باید به اندازه  5کاراکتر فاصله از ابتدای جمله باشد
چكيده

متون انگلیسی درون متن با قلم  Times new romanبا اندازه  22نگارش شوند

---در یک صفحه  A4و در یک پاراگراف و در  250تا  000کلمه ،خالصهای از کل تحقیق بگونهایآورده شود که قابلیت جایگزینی کل تحقیق را داشته باشد .استفاده از مراجع در چکیده مجاز نیست.
چکیده در اصطالح دانش اطالع رسانی ،و به خالصهای از یک نوشته اطالق میشود که شامل فشردة
تمام مطالب مهم یا فشردة قسمتهای ویژه یا فهرستی از محتوای آن نوشته باشد مراد از چکیده در
پایاننامه ،کمک به خواننده تا ضرورت یا عدم ضرورت مطالعه تمام پایاننامه را دریابد و از همه مباحث
پایاننامه تصویری به دست آورد .چکیده باید کامالً خودکفا ( )Self-containedباشد .از ذکر مثال،
توضیح مفهومی و ذکر منابع در چکیده خودداری گردد .جمله اول چکیده معموالً بسط عنوان میباشد و
در جمله دوم ضرورت و دلیل انجام کار گفته میشود .در جمالت بعدی تئوری مسئله (فرمولبندی
مسئله ویا مدلسازی) و روش حل آن گفته میشود .چنانچه نوآوری خاصی در تئوری مسئله و یا روش
حل آن داشتهاید آن را حتماً ذکر کنید .بهرحال هر نکتهای که تحقیق حاضر را متمایز مینماید ذکر گردد.
شبکه مورد مطالعه و یا نمونه مورد مطالعه بهمراه نام نرمافزاری که پیادهسازی و یا شبیهسازی در آن
انجام شده است نیز ذکر میگردد .در انتها نتایج کلیدی حاصل از پایاننامه و در صورت لزوم توصیهها
ذکر میگردد .با توجه به توضیحات داده شده ،به هیچ عنوان از مطالب مقدمه پایاننامه خود برای چکیده
استفاده نکنید .تعداد کسانی که چکیدة یک مقاله را میخوانند معموالً بسیار بیشتر از کسانی است که کل
آن را میخوانند ،پس در تهیة آن دقت کنید.
واژههای کلیدی با یک سطر فاصله از متن چکیده
واژه هاي كليدي  :جایابی بهینه ،پخش بار بهینه ،تولید پراکنده ،ادوات  ،FACTSپایداری سیستمهای قدرت

ضخيم ( ) B

نازك

واژههای کلیدی باقلم  2 lotusاندازه  22ضخیم

توضيحات :چكيده انگليسي و فارسي بايد به صورت يك پاراگراف بلند بوده و فضاي خالي در آن نباشد و همیشه
با افعال گذشته نوشته میشود و در این بخش ارجاع دهی به هیچ عنوان صورت نپذیرد.
چکیده در پایان نامه بین  250 – 000کلمه میباشد در صورت نیاز نباید بیشتر از یک صفحه باشد.
تعداد کلمات کلیدی بین  0 - 5میباشند که بوسیله کاما (  ) ،از یکدیگر جدا میشوند و نشانگر مباحث
مهم مطرح در پایان نامه است.

فاصله از سربرگ 0سانتی متر

ابتدای هر فصل به اندازه  5سطر از سر برگ فاصله داده شود

تيترها با قلم  2 lotusبا اندازه  14ضخيم
متن پايان نامه با اندازه  – 14قلم  2 lotusنازك
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تعداد خطوط در هر صفحه 22 :سطر

4

فاصله دو خط متوالي1.2 :

 5فصل دوم :پيشينه تحقيق
 -2-1بررسي اثر بقاياي گياه ماش در توليدات ذرت
فاصله ازراست  3سانتي متر

فاصله از چپ 2سانتی متر

عملکرد ذرت عبارتست از تعداد دانه تولید شده در واحد سططح در وزن تطک دانطه .از بطین ایطن دو
عامل ،وزن دانه تقریباً است ( موریس . ) 2992 ،1تطراکم مطلطوج جهطت دسطتیابی بطه حطداکثر عملکطرد
اقتصادی بستگی به ژنوتیپ ،فواصل بین ردیف ،تولید ،آج و مواد غطذایی قابطل اسطتفاده در خطاا دارد
( فالکونر2و همکاران .) 2990 ،تراکم اپتیمم در به عوامل متعددی از قبیل نطوع مصطرف ،خصوصطیات و
صفات ارقام و شرایط اقلیمی بستگی دارد ( دست بری و همکاران .) 2090 ،کاهش عملکطرد تطک بوتطه
بواسطه افزایش تراکم بوته به بیش از حد مطلوج در سطوح اولیه با افزایش تعداد بوته در واحطد سططح
قابل جبران می باشد ،این روند با افزایش بیشتر تعداد بوته در واحد سطح قادر به ایفطای نقطش جبرانطی
خود نمیباشد ( یوسفی آذر و رضایی .) 2031 ،واکنش ذرت به افزایش و یا کاهش تراکم از حد مطلوج
خود در مزرعه قویتر از سایر گیاهان وجینی ماننطد چنندرقنطد ،سطویا اسطت ( فرنانطدز .) 2992،0ایطن
واکنش به دلیل تنییراتی است که در اجزاء محصول بوجود میآید ( ناسترند.) 2002 ،
براي ارجاع دهي اصطالحات و يا مراجع انگليسي در متن پايان نامه الزم است مراجع التين با تلفظ فارسيي نوشيته
شده و نمونههاي التين آنها به صورت زير نويس آورده شود .اسامي و يا اصطالحات كه به صورت زير نويس نوشته
مي شوند در صورتي كه بيش از يكبار در متن پايان نامه ذكر شوند فقط يكبار به صورت زير نويس آورده ميشيوند.
هر صفحه به طور جداگانه شماره گذاري خواهد شد.

