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  بسمه تعالی

  نامه کارشناسی ارشد تدوین پایان

  مقدمه - 1
اي ها به گونهتحلیل و تفسیردادههاي قابل اطمینان از طریق گردآوري، پژوهش فرایند رسیدن به راه حل

هـایی  لذا اجراي صحیح پژوهش مسـتلزم شـناخت اصـول، قواعـد و روش    . منداستریزي شده و نظامبرنامه

است که پژوهشگر با فراگرفتن و قبول کردن آن اصول، عالوه بر اعتبار بخشیدن به دسـتاوردهاي خـویش و   

کاوش مستمر و بی وقفـه، چـه بسـا بـه تـرمیم خطاهـاي        دستیابی به نتایج جدید و مفید در سایه جستجو و

هـاي کارشناسـی   هاي آموزشی و پژوهشی، دانشجویان دورهدر نظام. یابدپیشین خود یا دیگران نیز توفیق می

، قدرت پژوهشی خودرا از طریـق شـناخت و   خویش با گرفتن پایان نامهارشد پس از اتمام واحدهاي نظري 

هاي انجام شـده قبلـی و انجـام    انتقادي پژوهش یاص با مرور منابع و بررسک موضوع خیکنکاش در مورد 

کنواخـت  ی منظـور الگـویی جـامع بـه    ارایـه هدف اساسی این دسـتورالعمل،  . گذاردیک تحقیق به ارزیابی می

  .باشدهاي کارشناسی ارشد مینامهنمودن چارچوب تدوین پایان

  ارشد  ینامه کارشناسپایان یساختار کلّ - 2

  ها ها و ترتیب آنبخش- 2-1

  :ل باشدیهاي ذد به ترتیب شامل بخشیگردد، بامی لیتحو يکشاورز دانشکدهکه به یی هانامهپایان

  ).بسمله مختار است دانشجو در انتخاب طرح(صفحه بسمله   .أ 

در درج نـام اسـاتید راهنمـا و مشـاور از     . وست تنظیم شـود یصفحه عنوان که مطالب آن باید مطابق پ  .ب 

 ینـام و نـام خـانوادگ    پـیش از  "دکتـر " ز و فقط عنوانیپره) سرکار خانم ،يجناب آقا(القاب  کاربرد

اگر چاپ صـفحه بـه   . د استفاده شودیاه و سفیدر صفحه عنوان بهتر است از آرم س. استاد استفاده شود
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  .صورت رنگی صورت گیرد از آرم رنگی استفاده شود

  .هیات داوران هیتاییدصورتجلسه دفاع از پایان نامه و   .ج 

  )اختیاري(صفحه اهدا   .د 

  )اختیاري(صفحه تقدیر و تشکر   .ه 

 ):واژه 300حداکثر (صفحه چکیده فارسی  .و 

 ارایهاز . باشدچکیده مشخص کننده هدف و خالصه اي از روش اجرا و نتایج تحقیق صورت گرفته می

و  همچنین از ذکر مرجع، نام افـراد . فرمول، اعداد و جمالت التین در چکیده حتی االمکان باید اجتناب نمود

شود و در برابـر آن  گذاشته می ":هاي کلیديواژه"درزیرچکیده عبارت  .ده باید اجتناب شودیس در چکیپانو

 .شود ارایهکلیدي  واژه 5تا  3الزم است 

  )ن اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه و عناوین پیوست هاشامل عناوی( فهرست مطالب  .ز 

  )در صورت وجود(فهرست جداول   .ح 

  )در صورت وجود(ها فهرست شکل  .ط 

  )در صورت وجود(ها نقشه فهرست  .ي 

  )در صورت وجود(عالئم و اختصارات  فهرست  .ك 

ي دو حهصـف  250و  کارشناسـی ارشـد   يهانامهانیبراي پاي دو رویه صفحه 150حداکثر (متن اصلی   .ل 

 )هاي دکتريرویه براي رساله

 )در صورت وجود(ها نویسپی  .م 

 منابع   .ن 

 )در صورت وجود(ها پیوست  .س 
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 )واژه 300حداکثر (چکیده انگلیسی   .ع 

