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 چكيده

 مناسب براي كليهو هاي خاص كلزا، بخصوص وجود تنوع ژنتيكي با ارقام سازگارويژگي ----

وهااقليم و ساير مزيتي سرد، معتدل، گرم ها بخصوص پتانسيل توليد روغن وكنجالة منطقه ساحلي

تدوين طرح تأمين منابع روغن نباتي كشور، كلزا بعنوان باكيفيت مطلوب سبب شده است تا در

در اين تحقيق از طرح. ريزان كشور قرارگيردمحوراصلي تأمين روغن، مورد توجه مسئولين وبرنامه

هاي كامل تصادفي باسه تكرار استفاده گرديد درقالب بلوك) اسپيليت پالت( هاي خرد شده كرت آماري

اجرا 308دربخش سردشت شهرستان دزفول با استفاده از رقم هايوال85-86و آزمايشات درسال زراعي 

. قرار گرفتو آزمون دانكن موردتجزيه وتحليل آماري) MSTATC(و نتايج با استفاده از نرم افزار 

تيمارها عبارت بودند از سه ماشين بذر كار متداول درمنطقه، شامل عميق كارپرسي، خطي كار مدل تاكا،

6،8باسه سطح ميزان بذر) شاهد( روش دست پاش سنتيو) ريزدانه كار( بذركار دقيق مكانيكي 

ء عملك. كيلوگرم در هكتار10و و اجزا رد، درصد شكستگي بذر، در اين تحقيق عالوه بر عملكرد

و شاخص سرعت سبز شدن نيز  و دقت درعمق و دقت در فاصله طولي مناسب، يكنواختي يكنواختي

نتايج تجزيه واريانس طرح نشان داد كه پارامترهايي نظير درصد شكستگي بذر،. مورد بررسي قرارگرفت

و دقت درتأمين فاصله طولي مناسب، درب و يكنواختي هاي مختلف ين سيستمشاخص سرعت سبزشدن

و تعداد بوته. انددار بودهكاشت داراي اختالف معني بررسي نتايج حاكي ازآن است كه عملكرد دانه

و اثر متقابل آنها درسطح درواحد سطح، درتيمارهاي مختلف سيستم %1هاي كاشت، ميزان بذر مصرفي

بامعني ب دار بوده است ميبررسي نتايج حاصله تا رسيدن به نتايج با تاكا توان سيستم كاشت بذركارهتر

.كيلوگرم در هكتار را براي مناطق ديم شمال خوزستان توصيه كرد6مقدار بذر

بذر هاي كاشت، ميزانكلزا، عملكرد، اجزاء عملكرد، سيستم:واژه هاي كليدي

 نازك)B( ضخيم

و فضاي خالي در آن نباشد چكيده: توضيحات و فارسي بايد به صورت يك پاراگراف بلند بوده هميشهو انگليسي

به هيچ عنوان صورت نپذيردو در اين بخش شودبا افعال گذشته نوشته مي . ارجاع دهي

مي 250– 300چكيده در پايان نامه بين يككلمه  باشد صفحه باشد در صورت نياز نبايد بيشتر از

كهمي3-5 كلمات كليدي بين تعداد مي)،( بوسيله كاما باشند  شونداز يكديگر جدا

2لمهاي كليدي باقواژه lotusضخيم12اندازه

كاراكتر فاصله از ابتداي جمله باشد5بايد به اندازههايي كه تيتر وجود دارددر بخش

نگارش شوند12با اندازهTimes new romanگليسي درون متن با قلممتون ان

هاي كليدي با يك سطر فاصله از متن چكيدهواژه
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 پيشينه تحقيق: فصل دوم5

 بررسي اثر بقاياي گياه ماش در توليدات ذرت-1-2

دو. در واحد سـطح در وزن تـك دانـه عملكرد ذرت عبارتست از تعداد دانه توليد شده از بـين ايـن

ت،عامل تـراكم مطلـوب جهـت دسـتيابي بـه حـداكثر عملكـرد.) 1،1992وريسم( استقريباً وزن دانه

و مواد غـذايي،يدتولاقتصادي بستگي به ژنوتيپ، فواصل بين رديف،   قابـل اسـتفاده در خـاك دارد آب

