
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 CDقالب تنظیم 

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

پایان نامه دانشجویانی که از تز خود دفاع نموده اند بایستی باا مشخاااز زیارتن     CDبر اساس بخشنامه معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه  

 گردد: 

 آماده گردد. wordو  PDFفایل  2، پشت سره  و مرتب، در قالب 11ماره مجموعه کامل متن پایان نامه مطابق فرم ش-1

  تنظیم گردد. 41سایز        Times New Romanتمامی متن پایان نامه با قلم  -2

 خودداری گردد.  CDاز قرار دادن هرگونه محدودیت برر وی فایل موجود در  -1

 .قرار گیرد CDجلد انگلیسی بعد از جلد فارسی در -4

 

 

 



 

 CD مربوط به ترتیب صفحات 31شماره فرم 

 حروف ابجد

 ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ض غ 

 فارسیاعداد 

1-2- 3- 4- 5- ....... 

 رومی اعداد

I   II    III    IV    V    VI 

 

 

 شماره گذاری  صفحه

 الف بس  اهلل الرحمن الرح  

 ب صفحه عنوان به زبان فارسی 

 ج صفحه عنوان به زبان انگل سی

 د سپاسگزاری

 ه تقدی 

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جداول

 دادامه حروف ابج فهرست نمودارها

 ادامه حروف ابجد فهرستد اشکال

 ادامه حروف ابجد هافهرست نقشه

 1 چک ده فارسی

 فارسیادامه اعداد  مقدمه

 فارسیادامه اعداد  نامهفاول پایان

 فارسیادامه اعداد  گ ری و پ شنهادازنت جه

 فارسیادامه اعداد  هاپ وست

 فارسیادامه اعداد  فهرست منابع فارسی

 فارسیادامه اعداد  ع انگل سیفهرست مناب

 فارسی ادامه اعداد  ها ) در صورز تمایل(فهرست نام

 فارسی ادامه اعداد  چک ده انگل سی



 

 به ترتیب صفحات پایان نامه مربوطفرم 

 

 نکات قابل توجه در نگارش پایان نامه

 

 7باید  در پایان نامه  اول فهرست مطالبصفحه اول هر فصل و همچنین صفحه 

 پایین تر شروع شود.خط 

 :نامهدر متن پایاننحوه شماره گذاری و استفاده از جدول، نمودار، شکل، نقشه 

دهمین  گیرد. به عنوان مثال:ها داخل پرانتز و بعد از پرانتز دات قرار میشماره

 ود.شنوشته می (.  01-3شکل در فصل سوم به صورت  شکل)

را زیر آن و فقط عنوان هر جدول را باالی آن  نمودار، شکل، نقشهعنوان هر 

 قرار دهید.

 باید وسط چین باشد.جدول، نمودار، شکل، نقشه 

 می باشد. 01-9ها، نقشه ها و باالی جداول  نمودارسایز قلم زیر اشکال ،

 می باشد. 8-7وسایز قلم  پاورقی ها  

 

انشکده مربوطه را در جلد انگلیسی صحیح وارد لطفا نگارش گروه آموزشی و د

 کنید.

 

 شماره گذاری  صفحه

 الف بس  اهلل الرحمن الرح  

 ب صفحه عنوان به زبان فارسی 

 ج فرم ج امضاء شده توسط ه ئت داوران در روز دفاع

 د تعهد اصالت پایان نامه

 ه سپاسگزاری

 و تقدی 

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جداول

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها

 ادامه حروف ابجد فهرستد اشکال

 ادامه حروف ابجد هافهرست نقشه

 1 چک ده فارسی

 ادامه اعداد فارسی مقدمه

 ادامه اعداد فارسی نامهفاول پایان

 ادامه اعداد فارسی گ ری و پ شنهادازنت جه

 ادامه اعداد فارسی هاپ وست

 ادامه اعداد فارسی فهرست منابع فارسی

 ادامه اعداد فارسی فهرست منابع انگل سی

 ادامه اعداد  فارسی ها ) در صورز تمایل(فهرست نام

 ادامه اعداد  فارسی چک ده انگل سی

 ادامه اعداد  فارسی صفحه عنوان به زبان انگل سی


