شیىه ی ن گارش پایان انهم ی کارشناسی ارشد
دااگشنه خیام مشهد

بخ
 -1ش اهی پایان انهم و رتتیب آنها

پایاى ًاهِ حاٍی تخص ّای ًام تشدُ ی صیش تاضذ .ایي تخص ّا تایستی تِ تشتیة رکش ضذُ دس صیش تٌظین ٍ تْیِ ضًَذ.


جلذ پایاى ًاهِ



صفحِ ی ػٌَاى (پیَست )1



صفحِ ی تسن اهلل



فشم اظْاس ًاهِ (پیَست )2



صَستجلسِ دفاع (پیَست )3



صفحِ ی اّذا یا تقذین (اختیاسی)



صفحِ ی تقذیش ٍ تطکش



چکیذُ فاسسی



فْشست هطالة



فْشست ػالئن ٍ اختصاسات



فْشست جذاٍل



فْشست ضکل ّا



هتي اصلی



هٌاتغ ٍ هشاجغ



پی ًَضت



ٍاطُ ًاهِ



ًام ًاهِ



پیَست ّا



چکیذُ اًگلیسی



صفحِ ی ػٌَاى اًگلیسی

 -2کاغذ و چاپ :اتؼاد کاغز ( 21 29/7 cmکاغز  )A4هی تاضذ ٍ تواهی هتي تِ صَست یک سٍ چاج ضَد.

 -3نىع و انداسه فىنت :تواهی هتي داسای قلن یکٌَاخت ٍ ،قلن ًاصًیي ) (BNazaninیا لَتَس ) (BLotusتا اًذاصُ ی  14استفادُ ضَدٍ .اطُ ّا
ٍ ػثاسات اًگلیسی تا قلن  ٍ Times New Romanتا اًذاصُ ًَ 12 ptضتِ ضَد.

 -4افصلو گذاری و حاشیو بندی :فاصلِ ی سطشّا دس تواهی پایاى ًاهِ تشاتش  1/5خطش ) (1.5 Linesاست ،اها فاصلِ ی سطشّا دس چکیذُ تشاتش 1
خطش هی تاضذ .حاضیِ ی سوت ضیشاصُ ٍ تاال  3ساًتی هتش ٍ حاضیِ ی هقاتل سوت ضیشاصُ ٍ پاییي  2/5ساًتی هتش است .ایي حاضیِ ّا
تایذ دس سشتاسش پایاى ًاهِ سػایت ضَد .دس صَستی کِ دس تشخی هَاسد اًذاصُ ی ضکل ّا یا جذٍل ّا تضسگتش اص فضای داخل حاضیِ تاضذ ،تا
کَچک کشدى آًْا ٍ یا تا استفادُ اص کاغز ( A3تصَست ًاخَسدُ) حاضیِ سػایت هی گشدد.

 -5شماره گذاری صفحات


حذاکثش تؼذاد صفحات هطلَب هتي اصلی ٍ هٌاتغ  100صفحِ هی تاضذ ٍ پیطٌْاد هی گشدد جوغ کل صفحات پایاى ًاهِ اص 150
صفحِ تیطتش ًطَد.



ضواسُ صفحات آغاصیي (اص صفحِ اّذاء تا اٍل هتي اصلی) تا حشٍف الفثا یا تا حشٍف اتجذ ًَضتِ هی ضًَذ.



تواهی صفحات هتي اصلی ٍ هٌاتغ تایذ ضواسُ گزاسی ضًَذ.

