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 فصل اول

 مقدمه

 مقدمه 5-5

ای ها به گونههای قابل اطمینان از طريق گردآوری، تحلیل و تفسیردادهحليند رسیدن به راهآپژوهش فر

 هايي است كهاست. لذا اجرای صحیح پژوهش مستلزم شناخت اصول، قواعد و روش ندمريزی شده و نظامبرنامه

يابي به گرفتن و قبول كردن آن اصول، علاوه بر اعتبار بخشیدن به دستاوردهای خويش و دست گر با فراپژوهش

وقفه، چه بسا به ترمیم خطاهای پیشین خود يا نتايج جديد و مفید در سايه جستجو و كاوش مستمر و بي

 ،های كارشناسي ارشد و دكتریدوره های آموزشي و پژوهشي، دانشجويانيابد. در نظامديگران نیز توفیق مي

ر د تحقیقرا از طريق شناخت و  نامه يا رساله، قدرت پژوهشي خودپايان انتخابپس از اتمام واحدهای نظری با 

های انجام شده قبلي و انجام يک تحقیق ارزيابي انتقادی پژوهش يک موضوع خاص با مرور منابع و بررسيمورد 

 د. كننمي

 

 هدف 5-2

های نامهچارچوب تدوين پايان كردنكنواخت ي منظور اساسي اين دستورالعمل، ارائه الگويي جامع بههدف 

لذا از دانشجويان عزيز و استادان راهنما خواهشمند است بر اساس  باشد.دكتری مي هایرساله كارشناسي ارشد و

قدام شود تا در آينده بتوان به نظم و های ارشد و دكتری انامهاين دستورالعمل نسبت به تهیه و تنظیم پايان

 تری در حوزه تحقیق دست يافت.انضباط بیش

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 ساختار کلی

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 ساختار کلی

 هاها و بخشترتیب 2-5

ايد به ب گرددتحويل ميدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي خوزستان هايي كه به ها و رسالهنامهپايان

 های زير باشد:شامل بخش ترتیب

 : سفیدی اوّلصفحه -5

 : بسم ا...ی دومصفحه -2

 نامه ی عنوان پايان: صفحهی سومصفحه -9

 :(2 یشماره)پیوست ی عنوان مندرجات صفحه

 آرم دانشگاه 3-1

 نگارش شود( 12آموختگي )به قلم بي تیتر كد دانش 3-2

 دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان 3-3

 نام دانشكده 3-4

 نام گروه آموزشي 3-1

 مقطع )كارشناسي ارشد يا دكتری( 3-1

 كلمه( 21نامه )حداكثر در عنوان پايان 3-1

 نام و نام خانوادگي دانشجو 3-2

 نام استاد يا استادان راهنما 3-2

 نام استاد يا استادان مشاور 3-11
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 تاريخ دفاع )ماه و سال( 3-11

آموختگي در زير آرم دانشگاه؛ اين شماره به ترتیب از سمت چپ شامل سال ی دانشدرج شماره توجه:

 یآموخته در آن رشته خواهد بود. به عنوان مثال شمارهی ترتیب دانشی رشته و شمارهآموختگي، شمارهدانش

 باشد.مي 42آموخته ی ترتیب دانشو شماره 111ی ، كد رشته1321آموختگي در سال شامل دانش 2111142

ها به صورت اصل) غیركپي( ارائه گردد )پیوست ی اصالت اثر كه بايد در تمام نسخهی چهارم: صفحهصفحه  -4

 (.3شماره 

پس از انجام اصلاحات توسط  كاربرگ(. اين 11نامه )كاربرگ ی گزارش ارزشیابي پايان: صفحهی پنجمصفحه -1

 شود.نامه/ رساله امضاء ميتوسط كمیته داوری و پژوهشي پايان ،دانشجو و تايید استاد/ استادان راهنما

 : تقديم اثر )اختیاری( حداكثر در يک صفحهی ششمصفحه -6

 گزاری )اختیاری( حداكثر در يک صفحه: سپاسی هفتمصفحه -7

چكیده به (. 1 یشماره كلمه در نظر گرفته شود )پیوست 111: چكیده فارسي، حداكثر ی هشتمصفحه -8

 تيآن و در نها یمكان و زمان اجرا ،پژوهشتصر به بیان مسأله، اهمیت موضوع، روش انجام صورت مخ

ضروری است(. مطالب چكیده  پژوهش)در اين قسمت نوشتن محل و سال انجام  كندياشاره م پژوهش نتايج

متن  ،(راست) سمت  دهیبخش شامل واژه چك نيشود. ا( آورده 1 یشماره وستیدر قالب فرم پیوست )پ

 یدقشكل و رجوع به منبع  ، بدون ذكر فرمول،بندهای كلیدی است. تمام متن چكیده در يک چكیده و واژه

 . ردیصفحه قرار گ نيیپا هیسطر متن در حاش نيكه آخر یشود، به نحو

 Times New)در چكیده انگلیسي  و به صورت برجسته 13نازنین بي با قلم «چكیده» ی: واژهتوجه

Roman 12 Bold ) متن چكیده  ،گیرد. در سطر بعدميصفحه قرار  و بدون تورفتگي در ابتدا و سمت راست

خطوط حدود يک  یو با فاصله( Times New Roman 11 Boldبرجسته )انگلیسي  12نازنین بيبايستي با قلم 

پاراگراف  ابتدای(. 1 یشماره وستیباشد )پ باشد( 1/1در قسمت پاراگراف برابر  Line Spacing) متريسانت

سمت در انتهای چكیده،  قابل تنظیم است(. Tab یدكمه بارفتگي به داخل داشته باشد ) متر فروسانتي 11/1

 Times Newو در چكیده انگلیسي  برجسته 13نازنین های كلیدی بعد دو نقطه )قلم بيكلمه راست واژه
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Roman 12 Bold و در چكیده انگلیسي  برجسته 12نازنین بي)قلم  حداكثر پنج كلمه كلیدی( و سپسTimes 

New Roman 11 Bold) .نوشته شود 

ها، علائم و اختصارات در صفحات : فهرست مطالب، نمودارها، تصاوير، جداول، پیوستی نهم به بعدصفحه -3

 گردند.مجزا درج مي

ی يک سوم صفحه از فاصله باشد، متنميی ابتدای هر فصل كه حاوی عناوين اصلي در صفحه توجه:

، اگر چه شماره آن در نامه باشدهای فرد پايانو بايد جزء صفحه شود، اين صفحه فاقد شماره بودهشروع مي

 شود.تعداد صفحات منظور مي

 نامه يا رسالهمتن اصلي پايان -51

 فهرست منابع و مآخذ -55

 ها )در صورت نیاز(پیوست -52

 (1 یی انگلیسي) پیوست شمارهچكیده -59

 (2 یصفحه عنوان انگلیسي )پیوست شماره -54

 ی سفید: صفحهآخرين صفحه -51

ی اول متن اصلي، صفحات با حروف الفبای فارسي ی فهرست تا قبل از صفحهاز اولین صفحه :5یتبصره

گذاری ( شماره…و  3، 2، 1به صورت عدد صحیح )تا چكیده انگلیسي ج، ...( و پس از آن  پ، ت، )الف، ب،

فاصله داشته باشد )برای  cm2، وسط چین و از پايین صفحه 12نازنین بيها با قلم اره صفحهشم شوند.مي

 .مراجعه شود( 2به ضمیمه  هاهتنظیم صفح

ی عنوان فارسي نامه/ رساله به انگلیسي مطابق مندرجات صفحهی عنوان پايانمندرجات صفحه :2تبصره 

 (.2 یشماره پیوستشود )تنظیم 

ه نامه/ رساله استفادبندی، كادر تزئیني و تذهیب در صفحات متن اصلي پايانگونه حاشیههیچ  :9ی تبصره

 نشود.

