بسمه تعالی

 .1ثِ هٌظَس ايجبد ّوبٌّگي ٍ اسائِ عشحي هـششك ثشاي مليِ دبيبىًبهِّابي داًـاجَيبى هَػؼاِ سثاغ سؿايذ سجشياض
جضئيبر هشثَط ثِ صفحِثٌذي ٍ حشٍفچيٌي دبيبىًبهِّب ثِ ؿشح صيش اػالم هيگشدد .فبيل اػشبًذاسد دس آدسع ايٌششًشاي
 http://raberashidi.ac.ir/Pages.aspx?id=25هَجَد اػز.
 .2داًـجَيبى ثب ًشمافضاس  wordدبيبىًبهِي خَد سا ثِ ؿشح صيش سبيخ هيمٌٌذ.


ٌّگبم اػشفبدُ اص ًوًَِ اػشبًذاسد سَجِ مبهل ثِ فَاصل خغَط ٍ  ...ضشٍسي هيثبؿذ؛ لزا اص سغييش دادى آى
خَدداسي ًوبييذ.



صفحِ ًخؼز ؿبهل آسم ٍ ًبم هَػؼِ دس ثبال ػٌَاى دبيبىًبهِ ًبم دظٍّـگش ًبم اػشبد ساٌّوب ٍ هـابٍس ٍ
سبسيخ دفبع ثب فًَز  B Titrدقيقبً هغبثق ًوًَِ اػشبًذاسد (سَجِ داؿشِ ثبؿيذ مِ حبؿيِ ّبي ايي صفحِ ثبيذ
اص ثبال ٍ دبييي  ٍ 1/5اص چخ ٍ ساػز  2ػبًشيهشش ثبؿذ).



ػٌَاى ٍ ػبيش هَاسد صفحِي اٍل ٍ سٍي جلذ ثب خظ  B Titrػبيض  13ثجبي ًقغِ چييّب سبيخ گشدًذ.



ًبم اػبسيذ ساٌّوب ٍ اػبسيذ هـبٍس اٍل ٍ دٍم مٌبس ّوذيگش ثِ سشسيت اص ساػز ثِ چخ ثجبي ًقغِ چييّاب
سبيخ ؿًَذ.



ًبم ٍ ًبم خبًَادگي اػبسيذ ثذٍى القبة ٍ ػٌبٍيي اضبفي ثِ غيش اص «دمشش» رمش ؿَد.



حبؿيِي هشي دبيبىًبهِ اص ػوز ساػز  ٍ 3/5اص ثبال دبييي ٍ چخ  2/5ػبًشيهشش هٌظَس گشدد.



صفحِ دٍم سقذين ثِ ( ....دس اخشيبس ًگبسًذُ).



صفحِ ػَم سـنش ٍ قذسداًي (دس اخشيبس ًگبسًذُ).



صفحِ چْبسم چنيذُ ثِ صثبى فبسػي ٍ فًَز  B Lotusثب اًذاصُي ( 14هغبثق ًوًَِ اػشبًذاسد).



جْز ينؼبى ػبصي ؿنل دبيبىًبهِّب الصم اػز داًـاجَيبى اص مابدس ّاذس فاَسش سازّيت ٍ  ..اػاشفبدُ
ًٌوبيٌذ.



اثشذاي ّش قؼوز دس صفحِي جذيذ آغبص هيگشدد.



ػٌَاى ّش قؼوز دس ٍػظ صفحِ قشاس هيگيشد.



فْشػز اخشصبسار (دس اخشيبس ًگبسًذُ) قجل اص فْشػز هغبلت قشاس گيشد.



ػٌَاى فْشػز هغبلت فْشػز ؿنلّب ٍ فْشػز جذٍلّب  B Lotusثب اًذاصُي .20



ؿوبسُ صفحِ ثشاي صفحبر فْشػز؛ أ ة ر  ...هيثبؿذ.