 صفحه عنوان انگلیسی  .ف 

  فصول پایان نامه  - 2-2

همچنین قواعد و مشخصات تصریح شـده  . نامه باید مطابق روش مورد تائید دانشکده باشدفصول پایان

نامه به صورت زیر تنظـیم  شود که فصول پایانبا این وجود پیشنهاد می. این دستورالعمل باید رعایت شوددر 

 .گردد

  .شودهدف پرداخته میو ق و شرایط حاکم یتحق ، ضرورتت موضوعیاهمبه  این بخشدر : مقدمه 

  بـه  ( کیـ کرونولوژ شود که مطالب این بخش به صورتمی هیتوص): پیشینه تحقیق( اولفصل

هاي مورد استفاده وهیق و شیق، محدوده مورد تحقیو کامالً مرتبط با موضوع تحق) خیب تاریترت

ک مقالـه  یـ ق را در قالـب  ینه تحقیشیشود که پمی هیان توصیبه دانشجو. م شودیتنظ قیدر تحق

و اسـتنتاج قابـل اسـتفاده     يهاي کاربردسهیمقا يند تا واجد جمع بندیم نمایه و تنظیته يمرور

نامه مـورد اسـتفاده قـرار    که در بخش بحث پایان یهایشود که تمام پژوهشمی يادآوری. باشد

  .ها اشاره شده باشدق به آنینه تحقیشیالزم است که در فصل پ رد،یگمی

  ـ  هـاي ن بخـش یترن فصل از مهمیا): ها یا عناوین مشابهمواد و روش( دومفصل ق یـ ک تحقی

حات الزم ین بخش به طور مشروح و بـا ذکـر توضـ   یشود که امی شنهادیلذا پ. است ییدانشجو

 :استشده ارایهمحورهاي زیر صرفاً براي راهنمایی کلی . م شودیتهیه و تنظ

o  صـفحه بـا درج    2؛ محدوده مورد مطالعه در حد )در صورت وجود(محدوده مورد مطالعه

مشروح محدوده مـورد مطالعـه    یشود که معرفمی رادآوی. شودمی ینقشه به اختصار معرف

  .شودات مربوط مییاز به فصل کلیدر صورت ن
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o ـ ق بر اسـاس ماه ین بخش نوع روش تحقیق؛ در ایروش تحق ان و سـوال و  یـ ق بیـ ت تحقی

ان یـ ق کـه ارتبـاط م  یـ تحق ان موظفند مدل مفهـومی یدانشجو. شودق ذکر مییات تحقیفرض

اگرام یـ را که بـه صـورت د   يریگجهیل و نتیه و تحلی، تجزيریگرها از انتخاب، اندازهیمتغ

ب نقـش و عملکـرد هـر    یـ ن ترتیبه ا. ن بخش درج کنندیه و در ایشود، تهش داده میینما

  .ق معلوم خواهد بودیند تحقیر در فرایمتغ

o متغ؛ ماهيریگمورد اندازه يرهایت متغیوسته و گسستهیبودن و یا پ یفیو کرها از نظر کمیی 

  .گرددانیالزم است ب کیهر  يریگشود و ضرورت اندازهمی انیق بیتحق يبودن برا

o هـا  آن نیاز و محـل تـأم  یـ هاي مـورد ن ن بخش دانشجو به دادهیهاي مورد استفاده؛ در اداده

هـاي  ، بانـک ی، بخـش خصوصـ  یهاي مـورد اسـتفاده از مراکـز دولتـ    داده. دینمااشاره می

 یاست، بـه روشـن   ياماهواره هايکه به صورت متن، جدول، نمودار، نقشه، داده یاطالعات

رهـا توسـط دانشـجو    یشود و معلوم خواهد شد، کدام دسته از متغیم ین بخش معرفیدر ا

  .د خواهد شدیتول

o روش محاسبه اندازه نمونه، زمان، مکـان و  ي؛ روش انتخاب جامعه آماريریگروش نمونه ،

  .شودمی انیب يا آمار برداری يریابزار نمونه گ

o ياانـه یو را يری، تفسـ یلـ ی، تحلیشـگاه یهـاي آزما هـا؛ روش نمونه لیه و تحلیروش تجز 