و.) 1990همكاران،و2فالكونر( تراكم اپتيمم در به عوامل متعددي از قبيل نـوع مصـرف، خصوصـيات

و شرا و همكاران،(يط اقليمي بستگي دارد صفات ارقام كاهش عملكـرد تـك بوتـه). 1390دست بري

بوبواسطه افزايش تراكم بوته به بيش از حد مطلوب در سطوح اول ته در واحـد سـطح يه با افزايش تعداد

باشد، اين روند با افزايش بيشتر تعداد بوته در واحد سطح قادر به ايفـاي نقـش جبرانـي قابل جبران مي

و رضايي،( باشدود نميخ و يا كاهش تراكم از حد مطلوب). 1386يوسفي آذر واكنش ذرت به افزايش

ايـن). 3،1992فرنانـدز(اسـت تر از ساير گياهان وجيني ماننـد چغندرقنـد، سـويا خود در مزرعه قوي

مييواكنش به دليل تغي ). 2002ناسترند،( آيدراتي است كه در اجزاء محصول بوجود

يا براي ارجاع دهي و ب مراجع اصطالحات فارسـي نوشـته تلفظاانگليسي در متن پايان نامه الزم است مراجع التين

و نمونه و يا اصطالحات كه به صورت زير نويس نوشته. هاي التين آنها به صورت زير نويس آورده شودشده اسامي

ذمي . شـوند ميكر شوند فقط يكبار به صورت زير نويس آوردهشوند در صورتي كه بيش از يكبار در متن پايان نامه

.هر صفحه به طور جداگانه شماره گذاري خواهد شد

1 - Moris 
2 - Falconer et al 
3 - Fernandez 

از سر برگ فاصله داده شودسطر5ابتداي هر فصل به اندازه

سانتي2فاصله از چپ
سانتي3فاصله ازراست

ت

سانتي متر3فاصله از سربرگ

سانتي متر5/2پائينفاصله از

2يترها با قلمت lotusضخيم14با اندازه

2قلم–14متن پايان نامه با اندازه lotus نازك 

12با اندازه Times New Romanمتون انگليسي با قلم

سطر24:تعداد خطوط در هر صفحه

1.2:متواليفاصله دو خط



 سازيتحقيقات انجام شده بر روي فرآيند مدل2-1

هاي آماري براي سازي رفتار خشك شدن محصوالت مختلف كشاورزي اغلب نياز به روشمدل

و ضريب تعي و غير خطي ابـزار بسـيار مهمـي مدل. ين متغيرها دارداستخراج مدل رگرسيوني هاي خطي

مبراي به دست آوردن رابطه بين متغير .)1،1984و همكاران كالرك( ختلف خشك كردن است هاي

.هاي هم دما در نقاط مختلفي وجود دارندتوان چنين نتيجه گرفت منحنيمي

 تغييرات عملكرد دانه تحت تاثير تراكم گياه:3شكل

و انگليسي بايد بر اساس حروف الفباي زبان فارسي يا انگليسي باشند به همين فهرست منابع فارسي

به منظور الزم است ارجاع دهي به صورت درون متني صورت پذيرد به اين معنا كه يا نام نويسنده

ميهمراه سال يدآانتشار در ابتداي جمله

 پيش مهمي در بسيار ابزاررا رطوبت، آن جذب هم دماي اهميت منحني به اشاره ضمن) 1996(2ايك

. نمود قلمداد بندي مادة بستهو جنس انتخابو غذايي مواد پايداري بيني

آ . خر جمله آورده شودو يا پس از ذكر مطلب نام خانوادگي نويسنده را به همراه سال انتشار در

). 1978،موررو3فيشر( توانند هواشناسان را در تشخيص بارندگي ياري كنندمي همدما هايمنحني

و پس از رسيدن به تراكم مطلوب شروع بـه با افزايش تراكم در واحد سطح عملكرد دانه افزايش مي يابد

و همكاران،(نمايد كاهش مي ). 1390دست بري

1 -Clarck et al 
2- Eack 
3- Fisher and  Maurer 

اثر تراكم بر عملكرد دانه
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و فاصله شكل ها از متون باال

