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هقدهِ :
در بخطی از دٍرُ تحصیالت تکویلی داًطجَ هَظف است در یک زهیٌِ هربَط بِ رضتِ تحصیلی
خَد  ،زیر ًظر استاد راٌّوا بِ تتبغ ٍ تحقیق ػلوی بپردازد ٍ در ًْایت رسالِ یا پایاى ًاهِ را تْیِ ٍ
تذٍیي ًوایذ  .بٌابرایي هذیریت تحصیالت تکویلی داًطگاُ بِ هٌظَر آضٌایی داًطجَیاى با ًحَُ
ًگارش ٍ تٌظین هطالب یک هَضَع ػلوی ٍ یکساى سازی پایاى ًاهِ ّا با اتکاء بِ اصَل ػلوی
رٍش تحقیق ٍ هالحظِ رٍش ّای پژٍّص ٍ ًگارش پایاى ًاهِ در داًطگاُ ّای هختلف ضیَُ ًاهِ
حاضر را فراّن ًوَدُ است  .اًتظار است داًطجَیاى قبل از اقذام بِ تٌظین ٍ ًگارش ًْایی پایاى
ًاهِ ضیَُ ًاهِ را بِ دقت هطالؼِ ٍ هطابق آى پایاى ًاهِ را تذٍیي ٍ ارایِ ًوایٌذ .
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 - 1طزح کلی پایان وامٍ
داًطجَیاى در تٌظین صفحات پایاى ًاهِ ترتیب زیر رارػایت ًوایٌذ.
 1– 1ريی جلذ پایان وامٍ :
ؿاهل آسم داًـگاُ ً ،ام داًـگاُ ً ،ام داًـکذُ  ،خایاى ًاهِ خْر اخز دسخِ کاسؿٌاػی اسؿذ /دکسشی
سؿسِ  ،ػٌَاى خایاى ًاهِ  ،اػساد ساٌّوا  ،اػساد هـاٍس  ،داًـدَ  ،هاُ ٍ ػال هی تاؿذ ً (.وًَِ ؿواسُ )1
 -2-1صفحٍ سفیذ
 – 3-1صفحٍ تسم اهلل الزحمه الزحیم
به شکل ساده و بذون به کاربزدن کادر و تشئینات مختلف در مزکش صفحه تنظیم گزدد .
 – 4-1صفحٍ عىًان فارسی
دس ایي كفحِ زوام هٌذسخاذ سٍی خلذ خایاى ًاهِ تِ ّواى زشزیة آٍسدُ ؿَد .
 – 5-1صفحٍ صًرتجلسٍ دفاعیٍ ( تعذ اس دفاع)
 –6-1صفحٍ تقذیم
 – 7-1صفحٍ تقذیز
 – 8- 1چکیذٌ فارسی
چکیذُ ؿاهل خالكِ ای اص هؼألِ هَسد زحمیك  ،تیاى سٍؽ ً ،سایح تِ دػر آهذُ ٍ خیـٌْادّا
هی تاؿذ ٍ تایؼسی تِ ًحَی ًگاسؽ ؿَد کِ خَاًٌذُ تا هطالؼِ آى کاهالً اص هحسَای هَضَع هَسد
زحمیك دس خایاى ًاهِ آگاّی یاتذ  .دس چکیذُ اص اؿاسُ تِ زاسیخچِ  ،فلل تٌذی ٍ رکش هٌاتغ خَدداسی
گشدد  .زؼذاد کلواذ چکیذُ حذاکثش  300کلوِ تَدُ ٍ دس یک كفحِ ٍ دس یک خاساگشاف زٌظین ؿَد.
ٍ کلواذ کلیذی دس یک ػطش خذاگاًِ ًَؿسِ ؿَد ٍ تْسش اػر زؼذاد آًْا اص خٌح کلوِ تیـسش ًثاؿذ.
 – 9-1فُزست مطالة
دس فْشػر هطالة کلیِ فلَل  ،تخؾ ّا ٍ صیش تخؾ ّای تذًِ اكلی ٍ ػایش اخضاء اص لثیل هٌاتغ ٍ
خیَػر ّا رکش هی گشدد  .دس ػسَى ػور ساػر ػٌاٍیي هطالة ٍ دس ػسَى چح هماتل ػٌَاى ؿواسُ
كفحِ آغاص آى هطالة آٍسدُ ؿَد .
 – 10-1فُزست اشکال ،جذايل ي ومًدارَا ( در صًرت ویاس )
 – 11-1مته اصلی پایان وامٍ
ؿاهل همذهِ ( طشح زفلیلی )  ،فلل ّا ٍ ًسایح ٍ خیـٌْادّا هی تاؿذ .
زؼذاد كفحاذ هسي اكلی دس خایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ  100-180كفحِ ٍدس سػالِ دکسشی 200-400
كفحِ هی تاؿذ .
 – 12-1فُزست مىاتع ي مأخذ
 – 13-1پیًست َا (در صًرت ویاس)
 – 14-1چکیذٌ تٍ ستان اوگلیسی ( ) ABSTRACT
هسي چکیذُ فاسػی تِ صتاى اًگلیؼی حذاکثش  300کلوِ دس یک كفحِ زٌظین ؿَد.
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 -15 -1صفحٍ عىًان اوگلیسی
دس ایي كفحِ زوام هٌذسخاذ خـر خلذ خایاى ًاهِ تِ صتاى اًگلیؼی آٍسدُ ؿَد .
 -16 -1صفحٍ سفیذ
لثل اص خـر خلذ خایاى ًاهِ یک كفحِ ػفیذ لشاسدادُ ؿَد.
 – 17-1پشت جلذ پایان وامٍ
تِ صتاى اًگلیؼی ؿاهل آسم داًـگاُ ً ،ام داًـگاُ ً ،ام داًـکذُ  ،خایاى ًاهِ خْر اخز دسخِ کاسؿٌاػی
اسؿذ /دکسشی  ،سؿسِ  ،ػٌَاى خایاى ًاهِ  ،اػساد ساٌّوا  ،اػساد هـاٍس ،داًـدَ ،هاُ ٍ ػال هیالدی
هی تاؿذ ً( .وًَِ ؿواسُ )2
 – 18-1عطف پایان وامٍ
ؿاهل ػٌَاى فاسػی خایاى ًاهِ ً ،ام ٍ ًام خاًَادگی داًـدَ  ،هاُ ٍ ػال اسائِ خایاى ًاهِ هی تاؿذ .