-مـی  یمـورد اسـتفاده معرفـ    يشود و ابزارهامی انیب) قیت تحقیبرحسب موضوع و ماه(

  .گردد

o مربـوط   یلـ یو تحل یفیتوص يهاي آمارن بخش روشیمورد استفاده؛ در ا يهاي آمارروش

  .شودمی انیق بیرها با توجه به هدف تحقیبه متغ
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o ق و جمـع  یـ تلف يمورد استفاده بـرا  ياانهیرا ای يهاي آماروهین بخش شیق؛ در ایروش تلف

  .شودمی انیهاي کشف شده با اختالفیهاي آزمون شده و ارتباطات داده يبند

o دانشجو بـه مجموعـه نـرم    ن بخش ی؛ در ا)بر حسب ضرورت( مورد استفاده ينرم افزارها

 .هاي مختلف اشاره خواهد نمودق در بخشیند تحقیمورد استفاده در فرا يافزارها

  بحثنتایج و ( سومفصل(  

o ق یـ تحق هـاي افتـه یرنده تمام ین فصل که در برگیا. ق استین بخش هر تحقیتریج اصلینتا

 قیـ نـد تحق یشـده در فرا د یـ هاي تولها و نقشهجداول، نمودارها، شکل ياست شامل همه

 یهـاي اقتباسـ  ن فصل دانشجو مجاز به درج جدول، نمودار، شـکل و نقشـه  یدر ا. شودمی

ح و یهـا بـه توضـ   ها و شـکل ن فصل تمامی جداول، نمودارها، نقشهین در ایهمچن. ستین

  .ازمندندیاشاره در متن ن

o  هاي خـود را  فتهای یمورد بررس يرهاییر متغییر روند تغیضمن تفسدانشجو در بخش بحث

-جـه یرسد که نتمی ینیمع يریگجهینماید و در هر مورد به نتمی سهیها مقاپژوهش ریبا سا

  . درج خواهد شد يریگجهیبه دست آمده در بخش نت هاييریگ

 )و پیشنهادهاکلی گیري نتیجه(  

o  فرضی رشیبه پذکلی  يریگنتیجهدر بخش جمع پرداخته خواهد شد یا قیهاي تحقهیا رد-

-همچنین در این بخش بایـد محـدودیت  . شودمی ارایهبندي نتایج تحلیلی یا آزمایشگاهی 

  .شده اشاره کرد ارایههاي نتایج و روابط 

o لذا در این . انجام شده تدوین شود هايبنديج و جمعیباید تنها در چارچوب نتا شنهادهایپ

و  یـی اجرا يشنهادهایپ، یلیهاي تکمقسمت دانشجو الزم است لیست موضوعات پژوهش
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ت دادن بــه نتــایج را   ين بــرایهـاي معــ د دادهیــشـنهاد تول یپ ارایــهاز . نمایــد ارایـه جامعیـ 

  .شود يبوده خوددار قابل تصور هم قیکه بدون انجام تحق یکلّ يشنهادهایپ

o  را به خود اختصاص دهد نامهدرصد حجم پایان 10تا  5تواند ن فصل مییا 

  نگارش يوهیش - 3
  :شودمی شنهادیر پینامه یارساله به شرح زهاي مختلف پایانهاي آن در بخشمورد استفاده و اندازهقلم 

  قلم متن اصلی فارسیB lotus  14نازك  

  متون و واژگان انگلیسیTime New Roman  12نازك  

 انشـعابات  . رقـم شـماره گـذاري شـود     4نامه تنها تـا  هاي پایانعناوین زیر فصول و زیر بخش

قلـم زیـر   . ي در صورت نیاز با حروف ابجد و با قلم متن با خط زیر یا ایتالیک نوشته شودبعد

  :شودها به شرح زیر پیشنهاد میها و بخشفصل

 عناوین سطح اول قلمB lotus  15سیاه  

 عناوین سطح دوم قلمB lotus  14سیاه  

 عناوین سطح سوم قلمB lotus  13سیاه  

 عناوین سطح چهارم قلمB lotus 11سیاه 

  شوندکلمات التین در عناوین با دو شماره کوچکتر از متن فارسی نوشته می

  :مثال
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  )Times new roman 13اندازه ( Materials and Methods  )15اندازه ( هامواد و روش - 3

