
١ 
 

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه گنبدکاووسطرح نگارش  راهنماي
طرح پیشنهاد پایان نامه ها، ضروري است دانشجویان نکات ذیل را هنگام تنظیم پطرح براي ایجاد هماهنگی بین 

   .ایان نامه رعایت نمایندپ

 .اده شوداستف Times New Romanو انگلیسی  Lotus  Bز قلم براي متن فارسی ا – 1

 12قلم در متن بین خطوط یک و نیم فاصله و از اندازه  ،بولد 12تیترهاي فرعی  و 14همه اصلی  يتیترها قلماندازه  - 2

  .گیرد در نگارش متن قبل از شروع هر عنوان یک سطر خالی قرار . استفاده گردد

  . متر باشد سانتی 5/2 صفحات باال، پایین، چپ و راست هاي حاشیه - 3

  .در وسط و پایین صفحه درج گردد وبا اعداد صفحات شماره گذاري  - 4

  .یا مورب تایپ شوند ایتالیک به صورتدر تمام مقاله ) جنس و گونه، گیاهان، جانوران(اسامی علمی  - 5 
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  .متر تورفتگی در نظر گرفته شود سانتی 5/0در اول هر پاراگراف به اندازه  – 8

به شکل جدا از هـم و بـا    گیرد،قرارمی  "می"و کلماتی که ابتداي آنها  جمع بسته می شوند "ها"تمام کلماتی که با  – 9

  .نیم فاصله نوشته شود

قبل از ویرگول، نقطه و نقطه ویرگول بدون فاصله و بعد از آنها یک فاصله، داخل پانتز بدون فاصله و خارج از آن   - 10

  .در پایان هر جمله نقطه گذاشته و جمله بعدي با یک فاصله شروع شود .یک فاصله در نظر گرفته شود

  .قرار دادن دو سري پرانتز به شکل پیاپی خودداري شود از – 11

در صورت استفاده از .  براي ارجاع منبع در سابقه تحقیق،  از ذکر نام نگارنده یا نگارندگان و سال استفاده می شود  - 12

بهرامـی و   -)  13919(حسینی و غالمـی  : مثال در شروع جمله. منابع التین نام نویسنده و سال به قارسی نوشته می شود

  ،  )2009(ادوارد و همکاران  –) 1387(همکاران 

  ).2011؛ جانسون و گیبسون، 1390محمودي و جعفري، : (مثال در پایان جمله
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  :سایر نکات مهم

   :عنوان  - 1

وان یک عن. هاي اطالعاتی حفظ می گردد، الزم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد چون عناوین پایان نامه ها در بانک   

  .کند خوب، مختصر، مفید و جامع است و با کمترین کلمات محتواي پایان نامه را معرفی می

  :تعریف مسأله - 2

صورت در این قسمت موضوع مورد مطالعه تعریف، دالیل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجراي آن و کاربرد آن به      

  .توضیح داده شود کلی

   :مواد و روشها - 3

  :موارد زیر باید به شکل مفصل ارائه گردد قسمتن در ای    

  )واحدهاي آزمایشی و تیمارها، تکرارها(روش اجراي طرح  -

  ...)، توپوگرافی و شرایط اکولوژیکی( تحقیق حلزمان و م -

  با ذکر منابع مورد استفاده  ها روش جمع آوري داده -

  )هروش و شیوه نمونه گیري و حجم نمون(جمعیت مورد مطالعه  -

  .، نرم افزارهاي مورد استفادهها ، روش تجزیه و تحلیل دادهمورد استفاده طرح آماري -

  :منابع مورد استفاده - 4

  .شوند منابع انگلیسی بصورت مسلسل شماره گذاري می بعددر شماره گذاري نخست منابع فارسی و  -

چنانچه از یک نگارنده چندین منبع . شود منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبا نام فامیل اولین نگارنده آورده می -

در صورتیکه مقاالت منفرد و . بود  مورد استفاده قرار گیرد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد

ا مقاالت منفرد و سپس مقاالت مشترك به ترتیب حروف الفباي نام نگارندگان ابتد ،مشترك از یک نویسنده ارائه شود

  .شوند بعدي مرتب می

  .عنوان مجالت التین در تمام منابع بطور یکنواخت یا به اختصار و یا کامل نوشته شود -

  :مثال هایی از منبع نویسی
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  ):رجوع به کل کتاب( فارسیکتاب 

انتشارات . طرح هاي آماري در پژوهش هاي کشاورزي. 1376. ولی زاده، م و. م.یزدي صمدي، ب، رضایی، ع  - 1

  .ص  764دانشگاه تهران، 

  ):رجوع به بخشی از کتاب(کتاب فارسی 

  .61تا  50هاي سرم، مرکز نشر دانشگاهی، صفحات  کنترل کیفیت آزمایش لیپید. 1375. و نوحی، ع. بهرامی، ف - 1

  :هاي ترجمه شده کتاب

  .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان). ترجمه(مدیریت غذا در پرورش متراکم آبزیان، . 1383. فبلداجی،  - 1

  )رجوع به کل صفحه(کتاب به التین 

1. Sumerfield, R. T., Anderson, B. and Roberts, E. H. 1985. Grain legume crops. Mackys 

of Chatham, Kent, London. 480p. 

  )رجوع به بخشی از کتاب(تین کتاب به ال

1. Sumerfield, R. T. Anderson, B. and Roberts, E. H. 1985. Grain legume crops. Mackys 

of Chatham, London, PP:312-381. 
  :فارسی مقاالت

هـاي   نـدام اثـرات آللوپاتیـک عصـاره آب ا   . 1384. و بنایان اول، م. باقرانی، ن ،.، حدادچی، غ.مسعودي خراسانی، ف - 1

کلزا   PFهاي جوانه زنی بذر رقم  هاي مختلف بر برخی ویژگی در غلظت) Sinapis arvensis(مختلف خردل وحشی 

)Brassica napus L..(  ،73-81، ص 5:12مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی.  

  :انگلیسی مقاالت

1. Archer, T. L., Hintz, M. and Bynm, E. D. 1992. Economic injury level for the Russian 

wheat Aphid on dryland winter wheat. J. Econ.  Entomol. 85:987-992 

  :یک اثر بدون مولف

  .انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران. مقدمات تکنولوژي آموزشی. 1383. مرکز اسناد ملی ایران - 1
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  :پایان نامه

ین و چربـی گوشــت چـرخ شـده شســته و نشسـته مـاهی فیتوفــاگ      تغییـرات کیفیــت پـروتئ  . 1384. 1اصـغر زاده،    -1

)Htpophthalmichthys molitrix (پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده شیالت . در زمان نگهداري به حالت انجماد

  .ص 69. و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

1. Kilinc, B. 2003. A study on marination of sardine (Sardina pilchardus) fillets and its 

shelf life. PhD Thesis. Izmir turkey: Ege University, Institute of Fish Proceessing 

Technology, 90p. 