 .گذاری متن اصلي استتابع ضوابط شماره 12و  11های گذاری صفحات قسمتشماره :4ی تبصره
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 نامه/رسالهموارد قابل درج در جلد پایان 2-2

 :(1ی )پیوست شماره موارد زير باشدنامه/رساله بايد در برگیرنده جلد پايان

خانه باشد. متر و بالای آرم فقط نام وزارتسانتي 1/3× 1/4آرم دانشگاه در وسط و بالای صفحه در ابعاد  -5

 گردد.آموختگي و نام دانشگاه قید نميكد دانش

 نام دانشكده -2

 نام گروه آموزشي -9

 ریارشد يا رساله دكت ی كارشناسينامهمقطع تحصیلي: پايان -4

های بیگانه استفاده نشود و كلمه بدون حروف ربط و اضافه و ترجیحا از كلمه 21عنوان )حداكثر در  -1

 به كار رود(.آنها  معادل فارسي

 نام دانشجو -6

 نام استاد يا استادان راهنما -7

 دفاع  ماه و سال -8

 دشونلازم به ذكر است كه كلیه موارد قابل درج در روی جلد به انگلیسي در پشت جلد درج مي توجه:

 (.1 یشماره )پیوست

 

 نامه/رسالهتنظیم عطف پایان 2-9

 نامه به ترتیب از راست به چپ تنظیم شود:موارد قابل درج در عطف پايان

 سال و ماه دفاع               نام و نام خانوادگي دانشجو                نامهعنوان پايان

نامه است، قید و ی اوّل از عنوان كه گويای محتوای پاياندر صورت طولاني بودن عنوان، چند كلمه توجه:

 (. 4 یشماره گردد )پیوست( مشخص ميچین )به صورت ......ی عنوان با نقطهادامه
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 نامه/رسالهایانرنگ جلد پ 2-4

 ی کشاورزیدانشکده 2-4-5

 سبز ماشيارشد: سيی كارشنادوره -5

 اینقرهی دكتری: دوره -2

 ی علوم دامی و صنایع غذایینشکدهدا 2-4-2

 آبي تیرهارشد: ی كارشناسيدوره -5

 اینقرهی دكتری: دوره -2

 ی مهندسی زراعی و عمران روستاییدانشکده 2-4-9

 (Maroon)ای سوخته قهوهارشد: ی كارشناسيدوره -5

 اینقرهی دكتری: دوره -2

 های مورد استفاده در جلد بايد ساده باشد.ی تمامي رنگ: زمینهتوجه

 

 ساختار متن اصلی 2-1

 های زير باشد:نامه/رساله بايد شامل قسمتمتن اصلي پايان

 مقدمه فصل اوّل:

 اين بخش شامل موارد زير است:

 مقدمه  1-1

 مسأله  بیان 1-2

 و اهمیت مسأله ضرورت 1-3

 پژوهش هایفرضیه 1-4

 )كلي و اختصاصي( پژوهشاهداف  1-1

 )در صورت نیاز( ، واژگان و مفاهیماصطلاحاتتعريف  1-1

 مروری بر بیشینه موضوع فصل دوم:
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 اين بخش شامل موارد زير است: 

 گیرینتیجهبندی و )در صورت نیاز(، مطالعات انجام شده، جمع نظری مبانيمقدمه، 

 هامواد و روش :سومفصل 

 زير است: مواردشامل  فصلاين 

 اجرای پژوهش سالو  محل 3-1

 (انجام پژوهش )با ذكر منابع هایروش 3-2

 گیریابزار و وسايل اندازه 3-3

 تجزيه و تحلیل آماری  هایروش 3-4

 نتايج و بحث فصل چهارم:

در اين فصل علاوه بر متن، نتايج پژوهش به صورت جدول، شكل و نمودار متناسب با موضوع ارائه گردد. 

ی رائه. در اين قسمت از اگیردميها، مقايسه با مطالعات پیشین نیز صورت پس از ارائه نتايج پژوهش و تحلیل آن

 يک نتیجه، به چند صورت )نمودار، شكل و جدول( خودداری شود.

 و پیشنهادها گیرینتیجه :پنجمفصل 

 های پژوهش است.ها و فرضیهمشتمل بر پاسخ پژوهشگر به اهداف، پرسش گیرینتیجه

تواند های آينده نیز ميپیشنهادها مبتني بر نتايج به دست آمده ارائه گردد. همچنین پیشنهاد برای پژوهش

 در اين قسمت ارائه گردد.

 و مآخذ منابع

 در اين بخش شود.عنوان فصل در نظر گرفته نميبه ها محسوب نشده و بنابراين اين بخش جزء فصل 

 .منابع فارسي و سپس انگلیسي به ترتیب حروف الفبا تنظیم شوند

  هاپیوست

 باشد.نامه، عكس، تصوير، نمايه و ... مياين بخش شامل: پرسش

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 نگارش یشیوه

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 ی نگارششیوه

 

 اصول اولیه نگارش 9-5

 ی نگارش جديد، رعايت تمامي موارد زير الزامي است.در شیوه

، cm1/2 ، پايین كاغذcm3از بالای كاغذ  نامه بايدهای پايانمتنتمامي  شود وتهیه مي 4Aنامه با كاغذ پايان

 .ها به قسمت ضمیمه مراجعه شود(ظیم صفحه)برای تن دنداشته باش حاشیه cm3و راست  cm3 سمت چپ

با قلم  هصفح از پايین cm2وسط صفحه و به فاصله  ،ها )حروف و اعداد( بايد در پايینهمچنین شماره صفحه

 نوشته شود. 12نازنین بي

 

 نامههای پایانشکل و محتوای صفحه 9-5-5

وسط صفحه و  (Bold)و به صورت برجسته  14نازنین بي عنوان فصل با قلم ،ی اوّل هر فصلدر صفحه -5

 .نوشته شود( 1-3بالای صفحه )شكل ( از خالي و از اينتر پنجم نگارش شود سانتي متر )چهار اينتر 2ی با فاصله

شود )اگر زوج باشد بايد برای اين صفحه بدون شماره و جزء صفحات فرد بوده و در شمارش صفحات حساب مي

 صفحه خالي قبل اين صفحه قرار گیرد(.يک فرد كردن آن 

 13نازنین بي قلمبا و  شوندمشخص  2-4-1های مختلف هر فصل )تیتر عناوين( با اعدادی نظیر بخش -2

 .ارش شودنگ برجسته
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، (3) ی فصلگر شمارهبه ترتیب از راست به چپ بیان (1-2-3های مختلف )مثل اعداد عناوين بخش -9

 ود. نشباشند. بین عدد و اوّلین كلمه خط فاصله منظور مي (1) و قسمت (2) بخش

 

 های بعدی نحوه شروع متن در الف( ابتدای هر فصل ب( صفحه 5-9شکل 

 

 متن اصلی 9-5-2

متر سانتي 1ی خطوط ، با فاصلهTimes New Roman 11فارسي و  13نازنین بيمتن اصلي با قلم  -5

(Paragraph-line spacing-1.5 line.تايپ شود ) 

 باشد.تنظیم كنید(  11/1)مقدار تب را روی  11/1تو رفتگي ابتدای متن در هر پاراگراف بايد  -2

با شكل، نمودار، جدول و ... بعد و قبل خود از شود و  (Justify Lowبايد با حاشیه تراز ) هر پاراگراف -9

 خود يک اينتر فاصله داشته باشد.