  )14اندازه ( روش بررسی - 2-3

  )13اندازه ( گیريصفات مورد اندازه -1-2-3
  )11اندازه( هاتعیین غلظت رنگیزه -1-1-2-3

  )قلم متن با خط زیر(غلظت کلروفیل ) الف

  

 نـازك بـه    10د با درج آرم دانشگاه با همان قلم متن اما اندازه ینامه و نام نگارنده باپایان عنوان

که در این راهنما آمده یعنی در سمت راست کل یـا بخشـی از عنـوان اثـر و در سـمت       یشکل

الزم . درج شود) هاوستیها تا پاز فهرست(تمام متن ) Header(يچپ نام مولف در سرصفحه

ـ اثر و نام اثر و نگارنـده ن  يت معنویبذکر است که درج آرم دانشگاه در حفظ مالک ث یـ ز از حی

هـاي  ژه در بانـک یبـو  pdfق موثر است و در نسـخ  یموضوع تحق يادآوریت نگارنده و یمسئول

  .دینمامی زیپره یهاي احتمالاز سوء استفاده یاطالعات

  کاغذ و چاپ- 4
 د مرغوب چاپ شودیکاغذ سف يد روینامه یا رساله باپایان هايه قسمتیکل.  

 از کاغذA4  میلیمتر استفاده شود 210در  297با ابعاد .  

 دو طرف کاغذ چاپ شود يمتن رو تمام. 

 فصل جدید باید از صفحه فرد شروع شود. 

  يبندهیوحاش يگذارفاصله - 5
 1.15(خط  15/1نامه یارساله برابر پایان فاصله سطرها در تمام lines(   باشد، اما فاصله سـطرها



  9

  .در نظر گرفته شود) single(ک خط یده برابر یدر چک

 د یها باهیحاش نیا. باشدمیلیمترمی 25هاي دیگر میلیمتر و حاشیه 35ه سمت راست و باال یحاش

  . ت شودیصفحات رعا در تمام

 ه باشـد،  یداخل حاش يا جداول بزرگ تر از فضایها موارد اندازه شکل یکه در برخ یدر صورت

ـ ، با رعا)به صورت تاخورده ( A3ا با استفاده از کاغذ یها و با کوچک تر کردن آن ه یت حاشـ ی

 .م گرددیاستاندارد تنظ

  گذاريشماره - 6
 اول تـا  شـود و از فصـل   گذاري مـی بسمله تا ابتداي فصول با حروف ابجد شماره ياز صفحه

میلیمتر از لبه پـایین   15نامه یا رساله با قرار دادن شماره در پایین صفحه و با فاصله پایان پایان

  .گذاري صورت گیردصفحه، باید شماره

 شودها چاپ نمیصفحات بسمله و عنوان شماره دار هستند اما شماره آن.  

 که شماره فصل در سمت راسـت   يشوند، طورمی يگذارها به عدد شمارهربخشیها و زبخش

از فصل  2از بخش  4ر بخش یان کننده زیب 3-2-4مثالً . و شماره بخش، بعد از آن آورده شود

 .سوم است 

  هاها و شکلجدول - 7
 ه یـ ت مناسـب ته یـ فید بـا ک یو جداول با) هاها و نقشهیر، نمودارها، منحنیتصاو(ها شکل تمام

  .برخوردار باشد یها از وضوح کافاز آنه شده یته یکه کپ ياشوند، به گونه

 جداول  يمثال برا. شوند يب ظهور در هر فصل شماره گذارید به ترتیها و جداول باشکلتمام

و ) 3-1(، جـدول  3جداول فصـل   يبرا... و ) 2-2(، شکل)2-1(، جدول 2هاي فصل و شکل
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....  

 گردددرج میها رآنیها در زها و عنوان شکلآن يعنوان جداول در باال .  

  هاي اقتباسی الزامی استنقشه يها و در راهنماجداول وشکل منابعذکر.  