 ضواسُ صفحِ دس پاییي ٍ دس ٍسط قشاس هی گیشد .فاصلِ ی ضواسُ صفحِ دس حذٍد  1/5ساًتی هتش اص لثِ پاییي است.
بخ
 -6شماره گذاری ش اه :تخص ّا ٍ صیش تخص ّا تا ػذد ضواسُ گزاسی هی ضًَذ ،تِ طَسی کِ ضواسی ی فصل دس سوت ساست ٍ ضواسُ ی تخص
تؼذ اص آى آٍسدُ ضَد ،هاًٌذ:
 -4-2-3تیاى کٌٌذُ ی صیش تخص  4اص تخص  2اص فصل  3است.
 -1-4-2-3تیاى کٌٌذُ ی صیش تخص  1اص تخص  4اص تخص  2اص فصل  3است.


ػٌاٍیي تخص ّا تا اًذاصُ ی  ٍ 16 ptتصَست تیشُ ) (Boldضذُ است.

 صیش تخص ّا تا اًذاصُ ی  ٍ 14 ptتصَست تیشُ ) (Boldضذُ است.
ش
 -7جدول و کل اه :تواهی ضکل ّا (تصَیشّاً ،وَداسّا) ٍ جذٍل ّا تایذ تا کیفیت هٌاسة تْیِ ضًَذ .تِ گًَِ ای کِ کپی تْیِ ضذُ اص آًْا اص
ٍضَح کافی تشخَسداس تاضذ .تواهی ضکل ّا ٍ جذٍل ّا تایذ تِ تشتیة ظَْس دس ّش فصل ضواسُ گزاسی ضًَذ ،هثال تشای جذٍل ّا ی فصل
 ،2جذٍل  ... ٍ 2-2 ٍ 1-2تشای جذٍل ّای فصل  ،3جذٍل  .... ٍ 2-3 ٍ 1-3رکش ضَد .ػٌَاى جذٍل ّا دس تاالی آًْا ٍ ػٌَاى ضکل ّا دس
صیش آًْا رکش هی گشدد .اًذاصُ ی قلن ػٌَاى جذٍل ّا ٍ ضکل ّا ٍ هتي داخل آًْا
 12 ptاست.

 -8پی نىشت :دس صَستی کِ یک ػثاست یا ٍاطُ ًیاص تِ تَضیح خاصی داضتِ تاضذ ،تَض یح سا هی تَاى تِ صشت پی ًَضت دس اًتْای پایاى ًاهِ
دسج ضَد .ضواسُ گزاسی پی ًَضت ّا اص یک ضشٍع هی ضَد  .اًذاصُ قلن فاسسی  ٍ 12 ptاًگلیسی  10 ptاست .دس تشخی اص هَاسد تِ جای

پی ًَضت اص پاٍسقی استفادُ هی ضَد .ضواسُ گزاسی پاٍسقی دس ّش صفحِ اص یک ضشٍع هی ضَد .اًذاصُ ی قلن پاٍسقی فاسسی ٍ 12 pt
اًگلیسی  10 ptاست.
 -9واژه انهم :اطالػاتی ساجغ تِ هؼٌای کلوات ،ػثاسات ،کلوات اختصاسی ،پیطًَذّا ٍ پسًَذّا دس ٍاطُ ًاهِ گٌجادُ هی ضَد .اًذاصُ ی قلن
فاسسی  ٍ 12 ptاًگلیسی  10 ptاست.
 -10انم انهم :تلفظ فاسسی اساهی غیشفاسسی دس ًام ًاهِ آٍسدُ هی ضَد .اًذاصُ قلن فاسسی  12 ptاست.

 -11ویپست  :هحتَیاتی اص هتي اصلی کِ ٍجَد آى دس پایاى ًاهِ ضشٍسی است اها تِ دالیلی اص جولِ اص دست دادى اًسجام هتي اصلی کِ ٍجَد
آى دس پایاى ًاهِ ضشٍسی است اها تِ دالیلی اص جولِ اص د ست دادى اًسجام هتي اصلی دس پیَست قشاس هی گیشًذ .ضواسُ گزاسی ضکل ّا ٍ
جذٍل ّا دس پیَست اص یک ضشٍع هی ضَد ٍ حشف ج قثل اص ضواسُ اضافِ هی ضَد.