و خط اول پاراگراف بعدی حتما بايد در يک صفحه باشد )نبايد تیتر به تنهايي در عناوين هر قسمت  -4

 صفحه و متن از صفحه ديگر شروع شده باشد(. يک انتهای 
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صنعت يک كشور در حال توسعه با توجه به پیشرفت روز افزون ساير كشورها، اقدام به  اييشكوف از لوازم مثال:

 استفاده از تكنولوژی مونتاژ از صنايع موجود در كشورهای صنعتي است. 

 

 اولبخش  پنجمفصل  1-5

ه ب صنعت يک كشور در حال توسعه با توجه به پیشرفت روز افزون ساير كشورها، اقدام شكوفايي از لوازم

 استفاده از تكنولوژی مونتاژ از صنايع موجود در كشورهای صنعتي است.

... با  )شكل، نمودار، جدول و يک اينتر فاصله وجود داشته باشدبايد  قبل بین تیتر عناوين با پاراگراف -1

دول نمودار، جبا ای فاصلهنبايد شود ولي عنوان شكل، نمودار، جدول و ... پاراگراف هم يک اينتر فاصله منظور مي

 .داشته باشد(و ... 

 

 زیر نویس 9-5-9

 برای نوشتن زيرنويس نكات زير را بايد رعايت كنید.

متر از حاشیه چپ كاغذ انتيس 3پايین صفحه، زير خطي با فاصله  (Footnote) هامحل درج زيرنويس -5

رعايت ) باشدو به طول مورد نیاز ميمتر از حاشیه پايیني سانتياست(  1/2)با توجه به كادر متن  3و حداقل 

 ی پايین صفحه الزامي است(.متر حاشیهسانتي 1/2حداقل 

نازنین يبدر زير نويس فقط معادل لاتین لغات يا اصطلاحات فارسي نوشته شود. كلمات فارسي با قلم  -2

 نوشته شوند. Times New Roman 10 قلممعمولي و كلمات لاتین بـا  11

 و سپس فاصله باشد.  خط، در زيرنويس بین شماره و كلمه بعدی -9

بالانويس يا  ،عدد) شروع شود «1» هر صفحه جداگانه و از شمارهدر  هازيرنويس گذاریشماره -4

superscript های فارسي از راست به چپ و كلمات لاتین از چپ به راست با شماره. همچنین، كلمه(نباشد 

 وند(. گذاری شهای فارسي و لاتین به ترتیب با اعداد فارسي و لاتین شمارهشوند )كلمهاختصاصي خود نوشته 

 .باشد singleها در زيرنويس و فاصله بین خط ها دو ستونه نوشته شودزيرنويس -1
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 خط جدا كننده سراسری باشد. -6

ــاخه گیاهان گلدار 1گندم مثال: ــاخه نهاندانگان2متعلق به ش ــته گلومي 4لپهگیاهان تک، در رده 3، زير ش ، راس

 باشد.مي 1و جنس تريتیكوم 1، تیره گرامینه1فلوره

 

 ها و ...ها، رابطهها، شکلنمودارها، جدول 9-5-4

گـذاری شوند )از سمت راست، بايستي به ترتیب در هر فصل شماره و ... هاو جدولنمودارها ها، شكل -

( space) فاصله خالييک ، نمودار يا جدول(. بین عدد و اوّلین كلمه ی تصويری فصل و سپس شمارهابتــدا شماره

، نمودار (2-4)، نمودار (1-4)، نمودار 4ی يک تا سه فصل به عنوان مثال، برای نمودارهای شماره منظور شود.

 بهتر نوشته شوند. (2-4)و جدول  (1-4)، به صورت جدول 4ی يک تا دو فصلهای شمارهو برای جدول (4-3)

 .شداست برای جدا شدن از متن اصلي اندازه قلم يک شماره كوچكتر ولي برجسته با

 ذكر شده است. 1-5-9بخش و ... در  هاو جدولنمودارها ها، شكلنحوه ارجاع  -

)اگر عنوان بیشتر از  وسط چینها و نمودارها در زير و به صورت ها در بالا و عناوين شكلعناوين جدول -

 درج شوند.( شودچین  راستخط باشد  دو

يک ی آن و سپس و شماره و ... «شكل»، «جدول»ی پس از نوشتن كلمهعنوان هر جدول، شكل و ...  -

 نوشته شود.برجسته  12نازنین بي قلمفاصله، با استفاده از 

 افقي رسم شوند. وطها مطابق پیوست هفت بدون خطوط عمودی و كادر و با خطجدول -

توان صورت يكسان بودن واحد تمام ارقام ميدر ل دارای عنوان و واحد مربوطه باشد و هر ستون جدو -

 آن را در عنوان جدول ذكر كرد.

با هر قسمت آنها  اضافي عنوان و متن جدول به صورت زيرنويس جدول ارائه شود و ارتباط توضیحات -

ست و برای كلمات در سمت چپ( مشخص جدول با استفاده از علائم مناسب در بالا )برای اعداد در سمت را

 های علمي در زير جدول نشان داده شود.های آماری با يكي از روشی استفاده از بررسيشود. نحوه

                                                                                                                                                            
 باشد.ساله مي گیاهي يک - 1

2- Spermatophyte 

3- Angiosperm 

4- Monocotyledon 
5- Glomiflorae 
6- Gramineae 
7- Triticum 
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ـــويس مـــتن جـــد - ـــدازه قلـــم زيرن ـــا ذكـــر روش آمـــاری(ولان ـــرای توضـــیحات اضـــافي ي  ها )ب

 باشد. Times new Roman 10و  11نازنین بي

ر دآنها  شوند، بايد طوری قرار گیرند كه متن بـالایطولي كاغذ تنظیم مي هايي كه در راستایجدول -

ه هايي كو جهت بیروني برگه( قرار گیرد. همچنین شكلنامه پايانی صفحه )جهت مخالف عطف سمت حاشیه

 رار گیرد.قنامه پاياندر حاشیه آنها  شوند، بايد طوری قرار گیرند كه متن بالایدر راستای طولي كاغذ تنظیم مي

بع اند، منباشند و از منابع استفاده شدهنمينامه پايانها و نمودارهايي كه مربوط به نتايج در مورد جدول -

 د.اخل پرانتز در زير جدول نوشته شوبه صورت نام نويسنده و سال در د

 د.اعداد و شرح محورهای عمودی و افقي به صورت فارسي نوشته شون هادر نمودارها و شكل -

بايد انتخاب شود ولي در هر صورت آنها  ها متناسب با اندازهشكل ،هانمودارها، جدول متناندازه قلم  -

 .خوانا باشد

گذاری شوند، شمارهها( در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبي كه ارائه ميهای رياضي )فرمولرابطه -

به  Wordهای رياضي از فرمول نويسي در برنامه رابطه ها(. همچنین برای نوشتنها و شكلشوند )مانند جدول

 ای استفاده شود كه فرمول در سمت چپ و شماره آن در سمت راست نوشته شود. گونه
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 نمونه جدول

 سمپاشیپارامترهای مهمترین بر  هواتجزیه واریانس اثر نوع افشانک و سرعت  5-9جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 (MS)میانگین مربعات 

 نشست

 لیتر بر هكتار()

 بادبردگي

 )درصد(

 يكنواختي

 )درصد(

قطر میانه 

 متر()میلي

 بزرگقطر 

 متر()میلي

 كوچکقطر 

 متر()میلي

 كیفیت 

 )درصد(

 121/1 ** 112/1** 122/1** 112/1 ** 11/4** 21/1** 11/1311** 3 سرعت هوا 

 ns111/1 **121/1 112/1** 114/1 ** 31/1** 44/1** 11/2414** 2 نوع افشانک

اثرات متقابل 
نوع × سرعت هوا )