هشي ثذًِي دبيبىًبهِ اػن اص فْشػز سَضيحبر ديَػز هٌبثغ ٍ  ...ثب فًَز  B Lotusثب اًذاصُي  14ثشاي
حشٍف فبسػي ٍ فًَز  Times New Romanثب اًذاصُي  13ثشاي حشٍف اًگليؼي هٌظَس ؿَد.



فبصلِ خغَط دس هشي دبيبىًبهِ ثبيؼشي  1ػبًشيهشش ثبؿذ.



فصل ثٌذي ثِ صَسر اخشيبسي ثَدُ ٍ سحز ًظش اػشبد ساٌّوب ٍ اػاشبد هـابٍس سؼيايي هايگاشدد (دس فبيال
اػشبًذاسد ًوًَِ ديـٌْبدي اسائِ ؿذُ اػز).



"فصل اٍل" يب "فصل دٍم" ٍ  ...ثب فًَز ثي لَسَع ٍ اًذاصُي  23دس اثشاذاي ّاش فصال ٍ دس دابييي آى
ػٌَاى ّش فصل ثب فًَز ثي لَسَع ثب اًذاصُي  24قشاس هيگيشد (هيثبيؼز ػيٌابً اص ًوًَاِ اػاشبًذاسد مذاي
ؿَد).



حجن دبيبىًبهِ حذاقل  70صفحِ ثبؿذ.



هجوَع حجن فصل هقذهِ ٍهشٍسي ثش هشَى ًجبيؼشي ثيؾ اص  30دسصذ حجن اصلي دبيبىًبهِ ثبؿذ.



فصل ثحث حذاقل  10دسصذ دبيبى ًبهِ سا ؿبهل ؿَد.



ػٌَاى ثخؾ ثب فًَز ثي لَسَع ٍاًذاصُي  16ثب يل خظ فبصلِ اص ػٌَاى فصل.



ػٌَاى ثخؾ ٍ صيش ثخؾ ثب فبصلِ  pt 6اص دبساگشاف قجلي ٍ ثؼذي سبيخ ؿًَذ( .سٍي ػٌَاى ثخؾ يب صياش
ثخؾ ساػز مليل ًواَدُ ٍ اص قؼاوز  Paragraph>Indents and Spacingقؼاوز After ٍ Before

ثشاي ّ Spacingش دٍ هقذاس  pt 6اًشخبة گشدًذ).


اثشذاي ّش دبساگشاف ثِ اًذاصُ يل  Tabجلَ ثشدُ ؿَد.



هشي فبسػي دبيبىًبهِ (ثي لَسَع ً 14شهبل) هشي اًگليؼي (ً Times New Roman 13شهبل).



دبًَيغ فبسػي (ثي لَسَع ًشهبل ٍ )11دبًَيغ اًگليؼي (ً Times New Roman 10شهبل).



اًذاصُي ؿنلّب ٍ جذٍلّب اخشيبسي هيثبؿذ؛ ٍلي ًجبيؼشي اص حبلز هشؼبسف خبسج ؿَد.



فًَز ؿشح ؿنلّب ٍ جذٍلّب ثي لَسَع ًشهبل  11ثشاي خظ فبسػي ٍ  Times New Roman 10ثشاي
خظ اًگليؼي .رمش هٌجغ ثشاي ؿنلّب دس صَسر اػشفبدُ اص هٌبثغ ضشٍسي اػز.



ًَؿشي ػٌَاى يب سَضيح جذٍل دس ثبالي آى ٍ سَضيح ؿنل يب ًوَداس دس دبييي آى الضاهي اػز.



جذٍلّب ؿنلّب ٍ سَضيحبر هشثَط ثبيؼشي حشي االهنبى ثِ صَسر ٍػظچيي دس دبيبىًبهِ قشاس گيشًذ.