فاصله از پائین  2/5سانتی متر
1

- Moris
- Falconer et al
3 - Fernandez
2

شماره هاي تیترها با خود تیترها بوسیله خط فاصله از هم جدا شوند

 1-2تحقيقات انجام شده بر روي فرآيند مدلسازي
مدلسازی رفتار خشک شدن محصوالت مختلف کشاورزی اغلب نیاز به روشهای آماری برای
استخراج مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متنیرها دارد .مدلهای خطی و غیر خطی ابطزار بسطیار مهمطی
برای به دست آوردن رابطه بین متنیرهای مختلف خشک کردن است ( کالرا و همکاران.)2932 ،2

میتوان چنین نتیجه گرفت منحنیهای هم دما در نقاط مختلفی وجود دارند.
فاصله شکل ها از متون باال و
متون فارسی درون شکل با قلم

پائین به اندازه یک سطر فاصله

اثر تراکم بر عملکرد دانه

 2 lotusبا اندازه  20و متون

داشته باشند
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شکلها و نمودارها با قلم
 2 lotusو اندازه  22باشند

شکل( :)0-2تنییرات عملکرد دانه تحت تاثیر تراکم گیاه

اعططداد درون شططکل هططا بططه
صورت فارسی و با اندازه 20
باشند

فهرست منابع فارسي و انگليسي بايد بر اساس ترتيب استفاده در متن باشند به همين منظور الزم
است ارجاع دهي به صورت درون متني صورت پذيرد به اين معنا كه يا نام نويسنده به همراه شماره
مرجع داخل كروشه (براكت [ ]) و يا صرفاً شماره مرجع داخل كروشه بدون نام نويسنده ميآيد.
ایک 2در [ ]9ضمن اشاره به اهمیت منحنی هم دمای جذج رطوبت ،آن را ابزار بسطیار مهمطی در پطیش
بینی پایداری مواد غذایی و انتخاج جنس و مادة بسته بندی قلمداد نمود.
و يا پس از ذكر مطلب نام خانوادگي نويسنده را به همراه سال انتشار در آخر جمله آورده شود.
منحنیهای همدما میتوانند هواشناسان را در تشخیص بارندگی یاری کنند ( فیشر 0و مورر.) 2993 ،
با افزایش تراکم در واحد سطح عملکرد دانه افزایش مییابد و پس از رسیدن به تراکم مطلوج شروع بطه
کاهش مینماید ( دست بری و همکاران .) 2090 ،مدلهای خطی و غیر خطی ابزار بسیار مهمی برای به
دست آوردن رابطه بین متنیرهای مختلف خشک کردن است (کالرا.) 2932 ،
در صورت نیاز برا ی نگارش زیر نویس انگلیسی میتوان از قلم  Time new romanبا اندازه  9استفاده نمود
در صورت نیاز برا ی نگارش زیر نویسهای فارسی میتوان از قلم  2 lotusبا اندازه  20استفاده نمود

1

-Clarck et al
Eack
3- Fisher and Maurer
2-

تعداد خطوط در هر صفحه از پايان نامه بايد  24سطر در هر صفحه باشد .براي ايجاد تعداد  24سطر
در هر صفحه از پايان نامه ميتوان به شرح اقدام كرد:
برای تنظیم صفحات برای فاصله خطوط میتوان در نرم افزار (  ) word 2007به طریق زیرعمل کرد:
بر روی منوی  Page layoutکلیک کرده و از زیر منوهای ایجاد شده گزینه  Paragraphرا انتخاج
میکنیم در این حالت می توان در بخش  atعدد  2.2و در بخش  line spacingگزینه  multipleرا
انتخاج کرد
برای تنظیم صفحات برای فاصله خطوط میتوان در نرم افزار (  ) word 2003به طریق زیرعمل کرد:
بر روی منو های ابزاری (  ) File, view, ….کلیک راست کرده و پس از انتخاج گزینطه  formattingدر
منوهای ایجاد شده وارد برنامه  line spacingشده و گزینه  moreرا انتخاج نمائید شکلی ایجاد میشود
بنام  ، paragraphسپس در قسمت  spacingگزینه  Multipleو در قسمت  Atعدد  2.2انتخاج گردد.
در اين حال با فرض ( قلم  2 lotusبيه انيدازه  ) 14فاصيله از سيربر( (  3سيانتي متير ) ،از پيايين
(  2/5سانتي متر )  ،قسمت سمت راست (  3سانتي متر ) و قسمت سمت چي
ميتوانيم  24سطر در هر صفحه داشته باشيم.