 (افشانک
1 **23/331 **11/1 **14/1 ** 114/1 **131/1 **121/1 ns111/1 

 111/1 1112/1 1113/1 1112/1 111/1 112/1 22/42 21 خطا 

 31/12 12/2 11/3 12/1 14/1 12/11 23/1  ضريب تغییرات

 .دهدداری را نشان ميدرصد و عدم تفاوت معني 1درصد،  1سطح  دار دربه ترتیب معني nsو  **، *
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 شكلنمونه 

 
 مصرف ویژه سوخت تراکتور در آزمایش آسفالت و مزرعهنمودار  5-9شکل 

 

 
 های مختلف سوختتوان مالبندی تراکتور در مزرعه نسبت به ترکیب 2-9شکل 

 

 داده شده است.نشان  3كه در فصل  4ی ی شمارهمثال: در مورد رابطه

(3-4) 
𝑀 =

∑𝑃𝑖
𝑘

 

 

۰.۰

۰.۱

۰.۲

۰.۳

۰.۴

۰.۵

۰.۶

۰.۷
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۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰
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(
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 /
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)

(L)ترکیب سوخت 

3.5 Km/h آزمون آسفالت 7 km/h آزمون آسفالت

7 km/h آزمون مزرعه 12 km/h آزمون مزرعه

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۱۰۰ ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۲۰
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)

(L)ترکیب سوخت 

7 km/h آزمون مزرعه 12 km/h آزمون مزرعه
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d d
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 ارجاع در متننحوه  9-5-1

نكات  بنابراين در ارجاعها و ... در متن ارجاع داده شوند. ها، منبعها، رابطهها، نمودارلازم است كه شكل

 زير مورد توجه قرار گیرد.

 

 ارجاع منابع در متن 9-5-1-5

نها آ در متن و لاتین برای اوّلین بـارلاتین و اصطلاحات و يا كلمات نام نويسندگان خارجي معادل فارسي  -5

 های بعد خودداری گردد.در صفحهآنها  نويسو از تكرار زير شود زيرنويس

 و لازم است نكات زير رعايت شود.نوشته اسامي علمي در متن، داخل پرانتز و به صورت ايتالیک  -2

 گردد.مي جنس و گونه ايتالیک بوده و اسم جنس با حرف بزرگ شروع -

ه گذاری كنندآيد لازم است كه نام شخص نامبرای اولین باری كه اسم علمي جنس و گونه در متن مي -

 ذكر گردد.  پرانتزدر داخل و به صورت غیر ايتالیک « Space»آن اسم علمي نیز بعد از يک فاصله 

استفاده  (.L) گذاری كننده توان از حرف اول اسم نام( ميLinnaeusدر مورد افراد معروف ماننده لینه ) -

 گردد و نیازی به ذكر نامدر دفعات بعدی اسم جنس به صورت مخفف ذكر مي . لازم به ذكر استنمود

 گذاری كننده نیست.

 باشد.يک سبزی مهم مي )L sativum Pisum.(يا  )sativum Pisum(مثال: .... نخود فرنگي 

 منابعي كه در منابع ذكر شده است، اشاره شود.  یكلیهضروری است در متن به  -9

ی جمله، يک فاصله داده و پرانتز باز شده بلافاصله پس از خاتمه در متن از يک منبع، مطلبي نقل شوداگر  -4

 نوشته شود.« ،»و مرجع ذكر گردد و سپس پرانتز بسته و نقطه پايان جمله و يا علامت كاما 

 است.ی ارجاع در متن به شرح زير شیوه

 )كاما( و سال انتشار منبع و نويسنده،خانوادگي ذكر منبع با ارجاع به نام باشد،  اگر نويسنده يک نفر -5

 شود. مي انجامو شماره صفحه »:« علامت 

 (.23: 2111، 1)نیفور باشدمي زخالصسو لزـيد رموتو زا بیشتر گانهی دوهارموتو احتراق در ایصد وسر  مثال:

                                                                                                                                                            
1- Nwafor  
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 باشد، نیازی به ذكر شماره صفحه نیست.)مثلا برگرفته از چكیده(  قالهماز  بر گرفتهاگر متن ارجاعي  :توجه

اگر نويسنده دو نفر باشد، ترتیب نوشتن به اين فرم است: فاصله پرانتز باز نام خانوادگي نويسنده اول  -2

ز فاصله شماره صفحه پرانت «:»فاصله سال انتشار  «)كاما( ،»فاصله نام خانوادگي نويسنده دوم  «و»فاصله

 بسته.

: 2113، 2و كانس 1شود )هونتايلمي گانهدو رموتو گرمايي دعملكر يشافزا باعث ربا يا رموتو دور يشافزامثال: 

413.) 

ب نوشتن ترتیگیرد. يعني به جای نويسنده دوم كلمه همكاران قرار مياگر نويسنده بیشتر از دو نفر باشد،  -9

اصله ف «)كاما( ،» فاصله همكاران «و» به اين فرم است: فاصله پرانتز باز نام خانوادگي نويسنده اول فاصله

 فاصله شماره صفحه پرانتز بسته. «:»سال انتشار 

ــرفته است مثال: در گزارش ــرار گـ ــورد تأيید قـ ــدم مـ های مختلف تأثیر تنش خشكي بر كاهش عملكرد گنـ

 (.1312)رحیمي و همكاران، 

و برای نوشتن بیشتر از دو منبع، بین هر منبع از « و» برای نوشتن دو منبع بايستي بین دو منبع حرف  -4

 استفاده شود.« و» حرف  قبل آن منبعبین منبع آخری و و « ؛»علامت 

 در صورت مشترک بودن نام نويسنده، ابتدا منبع جديدتر ذكر شود. -1

وند. ترتیب ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگلیسي تنظیم ش در صورت داشتن منابع فارسي و انگلیسي، به -6

در صورتي كه نويسندگان مقاله دو نفر باشند، ذكر هر دو نويسنده قبل از سال الزامي است. در صورتي كه 

تر باشند، نام نويسنده اول و به جای ساير اسامي از اصطلاح همكاران تعداد نويسندگان سه نفر يا بیش

 د.استفاده شو

و احمدی،  1321گردد )احمدی، گزارش شده است كه تنش خشكي موجب كاهش عملكرد گندم مي مثال:

1324.) 

 1324؛ احمدی، 1321گردد )احمدی، گزارش شده است كه تنش خشكي موجب كاهش عملكرد گندم مي

 (.2112و همكاران،  3و جاناتان

                                                                                                                                                            
4- Hountalas and papagiannakis  
2- Kans 

3- Janatan 
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؛ احمدی و 1321گردد )احمدی، گزارش شده است كه تنش خشكي موجب كاهش عملكرد گندم مي

 (.2112، 1و جاناتان و ری 1324؛ احمدی و همكاران، 1324محمدی، 

اگر متن طوری نگارش شود كه نويسنده و يا نويسندگان جزئي از متن باشند در اين صورت لازم  نکته:

 نیست سال تحقیق در متن ذكر گردد.

دی، گردد )احمشكي موجب كاهش عملكرد گندم ميمثال: احمدی طي تحقیقي به اين نتیجه رسید كه تنش خ

1321.) 