سٍاثظ سيبضي ثِ صَسر اػشبًذاسد ٍ ثب اػشفبدُ اص ًَاس اثضاس  Equationهَجَد دس ٍيشايـگش ًَؿشِ ؿاًَذ.
ّش ساثغِ سيبضي ثِ ٍػيلِ دٍ ػذد ٍ سَػظ يل خظ فبصلِ اص ينذيگش دس داخال دشاًشاض هـاخر گشدًاذ.
ػذد ػوز ساػز ًـبًگش ؿوبسُ فصل ٍ ػذد ػوز چخ ًـبًگش ؿوبسُ سشسيت دس ّش فصل اػز .سٍاثاظ
سيبضي دس قؼوز چخ صفحِ ؿوبسُ سٍاثظ دس قؼوز ساػز صفحِ ثبؿذ.



ثشاي ٍاطُّبي دٍ قؼوشي اص ًينفبصلِ ثِ جبي فبصلِ اػشفبدُ ؿَد.



دس هَسد اػبهي ًَيؼٌذگبى ٍ يب اصغالحبر ػلوي؛ ّيچ ٍاطُي اًگليؼي دس هشي دبيبىًبهِ ًجبيذ ثِ مبس ثاشدُ
ؿَد  .اصل ملوبسي مِ دس هشي ثِ فبسػي ثشگشداًذُ ؿذُاًذ يب ثِ صَسر هخفف ّؼشٌذ ثبيذ دس دبٍسقي ّاش
صفحِ ثب ؿوبسُ اسجب دادُ ؿًَذ.



ًحَُي دسج هٌبثغ هَسد اػشفبدُ دس دبيبىًبهِ ثِ ؿشح صيش هيثبؿذ:
 -1هقبلِي هشثَط ثِ يل هجلِي ػلوي:
ًبم خبًَادگي ًَيؼاٌذُ (ٍيشگاَل)(فبصالِ)حاشف اٍل ًابم مَچال(ًقغاِ) حاشف اٍل قؼاوز دٍم ًابم
مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)(andفبصلِ)ًبم خبًَادگي آخشيي ًَيؼٌذُ (ٍيشگَل)(فبصلِ)حشف اٍل ًابم
مَچل(ًقغِ)حشف اٍل قؼوز دٍم ًبم مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)ػبل اًشـبس (ًقغِ)(فبصالِ)ػٌاَاى
هقبلِ(ًقغِ)(فبصلِ)ًبم هجلِ(ًقغِ)(فبصلِ)جلذيب دٍسُ اًشـبس(ؿوبسُ)( ) :ؿوبسُ صفحبر(ًقغِ)
سزمش :دس هٌبثغ فبسػي ًبم مَچل ًَيؼٌذُ ثِ عَس مبهل رمش هيؿَد ٍ ثِ جبي ً andيض اص ٍ اػاشفبدُ هاي-
ؿَد.

هثبل:
[1]- Fisher, G.A., and Sikic, B.I. 1995. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction.
Hematol Oncol Clin North Am. 9:58-63.

 -2هقبلِ هشثَط ثِ ّوبيؾّب:
ًاابم خاابًَادگي ًَيؼااٌذُ(ٍيشگَل)(فبصاالِ)حااشف اٍل ًاابم مَچاال(ًقغااِ)حااشف اٍل قؼااوز دٍم ًاابم
مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)(andفبصلِ)ًبم خبًَادگي آخشيي ًَيؼٌذُ(ٍيشگَل)(فبصلِ)حشف اٍل ًابم
مَچل(ًقغِ)حشف اٍل قؼوز دٍم ًبم مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)ػبل اًشـبس (ًقغِ)(فبصالِ)ػٌاَاى
هقبلِ(ًقغِ)(فبصلِ)ًبم ّوبيؾ(ًقغِ)(فبصلِ)سبسيخ(ٍيشگَل)(فبصلِ)هحل ثشگضاسي(ٍيشگَل)(فبصلِ)ؿاوبسُ
صفحِ(ًقغِ)
سزمش :دس هٌبثغ فبسػي ًبم مَچل ًَيؼٌذُ ثِ عَس مبهل رمش هيؿَد ٍ ثِ جبي ً andيض اص ٍ اػاشفبدُ هاي-
ؿَد.
هثبل:
[ -]2احوذي گَدسص .1367 .هذلؼبصي مبهذيَسشي جشيبىّبي داًِاي .هجوَػِ هقبالر دٌجويي مٌفاشاًغ
ػبالًِي هٌْذػي هنبًيل ايشاى 14 .الي  16اسديجْـز داًـگبُ سجشيض صفحِ .750-735
[3]- Habibi, M. 1997. Calculating sediment discharge using a developed computer package. Proceedings
of the 8th International conference on Rainwater Catchment systems. April 25-29, Tehran, Iran, pp. 854862.

