وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی جهاد دادنشگاهی کاشمر
پایان نامه کارشناسی ارشد – گرایش...
***خالصه مهمترین نکات شیوه نامه وتدوین پایان نامه دانشجویان ارشد
تذکرمهم .برای نگارش پایان نامه دانشجو بایستی شیوه نامه اصلی را جهت تکمیل اطالعات مطالعه کند
آدرس مراجعه  :سایت  Jdk.ac.irدر بخش تحصیالت تکمیلی ( فرم ها  -شیوه نامه نگارش) مراجعه کنید.

 -1ترتیب صفحات بدون شماره:
اولین برگ صفحه سفید .صحفه دوم بسم ا ،...صحفه سوم حق مالکیت * ،صحفه چهارم عنوان(
صفحه پنجم فرم ز(
) صفحه ششم تقدیم اثر( اختیاری) ،صفحه هفتم تشکر و
قدردانی( اختیاری) ،صفحه هشتم چکیده فارسی همراه کلیدواژه.
تذکر :1رسم الخط صفحه های تقدیر و تشکر ،تقدیم و بسم  ...می تواند مطابق دلخواه دانشجو باشد؛
تذکر :2حق مالکیت با نام موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر نه دانشگاه علم و فرهنگ
تذکر  :3تمام فرمها ازجمله (ب ،و ،ز ) بایستی دارای لگوی موسسه باشند.

تذکر : 4چکیده :
شامل اهمیت ،ضرورت و هدف تحقیق ،روش کار ،نتایج (همگی در یک صفحه و یک پارگراف نه ازهم مجزا ) و واژگان
کلیدی که در انتهای متن چکیده در یک خط مجزا ذکر میگردد .حداکثر یک صحفه
فونت فارسی ب نازنین  12و انگلیسی  10 Times New Romanباشد.

 -2ترتیب صفحات:
به صورت حروف ابجد (الف ،ب ،و )..که شامل:
فهرست مطالب ،فهرست عالئم ،نشان ها ،فهرست جداول و اشکال ،فهرست نمودارها عکس ها ،نقشه ها
-3صفحاتی که با عدد مشخص میشود .شماره گذاری متن از مقدمه شروع تا منابع پایان مییابد.
تبصره :1
…

تبصره :2خود صفحات مربوط به مقدمه ،بررسی منابع ،مواد و روشها ،نتایج و بحث شماره گذاری نمیگردد ولی جز
شماره صفحات محسوب میگردد.
-4صفحاتی بدون شماره انتهای پایان نامه :شامل واژه نامه -چکیده انگلیسی با کلید واژه ،صحفه عنوان
انگلیسی ،صحفه سفید.

********متن اصلی:
فصل اول :مقدمه
فرضیات و سواالت اساسی پژوهش ،هدف

فصل دوم :بررسی منابع

فصل سوم :مواد روش یا روش تحقیق

فصل چهارم :نتایج و بحث

قسمت بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج می باشد  .به عبارت دیگر در این بخش از پایان نامه با در نظرگرفتن هدف
بررسی و مقایسه نتایج بدست آمده با یافته های سایر پژوهشگران بحث و نتیجه گیری الزم به عمل می آید.

*** نحوه نگارش*************
 -برای حروف چینی پایان نامه یا نگارش با استفاده از نرم افزار ( ،Wordفارسی  14 B- Nazaninانگلیسی با Times

 )12 New Romanمطابق جدول زیر اقدام و به نکته های زیر توجه کنید:

 از گذاشتن چارچوب و سایر تزیینات به دور متن خودداری شود؛ پاراگراف آغازی (پاراگرافی که از زیر هر نوع عنوانی شروع میشود) و پاراگرافهای شماره دار ،همواره از یک سانتیمترداخل تر (سرسطر) آغاز میشود.
 فاصله خطوط  singleباشد؛ محدوده خطوط تمام صفحات باید یکسان باشد .حاشیه راست ،چپ ،باال و پایین به ترتیببرابر با  3 ،2/5 ،3/5و  2/5سانتی متر باشد .توجه :برای پایان نامه های انگلیسی و التین حاشیه چپ و راست بالعکس
است.