گردد )احمدی و احمدی و همكاران گزارش كردند كه تنش خشكي موجب كاهش عملكرد گندم مي

 (.1321همكاران، 

در بررسي تاثیر تنش خشكي بر عملكرد گندم دريافتند كه گندم نسبت به تنش خشكي  3و بنیامین 2باور

 (2114بنیامین، قاوم نیست )باور و م

اره : شمخانوادگي نويسنده كتاب، سال ترجمهصورت نام بهاگر منبع ترجمه كتاب باشد، ارجاع در متن  -

 .صفحه است

 (214: 1321وايلن، باشد )ونمي 3/14مثال: مقدار آنتالپي هوا در دمای ثابت برابر 

 

 متنها و ... در ها، نمودارها، رابطهها جدولشکلارجاع  9-5-1-2

 شود.ع داد كه در زير شرح داده ميتوان در متن ارجاشكل، جدول، نمودار و ... را به دو صورت مي

شده  نوشته متن توضیحيدر  . به عبارت ديگرجزئي از متن نیست “يا نمودار ، جدول، رابطهشكل”كلمه  -5

در جای مناسب  اين حالتشود. در ارجاع داده مينمودار، شكل، جدول يا ...  بهو سپس برای فهم بهتر 

 .شودذكر شده و پرانتز بدون فاصله بسته مي «1-4شكل »پرانتز باز شده و عبارت  در متن

و تركیب ســوخت  km/h 12( با ســرعت 2-3( تراكتور در مزرعه )شــكل kWبیشــترين توان مصــرفي )مثال: 

111D .به دست آمد 

                                                                                                                                                            
1- Ray  

2- Bawer 

3- Benyamin 
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يا ... يک  «نمودار»، «جدول»اين صورت بعد از ذكر  باشد كه درجزئي از متن  “جدول، نمودار يا ...”كلمه  -2

ته لافاصله پرانتز بسگردد و بدول، شكل يا ... ذكر ميشود و بعد پرانتز باز شده و شماره جفاصله داده مي

 شود.مي

های سوخت كیلومتر در ساعت( در تمام تركیب 1به  1/3( افزايش سرعت )از 2-3با توجه به جدول )مثال: 

انس مقايسه میانگین مصرف سوخت ينتايج تجزيه واراست.  درصد شده 1دار سوخت در سطح كاهش معنيباعث 

 .( نشان داده شده است2-4های مختلف در شكل )در سرعت

 گردد و درو غیره مشخص مي «ب»، «الف»اگر شكلي از چند قسمت مجزا تشكیل شده باشد، با حروف  توجه:

 گردد.گیرد و سپس حرف آن ذكر ميار ميبعد از شماره خط تیره قرمتن 

 د( بازده انرژی كل در آسفالت بیشتر از مزرعه به دست آمد. -3-3با توجه به شكل )مثال: 

 (.ب-3-3باشد )شكل نتايج نشان داد بازه انرژی كل )%( در آسفالت بیشتر از مزرعه مي

 
کیلومتر بر ساعت. الف(  7تراکتور در سرعت تاثیر نوع محیط آزمون بر پارامترهای عملکردی  9-9شکل 

 ب( توان مالبندی، ج( مصرف ویژه سوخت و د( بازده انرژی کل مقدار گازوئیل مصرفی،
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 ی نگارش فهرست منابعنحوه 9-2

زير  به صورت سبک مذكوربرای اين دانشگاه  كه ی مختلفي وجود داردهاسبکبرای نگارش فهرست منابع 

 .است

 

 مندرج در نشریات علمی هایمقاله 9-2-5

بر اساس حروف الفبای فارسي و لاتین، يعني ابتدا منابع فارسي و سپس لاتین گذاری و با شمارهمنابع 

 شوند. تنظیم مي

 

 هر منبع محتوایترتیب نوشتن  9-2-2

 برای نشريات فارسي

 یی ادواری. نام ناشر. شمارهمقاله، نام نشريهخانوادگي، نام )های( نويسنده )گان(. سال انتشار. عنوان نام -

 .31-41صفحات  ی نشريه.جلد و شماره

استفاده گردد. در صورتي كه برای هر منبع « و» درصورت وجود دو نويسنده، بین دو نويسنده از حرف  -

رف ن نويسنده از ح،( و قبل از نام آخري.بیش از دو نويسنده وجود داشته باشد، بین نويسندگان از علامت كاما )

 استفاده شود.« و» 

اصله سپس ف (.)گیرد. بعد از آخرين نويسنده علامت نقطه قرار مي (.)بعد از هر نام نويسنده علامت نقطه  -

(spaceسپس سال انتشار و بلافاصله بعد از آن نقطه قرار مي ).گیرد 

پس تر در سمت چپ سي، عدد كوچکی پايانی صفحات بايستي پیش از نقطهبرای نوشتن ترتیب شماره-

 .411-422 تر در سمت راست نوشته شود؛ مثال:خط فاصله و پس از آن عدد بزرگ

 (Space Bar)گیرد، يک فاصله نقطه يا كاما كه مورد استفاده قرار مي در نوشتن منابع بايستي بعد از هر -

 ايجاد شود.



 

26 

شود، نام ژورنال و مجله به صورت ايتالیک نوشته ميدر منابعي كه از ژورنال و مجلات تخصصي استفاده  -

 شود.

 باشد. 12pt( برابر Paragraph-spacing-afterو فاصله بین دو منبع ) singleفاصله خطوط در منابع  -

 ( نام خانوادگي ... Space( فاصله )-گذاری منابع به اين فرم است: شماره خط تیره )شماره -

 .باشد 11/1( برابر hangingمنبع ) هردر از آن  بعددوم و های مقدار تو رفتگي خط -

 برای نشريات لاتین

 استفاده شود. 11ی شماره Times New Romanبرای نوشتن منابع خارجي از قلم  -

. نام ی ادواریسال انتشار. عنوان مقاله، نام نشريهنام خانوادگي نويسنده )گان(، اول اسم نويسنده )گان(.  -

 .صفحات ی نشريه.ی جلد و شمارههناشر. شمار

و سپس  (Space barبعد از اول اسم نويسنده اول نقطه ).( سپس فاصله )درصورت وجود دو نويسنده،  -

در صورتي كه برای هر منبع بیش از دو نويسنده وجود داشته باشد، بین نويسندگان از  گیرد.قرار مي andكلمه 

 استفاده شود.« and» ،( و قبل از نام آخرين نويسنده از حرف .علامت كاما )

 گیرد.های اول نويسنده نقطه و سپس فاصله قرار مياگر نويسنده چند اسمي باشد، بین حرف -

 

 :و لاتین منبع فارسي مثال

ات ی كاشـت برخصوصی. اثرات فاصـله1312. ، سـعیداماميو دوازده .محمدكاظمپوسـتیني، ، .طالعي، علي -1

(: 3) 31ی علوم كشاورزی ايران. پرديس كشاورزی دانشگاه تهران. فیزيولوژيكي چند رقم لوبیا چیتي. مجله

422-411. 

ی كاشت برخصوصیات فیزيولوژيكي چند رقم لوبیا . اثرات فاصله1312. سعید ،اماميطالعي، علي. و دوازده -2

 .411-422(: 3) 31شگاه تهران. ی علوم كشاورزی ايران. پرديس كشاورزی دانچیتي. مجله

3- Allmeida, S. E., Machado, M. S. and Steigledener, C. S. 2000. Genetic diversity in a bovine 

herd based in four microsatellite loci. Genetic and Molecular Biology. 23(2): 347-350. 

4- Lata, D. B., Misra, A. and Medhekar, S. 2012. Effect of hydrogen and LPG addition on the 

efficiency and emissions of a dual fuel diesel engine. International Journal of Hydrogen 

Energy. 37: 6084–6096.  
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ی همايش و كتاب، مقاله قاله، پايان نامه،ی موارد )می نوشتن نام نويسندگان برای همهشیوه تبصره:

 باشد.گزارش( يكسان مي

 

 هاکتاب 9-2-9

ی صفحات و حرف خانوادگي، نام )هـای( مؤلّف )مؤلّفان(. سال. عنوان كتاب. ناشر. محلّ نشر. شمارهنـام

  اختصاری ص.