 ها در داخل پرانتز، در متن ارجاع داده شودها با ذکر شماره آنباید به تمام جداول و شکل.  

    دو شـماره از قلـم مـتن کـوچکتر امـا سـیاه یـا        هـا قلم عنـوان جـداول و شـکل Bold   اسـت

)B lotus 12 Bold( 

  )زیرنویس(نویس پی - 8
 بـه   یسـت یح را بایداشـته باشـد، توضـ    یح خاصیاز به توضیا واژه نیک عبارت یکه  یدر صورت

 ياا واژه توسط شـماره ین صورت عبارت یدر ا .نمود ارایهس در همان صفحه یر نویصورت ز

شود، مشخص شده و که به صورت کوچک مشخص شده و در باال و سمت چپ آن چاپ می

چنانچه زیرنـویس بـیش از سـه سـطر     . شودمی ارایهح مربوط به آن شماره یس توضیرنویز در

  . نامه منتقل گرددها در آخر پایاننویساست، باید به بخش پی

 باید در همان صفحه زیر نویس شود) حروف اختصاري(هاي اختصاري نام تمام.  

 این دسـته از واژگـان بـه    . شود تمام واژگان انگلیسی مورد نیاز باید در همان صفحه زیر نویس

  .ها زیرنویس می شودشکل فارسی در متن درج می شود و معادل انگلیسی آن

 هاي انگلیسی برخی اصطالحات فارسی درج شود باید بـه  چنانچه ضرورت داشته باشد، معادل

  .شکل زیر نویس بیاید

 ها در هر صفحه مستقل استگذاري زیرنویسشماره.  

 و مشابه قلم آن در متن است 10 شماره قلم زیر نویس. 
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  ذکر اعداد در متن - 9
 هـر گـاه   ) ر از جداول و نمودارهـا یغ(شود که در داخل متن نوشته می یحیدر مورد اعداد صح

باشـد بـه    10و بزرگتـر از   10شـود و هـر گـاه    عدد بین صفر و نه باشد با حروف نوشته مـی 

  .شودصورت عدد نوشته می

 و چنانچـه درصـد مـورد    4/12شود مثل استفاده می(/) از  يشارمشخص کردن اعداد اع يبرا ،

  %. 44شود مثل استفاده می( %) از است از عالمتین

  هاي اعشاري معنـی  و اعداد اعشاري با تعداد رقم) یک سوم، دو پنجم(اعداد کسري به حروف

  ...)، 35/8، 34/3(نوشته می شود) هاي متداول تا دو رقمدر کاربرد(دار 

  یستم واحدهاس - 10
باشـد و در صـورت نیـاز    میSI1کیمتر ین المللیستم بی، سنامهمورد استفاده در پایان يستم واحدهایس

  .شودواحدهاي دیگر در داخل پرانتز درج می

  استفاده از لغات التین در متن - 11
 نوشـته ) یا به خط اصلی(ن یو در پانوشت به الت یدر متن به خط فارس یهاي خارجنام يهمه 

ـ  ی نیشه التیکه به ر یدر صورت. شودمی ن در جملـه  یک لغت اشاره شود، آوردن اصـطالح الت

 .اشکال ندارد یفارس

  ها روابط ریاضی و فرمول - 12
 هـا و جـداول   مانند شکل ندیآکه در متن می یبیها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتفرمول

ها باید بالفاصله بعـد  هر رابطه و واحدهاي آن هاي به کار رفته درنماد. شوندگذاري میشماره

                                                
1System International 
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 :از رابطه و در یک پاراگراف تعریف شوند، مانند

  )4-1(  F=ma  

 ).m/s2(، شتاب aو ) kg(، جرم m؛ )N(، نیرو Fکه در آن 

 ت فقط با یک نماد معرفی میتهر کمیمختلف بـا نمادهـاي   هایی که در مراجع شود یعنی کمی

 .سازي شوندنامه باید یکساناند در پایانمختلف تعریف شده

 گیرد، بعبارت دیگر شود انجام مینامه ظاهر میتعریف هر نماد فقط در اولین جایی که در پایان

 .نیازي به تکرار تعریف نمادها نیست

  هردو داراي یـک انـدازه   شکل نماد در فرمول و در تعریف آن در متن باید یکسان باشد، یعنی

  .قلم، یک نازکی یکسان و یک شکل ایتالیک یا معمولی باشند

 اند باید ذکر شوندنامه استخراج نشدههایی که در پایانمرجع روابط و فرمول. 

  نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع - 13
 ـ    ، شامل فهرست کتابمنابع  ه منظـور ها، نشریات، و مقاالت مختلف مـورد اسـتفاده نویسـنده ب

گیـرد،  ي منابعی که مـورد اسـتفاده قـرار مـی    الزم است در متن به کلیه. نامه استنگارش پایان

 :ي ارجاع در متن باید به روش زیر باشدنحوه. اشاره شود

در این روش، مراجع به ترتیب حروف . نویسنده و سال انتشار باشدخانوادگی ذکر منبع با ارجاع به نام 

در این روش در ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسـی  . گرددنویسنده در فهرست مراجع ذکر میالفباي نام 

در این روش نکات زیر بایستی مـد  . کنیمرا براي هر یک به ترتیب حروف الفباي فارسی و انگلیسی ذکر می

 :نظر قرار گیرد

 در داخـل پرانتـز    و تاریخ و خانوادگی حتماً در متن و به شکل نام نابعارجاع به م
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 ).1379مجنونیان (صورت گیرد، مانند 

   درحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد، فامیل هر دو نویسنده با حرف ربـط و

 ).1384 مجنونیان و منصوري(درج و سپس تاریخ درج می شود 

  اگر منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد، فامیل نویسنده نخست ذکر و پس از آن

 ).1383 کیابی و همکاران(می شود  اران، سپس تاریخ انتشار اثر نوشتهکلمه همک

  ،چنانچه در انتهاي یک پاراگراف ضروري باشد چند مرجع داخل پرانتز درج شود

؛ مجنونیـان و  1379 مجنونیـان (ها نقطه ویرگول گذاشـته مـی شـود    حدفاصل آن

 ).1383کیابی و همکاران  ؛1384منصوري 

  متنرفرنس انگلیسی داخل: 

For one Author: (Author 1998) or (Author 1999, 2000) 

For Two Authors :(Author 1 and  Author 2  1998) 

For more than two Authors: (Author et al. 1998) 

 يانقل قول شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله کروشـه  یچنانچه در داخل متن از منبعی مطلب 

 .باز گردد و مرجع آن ذکر شود

  چنـین  . مجاز نیست) اگر در دست نباشد و روئیت نشده است(ارجاع مستقیم به مرجعِ مرجع

دهد اصل مرجع در دسـترس  ذکر شود که نشان می...) به نقل از (حالتی باید با کاربرد عبارت 

 .نبوده است

 باشدفارسی مطابق با نمونه زیر  فرمت مناسب براي نوشتن منابع: 

هاي فیزیولوژیک اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روي و آهن بر شاخص. 1387. اردکانی م ر. ساجدي ن
  .99-110، صفحه 2، شماره 3هاي زراعی ایران، جلد مجله پژوهش. اي در استان مرکزيذرت علوفه

  .مشهد. انتشارات آستان قدس رضوي. ي آب و خاك و گیاهرابطه. 1381. علیزاده ا
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  مطابق با مجله انگلیسی  فرمت مناسب براي نوشتن منابعBioscience  باشدمی . 

Journal article:  

Bryant PJ, Simpson P. 1984. Intrinsic and extrinsic control of growth in developing organs. 

Quarterly Review of Biology 59: 387–415. 

Book:  

Ling GN. 1984. In Search of the Physical Basis of Life. Plenum Press. 

 

Chapter in a book: 

 Southwood TRE. 1981. Bionomic strategies and population parameters. Pages 30–52 in 

May RM, ed. Theoretical Ecology. Sinauer. 

 

Technical report:  

Lassister RR, Cooley JL. 1985. Prediction of Ecological Effects of Toxic Chemicals, Overall 

Strategy and Theoretical Basis for the Ecosystem Model. Government Printing Office. 