(  2سيانتي متير )

قلم  2 lotusبا اندازه  22ضخیم
متطططون و اعطططداد

جدول( :)1-2ميزان توليد كشورهاي عمده توليد كننده در جهان طي سالهاي 2005-1111

درون جدول ها به
صورت فارسی بطا

نام کشور

قلططم  2 lotusو
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فاصله جدول ها
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از متططون بططاال و
پائین بطه انطدازه
یک سطر فاصله
داشته باشند

توضيحات جداول در باالي آنها و توضيحات شكلها و نمودارها در پايين آنها نوشته شود به
خطوط درونی جطدول
حذف گردند

فصل اول :كليات

صورت وسط چين با قلم 2 lotusو اندازه 12
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شوند

 -1-1تاريخچه كشت گياهان روغني
موطن اولیه کلزا و شلنم روغنی ) (B.campestrisبه خوبی روشن نیست .گیاه کلزا درحدود 2000
سال قبل از میالد در هندوستان کشت میشده است و در آثار باستانی به جا مانده در مصر

نوشطته-

هایی بدست آمد که  2500-2000سال قبل از میالد مصریان ،به گیاهطان روغنطی جطنس بطر اسطیکا و
ارزش داروئی آنها اشاره شده است (آقایی سربرزه و همکاران .)2039 ،درمورد زمان شروع اسطتفاده از
گونههای کلزا به عنوان یک منبع روغن ،تناقضهایی وجود دارد .تکزوپئوس ) (Toxopeusاظهار
نموده است که احتماالً اولین بار از براسیکا الراسا ) (B.oleraceaبه عنوان منبع روغن در اروپا اسطتفاده
شده است.

-------- -----

ابتدای هر تیتر با یک سطر فاصله از پاراگراف باالیی قرار داده شود

 -2-1صفات گياه شناسي
کلزا گیاهی متعلق به خانواده کروسیفر ،از جنس براسیکا 2میباشد و رابطه تنگاتنگی با سایر .....

نحوه نگارش روابط و فرمولها در پايان نامهها
هر رابطه یا فرمول در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شدهاند مشخص
می گردد که عدد سمت راست بیان کننده شماره فصل و عدد سمت چپ نشان دهنده شماره رابطه در
پایان نامه است
()2 - 0

 :2MPشاخص میانگین تولید روزیل و هامبلین

Yp  Ys

()2 – 0

 :0TOLشاخص تحمل روزیل و هامبلین

2
TOL  Yp  Ys

(- 0

)0

))2 – 0
()5 – 0

 :2STIشاخص تحمل به تنش فرناندز
 :5GMPمیانگین هندسی عملکرد در دو محیط

MP 

Y p Ys Ys Y p .Ys
. .  2
Y p Ys Y p Y p

GMP  Y p .Ys
2.Y p .Ys

 :1 HMمیانگین هارمونیک

STI 

Y p  Ys

HM 

1

حرف اول نام التین با حرف بزرگ نوشته شود و سایر حروف با حروف کوچک

- Bracica nupuse
Mean productivity
3-Tolerance
4-Stress tolerance index
5-Geometric mean productivity
6-Mean harmonic
2-
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فهرست مراجع
روش نگارش منابع و مأخذ در پايان نامههاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي دزفول
( براي برداشت مطالب از منابع فارسي كه فاقد نام نويسنده هستند:
از كلمه بي نام و در منابع التين از كلمه  Any nameاستفاده ميشود
[ ]2بی نام ،2039 ،اثر روش های مختلف تهیه زمین بطر عملکطرد گنطدم آبطی ،گطزارش پژوهشطی نهطایی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ،مؤسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی ،نشریه شماره .9
( نحوه نگارش كتاب هاي ترجمه شده به عنوان مرجع)
[ ]2ناسترند ،ال ،2002،.ز راعت در منطاطق خشطک ،ترجمطه :عطوچ کطوچکی و امطین علیطزاده ،2039،
انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد 290 ،صفحه.
[ ]0کافی ،م ،.ج ،کامکار ،و ع .مهدوی دامنطانی ،2032،واکطنشهطای گیاهطان زراعطی بطه محطیط رشطد
(ترجمه) .چاپ اول ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
( نحوه نگارش مقاالت علمي به عنوان مرجع)
[ ]2یوسفی آذر ،م .و ع .رضایی ،2031 ،ارزیابی تحمل به خشکی در الینهطای گنطدم ،نشطریه علطوم و
فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،سال یازدهم ،شماره چهل و دوم الف .ص.221 .
[ ]5آقایی سربرزه ،م ،.رجبی ،ر .و ر .محمدی ،2039 ،بررسی وانتخاج ژنوتیپهای گندم نان با اسطتفاده
از صفات فیزیولوژیک و شاخصهای تحمل به خشکی ،نشریه نهال و بذر  ،جلد  ،22شماره  ،0صص.
.599 -593
[ ]1دست بری ،ر ،.غفاری ،ع ،.رشیدی ،ح .و م .روستایی ،2039 ،ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ-
های گندم دیم از طریق کطاربرد شطاخصهطای تحمطل و نمودارهطای پطراکنش دو بعطدی ،مجلطه علطوم
کشاورزی ،سال دوم ،شماره  ،9صص ،95-93 .دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.
( نحوه نگارش پايان نامه به عنوان مرجع )
[ ]9شعبانی ،م ،2039 ،.پخش بار بهینه چند هدفه با حضور ادوات  FACTSبه روش فطازی ،پایطان نامطه
کارشناسی ارشد برق قدرت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول.
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فهرست منابع فارسي و انگليسي بايد بر اساس ترتيب استفاده در متن پاياننامه باشند.
توجه شود بعد از اسم فامیل کاما (  ) ،و بعد از حرف اول اسم کوچک نقطه (  ) .قرار میگیرد.
حروف نقطه و یا کاما در تمام متن پایان نامه باید به اسم یا کلمه ماقبل چسبیده باشد و بعد از نقطه و یا
کاما یک فاصله داده میشود.
مانند:

یوسفیآذر ،م .و ع .رضایی...................... ،2031 ،

در متن پايان نامه:
مرجع دهی در متن پایان نامه براساس ترتیب استفاده بوده و بجز در چکیده در سایر قسمتها و به ترتیطب
از فصل اول به بعد مجاز میباشد .بنابراین کافیست در متن پایان نامطه شطماره مرجطع مطورد اسطتفاده در
داخل کروشه (براکت [ ]) نوشته شود .بعنوان مثال:
در [ ]3جایابی بهینه چنطد منظطوره اداوات  FACTSبمنظطور کطاهش هزینطه ،کطاهش تلفطات و افطزایش
بارپذیری سیستم قدرت در شبکه  22شینه  IEEEتعیین شده است.
هرچند که استفاده از کروشه (براکت []) در کلیه پایاننامهها و مقاالت مرسوم میباشد و بطه دانشطجویان
استفاده از کروشه توصیه میگردد ولی میتوان بجای استفاده از کروشه نام نویسندگان و سطال انتشطار را
در داخل پرانتز آورد .الزم بتوضیح است که دانشجویان مجاز به انتخاج یک نحوه مرجع دهی میباشطند.
بنابراین در صورتیکه نگارنده مقاله یک نفر باشد نام نفر اول با سال تالیف نوشته میشطود .در صطورتیکه
دو نفر باشند نام دو نفر با سال تالیف نوشته میشود .در صورتیکه نویسندگان مقاله در مراجع فارسطی و
یا التین بیش از دو نفر باشند نام نفر اول را نوشته و در درون متن پایطان نامطه در منطابع فارسطی کلمطه

همکاران و در مراجع خارجی اصطالح (  ) et alگذاشته میشود اما الزم اسطت در فهرسطت منطابع نطام
تمامی افراد نگارنده ذکر گردد .بعنوان مثال:
جایابی بهینه چند منظوره اداوات  FACTSبمنظور کاهش هزینطه ،کطاهش تلفطات و افطزایش بارپطذیری
سیستم قدرت در شبکه  22شینه  IEEEتعیین شده است (لشکرآرا و همکاران.)2022 ،
به منظور يكنواختي نگارش پايان نامهها و تنظيم صحيح پايان نامه رعايت نكات نگارشي زير بسيار
مهم ميباشد:
 – 2در متن پایان نامه حروف نقطه و کاما باید به اسم و یا کلمه ماقبل نزدیک باشد و بعد از کاما و نقطه
یک کاراکتر فاصله باشد.
نمونه:
در این تحقیق عالوه بر عملکرد و اجزاء عملکرد ،درصد شکستگی بذر ،یکنواختی و دقت در فاصله
طولی مناسب ،یکنواختی و دقت درعمق و شاخص سرعت سبز شدن نیز مورد بررسی قرارگرفت.
 – 2عالمتهای کروشه [ ] و یا پرانتز ﴿ ﴾ با یک فاصله از کلمه و یا اسم ما قبل قرار گیرند
قربانی()2090
میالنی []2093

قربانی ()2090
میالنی []2093

 - 0در نوشتن کلمات چند بخشی مانند میباشد ،نوشتههای ،میشود ،میرود ،مؤلفههای و مانند آنها بین
بخشهای کلمه از نیم فاصله استفاده گردد.
میشود  -----می شود
نوشته ها ی