 منبع فارسي مثال

شوری. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد،  . راهنمای تحمل گیاهان نسبت به1311نیا، غلامحسین. حق -1

 .  312و  111 ،111مشهد. صص 

 مثال منبع لاتین

1- Kydd, H. D. 1984. Combine types. Prairie Agricultural Machinery Institute. Alberta, 

Canada.P. 351.  

 

 های ترجمه شدهمنابع کتاب 9-2-4

 گردند:مي های ترجمه شده به صورت زير تنظیممنابع كتاب

خانوادگي . سال چاپ. عنوان كتاب. ترجمه: نام و ناممخفف(( خانوادگي، نام نويسنده)گان( اصلينام

 ی صفحات. ( به صورت كامل. نام ناشر. محل نشر. شمارهانمترجم)

فرهاد زاده و ای بر فیزيولوژی گیاهي .ترجمه: علي احمدی، پرويز احسان. مقدمه1321هاپكینز، و. ج.  مثال:

 .113جباری. انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ص
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 ارجاع به بخشی از یک کتاب 9-2-1

خانوادگي و نام نويسنده يا نويسندگان فصل يا بخش مورد نظر. سال. عنوان فصل يا بخش در عنوان نام

ام ناشر،  اصلي كتاب. نخانوادگي و نام نويسنده يا نويسندگان( عنوان اصلي كتاب. شماره صفحات، گردآورنده )نام

 محل انتشار. 

 مثال منبع فارسي

نقي و كريم ، رضايي، علي112-132. بررسي واكنش دشمنان طبیعي آفات. 1312صادقي، كمال.  -1

 كمالي. اكولوژی حشرات. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 منبع لاتین مثال

- Preston, C. and Mallory-Smith, C. A. 2001. Biochemical mechanism, and molecular 

genetics of herbicide resistance in weeds. Pages 23-60 in Powles, S. and Shaner D. L. 

(eds.) Herbicide Resistance and World Grains. London, UK: CRC Press. 

 

 هانامهپایان 9-2-6

ا ارشد ي)كارشناسينامه پايانايان نامه، مقطع تحصیلي خانوادگي، نام دانشجو. سال دفاع. عنوان پنام

 ی صفحات مورد استفاده.دكتری(. نام دانشگاه. شماره

 منبع فارسي مثال

ارشد. دانشگاه  نامه كارشناسي. بررسـي سـیتوژنتیک گاومیش خوزسـتان. پايان1321مومني، جمال.  -

 . 32و  31كشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان. صص 

 ل منبع لاتینمثا

- Gharehyazie, B. 1996. Transformation of Indica and other rice (Oryza sativa L.): genetic 

integration, expression, ingeritance and enhanced insect resistance. Ph. D. Thesis, 

University of Philippines, Los Banos, Philippines. Pp: 102-132. 

 

 های علمیگزارش 9-2-7

 خانوادگي، نام. سال. عنوان گزارش. محل نشر، صفحات مورد استفاده.نام
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های گیاهي و . فهرست آفات و بیماری1321. حسان. و محمدبیگي، امجید.، نوروزيان، هومننژاد، مصـلي مثال:

های بر اساس توصیهآنها  های توصیه شده علیههای هرز مهم محصـولات عمده كشاورزی و سموم و روشعلف

ها. وزارت جهاد كشاورزی، سازمان حفظ نباتات. م دفع آفات نباتي و روش كاربرد آنهای تعیین انواع سموكمیته

 .31-31تهران. صص 

 

 ها )مقالات همایشی(ی مقالات در همایشمجموعه 9-2-8

)شهر و كشور( و زمان برگزاری خانوادگي، نام نويسنده. سال. عنوان مقاله. نام گردهمايي، مكان نام

 ی صفحه.گردهمايي. شماره

  فارسي منبع مثال

. وضعیت مواد خوراكي و نیاز دام كشور. اوّلین همايش پژوهشي تغذيه دام. كرج، 1311. لينیكخواه، ع -1

 .113شهريور. ص.  11-11ايران، 

 لاتین منبعمثال 

1- Elahifard, E., Ghanbari, A., Rashed Mohassel, M. H., Zand, E., Mirshamsi Kakhki, A. and 

Mohkami, A. 2013. Triazine resistance in Echinochloa colona (junglerice) in Iran. 16th 

EWRS Symposium, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey.24-27 June.P. 277.   

 

 منابع الکترونیکی 9-2-3

نويسنده)گان(. عنوان. نام صفحه خانگي. آدرس لینک. قابل دسترس در: فارسي) نشاني خانوادگي، نام نام

 .لینک(

 )مثال اضافه شود( مثال منبع فارسی

 

 منبع لاتین مثال

- Bresler, E. Homepage of ASABE. Standards for 4WD tractor test. Available at: 

www.asabe.org.  

 

http://www.asabe.org/
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 ناممنابع بی 9-2-51

 شود. در صورت عدم وجود نام شخص يا اشخاص حقیقي، نام شخص حقوقي به عنوان نويسنده ذكر مي

 مثال منبع فارسي

 .1321. نتايج تفصیلي سرشماری عمومي سال 1323مركز آمار ايران.  -

 منبع لاتین مثال

- Anonymous. 2014. Effect of soil compaction on crop production. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. FAOSTAT. 

http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor. Visited: 

01/05/2014. 
 

  

http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor
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 هاپیوست 9-9

 در صورت نیاز به پیوست، رعايت نكات زير ضروری است:

 باشد. الي آخر( 2، پیوست 1)پیوست در صورت لزوم دارای شماره  -

 یهشمار شماره مربوطه باشد )مثال: پیوستها در داخل متن به صورت پیوست و شیوه ارجاع به پیوست -

3.) 

نويسي، پیوست شامل مواردی است كه به وضوح بیشتر موضوع مورد بحث كمک كند، مانند كدهای برنامه -

   های طیفي و غیرههای مورد استفاده، چگونگي استخراج معادلات و دادهجداول آماری و هواشناسي، داده

اين  هایفصل هایعنوانو اندازه  قلم، با «هاپیوست»ها با عنوان پیوست ی جداگانه در آغازيک صفحه -

 .ها جدا نمايدبخش را از ساير بخش
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 نامهجلد پایان: صفحه 5پیوست شماره 

 
 دانشكده مهندسي زراعي و عمران روستایي 

 های كشاورزیگروه مهندسي ماشین

 

 

 ی كارشناسي ارشد مهندسي مكانیزاسیون كشاورزینامهپایان            

 (.Ph.Dرساله دكتری تخصصي) یا

 

 

 یكمباین و ارائه باای بررسي تلفات در برداشت ذرت دانه

 الگوی مناسب در شرایط اقلیمي استان خوزستان
 

 نگارش

 نوید مرواریدی 

 

 

 استاد/استادان راهنما

 دكتر محمد امین آسودار

 الحسینياله خادمدكتر نصرت
 

 

  6831شهریور 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  2سطر 

 برجسته(52اندازه  B Titr)قلم  9سطر 

اندازه  B Titr)قلم  6سطر 

 برجسته(54

 B)قلم  55سطر 

Titr  21اندازه 

 برجسته(

 (54اندازه  B Titr)قلم  54سطر 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  51سطر 

 (54اندازه  B Titr)قلم  57سطر 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  58سطر 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  ماقبل آخرسطر 
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برای صفحه پشت جلد به انگلیسي عینا مطابق با نمونه فارسي عمل شود. اين صفحه شامل: آرم انگلیسي  توجه:

برجسته(، نام گروه آموزشي  14اندازه  Times New Romanدانشگاه در وسط و بالای صفحه، نام دانشكده )قلم 

 MSc. Thesisه كارشناسي ارشد/ نامبرجسته(، معادل لاتین عبارت پايان 12اندازه  Times New Roman)قلم 

in Field of  قلم(Times New Roman  عنوان لاتین پايان 14اندازه ،)نامه )قلم برجستهTimes New Roman 

(، نام و نام خانوادگي دانشجو به انگلیسي 12اندازه  Times New Roman)قلم  Byبرجسته(، كلمه  12اندازه 

 12اندازه  Times New Roman)قلم  Supervisor(s)سته(، كلمه برج 12اندازه  Times New Roman)قلم 

 برجسته(، ماه و سال دفاع به میلادی
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 ی عنوان: صفحه2ی پیوست شماره

 

 دانشكده مهندسي زراعي و عمران روستایي 

 های كشاورزیماشینگروه مهندسي 

آموختگيكد دانش  

 

 ی كارشناسي ارشد مهندسي مكانیزاسیون كشاورزینامهپایان            

 (.Ph.Dرساله دكتری تخصصي)يا 

 

 عنوان

 ی كمباین وای به وسیلهبررسي تلفات در برداشت ذرت دانه

 ی الگوی مناسب در شرایط اقلیمي استان خوزستانارائه
 

 نگارش

 نوید مرواریدی 

 

 /استادان راهنمااستاد

 محمد امین آسودار

 الحسینياله خادمنصرت

 

 /استادان مشاوراستاد

 نژاد رائینيمحمود قاسمي

 محمد علي هرمزی

  6831شهریور 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  2سطر 

 برجسته(52اندازه  B Titr)قلم  9سطر 

اندازه  B Titr)قلم  6سطر 

 برجسته(54

 B)قلم  55سطر 

Titr  21اندازه 

 برجسته(

 (54اندازه  B Titr)قلم  54سطر 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  51سطر 

 (54اندازه  B Titr)قلم  57سطر 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  58سطر 

 برجسته(54اندازه  B Titr)قلم  ماقبل آخرسطر 

 برجسته(52اندازه  B Titr)قلم  4سطر 
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برای صفحه عنوان به انگلیسي عینا مطابق با نمونه فارسي عمل شود. اين صفحه شامل: نام دانشگاه در  توجه:

 Times New Romanبرجسته(، نام دانشكده )قلم  14اندازه  Times New Romanوسط و بالای صفحه )قلم 

، معادل لاتین عبارت برجسته( 12اندازه  Times New Romanبرجسته(، نام گروه آموزشي )قلم  14اندازه 

برجسته(، عنوان  14اندازه  Times New Roman)قلم  MSc. Thesis in Field ofنامه كارشناسي ارشد/ پايان

اندازه  Times New Roman)قلم  Byبرجسته(، كلمه  12اندازه  Times New Romanنامه )قلم لاتین پايان

برجسته(، كلمه  12اندازه  Times New Roman(، نام و نام خانوادگي دانشجو به انگلیسي )قلم 12

Supervisor(s)  وAdvisor(s)  قلم(Times New Roman  ماه و سال دفاع به میلادی 12اندازه ،)برجسته 
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 پیوست شمارهی 9: تعهدنامه

 

 گیرد.ی ارزشیابی )نمرات هیأت داوران( قرار میاین متن پس از صفحه

 

 بسمه تعالی

 )تعهد اصالت اثر(

 

ی ........................ مقطع ی رشتهآموختهاینجانب ............................. دانش

شوم که مطالب مندرج در این رساله حاصل کار ......................................... متعهد می

آوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن پژوهشی اینجانب بوده و به دست

تفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. اس

این رساله قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات 

تخلف )در هر زمان( مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد 

 شد.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ی این اثر متعلق به ی حقوق مادی و معنوکلیه

 باشد.میخوزستان 

 

 

 خانوادگی دانشجو: .....................................نام و نام

 امضاء:
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 پیوست شمارهی 4: عطف پایاننامه

 

 

 

 

 برجسته  56اندازه  B Titrنامه با قلم عنوان پایان

 برجسته 54اندازه  B Titrنام نگارنده با قلم 

 برجسته 54اندازه  B Titrماه و سال دفاع با قلم 

 

  

 6831نوید مرواریدی                        شهریور         ای ....بررسي تلفات در برداشت ذرت دانه
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 پیوست شمارهی 1: صفحهی چکیده فارسی

 

 

 

 مترسانتی 71/1متر                                                                                      سانتی 71/1

 برجسته( 59اندازه  B Nazaninبا قلم چکیده )

 برجسته( 52اندازه  B Nazaninبا قلم متن چکیده )

 

 کادر نیست()چکیده فارسی داخل 

 متری بین سطور یک سانتیفاصله

 

 

 متن

 

حداكثر پنج كلمه كه به  برجسااته(: 59اندازه  B Nazaninبا قلم هاای کلیادی )واژه

 .برجسته( 52اندازه  B Nazaninبا قلم )ی كاما از هم جدا شده باشند وسیله

 

 مترسانتي 1/2

  

مترسانتي 3  

    

مترسانتي 3   

مترسانتي 3  
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 ی انگلیسی ی چکیده: صفحه6پیوست شماره 

 

Last name: Times New Roman 13 First name: Times New Roman 13 

Degree: Times New Roman 13 Defense Date: Times New Roman 13 

Supervisor(s): Times New Roman 13 

Advisor(s): Times New Roman 13 

Title: Times New Roman 13 

Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan 

 College: Times New Roman 13 

Keywords: Times New Roman 13 

Abstract  Times New Roman 12 BOLD 

Times New Roman 11 Bold  
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 پیوست شماره 7: شیوهی تنظیم شکل و جدول

 

 های هرز و عملکرد دانه ذرتعلفتاثیر تیمارهای علف کش بر مجموع تعداد و وزن خشک  5-4جدول 

های هرز )بوته/ متر تعداد علف تیمار

 مربع(

 عملکرد دانه ذرت )تن/هکتار( وزن خشک )گرم/ متر مربع(

    

    

    

 داردرصد و عدم اختلاف معنی 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  *، **

 

 

 طول لوله در سطوح مختلف شكر ذرات ضريب پراكندگيو  تغییرات قطر میانگیننمودار  1-4شكل 

 

   

a

b

cc

b

a

62

69

64

61

66

67

68

63

71

75

72

691

611

671

631

751

791

711

771

2 4 6

C
V

 (
%

)

M
A

 (
µ

m
)

(m)طول لوله 

MA CV

 توجه:

علاوه بر شرح موجود در متن آنها  ها بايد توصیفي گويا و كامل از محتوياتها و جدولشـرح شكل -

 باشد.