Report no. 83-261-685. 

 

Meeting paper:  

Kleiman RLP, Hedin RS, Edenbom HM. 1991. Biological treatment of minewater—an 

overview. Paper presented at the Second International Conference on Abatement of 

Acid Drainage; 16–18 September 1991, Montreal, Canada. 

 

Online article:  

Palevitz BA. 2002. Designing science by politics. The Scientist 16: 25. (1 April 2003; 

www.the-scientist.com/yr2002/may/palevitz_p25_020527.html) 

 

Data:  

Cross PC, Maichak EJ, Rogerson JD, Irvine KM, Jones JD, Heisey DM, Edwards WH, 

Scurlock BM. 2015. Data from: Estimating the phenology of elk brucellosis 

transmission with hierarchical models of cause-specific and baseline hazards. Dryad 

Digital Repository. doi:10.5061/dryad.c15ph 
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 شود براي رفرانس نویسی از نرم افزار می هیتوصEndnote وه، از انعطـاف  یاین ش. استفاده شود

  . انجام اصالحات برخوردار است يبرا يشتریب يریپذ

  نامه مشخصات روي جلد پایان - 14
 باشدپررنگ می سبزنامه کارشناسی ارشد گالینگور جلد پایان.  

 نامه الزامی بوده و باید به شکل زرکوب چاپ شوندرعایت مندرجات روي جلد پایان.  

   پایـان نامـه  عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و سال دفـاع از 

 .الزامی است

  نامه تکثیر پایان - 15
  .گرددمی لیدانشگاه تحو يجهت تسویه حساب به کتابخانه مرکزنامه یک جلد پایان  .أ 

  .گرددمی لیکشاورزي تحو دانشکدهنامه جهت تسویه حساب به کتابخانه یک جلد پایان  .ب 

  .گرددیل مینامه تحویک جلد پایانو مدیر گروه مربوطه به هر یک از اساتیدراهنما   .ج 

a.  به اساتید مشاور نیزCD دهدمی حاوي پایان نامه را تحویل. 

  نامه نسخه الکترونیکی پایان - 16
 نامه خود، یک نسخه از پایان ییدانشجو موظف است عالوه بر نسخه چاپی و نها

لوح فشرده می .تحویل دهد دانشکدههاي مرکزي دانشگاه و الکترونیکی از آنرا را به کتابخانه
  :بایستی داراي شرایط ذیل باشد

نامـه،  بـا   دانشـجویی سـاخته شـود و داخـل آن اطالعـات پایـان      اي بنام خود و شـماره  پوشه

 ).مانند شکل زیر(قرار گیرد  wordو  PDFفرمت

  ).مانند شکل(هاي جداگانه قرار داشته باشد موارد درخواستی در پوشه

  ).مانند شکل(عناوین هر فایل به زبان انگلیسی نوشته شود 
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-باشد در پوشهنامه الزم میو یا خواندن پایان اي جهت استفادهدر صورتیکه اطالعات یا برنامه

  .قرار دهید Read meاي به نام 

  نامـه  از صفحه عنوان فارسی تـا انتهـاي پایـان   (نامه شامل کل اطالعات پایان -1پوشه

  و در صورت امکان بصورت پیوسته) صفحه عنوان انگلیسی

  جداگانههاي شامل صفحه عنوان فارسی و انگلیسی با فایل -2پوشه.  

  هاي جداگانهشامل چکیده فارسی و انگلیسی با فایل -3پوشه.  

  نامه باشدشامل عناوین مندرجات پایان -4پوشه.  

  رنگCD    روشن و بدون شکل و عالئم باشد نام و نام خانوادگی، شماره دانشـجویی و عنـوان

  .نامه را روي آن قید نماییدپایان
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  )نمونه صفحه بسمله(پیوست 
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  )جلدداخل جلد و روي صفحه عنوان (پیوست 

 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  دانشکده کشاورزي
  .....گروه 
  
  

  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
  ......رشته 

  
  ...عنوان

  
  

  :اساتید راهنما
......  
  

  : استاد مشاور
.......  
  

 :پژوهشگر

.....  
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