 -3اگش مليِ فصلّبي يل مشبة هـششمبً سَػظ يل يب چٌذ ًفش ًگبؿشِ ؿذُ ثبؿذ رمش هٌجغ ثِ سشسيت صيش
خَاّذ ثَد:
ًاابم خاابًَادگي ًَيؼااٌذُ(ٍيشگَل)(فبصاالِ)حااشف اٍل ًاابم مَچاال(ًقغااِ)حااشف اٍل قؼااوز دٍم ًاابم
مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)(andفبصلِ)ًبم خبًَادگي آخشيي ًَيؼٌذُ(ٍيشگَل)(فبصلِ)حشف اٍل ًابم
مَچل(ًقغِ)حشف اٍل قؼوز دٍم ًبم مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)ػبل اًشـبس (ًقغِ)(فبصالِ)ػٌاَاى
مشبة(ًقغِ)(فبصلِ)ًبم ًبؿش ٍ ؿوبسُ يب سؼذاد صفحبر(ًقغِ)
سزمش :دس هٌبثغ فبسػي ًبم مَچل ًَيؼٌذُ ثِ عَس مبهل رمش هيؿَد ٍ ثِ جبي ً andيض اص ٍ اػاشفبدُ هاي-
ؿَد ّوچٌيي رمش سؼذاد صفحبر الضاهي ًيؼز.
هثبل:
[ّ -]4بدي فشصاًِ .1361 .اگشٍ ؿيوي (سشجوِ) .اًشـبسار داًـگبُ سْشاى.
[5]- Mark, H.B. and Rechnitz, G.A. 1968. Kinetics in analytical chemistry. Interscience Pub.

اگش ّشيل اص فصلّبي يل مشبة ًگبسًذُ يب ًگبسًذُّبي جذاگبًِاي داؿشِ ثبؿذ ٍ آى مشبة سَػظ يل يب
چٌذ ًفش ديگش ( )editorثِ چبح سػيذُ ثبؿذ سٍؽ دسج هٌجغ هشثَط ثِ ؿشح صيش اػز:
ًاابم خاابًَادگي ًَيؼااٌذُ(ٍيشگَل)(فبصاالِ)حااشف اٍل ًاابم مَچاال(ًقغااِ)حااشف اٍل قؼااوز دٍم ًاابم
مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)(andفبصلِ)ًبم خبًَادگي آخشيي ًَيؼٌذُ(ٍيشگَل)(فبصلِ)حشف اٍل ًابم