میشود .
نوشتههای

-4درجمالتي که با پرانتز ( ) و يا براکِت [ ] تمام ميشوند نقطه بايد تمام شدن جمله يعني بعد از پرانتز
و يا براکِت قرارگیرد.
ذرت يکي از قديمیترين گیاهان زراعي است که انسان به خواص آن پي برده است (احمدي.)0331 ،
منشاء ذرت قاره آمریکاست و حدود  2500سال قبل از میالد در آن جا ذرت کشت شده است [.]5
 در صورت برداشت متون فارسي و يا انگلیسي از سايتهاي اينترنتي و کپي برداري حتماً توسطنويسنده بازنويسي شوند و کپي برداري از سايت و درج در پايان نامه به طور مستقیم صحیح نیست و
نبايد صورت پذيرد
 در نوشتن مراجع پاياني الزم است مقاالت ،کتاب و يا مراجعي آورده شوند که توسط نويسنده پاياننامه مطالعه ميشوند و نوشتن مراجع به طور غیر مستقیم صحیح نیست

 در پايان نامه يك مقدمه در ابتداي پايان نامه نوشته ميشود و نوشتن مقدمه براي هر فصل ضرورينیست.
 -5موضوعات اصلي تحقیق به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسیم ميشود .هر يك از بخشهاي
هر فصل با دو شماره مشخص ميشود .بعنوان مثال بخش ” 2-0مروري بر منابع“ مربوط به بخش دوم
فصل اول ميباشد .در صورتي که هر بخش داراي زير بخش باشد ،شماره هر زيربخش در سمت چپ
عدد فوق قرار ميگیرد .بعنوان مثال زيربخش ” 0-3-2توابع هدف“ مربوط به اولین زيربخش از بخش
سوم فصل دوم ميباشد .همچنین فرمولها و روابط نیز با دو شماره مشخص ميگردد .بعنوان مثال رابطه
( )3-2رابطه سوم فصل دوم ميباشد .کلیه روابط و متغیرها ميبايستي بصورت ايتالیك باشند .بعنوان
مثال رابطه ( )3-2بصورت زير ميباشد (شماره رابطه سمت راست صفحه و رابطه سمت چپ صفحه و
ايتالیك):


()3-2

S1  V1 ( I1 )  P1  jQ1

 -6کلیه شکلها و جدولها بايد خوانا و داراي عنوان بوده و بترتیب شمارهگذاري شده و بعد از اشاره
شدن در متن پاياننامه آورده شوند .شماره ميبايستي شامل شماره فصل و شماره شکل در همان فصل
باشد .بعنوان مثال شکل ( )2-3يعني شکل دوم از فصل سوم و يا جدول ( )0-4يعني جدول اول فصل
چهارم .شماره شکلها بايد بصورت زيرنويس شکل و شماره جدول بايد بصورت باال نويس جدول باشد.
کلیه شکلها و جداولي که برداشت از مراجع ديگر ميباشند حتماً مرجع آنها در داخل کروشه (براکت [])
ذکر شود.
طرح انگليسي پشت جلد
براي صفحه التین پشت جلد ،عبارتهاي  Advisorو يا  Thesis Advisorو يا Supervisor
( ترجیحاً در مقطع دکترا ) براي عنوان استاد راهنما پیشنهاد ميشوند .عبارت Consulting Advisor
براي استاد يا استادان مشاور به کار ميروند
طرح برگ ابتداي فصلها :
در ابتداي هر بخش يك برگ به عنوان معرفي بخش اضافه گردد که موضوع مورد بررسي بر آن درج
گرديده باشد اين بخش ها شامل :چکیده ،مقدمه ،کلیات ،مروري بر تحقیقات گذشته يا بررسي منابع و
يا ادبیات تحقیق ،روش تحقیق ،نتايج ،پیشنهادات و مراجع ميباشند مانند شکل زير:
کیفیت و طراحي برگ ابتداي هر فصل بر اساس پیشنهاد نويسنده است

فصل سوم

روششناسی
تحقیق

اين صفحه مانند ساير صفحات پايان نامه داراي شماره ميباشد اما اين شماره قابل رؤيت نیست و يا به
عبارت ديگر بصورت مخفي ميباشد براي اين منظور ميتوان از روش ساده استفاده کرد بدين مفهوم که
يك  text boxکه خطوط حاشیه آن حذف گرديده بر روي شماره قرار داد تا رؤيت نگردد

23

خطوط حاشیه حذف گردند

براي نگارش توضیحات باالي جداول ميتوان يك سطر در بخش فوقاني جدول ايجاد نمود و خطوط
حاشیه و دروني آن را حذف کرد ( انتخاب سلول هاي همرديف – گزينه کلید راست – انتخاب گزينه

 ) Merge cellsسپس توضیح جدول را در آن قرار داد اين کار از به هم ريختگي جدول و توضیحات
آن در طول نوشتن پايان نامه جلوگیري به عمل ميآورد

جدول -2خصوصیات شیمیائی و فیزیکی خاا محل آزمایش
كربن آلي

هدايت الكتريكي

اسيديته كل اشباع

(درصد)

میلی موس بر سانتیمتر

PH

عناصر قابل جذب
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0/99
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259
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0/25
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سیلتی لوم

0/22

0/22

0/22

0/22
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بافت خاك

حذف خطوط دروني متن جدول و حاشیه سطر اول :

No border

جدول -2خصوصیات شیمیائی و فیزیکی خاا محل آزمایش
كربن آلي

هدايت الكتريكي

اسيديته كل اشباع

(درصد)

میلی موس بر سانتیمتر

PH

عناصر قابل جذب
فسفر((ppm

پتاسيم((ppm

0/99

2/2

9/1

09/2

20/0

259

سیلتی کلی لومی

0/25

0/25

0/21

0/22

0/23
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سیلتی لوم

0/22

0/22

0/22

0/22
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کلی لوم

ازت

كل((ppm

بافت خاك

کلیه بخشهاي پايان نامه بايد در قالب يك فايل پیوسته  Wordو همچنین يك
فايل پیوسته  PDFتنظیم گردد .اين دو فايل بايد بر روي يك  CDدرج گردد.