به اندازه يك ر فاصلهسطپائين

 داشته باشند

متون فارسي درون شكل با قلم

2 lotus و متون10با اندازه

 با قلم نيز انگليسي

Times new roman 
 باشند10با اندازه

د رون شــكل هــا بــهاعــداد

10و با اندازه صورت فارسي

باشند

شماره هاي تيترها با خود تيترها بوسيله خط فاصله از هم جدا شوند

و يا زير نويس توضيحات

و شكل  نمودارها با قلمها

2 lotus باشند12و اندازه 

ي نگارش زير نويس انگليسي مي  استفاده نمود9با اندازه Time new romanتوان از قلم در صورت نياز برا

ي نگارش زير نويس ميدر صورت نياز برا 2توان از قلم هاي فارسي lotus استفاده نمود10با اندازه 



خطمدل و غير خطي ابزار بسيار مهمي براي به دست آوردن رابطه بين متغيرهاي هاي مختلف خشـكي

).1984كالرك،(كردن است 

سطر24ايجاد تعداد براي. سطر در هر صفحه باشد24تعداد خطوط در هر صفحه از پايان نامه بايد

: توان به شرح اقدام كردمي در هر صفحه از پايان نامه

ميبراي تنظيم صف :به طريق زيرعمل كرد) word 2007( توان در نرم افزارحات براي فاصله خطوط

و از زير منوهاي ايجاد شده Page layoutبر روي منوي  را انتخاب Paragraphگزينه كليك كرده

را multipleگزينه line spacingو در بخش 1.2عددatكنيم در اين حالت مي توان در بخش مي

دانتخاب كر

: به طريق زيرعمل كرد) word 2003( توان در نرم افزارمي براي فاصله خطوط براي تنظيم صفحات

و) .… ,File, view( منو هاي ابزاري بر روي در  formattingپس از انتخاب گزينـه كليك راست كرده

و گزينه line spacingوارد برنامه هاي ايجاد شدهمنو  شودميايجاديشكليدرا انتخاب نمائ  moreشده

.انتخاب گردد 1.2عددtAو در قسمت Multipleگزينه spacingدر قسمت سپس، paragraphبنام

2قلم( با فرضدر اين حال lotus از پـائين) سـانتي متـر3( فاصـله از سـربرگ)14بـه انـدازه ،

) سـانتي متـر2(و قسمت سمت چـپ) متر سانتي3(، قسمت سمت راست) سانتي متر5/2(

.سطر در هر صفحه داشته باشيم24توانيم مي

 2005-1999ميزان توليد كشورهاي عمده توليد كننده در جهان طي سالهاي-1جدول

سالنام كشور

-20042005

800/6120/5520/3070/5900/4130/4770/5هند

625560548590620600650تركيه

19992000200120022003675548پاكستان

و توضيحات شكل و نمودارها در پائين آنها نوشته شودتوضيحات جداول در باالي آنها به ها

2صورت وسط چين با قلم lotus 12و اندازه

2قلم lotusضخيم12با اندازه

ــداد و اعـ ــون متـ

درون جدول ها به

صورت فارسي بـا 

2قلــم  lotus و

باشند12با اندازه

فاصله جدول ها

و ــاال ــون ب از مت

پائين بـه انـدازه 

ر فاصلهسطيك 

 داشته باشند

خطوط دروني جـدول

 حذف گردند



 كليات: فصل اول

 تاريخچه كشت گياهان روغني-1-1

و شلغم روغني اوليه كلز موطن  2000گياه كلزا درحدود. به خوبي روشن نيست (B.campestris)ا

و در آثار باستاني به جا مانده در مصرسال قبل از ميالد در هندوستان كشت مي -نوشـته شده است

و 1500-2000هايي بدست آمد كه سال قبل از ميالد مصريان، به گياهـان روغنـي جـنس بـر اسـيكا

و همكاران(ئي آنها اشاره شده است ارزش دارو از.)1387، آقايي سربرزه درمورد زمان شروع اسـتفاده

 اظهار (Toxopeus)تكزوپئوس. هايي وجود داردهاي كلزا به عنوان يك منبع روغن، تناقضگونه

پا اسـتفاده به عنوان منبع روغن در ارو (B.oleracea)نموده است كه احتماالً اولين بار از براسيكا الراسا