- 1ارجاعات ي تًضیحات (تُیٍ پاوًیس)
پاًَیس بخطی از ًَضتِ تحقیقی است کِ برای دادى اطالع بیطتر یا اػتبار بخطیذى بِ ًَضتِ
فراّن هی ضَد  .پاًَیس ّا را از لحاظ ًَع اطالػات هی تَاى بِ دٍ گرٍُ تقسین کرد .
 -1-2پاوًیس تًضیحی :
خاًَیغ زَضیحی هطالة هسي سا زکویل ٍ زَضیح هی دّذ .تٌاتشایي دس كَسزی کِ یک ػثاسذ یا
ٍاطُ ًیاص تِ زَضیح خاكی داؿسِ تاؿذ  ،زَضیح سا هی زَاى تلَسذ خاًَیغ دس ّواى كفحِ اسایِ
ًوَد .دس ایي كَسذ آى ػثاسذ یا ٍاطُ زَػط ؿواسُ ای کَچک دس تاال ٍ ػور چح آى زایح هی
ؿَد ٍ دس خاٍسلی  ،زَضیح هشتَط تِ آى اسایِ هی ؿَد ّ .وچٌیي دسًگاسؽ خایاى ًاهِ زا حذاهکاى اص
تکاس تشدى لغاذ ٍ ًام ّا تِ صتاى الزیي خَدداسی ًوَدُ ٍ هؼادل فاسػی آًْا اػسفادُ ؿَد ٍ دس
كَسذ ًیاص  ،دس خاًَیغ ّواى كفحِ تا رکش ؿواسُ  ،لغاذ الزیي آٍسدُ ؿًَذ .
 -2-2پاوًیس ارجاعی :
خاًَیغ اسخاػی ّن تِ هٌظَس اػسثاس تخـیذى تِ کاس زحمیمی تِ کاس هی سٍد ٍ ّن خلَُ ای اص اهاًر
داسی خظٍّـگش اػر  .تٌاتشایي هاخز ٍ هٌاتغ هَسد اػسفادُ داًـدَ ٍلسی تشای اٍلیي تاس دس خایاى ًاهِ اص
آى رکش هی گشدد  .تایذ آى هأخز تا هـخلاذ کاهل دس خاًَیغ رکش ؿَد  .اها دس اسخاع تؼذی تِ ّواى
اثش رکش هـخلاذ کاهل هٌثغ الصم ًیؼر .
 -1-2-2استىاد تٍ کتاب :