ترتيب قرار گرفتن صفحات پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول
رنگ جلد پايان نامه صحافي شده:
رشتههاي فني و مهندسي به رنگ سورمهاي ( ) MSc
رشتههاي کشاورزي ،به رنگ سبز ( ) MSc
رشتههاي علوم انساني به رنگ زرشكي ( ) MA
 -0بسماهلل الرحمن الرحیم ( نمونه مصوب دانشگاه – الگوي) AGA Arabesque
 -2صفحه عنوان :صفحه طرح روي جلد (با آرم دانشگاه )
 -3تائیديه پايان نامه هیأت داوران ( با آرم دانشگاه)
 -4فرم تعهد نامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد ( با آرم دانشگاه)
 -5منشور و موازين اخالق پژوهش
 -6تقديم به...
 -7سپاسگزاري
تبصره :گزينههاي شماره  0تا  : 7فاقد هر گونه شماره گذاري ( حروف يا عدد ) هستند
 -8فهرست مطالب
 -3فهرست جداول (در صورت نیاز)
 -01فهرست نمودارها (در صورت نیاز)
 -00فهرست شکلها (در صورت نیاز)
-02فهرست نقشهها (در صورت نیاز)
تبصره :گزينههاي  8تا  02بوسیله حروف الفباي فارسي شماره گذاري ميشوند
 -03چکیده ( در يك پارگراف بلند بوده و با قلم  Lotusو اندازه  04و حاوي کلمات کلیدي باشد ( صفحه  0پايان نامه)
 -04فصل اول :مقدمه (شامل زيربخشهاي  0-0ضرورت انجام تحقیق 2-0 ،مروري بر منابع (چنانچه مطالبب مبروري ببر
منابع قابلیت يك فصل مستقل را دارد فصل دوم مروري بر منابع خواهد بود و در اين قسمت صرفاً منبابع کلیبدي بررسبي
خواهد شد) 3-0 ،اهداف تحقیق (با ذکر نوآوري هاي تحقیق) و  4-0ساختار تحقیق).
 -05فصول ،بخشها و زيربخشهاي پاياننامه و نتیجه گیري و پیشنهادات
 -06فهرست مراجع بر اساس فرمت دانشگاه نگارش شود
 -07پیوستها و ضمائم [در ادامه فهرست مراجع ( بند  ]) 06با عدد شماره گذاري ميگردند
 -08فهرست نامها (در صورت نیاز)( در ادامه بند پیوستها و ضمائم با عدد شماره گذاري میشود)
 -03چکیببده بببه زبببان انگلیسببي ( ترجمببه کامببل چکیببده فارسببي و در يببك پببارگراف بلنببد بببوده و بببا قلببم
 Times New Romanو اندازه 02و حاوي کلمات کلیدي باشد و آخرين عدد شماره صفحه پايبان نامبه ببه آن تعلبق
دارد)
 -21صفحه طرح پشت جلد ( نوع قلم و اندازه آن بر اساس فرمت دانشگاه )
تعداد مورد نياز پايان نامههاي صحافي شده :هر دانشجو موظف است پس از انجام مراحل دفباع از پايبان نامبه،
پايان نامه صحافي شده ( طال کوب ) خود را به صورت  Documentبه استادان راهنما و مشاور و دانشگاه تحويل نمايد.
استاد راهنما  :يك جلد
مشاور و يا مشاوران  :در صورت نیاز هرکدام يك جلد

امور پايان نامههاي کارشناسي ارشد  :يك جلد به همراه  2عدد لوح فشرده ببه انمبمام يبك فايبل  Wordو يبك فايبل
PDF
کتابخانه دانشگاه  :يك جلد به همراه يك عدد لوح فشرده به انممام يك فايل  Wordو يك فايل PDF

نمونه فرم هاي
مورد نياز

نمونه فرم شماره2

نمونه فرم شماره 2
( کلیه بخش های این صفحه با ندازه  ، 21-23قلم )Titr

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد دزفول
گروه .............
پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد«» M.Sc
گرايش.............. :

عنوان:
حل عددي تغذيه  ............................نرم افزار Visual Modflow

استاد راهنما:
نام و نام خانوادگي استاد راهنما

دكرتعلي حسيين
استاد مشاور:
نام و نام خانوادگي استاد مشاور

دكرت رمحن ايزدي
نگارنده:
نام و نام خانوادگي دانشجو

نمونه فرم شماره 0
( این بخش با ندازه  ، 21-23قلم ) Titr

برگ تائید داوران

دانشگاه آزاد اسالمي

این برگ توسط استادان راهنما و
مشاور و داوران امضاء و در پایان

واحد دزفول

نامه درج گردد.