.شده است

------------- 

 صفات گياه شناسي-1-2

و رابطه تنگاتنگي با ساير مي1از جنس براسيكا، كلزا گياهي متعلق به خانواده كروسيفر  .....باشد

1 - Bracica nupuse 

ه شوددقرار داباالييفاصله از پاراگرافسطرابتداي هر تيتر با يك

نگارش12با اندازهTimes new romanمتون انگليسي درون متن با قلم



هادر پايان نامههاو فرمول نحوه نگارش روابط

 اند مشخص كه با خط فاصله از يكديگر جدا شده هر رابطه يا فرمول در متن پايان نامه با دو شماره

و عدد سمت چپ نشان دهنده شماره رابطه در مي گردد كه عدد سمت راست بيان كننده شماره فصل

 پايان نامه است 

)3-1(1MP :و هامبلين  شاخص ميانگين توليد روزيل

)3–2(TOL 2:و هامبلين  شاخص تحمل روزيل

)3-3(3STI : به تنش فرناندز  شاخص تحمل

)3–4(4GMP                      : ميانگين هندسي عملكرد در دو محيط 

)3–5(HM                       5:ميانگين هارمونيك 

2- Mean productivity 
Tolerance-3

Stress tolerance index-4

Geometric mean productivity-5

Mean harmonic-6
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و ساير حروف با حروف كوچك  حرف اول نام التين با حرف بزرگ نوشته شود



 فهرست مراجع

و مأخذ  دانشگاه آزاد اسالمي دزفول هاي كارشناسي ارشددر پايان نامه روش نگارش منابع

: كه فاقد نام نويسنده هستندفارسي برداشت مطالب از منابع براي(

و از كلمه مي Any nameر منابع التين از كلمهد بي نام  شوداستفاده

هاي مختلف تهيه زمين بر عملكـرد گنـدم آبـي، گـزارش پژوهشـي نهـايي، اثر روش1389بي نام،-1

و مهندسي، نشريه شماره  و آموزش كشاورزي، مؤسسه تحقيقاتي فني .7سازمان تحقيقات

ع( )نوان مرجعنحوه نگارش كتاب هاي ترجمه شده به

و امـين عليـزاده:، زراعت در منـاطق خشـك، ترجمـه 2002،.ال ناسترند،–2 ،1387، عـوض كـوچكي

.صفحه 270انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد،

م-3 ب،.كافي، ع، و هاي گياهان زراعي به محيط رشد واكنش،1382،مهدوي دامغاني. كامكار،

ف). ترجمه( .ردوسي مشهدچاپ اول، انتشارات دانشگاه

)نحوه نگارش مقاالت علمي به عنوان مرجع(

م-4 ع. يوسفي آذر، و، ارزيابي تحمل به خشكي در الين1386رضايي،.و هـاي گنـدم، نشـريه علـوم

و دوم الف و منابع طبيعي، سال يازدهم، شماره چهل  .116.ص. فنون كشاورزي

م-5 ر.آقايي سربرزه، ر.، رجبي، از، بررسي وانتخاب ژنوتيپ1387محمدي،.و هاي گندم نان با استفاده

و شاخص ، جلد صفات فيزيولوژيك و بذر . صـص،3، شـماره24هاي تحمل به خشكي، نشريه نهال

598-579. 

ر-6 ح.ع، غفاري،.دست بري، م.، رشيدي، -، ارزيابي تحمل به خشكي در ژنوتيپ1387روستايي،.و

ع اربرد شـاخص هاي گندم ديم از طريق كـ و نمودارهـاي پـراكنش دو بعـدي، مجلـه لـوم هـاي تحمـل

.، دانشگاه آزاد اسالمي تبريز75-78.صص،7كشاورزي، سال دوم، شماره 

) نحوه نگارش پايان نامه به عنوان مرجع(

ب-7 و ارتبـاط، تاثير روش1390،.بهاروندي، هاي مختلف خاك ورزي بر برخي خواص فيزيكي خاك

ــ ــه آنه ــا مؤلف درا ب ــز ــا قرم ــرد لوبي ــاي عملك ــتان ه ــد اس ــي ارش ــه كارشناس ــان نام ــتان، پاي  لرس