 -12روابط ریاضی و فرمىل اه :فشهَل ّا دس ّش فصل تِ طَس جذاگاًِ ٍ تِ تشتیثی کِ دس هتي هی آیٌذ ،دس داخل پشاًتض تِ ػذد ضواسُ گزاسی
هی ضًَذ ،تِ طَسی کِ ضواسُ ی فصل دس سوت ساست ٍ ضواسُ ی فشهَل تؼذ اص آى آٍسدُ هی ضَد.
نم
طبق ىهن ی سری:

Q = DT

()5-1

که بیان کننده ی رابطه ی  5از فصل اول است.

 -13نحىه ی ارجاع رد متن و فهرست منابع و مراجع :الصم است دس هتي تِ کلیِ ی هٌاتؼی کِ هَسد استفادُ قشاس هی گیشدً ،حَُ ی اسجاع دس هتي تا رکش
ضواسُ است .هشاجغ ب ّواى تشتیثی کِ دس هتي هی آیٌذ ضواسُ گزاسی هی ضًَذ ،ضواسُ ی هٌثغ دس داخل کشٍضِ قشاس هی گیشد.


کتاب:

ًام ٍ ًام خاًَادگی ،ػٌَاى کتاب ،ضواسُ ٍیشایص ،ضْش هحل ًطشً :اضش ،سال اًتطاس.
] [1ک .سضایی،ح.آضتیاًیٍ ،مَّ .ضیاسی QED ،سٍیکشدی هطتشی هذاس تِ طشح سیضی ٍ تْثَد کیفیت هحصَل .تْشاىً :طش آًتا1380 ،
ed., New York: Mc-Graw Hill,2005.
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پایان انهم و رساهل:
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وب سایت:
ًام ٍب سایت ،ػٌَاى هطلة .آدسس سسوی ٍب سایت ،تاسیخ هشاجؼِ.
]  [6سایت هؼاًٍت آهَصش ٍ تحصیالت تکویلی داًطگاُ خیام هطْذ آییي ًاهِ آهَصضی کاسضٌاسی اسضذ ،1392 ،دسیافت اص :
http://vpam. Um.ac.ir

[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations, Identifying the most appropriate master
مش
 -11خصات جلد پایان انهم

frame for an integrated surey, Available: http”//www.fao.org,2013.

-

جلذ پایاى ًاهِ گالیٌگَس ٍ هحتَیات آى ّواى صفحِ ی ػٌَاى پایاى ًاهِ (پیَست  )1است.

-

سًگ جلذ سشهِ ای هی تاضذ.

-

ًَضتِ ّای سٍی جلذ تِ صَست صسکَب چاج گشدد.

-

دس قسوت ػطف ،عنوان پایان نامه ،نام نگارنده ،مقطع و سال ًَضتِ ضَد.

-

قسوت پاییي ػطف چیضی ًَضتِ ًطَد ،هخصَظ تشچسة کتاتخاًِ هی تاضذ.

 -15نسخو ی الکتزونیکی پایان انهم

داًطجَ هَظف است ػالٍُ تش یک ًسخِ ی چاپی ،یک ًسخِ ی الکتشًٍیکی اص پایاى ًاهِ ی خَد ضاهل هتي کاهل پایاى ًاهِ ٍ ػیٌا هٌطثق
تا ًسخِ ی چاپی ًْایی کِ ّیات داٍساى آى سا تاییذ کشدُ اًذ ،تِ دفتش گشٍُ تحَیل دّذ .هتي کاهل پایاى ًاهِ تِ صَست یک فایل کاهل دس
قالة  ٍ PDFیک فایل کاهل دس قالة  Wordتش سٍی یک لَح فطشدُ قشاس گیشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد
گروه...............

عىًان پایان وامٍ با قلم  BTitrي اودازٌ ی  61 ptدر ایه قسمت وًشتٍ شًد
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