گروه ...........
پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « » M.Sc
گرايش...................... :
عنوان:
حل عددي تغذيه ............................................
با استفاده از نرم افزار Visual Modflow
نگارنده:
نام و نام خانودگي نگارنده

فصل نگارش و سال
تائيديه هيات داوران:
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ

امضا

نام و نام خانوادگی استاد مشاور :

تاریخ

امضا

نام و نام خانوادگی استاد داور :

تاریخ

امضا

نام و نام خانوادگی داور :

تاریخ

امضا

این بخش با ندازه  ، 21قلم 2 lotus

نمونه فرم شماره 2
این بخش با ندازه  ، 22قلم 2 lotus

معاونت ژپوهش و فن آوري

هب انم خدا

منشور اخالق ژپوهش

مح
هم
با ياري از خداوند سبحان و اعتقادهب اينكه عالم ضر خداست و واره انرظ رب اعمال انسان و هب منظور
هم
اپسداشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب ا يت جاي گاه دانش گاه رد اعتالي رفهنگ و تمدن

نش
علم
بش
ري ما دا جويان و اعضاء هيئت ي واحد اهي دانش گاه آزاد اسالمي متعهد مي رگدمم اوول زر
تخ نك
هش
را رد انجام فعاليت اهي ژپو ي دم نظر رقار داده و از آن طي نيم:

حق
حق
-1اصل يقت جويي :تالش رد راستاي پي جويي يقت و وافداري هب آن و دوري از رهگوهن
حق
پنهان سازي يقت

ه
-2اصل رعايت حقوق :التزام هب رعايت كامل حقوق ژپو شگران و ژپوهيدگان ( انسان،
حيوان و نبات) و سار صاحبان حق

هم
-3اصل مالكيت مادي و معنوي :تعهد هب رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانش گاه و كليه كاران
ژپوهش

پيش
ح
ل
-4اصل منافع ملي :تعهد هب رعايت مصا ح ملي و رد نظر داشتن برد و توسعه كشور رد كليه رما ل
ژپوهش

علم
 -5اصل رعايت انصاف و امانت  :تعهد هب اجتناب از رهگوهن جانب داري غير ي و حفاظت
تج
از اموال ،هيزات و منابع رد ختيار

-6اصل راز داري تعهد هب صيانت از ارسار و اطالعات محرماهن ارفاد ،سازماناه و كشور و كليه ارفاد و
تب تحق
ي
ستاداهي رم ط با ق

تح
-7اصل احترام :تعهد هب رعايت رحمماه و رحمت اهرد انجام قيقات و رعايت جانب نقد و
خودداري از رهگوهن رحمت شكني

ي تح
علم
ي
هم
-8اصل رتو ج  :تعهد هب رواج دانش و اشاهع نتا ج قيقات و انتقال آن هب كاران ي و
نش
دا جويان هب غير از مواردي هك منع اقنوني دارد

نس
-9اصل ربائت  :التزام هب ربائت جويي از رهگوهن رفتار غير رحهف اي و اعالم موضع بت هب
علم
كساني هك حوزه علم و ژپوهش را هب شائبه اهي غير ي مي آاليند.

.
باسمهتعالی
فرم تحويل نسخههاي پايان نامة كارشناسي ارشد
جهت تسويه حساب با حوزه پژوهش و فناوري واحد
دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دفاع ،اصالحات الزم را تحت نظر :استاد راهنما و استادان مشاور و داور انجطام داده و
پس از تأیید معاون پژوهش و فناوری واحد نسخههای مورد نیاز را به مراکز زیر تحویل دهد:
 -2استاد راهنما ( :یک نسخه)
نام و نام خانوادگی:

 2نسخه تحویل اینجانب شد.

در تاریخ:

امضا

 -2استاد يا استادان مشاور (در صورت وجود استاد مشاور هرکدام یک نسخه):
الف .نام و نام خانوادگی:

در تاریخ:

 2نسخه تحویل اینجانب شد.

امضا

ج .نام و نام خانوادگی:

در تاریخ:

 2نسخه تحویل اینجانب شد.

امضا

 -0دفتر امور پايان نامهها ( حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد ) :نام و نا خانوادگی تحویل گیرنده:
( يك نسخه چاپي به همراه دو حلقه لوح فشرده شامل فايلهاي

WORDو PDFپايان نامه)

بخشهای مختلف پایان نامه باید بصورت یک فایل WORDو PDFباشند

امضا

تاریخ
 -2كتابخانه مركزي واحد :نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:
( يك نسخه چاپي به همراه يك حلقه لوح فشرده شامل فايلهاي

WORDو PDFپايان نامه)

بخشهای مختلف پایان نامه باید بصورت یک فایل  WORDو PDFباشند

تاریخ
 -5دانشجو:

امضا

باسمه تعالي
براساس آئین نامههاي موجود دانشجويان حداقل  6ماه پس از تصويب پروپوزال در کمیته تحصیالت
تکمیلي واحد ميتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند .حداقل يك ماه قبل از دفاع نیز يك نسخه از پايان
نامه خود را که بر اساس فرمت دانشگاه آخرين اصالحات بر روي آن انجام شده باشد را به صورت
سیمي صحافي شده به همراه فرم اعالم آمادگي براي دفاع براي معاونت پژوهش و فناوري ارسال دارند.
ارائه لوح فشرده فرم ب در محیط  Wordو يك نسخه پرينت شده فرم ب و نیز فرم شرکت دانشجويان
در  5جلسه دفاع از پايان نامه در رشته مربوطه همزمان با ارائه فرم اعالم آمادگي براي دفاع ضروري
است

نحوه ارائه شفاهي پايان نامه در جلسه دفاع
مدت ارائه و دفاع از پايان نامه حداقل  21دقیقه و حداکثر  31دقیقه ميباشد.
يادآور ميشود ارائه بیشتر از  31دقیقه موجب کسر امتیاز خواهد شد.
تعداد صفحات اساليد  Power pointبین  21تا  31اساليد ميباشد.
شامل:
 بسم اهلل موضوع پايان نامه مقدمه ( شامل کلیات ،هدف از تحقیق ،فرضیهها ) بررسي منابع يا پیشینه تحقیق يا ادبیات تحقیق ( در اين بخش تحقیقات انجام شده قبلي و نتايجبدست آمده توسط محققان آنان ارائه ميگردد )
 مواد و روش ها ( شامل روش اجراي پايان نامه ،مواد و وسايل استفاده شده ،توضیح پرسش نامههاو........
 نتايج و بحث ( نتايج بدست آمده در قالب جداول ،شکل و نمودار و توضیحات مرتبط ) پیشنهادات مراجعبخشهاي به نام خدا ،موضوع پايان نامه ،مقدمه و پیشینه تحقیق به طور خالصه ارائه شوند اما بیشترين
توجه و کاملترين ارائه در اين زمان مشخص به روش کار ،نتايج و پیشنهادات اختصاص دارد.

پيوست
چكيده
 ---ویژگیهای خاص کلزا ،بخصوص وجود تنوع ژنتیکی با ارقام سازگار و مناسب برای کلیهاقلیمهای سرد ،معتدل ،گرم و منطقه ساحلی و سایر مزیتها بخصوص پتانسیل تولید روغن و کنجالة
باکیفیت مطلوج سبب شده است تا در تدوین طرح تأمین منابع روغن نباتی کشور ،کلزا بعنوان
محوراصلی تأمین روغن ،مورد توجه مسئولین وبرنامهریزان کشور قرارگیرد.

چكيده
 ---ویژگیهای خاص کلزا ،بخصوص وجود تنوع ژنتیکی با ارقام سازگار و مناسب برای کلیهاقلیمهای سرد ،معتدل ،گرم و منطقه ساحلی و سایر مزیتها بخصوص پتانسیل تولید روغن و کنجالة
باکیفیت مطلوج سبب شده است تا در تدوین طرح تأمین منابع روغن نباتی کشور ،کلزا بعنوان
محوراصلی تأمین روغن ،مورد توجه مسئولین وبرنامهریزان کشور قرارگیرد.

به منظور يکنواختي در نگارش پايان نامه الزم است فاصله تیترها با پاراگرافها يکسان باشند براي اين
منظور میتوان از منوي

Line Spacing

Paragraph

فاصله را با قرار دادن هر دو گزينه در حالت  Addتنظیم نمود

 homeرا انتخاب و اين

تعداد خطوط در هر صفحه از پايان نامه بايد  24سطر در هر صفحه باشد .براي ايجاد تعداد  24سطر
در هر صفحه از پايان نامه ميتوان به شرح اقدام كرد:
برای تنظیم صفحات برای فاصله خطوط میتوان در نرم افزار (  ) word 2007به طریق زیرعمل کرد:
بر روی منوی  Page layoutکلیک کرده و از زیر منوهای ایجاد شده گزینه  Paragraphرا انتخاج
میکنیم در این حالت می توان در بخش  atعدد  2.2و در بخش  line spacingگزینه  multipleرا
انتخاج کرد
برای تنظیم صفحات برای فاصله خطوط میتوان در نرم افزار (  ) word 2003به طریق زیرعمل کرد:
بر روی منو های ابزاری (  ) File, view, ….کلیک راست کرده و پس از انتخاج گزینطه  formattingدر
منوهای ایجاد شده وارد برنامه  line spacingشده و گزینه  moreرا انتخاج نمائید شکلی ایجاد میشود
بنام  ، paragraphسپس در قسمت  spacingگزینه  Multipleو در قسمت  Atعدد  2.2انتخاج گردد.
در اين حال با فرض ( قلم  2 lotusبيه انيدازه  ) 14فاصيله از سيربر( (  3سيانتي متير ) ،از پيايين
(  2/5سانتي متر )  ،قسمت سمت راست (  3سانتي متر ) و قسمت سمت چي
ميتوانيم  24سطر در هر صفحه داشته باشيم.

(  2سيانتي متير )