. مكانيزاسيون، دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول–كشاورزي

2مراجع فارسي با قلم lotus باشند14و با اندازه 
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و به همين بايد بر اساس حروف الفباي زبان فارسي يا انگليسي باشندسييانگلفهرست منابع فارسي

منظور الزم است ارجاع دهي به صورت درون متني صورت پذيرد

)و بعد از حرف اول اسم كوچك نقطه)،( توجه شود بعد از اسم فاميل كاما . مي( . گيردقرار

يامابايد به اسم يا كلمه در تمام متن پايان نامهو يا كاما حروف نقطه و و بعد از نقطه قبل چسبيده باشد

. شودكاما يك فاصله داده مي

ميوسفي: مانند ع. آذر،  ......................، 1386، رضايي.و

: در متن پايان نامه

ميدر صورتيكه نگارنده مقاله يك نفر باشد نام نفر  شوداول با سال تاليف نوشته

 شود در صورتيكه دو نفر باشند نام دو نفر با سال تاليف نوشته مي

و و يا التين بيش از دو نفر باشند نام نفر اول را نوشـته در صورتيكه نويسندگان مقاله در مراجع فارسي

و در مراجعمنابع فارسي كلمه همكمتن پايان نامه در درون در  et( اصطالح خارجي اران al (گذاشـته

در شودمي .نگارنده ذكر گرددنام تمامي افراد فهرست منابع اما الزم است

و پايان نامهنگارش يكنواختي به منظور تنظيم صحيح پايان نامه رعايت نكات نگارشي زير بسيار ها

:باشدمهم مي

و يا كلمدر متن پايان نامه–1 و كاما بايد به اسم و نقطه حروف نقطه و بعد از كاما ه ماقبل نزديك باشد

. يك كاراكتر فاصله باشد

: نمونه

باشند12و با اندازهTimes New Romanمراجع انگليسي با قلم



و اجزاء و دقت در فاصله يكنواختيشكستگي بذر، درصدعملكرد،در اين تحقيق عالوه بر عملكرد

و شاخص سرعت سبز شدن نيز مورد بررسيمناسب،طولي و دقت درعمق .قرارگرفتيكنواختي

] هاي كروشهعالمت–2 و يا اسم ما قبل قرار گيرند?<و يا پرانتز[  با يك فاصله از كلمه

)1390(قرباني) 1390(قرباني

]1378[ميالني] 1378[ ميالني

مي در نوشتن كلمات چند بخشي-3 آهايمؤلفه،رودمي،شودمي،هاينوشتهباشد، مانند نها بينو مانند

. كلمه از نيم فاصله استفاده گردد هايبخش

.شودمي شودمي ----- ميشود

ي  هاينوشته نوشته ها

) درجمالتي كه با پرانتز-4 ]تبراكياو( مي[ پرتمام شدن جمله يعني وند نقطه بايدشتمام نتزابعد از

.قرارگيردو يا براكت 

).1390،احمدي(ذرت يكي از قديميترين گياهان زراعي است كه انسان به خواص آن پي برده است

و حدودءمنشا .]5[ سال قبل از ميالد در آن جا ذرت كشت شده است 4500ذرت قاره آمريكاست

و يا انگليسي از سايتدر صورت برداشت- و كپي برداري حتماًمتون فارسي توسط هاي اينترنتي

و بازنويسي نويسنده  و درج در پايان نامه به طور مستقيم صحيح نيست و كپي برداري از سايت شوند

 نبايد صورت پذيرد

و يا مراجعي آورده شوند كه توسط نوي- پايان سندهدر نوشتن مراجع پاياني الزم است مقاالت، كتاب

مي نامه و نوشتن مراجع به طور غير مستقيم صحيح نيست مطالعه  شوند

ميي پايان نامه در ابتدادر پايان نامه يك مقدمه- و نوشتن مقدمه براي هر فصل ضروري نوشته شود

. نيست

 طرح انگليسي پشت جلد

يا Advisor هايپشت جلد، عبارت التينبراي صفحه يا isorThesis Advو Supervisorو

 Consulting Advisor عبارت. شوندبراي عنوان استاد راهنما پيشنهاد مي) در مقطع دكترا ترجيحاً(