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ ً ،ام کساب ً ،ام هسشخن  /هلحح /ؿاسحٍ /یشاػساس ،زؼذاد هدلذاذ ًَ ،تر
چاج ً ،ام هحل چاج ً ،ام ًاؿش  ،زاسیخ چاج  ،ؿواسُ خلذ ( دس كَسزی کِ کساب داسای چٌذ خلذ تَدُ
تاؿذ ) ٍ ؿواسُ كفحِ.
هثال  :هحوذ خؼفش یاحمی ٍ هحوذ هْذی ًاكح  ،ساٌّوای ًگاسؽ ٍ ٍیشایؾ  ،چاج ّـسن  ،هـْذ ،
هَػؼِ چاج ٍ اًسـاساذ آػساى لذع سضَی  ، 1368 ،ف . 106
Karl , Popper,Objevtivx Know qedjx . Oxford. Clarendon, 1979,p51.
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 -2-2-2استىاد تٍ مقاالت مجالت علمی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ  ،ػٌَاى همالِ ً ،ام هسشخن ( اگش زشخوِ تاؿذ ) ًام هدلِ  ،ؿواسُ دٍسُ ،
ؿواسُ هدلِ  ،هاُ یا فلل ٍ ػال اًسـاس ،ؿواسُ كفحِ .
هثال  :فشیذٍى تذسُ ای  ،سٍؽ ًَؿسي خاًَیغ ٍ کساتٌاهِ دس ًَؿسِ ّای زحمیمی  ،ضویوِ ساٌّوای کساب
 ،ػال  ، 13ؿواسُ  2 ٍ1فشٍسدیي  ، 1349ف . 4-2
 -3-2-2استىاد تٍ وشزیات ( کتاب  ،مجلٍ ) الکتزيویکی دارای ومًوٍ چاپی :
ّواًٌذ اػسٌاد تِ کساب ٍ هماالذ چاخی ػول هی گشدد ٍلی تِ خای هـخلاذ چاج  ،آدسع دلیك ػایر
ٍ زاسیخ دػسشػی تِ ػایر رکش گشدد .
احوذ كفاس همذم  ،فاكلِ گزاسی دس خط فاسػی ً ،اهِ فشٌّگؼساى  ،4 ،صهؼساى  1386ف 123
 11 ، http://www.Persianacademy.ir/fa/name. aspxاسدیثْـر . 1390
 -4-2-2استىاد تٍ مقاالت ي کتاتُای الکتزيویکی تذين ومًوٍ چاپی :

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ  ،ػٌَاى  ،ػال  ،کلوِ  ( Available at :لاتل دػسشػی دس )  ،آدسع دلیك
ػایر  ،زاسیخ دػسشػی تِ ػایر .
ػیذ تالل  ،ػیذ ػلَی  ،خیؾ تِ ػَی ؿاّشاُ ّای اطالػازی  ،هدلِ الکسشًٍیکی کساتذاس دٍسُ خٌدن
ؿواسُ  1لاتل دػسشػی دس 11 ، http://www.Ketabdar.org/magazine .asp :اسدیثْـر 1390
 -5-2-2استىاد تٍ پایان وامٍ :

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ  ،ػٌَاى خایاى ًاهِ  ،همطغ ٍ سؿسِ زحلیلی  ،ؿْش هحل داًـگاُ  /یا هؤػؼِ
آهَصؿی  ،داًـکذُ ً ،ام داًـگاُ  ،ػال  ،ؿواسُ كفحِ .
هثال  :غالهحؼیي اهیٌی  ،ؿیَُ خط فاسػی  ،خایاى ًاهِ دٍسُ کاسؿٌاػی اسؿذ سؿسِ صتاى ٍ ادتیاذ فاسػی  ،زْشاى ،
داًـکذُ ػلَم اًؼاًی داًـگاُ زشتیر هذسع  ، 1367 ،ف 7
 -5-2-2تذکزات :

* دس هَسد اسخاع تِ آیاذ لشآى هدیذ  ،دادى هـخلاذ کاهل چاج ضشٍسزی ًذاسد ٍ زٌْا رکش ػَسُ
ٍ خغ اص آى ؿواسُ ػَسُ (دس داخل خشاًسض) ٍ ػش اًدام ؿواسُ آیِ هَسد ًظش کفایر
هی کٌذ  .هاًٌذ ػَسُ ًول ( )27آیِ . 34
* اگش اسخاع تؼذی تالفاكلِ خغ اص اسخاع ًخؼر (هٌثغ لثلی) تیایذ کلوِ «ّواى ٍ ؿواسُ كفحِ»
رکش هی ؿَد  ٍ.اگش هٌثغ اًگلیؼی تاؿذ هی ًَیؼین Ibid,p