 شرح علائم  و اختصارات در صورت وجود در زيرنويس شكل يا جدول ضروری است. -
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 ی عنوان انگلیسی: صفحه8ی شمارهپیوست 

 

 

 

 Agriculture Sciences and Natural Resources University of Khuzestan 

                                  

College of Agriculture                            

Department of Agronomy 

 

M.Sc. Thesis in the Field of  

Evaluation of efficiency of nitrogen 

partitioning                

 On characteristics of quantity and quality of 

sugarcane 

 

By: 

Ahmad Koochekzadeh 

 

Supervisors 

Mahmood Fathi 

 Mohammad hadi Gharineh 

 

Advisors 

Ataollah Siadat 

Sirous Jafari 

 

June 2009 

  

Times New Roman 14BOLD 

Times New Roman14BOLD  

Times New Roman 18 

BOLD 

Times New Roman12BOLD   

Times New Roman 12                 

Times New Roman 12 BOLD                  

 

Times New Roman 12 BOLD                  

Times New Roman12 BOLD                 

Times New Roman 12                  

Times New Roman 12                  

Times New Roman12                  
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 ها: تنظیم3پیوست شماره 

 (Page Setup) تنظیم صفحه -5

و  cm3)حاشیه كه متن بايد از بالا، چپ و راست صفحه  اين شیوه شده درهای ذكر فاصلهبرای داشتن 

لازم است از پايین صفحه فاصله داشته باشد و ...(  cm2فاصله داشته باشد يا شماره صفحه  cm1/2پايین صفحه 

 Page Layoutاز قسمت  Page Setup در سربرگتنظیمات لازم . گیردقبل از نگارش تنظیمات لازم را انجام 

 بايد به فرم زير باشد:اين كار  برای

 ضمیمه: تنظیمات صفحه 5جدول 

 سربرگ

 تنظیمات

 قسمت
Right (cm) Bottom (cm) Left 

(cm) 
Top 

(cm) 

Margins 

Margins 3 1/2 3 3 

Pages 
Multiple 

Pages 

Normal 

در صورتي كه بخواهید صفحه دو رو باشد گزينه 

Mirror Margins  را انتخاب نموده و اگر صحافي

ــمت  ــد، در قس ــت پايان نامه باش ــمت راس از س

Margins  مقــدارGutter  ـــانتیمتر و  1بــايــد س

Gutter Position  برابرRight شود.انتخاب مي 

Paper 
Paper Size 4A 21 × 29.7 

Preview Apply To Whole Document 

Layout 

Section 
Section Start New Page 

Section Direction Left-to-Right 

Headers 

and Footers 

Different First 

Page 
 

From Edge 

Header: 1 cm 

Footer: 2 cm ( این گزینه موقعیت شماره صفحه از

 ( کندرا مشخص می پایین صفحه

Preview Apply To Selected Sections 
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 هارفاصله بین سطتنظیم  -2

 برابر Line Spacingفاصله باشد  cm 1برابر بايد برای تنظیم فاصله بین سطرها كه طبق اين دستور العمل 

1.5 Line ها در قسمت باشد. برای تنظیم فاصله سطرParagraph  سربرگIndents and Spacing قسمت 

Spacing مقدار Line Spacing  1.5را برابر Line  انتخاب كنید. همچنین برای تو رفتگي ابتدای هر پاراگراف

 .ضمیمه( 1)شكل  انتخاب نمايید cm 11/1را برابر  Indentation-Specialاز قسمت  First lineمقدار 

 

 
 ضمیمه: تنظیمات پاراگراف 5شکل 

 

 زیرنویستنظیمات  -9

) Footnote Setupابتدا از گزينه ها زيرنويس برای تنظیم  زيرنويسوارد تنظیمات  (

 شويد.

)شكل  را انتخاب كنید. 2columnگزينه  Footnote Layout-Columnsدر قسمت برای دو ستونه كردن  -

  (.ضمیمه 2
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 هاضمیمه تنظیمات زیرنویس 2شکل 

 

گزينه  Layout-Section directionو سر برگ  Page Setupها از گزينه چین كردن ستونبرای چپ -

Left-to-right .را انتخاب كنید 

را انتخاب  Web Layoutگزينه  Viewها ابتدا از سربرگ زيرنويسبرای سراسری كردن خط جدا كننده  -

را انتخاب كنید. با كلیک در قسمت پايین صفحه  Show Notesسربرگ  Referencesكنید. سپس از صفحه 

های بالا ماننده يک متن انجام دهید )راست خود را از سربرگتوانید تنظیمات دلخواه ها ميزيرنويسروی يكي از 

از قسمت پايین  Footnote Separatorو غیره(. همچنین با انتخاب  قلمچین يا چپ چین كردن، تغییر رنگ، 

را ويرايش كنید )اين خط ماهیت متن دارد و با كلیک كردن روی آن  زيرنويستوانید خط جداكننده صفحه مي

شود(، كوچک، تغییر رنگ، راست چین و... نمايید(. برای سراسری تر ميانند متن بزرگ )خط كلفتتوانید ممي

 footnote continuation separator( گزينه زيرنويسكردن خط جداكننده از قسمت انتخاب خط )پايین سربرگ 

( كنید Copyست كلیک و يا را Ctrl Cرا انتخاب كنید و سپس با كلیک روی خط مذكور آن را انتخاب و كپي )
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( Pasteروی خط قبلي )با كلیک روی خط قبلي( جايگزين ) footnote Separatorو سپس با انتخاب گزينه 

 را انتخاب كنید. Print Layoutگزينه  Viewكنید. برای برگشت به حالت عادی از سربرگ 
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 توجه: صفحه چکیده برای ارائه در روز دفاع به صورت ذیل باشد.

 

 مترسانتي 3

 خانوادگي دانشجو:                                           نام:نام

 مقطع تحصیلي:                                                  رشته و گرايش

 استاد/ )استادان( راهنما:                                           تاريخ دفاع:

 استاد/ استادان مشاور:                 

 

 

 یک اینتر

 

 مترسانتی 8/1متر                                                                                          سانتی 8/1

 برجسته( 54اندازه  B Nazaninبا قلم چکیده )

 برجسته( 52اندازه  B Nazaninبا قلم متن چکیده )

 

 متری بین سطور یک سانتیفاصله

 

ی كلمه كه به وسیله 2تا  4شامل  برجسته(: 54اندازه  B Nazaninبا قلم های کلیدی )واژه

 .برجسته( 52اندازه  B Nazaninبا قلم )كاما از هم جدا شده باشند 

 مترسانتي 1/2

  

مترسانتي 3  

    

مترسانتي 3   
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 ت،یفیبه منظور بهبود ك د،ی/رساله خود هستنامهانيو نگارش پا نيخداوند متعال آماده تدو یارياكنون كه به 

ه نام وهینكات موجود در ش تيرعا ،يدستاورد علم نيبهتر از ا یفراهم نمودن امكان استفاده نیو همچن یسازكساني

 از زحمات دانمياند كه بر خود لازم منقش داشته يمختلف ادافر نامه،وهیش نيا میو تنظ هیاست. در ته یحاضر ضرور

و  نیشیپ یو تحصیلات تكمیلي دانشگاه در دوره يمحترم شورای آموزش ی. نخست از اعضامينما یسپاسگذار شانيا

 تاز زحما نینمايم. همچنداشتند، قدرداني مي یاهمكاری ارزنده نامهوهیش بيو تصو  شيرايو ل،یحاضر كه در تكم

آسودار و دكتر احسان  نیدكتر محمد ام انيآقا نامه،وهیش سينوشیپ هیته تهیهمكاران ارجمند عضو كم یشائبهيب

ر دكت ی. از آقامينمايتشكر م فردياله ايو دكتر رو يدكتر معصومه فروزان ،یها دكتر طاهره محمدآبادو خانم یشهباز

. از ديآيبه عمل م ژهيو یداشتند، سپاسگزار یارزشمند یهمكار ه،مجموع نيا هیته ييرهنما كه در مراحل نها دیمج

را به  نامهوهیش نيا یخود در خصوص ارتقا شنهاداتیتا پ گردديدرخواست م مانهیصم يعلم أتیهمكاران محترم ه

 دانشگاه منعكس نمايند تا در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد. يلیتكم لاتیو تحص يدفتر معاونت آموزش

 

 

 با سپاس فراوان

 شاهيدكتر عباس عبد

 كشاورزی و منابع طبیعي خوزستان علوم دانشگاه معاون آموزشي و تحصیلات تكمیلي