ميبراي استاد يا استادان مشاور  روندبه كار

: ها طرح برگ ابتداي فصل

كه بخشيك برگ به عنوان معرفي بخشدر ابتداي هر بر آن درج مورد بررسيموضوع اضافه گردد

هاباشد اينگرديده و: شامل بخش چكيده، مقدمه، كليات، مروري بر تحقيقات گذشته يا بررسي منابع

و مراجع مي :باشند مانند شكل زيريا ادبيات تحقيق، روش تحقيق، نتايج، پيشنهادات



و طراحي برگ ابتداي هر فصل بر اساس پيشنهاد نويسنده است كيفيت

ميا و يا به باشد اما اين شماره ين صفحه مانند ساير صفحات پايان نامه داراي شماره قابل رؤيت نيست

كه توانمي براي اين منظورباشدميبصورت مخفي عبارت ديگر  از روش ساده استفاده كرد بدين مفهوم

آن text boxيك بر كه خطوط حاشيه قرار داد تا رؤيت نگردد شمارهروي حذف گرديده

 خطوط حاشيه حذف گردند 23

سومفصل

 شناسي روش
 تحقيق



ادر بخش فوقاني يك سطر توان براي نگارش توضيحات باالي جداول مي و خطوطيجاد نمودجدول

و  انتخاب گزينه–گزينه كليد راست–انتخاب سلول هاي همرديف(دروني آن را حذف كرد حاشيه

Merge cells (و توضيحات سپس توضيح جدول را در آن قرار داد اين كار از به هم ريختگي جدول

ميدر طول نوشتن پايان نامه آن   آورد جلوگيري به عمل

 No border: شيه سطر اولحاومتن جدول درونيحذف خطوط

يك Wordهاي پايان نامه بايد در قالب يك فايل پيوسته كليه بخش و همچنين

.درج گرددCDيك دو فايل بايد بر روي اين. تنظيم گردد PDFفايل پيوسته

و فيزيكي خاك محل آزمايشخصو-1جدول صيات شيميائي

كربن آلي

)درصد(

هدايت الكتريكي

 ميلي موس بر سانتيمتر

اسيديته كل اشباع

PH 

عناصر قابل جذب
 بافت خاك

 ppm)(پتاسيم ppm)(فسفر ppm)(ازت كل

 سيلتي كلي لومي79/02/16/71/373/10159

مسيلتي لو45/015/016/014/018/0122

 كلي لوم44/024/012/012/017/0126

و فيزيكي خاك محل آزمايش-1جدول خصوصيات شيميائي

كربن آلي

)درصد(

هدايت الكتريكي

 ميلي موس بر سانتيمتر

اسيديته كل اشباع

PH 

عناصر قابل جذب
 بافت خاك

 ppm)(پتاسيم ppm)(فسفر ppm)(كلازت

 سيلتي كلي لومي79/02/16/71/373/10159

 سيلتي لوم45/015/016/014/018/0122

 كلي لوم44/024/012/012/017/0126



: رنگ جلد پايان نامه صحافي شده

و مهندسي هاي رشته ) MSc( اي به رنگ سورمهفني

) MSc( به رنگ سبزكشاورزي، هاي رشته

به هاي رشته )MA( رنگ زرشكيعلوم انساني

)AGA Arabesque الگوي–نمونه مصوب دانشگاه( اهللا الرحمن الرحيم بسم-1

) آرم دانشگاهاب( صفحه طرح روي جلد: صفحه عنوان-2

) با آرم دانشگاه( داورانپايان نامه هيأت تائيديه-3

) با آرم دانشگاه( فرم تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد-4

و موازين اخالق-5  پژوهش منشور

...به تقديم-6

 اريزسپاسگ-7

 هستند) يا عدد حروف(هر گونه شماره گذاري فاقد:7تا1هاي شماره گزينه: تبصره

 فهرست مطالب-8

)در صورت نياز(فهرست جداول-9

)در صورت نياز(فهرست نمودارها-10

)در صورت نياز(ت شكلها فهرس-11

)در صورت نياز(ها فهرست نقشه-12

مي12تا8هاي گزينه: تبصره  شوند بوسيله حروف الفباي فارسي شماره گذاري

و با قلم( چكيده-13 )پايان نامه1صفحه(و حاوي كلمات كليدي باشد14و اندازه Lotusدر يك پارگراف بلند بوده