مَچل(ًقغِ)حشف اٍل قؼوز دٍم ًبم مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)ػبل اًشـبس (ًقغِ)(فبصالِ)ػٌاَاى
فصاال هااَسد اػااشفبدُ(ًقغااِ)(فبصاالِ) ًاابم خاابًَادگي ّوبٌّااک مٌٌااذُ(ٍيشگَل)(فبصاالِ)حااشف اٍل ًاابم
مَچل(ًقغِ)حشف اٍل قؼوز دٍم ًبم مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ)(andفبصلِ)ًبم خبًَادگي آخاشيي
ّوبٌّااک مٌٌااذُ(ٍيشگَل)(فبصاالِ)حااشف اٍل ًاابم مَچاال(ًقغااِ)حااشف اٍل قؼااوز دٍم ًاابم
مَچل(ًقغِ)(ٍيشگَل)(فبصلِ) ػٌَاى مشبة(ًقغِ)(فبصلِ)ًبم ًبؿش(ًقغِ)(فبصلِ)ؿوبسُ صفحِ(ًقغِ)
هثبل:
[6]- Burnham, C.W. 1967. Hydrothermal fluids at the magmatic stage. In: H.C. Barnes
(ed.).Geochemistry of hydrothermal ore deposits. Holt Reinhart and Winston Inc. pp. 34-36.

-4دبيبىًبهِ:
ًاابم خاابًَادگي ًَيؼااٌذُ(ٍيشگَل)(فبصاالِ)حااشف اٍل ًاابم مَچاال(ًقغااِ)حااشف اٍل قؼااوز دٍم ًاابم
مَچاال(ًقغااِ) (فبصلِ)ػاابل اًشـاابس(ًقغااِ)(فبصاالِ)ػٌااَاى دبياابىًبهااِ(ًقغااِ)(فبصاالِ)هقغااغ
سحصيلي(ًقغِ)(فبصلِ)ًبم داًـنذُ(ًقغِ)(فبصلِ)ًبم داًـگبُ(ًقغِ)
سزمش :دس هٌبثغ فبسػي ًبم مَچل ًَيؼٌذُ ثِ عَس مبهل رمش هيؿَد.
هثبل:
[ -]7هجيذي فيض آثبدي سَسج .1375 .ثشسػي دششٍلاَطي ٍ طئَؿايوي ساَدُّابي ًفاَري غاشة ػابهي
(جٌَة غشثي هاليش ّوذاى) .دبيبىًبهِي مبسؿٌبػي اسؿذ داًـنذُ ػلَم عجيؼي داًـگبُ سجشيض.

 -5هشجغ ٍة ػبيزّب (قؼوشي اص ٍة ػبيز):
ثِ هثبلّبي صيش سَجِ مٌيذ:
;[8]- Lynch, Time.1996. DS9 Trials and Tribble-actions review [On Line]. Peoria IL: Bradley University
Available from: http:// www.bradley. edu/compusorg/psiohi/DS9/ep/503r.htm; Internet; accessed 8
October 1997 .
[9]- International Civil Organization. Convention on International Civil Aviation. 1996 [On Line].
Available From: http: //www.me. titech.ac.jp=@=:www.com.org/icao/takeoff.htm

سزمش :دس صَسسي مِ مل ٍة ػبيز ثؼٌَاى هشجغ ثبؿذ دس ّوبى هحل اؿبسُ ؿذُ ٍ دس فْشػز هٌابثغ ٍاسد
ًخَاّذ ؿذ.
 -6دس هَسد هٌجؼي مِ ًَيؼٌذُي آى هـخر ًيؼز ثِ جبي ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ اص ملوِي«ثيًابم»
دس هٌجغ فبسػي ٍ اص« »Anonymousدس هٌجغ خبسجي اػشفبدُ خَاّذ ؿذ .ثب ٍجَد ايي هيسَاى ًبم هَػؼاِ
يب گشٍُ ًَيؼٌذگبى سا ثِ جبي ايي ملوبر رمش مشد .ػبيش اصَل هبًٌذ ثٌذّبي  3 ٍ 1هيثبؿٌذ.
هثبل:
[10]- Anonymous. 1992. Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series. No. 25.FAO, Rome,
Italy.
[11]- CIP. 1973. Workshop on germ. plasm exploration and taxonomy of potatoes: I. CIP, Peru.