تذکرات مهم ویرایشی:
 -1در تمام متن پایان نامه نام نویسنده منابع خارجی بایستی به صورت تلفظ فارسی نگارش گردد و تنها برای اولین بار
با شمارهای بصورت پا ورقهای فقط نام نویسنده بصورت التین توضیح داده شود .در ادامه متن فقط نام منبع به صورت
فارسی ذکر و نیازی به توضیح پاورقه ای نیست.
-2عنوان جداول در باالی آن و عنوان اشکال و نمودارها در زیر آنها و محورها نیز کامال مشخص باشد.
 -3حداقل صفحات برای ارشد  100صحفه می باشد .می تواند بصورت پشت ورو (دو طرف) پرینت گرفته شود .
 -4اسامی علمی ( اسم جنس و گونه و زیر گونه هر موجود) بایستی ایتالیک و مابقی مثل خانواده ،راسته و ...غیر
ایتالیک نوشته میشود.
نگارش فهرست منابع:
تذکر مهم :برای اطالعات بیشتر به شیوه نامه اصلی مراجعه گردد.
منابع فارسی بایستی قبل منابع التین نگارش گردد و نحوه نگارش هم بصورت زیر می باشد.
ترتیب فهرست منابع بر اساس حروف الفبا به صورت زیر و به صورت مسلسل میآید.
نام خانوادگی افراد ،حرف اول اسم کوچک فقط به صورت مخفف ،سال بدون پرانتز .عنوان کتاب یا مقاله  ،نام مجله برای
مقاالت ،شماره مجله ( برای کتاب نام انتشارات و تعداد صفحات).

منابع التین :بازهم به ترتیب حروف الفبا و فرمت هاروارد .
نام خانوادگی افراد ،حرف اول اسم کوچک فقط به صورت مخفف ،سال .عنوان کتاب یا مقاله  ،نام مجله بصورت
ایتالیک  ،شماره مجله ( برای کتاب نام انتشارات و تعداد صفحات).
Barret,B.A. and Kindwell,K.K. 1998. AFLP- based genetic diversity assessment among wheat
cultivars fron pacific North west. Crop science 38:1261-1271.

چند تذکر مهم در فهرست منابع:
 -1برای مقاالت با بیش از  4نفر ( نویسنده) چهار نفر اول را به شیوه باال نگارش و بعدی ها در مجالت فارسی
بصورت (و همکاران) و در مقاالت خارجی بصورت  et.,alمعرفی میگردند.
 -2در مقاالت خارجی عنوان مجله همگی به یک فرم یا کامل و یا مخفف و ایتالیک نگارش گردد.

 -3نگارش پایان نامهها ( گزارشات علمی ) و مقاالت همایش به ترتیب:

پیوست ها( :در صورت لزوم).
چکیده انگلیسی :
تعداد نسخه :عالوه بر استادان راهنما و مشاور ،یک نسخه به گروه و یک نسخه کتابخانه بهمراه لوح فشرده فایل word-

 pdfو مقاالت استفاده شده ،تحویل گردد.
جلد صحافی:
ارم موسسه با زیر نویس ابتدای صفحه آمده و عنوان ،نویسنده ( یا نگارش) .استاد یا استادان راهنما ،سال نگارش
رنگ جلد :برای دانشجویان ارشد گیاهپزشکی زرشکی ،تکنولوژی بذر (قهوه ای) صنایع غذایی(آبی روشن یا سرمه ای)،
باغبانی سبز در نظر گرفته شده است.
تهیه وتنظیم :تحصیالت تکمیلی جهاددانشگاهی کاشمر آبان .1397