 مقدمه-14

و زيربخش-15 و پيشنهادات نامه هاي پايانفصول، بخشها و نتيجه گيري

 بر اساس فرمت دانشگاه نگارش شود مراجعت فهرس-16

مي)]16بند( در ادامه فهرست مراجع[و ضمائمها پيوست-17  گردندبا عدد شماره گذاري

و ضمائم با عدد شماره گذاري ميشوددر ادامه بند پيوست()در صورت نياز(ها فهرست نام-18 )ها

ــي-19 ــان انگليس ــه زب ــده ب ــد( چكي ــل چكي ــه كام ــم ترجم ــا قل و ب ــوده ــد ب ــارگراف بلن ــك پ و در ي ــي ه فارس

Times New Roman و آخرين عدد شماره صفحه پايـان نامـه بـه آن تعلـق12و اندازه و حاوي كلمات كليدي باشد

)دارد

و اندازه آن بر اساس فرمت دانشگاه(حه طرح پشت جلدصف-20 )نوع قلم

 هر دانشجو موظف است پس از انجام مراحل دفـاع از پايـان نامـه،:هاي صحافي شدهتعداد مورد نياز پايان نامه

و دانشگاهبه Ducumentخود را به صورت) طال كوب( صحافي شده پايان نامه و مشاور . تحويل نمايد استادان راهنما

 يك جلد: استاد راهنما

و يا مشاوران  هركدام يك جلد در صورت نياز: مشاور

يـك فايـلو Word يـك فايـل عدد لوح فشرده بـه انضـمام2جلد به همراهيك: هاي كارشناسي ارشدهامور پايان نام

PDF 
به انضمام جلد به همراهيك: كتابخانه دانشگاه  PDFيك فايلو Word يك فايل يك عدد لوح فشرده

ترتيب قرار گرفتن صفحات پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول



 نمونه فرم هاي

 مورد نياز
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 باسمه تعالي

ماه پس از تصويب پروپوزال در كميته تحصيالت6هاي موجود دانشجويان حداقلس آئين نامهبراسا

حداقل يك ماه قبل از دفاع نيز يك نسخه از پايان. توانند از پايان نامه خود دفاع نمايندتكميلي واحد مي

را به صورت بر روي آن انجام شده باشدنامه خود را كه بر اساس فرمت دانشگاه آخرين اصالحات



و فناوري ارسال دارند . سيمي صحافي شده به همراه فرم اعالم آمادگي براي دفاع براي معاونت پژوهش

ب در محيط و نيز فرم شركت دانشجويان Wordارائه لوح فشرده فرم ب و يك نسخه پرينت شده فرم

م آمادگي براي دفاع ضروري همزمان با ارائه فرم اعالدر رشته مربوطه جلسه دفاع از پايان نامه5در

 است

 پايان نامه در جلسه دفاع نحوه ارائه شفاهي

و حداكثر20دفاع از پايان نامه حداقلو ارائه مدت مي30دقيقه . باشددقيقه

شد30شود ارائه بيشتر از يادآور مي .دقيقه موجب كسر امتياز خواهد

مي30ات20بين  Power pointتعداد صفحات اساليد . باشداساليد

: شامل

اهللا- بسم

موضوع پايان نامه-

) ها شامل كليات، هدف از تحقيق، فرضيه( مقدمه-

و نتايج( بررسي منابع يا پيشينه تحقيق يا ادبيات تحقيق- در اين بخش تحقيقات انجام شده قبلي

) گردد بدست آمده توسط محققان آنان ارائه مي

ه- و روش و وسايل استفاده شده، توضيح پرسش نامه(ا مواد ها شامل روش اجراي پايان نامه، مواد

........و

و بحث- و توضيحات مرتبط( نتايج و نمودار )نتايج بدست آمده در قالب جداول، شكل

پيشنهادات-

مراجع-

و پيشينه تحقيق به طور خالصه بخش ارائه شوند اما بيشترين هاي به نام خدا، موضوع پايان نامه، مقدمه

و پيشنهادات اختصاص دارد و كاملترين ارائه در اين زمان مشخص به روش كار، نتايج .توجه