ديَػز (ضوبين اعالػبر اضبفي سضبيشٌبهِّب سصَيش هقبالر چبح ؿذُ ػويٌبسّب ٍ  ...دس اياي قؼاوز
قشاس هيگيشًذ).



ثشگِي هشثَط ثِ هْش ٍ اهضبي اػبسيذ ٍ صفحِي سؼْذًبهِ داًـجَ (اص آدسع ايٌششًشاي رماش ؿاذُ دس ثابال
داًلَد ؿذُ ٍ سَػظ داًـجَيبى ثِ صَسر دػشي سنويل ٍ اهضبء گشدد) ثِ سشسيت دس اًشْبي دبيبىًبهِ ثؼاذ
اص ديَػز ٍ قجل اص چنيذُي اًگليؼي صحبفي ؿًَذ.



چنيذُي اًگليؼي فًَز  Times New Romanػبيض ( 13هغبثق ًوًَِ).

 صفحِي آخش دبيبىًبهِ (آخشيي صفحِ ًوًَِ اػشبًذاسد) دقيقبً هبًٌذ ًوًَِ اػاشبًذاس ثبؿاذ( .حبؿايِ ّوبًٌاذ
صفحِ ًخؼز).


سٍي جلذ اًگليؼي ٍ چنيذُي اًگليؼي ثبيؼشي ثِ دًجبل ّن دس اًشْبي دبيبىًبهِ اص عشف حبؿيِ ػوز چخ
صحبفي ؿًَذ.



قجل اص صحبفي دبيبىًبهِ هيثبيؼز فشم سأييذيِ اصالحبر سَػظ داٍساى سحَيل اهَس دبيابىًبهاِ گاشدد ٍ
ثؼذاص سأييذ ًگبسؽ سَػظ مبسؿٌبع دبيبىًبهِ دبيبىًبهِ صحبفي ؿَد.



سًک جلذ دبيبىًبهِ ثشاي سؿشِّبي ثيَسنٌَلاَطي یشمی ػابدُ هينشٍثيَلاَطي طوسیی ػابدُ ٍ
ثيَؿيوي سرمهای ػبدُ صحبفي ؿَد.



سزمش :سوبم دبيبىًبهِّب ثبيذ داساي  CDفبيلّبي (ؿبهل  ٍ pdfفبيل  wordدبيبىًبهِ ٍ چنياذُ اًگليؼاي ٍ
فبسػي) هشثَعِ ثبؿٌذ.

 ثبيؼشي هحل قشاس دادى ػيدي دبيبىًبهِ دس قؼوز داخلي دـز جلذ سؼجيِ گشدد.


ًحَُي صحبفي دبيبىًبهِ :سٍي جلذ هبًٌذ اٍليي صفحِ ػغف آى هبًٌذ ًوًَِي صياش ٍ دـاز جلاذ هبًٌاذ
صفحِي هبقجل آخش صسمَثي هيؿَد.

عنوان پايان نامه


نام و نام خانوادگی

تاريخ دفاع

سزمش :الصم اػز داًـجَيبى هحششم قجل اص صحبفي دبيبىًبهِ آدسع دقياق هحال صاحبفي سا اص مبسؿاٌبع
دبيبىًبهِ دسيبفز ًوَدُ ٍ ّوبٌّگيّبي الصم سا ثِ ػول ثيبٍسًذ .الصم ثزمش اػز هؼئَليز ػذم ّوابٌّگي
ثِ ػْذُي داًـجَ هيثبؿذ.



ثؼذ اص صحبفي دبيبىًبهِ الصم اػز مذي آى ثِ سؼذاد اػبسيذ ساٌّوب ٍ هـابٍس ثاِ ػاالٍُي دٍ ًؼاخِ ثاشاي
مشبثخبًِ ٍ اهَس دبيبىًبهِ سحَيل دادُ ؿَد ٍ فشم سحَيل دبيبىًبهِ ًيض جْز اداهاِ هشاحال سؼاَيِ سنويال
گشدد.