* اگش اسخاع تؼذی تا فاكلِ تِ ّواى هأخز هَسد اػسٌاد اسخاع ًخؼسیي تاؿذ ً ،ام ٍ ًام خاًَادگی
ًَیؼٌذُ  ،ؿواسُ كفحِ .
* اگش هٌاتغ هخسلفی اص یک ًَیؼٌذُ تا فاكلِ اػسفادُ ؿذُ تاؿذ الصم اػر خغ اص رکش
« ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ  ،ػٌَاى کساب  ،ؿواسُ كفحِ » رکش ؿَد .
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* اگش کساب داسای دٍ یا ػِ ًَیؼٌذُ تاؿذ ً ،ام ٍ ًام خاًَادگی ّش ػِ زي سا تِ زشزیثی کِ خـر
خلذ کساب آهذُ اػر  ،هی ًَیؼٌذ؛ لکي اگش کساب تیؾ اصػِ زي ًَیؼٌذُ داؿسِ تاؿذ  ،زٌْا ًام
اٍلیي ًفش سا رکش هی کٌٌذ ٍ کلوِ « ٍ دیگشاى » سا تِ دًثال آى هی آٍسًذ .
* اگش اسخاع زٌْا تِ یک كفحِ اص کساتی تاؿذ  ،فمط ؿواسُ ّواى كفحِ سا رکش هی کٌین
ف  ٍ . 125دس اًگلیؼی تِ كَسذ ًَ P 125ؿسِ هی ؿَد .
* اگش اسخاع تِ چٌذ كفحِ هسَالی تاؿذ  ،دس ایي كَسذ دس فاسػی هی ًَیؼین
كفحاذ 125 -120یا كق ٍ125 -120دس اًگلیؼی تِ كَسذ ًَ PP 120 - 125ؿسِ هی ؿَد.
- 2فُزست مىاتع :
دس اًسْای خایاى ًاهِ فْشػر کاهلی اص هٌاتغ ٍ هأخزی کِ دس هسي اكلی خایاى ًاهِ هَسد اػسفادُ لشاس
گشفسِ اسایِ هی گشدد  .طشص ًَؿسي فْشػر هٌاتغ تا ًحَُ اسخاع دس خاًَیغ زفاٍذ چٌذاًی ًذاسد ٍ فمط
تِ هٌظَس سػایر زشزیة الفثایی هٌاتغ  ،الصم اػر آًْا سا تِ زشزیة ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ زٌظین کٌین ٍ
ّوچٌیي ؿواسُ كفحاذ هَسد اػسٌاد دس فْشػر هٌاتغ رکش ًوی ؿَد :
ًام خاًَادگی ً ،ام  ،ػٌَاى کساب  ،ؿواسُ خلذ  ،هسشخن یا هلحح  ،ؿواسُ چاج  ،هحل اًسـاس ً ،اؿش ،
ػال اًسـاس .
یاحمی  ،هحوذ خؼفش ٍ هحوذ هْذی ًاكح  ،ساٌّوای ًگاسؽ ٍ ٍیشایؾ  ،چاج ّـسن ،
هـْذ  ،هَػؼِ چاج ٍ اًسـاساذ آػساى لذع سضَی  ،هـْذ . 1368 ،
Popper , Karl , Objevtivx Know qedjx . Oxford. Clarendon, 1979.

تذکزات :

دس زٌظین فْشػر هٌاتغ ً ،خؼر هٌاتغ فاسػی ٍ ػدغ هٌاتغ ػشتی ٍ الزیي هدضا اص ّن ًَؿسِ ؿًَذ
ٍ ّوچٌیي هماالذ اص کسة خذا گشدد .

الماب ٍ ػٌاٍیي ( دکسش  ،هٌْذع  ،اػساد  ،ػالهِ ٍ ) اص خلَی ًام هَلف حزف هی ؿَد .
الف ٍ الم (ال) زؼشیف کِ دس اتسذای اػاهی ػشتی آٍسدُ هی ؿَد دس زٌظین الفثایی ًام ًَیؼٌذگاى
لحاظ ًگشدد .
اگش اص یک ًَیؼٌذُ چٌذ اثش هَسد اػسفادُ لشاس گشفر  ،تِ خای زکشاس ًام خاًَادگی ٍ ًام  ،خط زیشُ
هوسذ تِ طَل ؿؾ یا ّـر حشف کـیذُ هی ؿَد  .خغ اص آى ًمطِ گزاؿسِ ؿَد:
حشی  ،ػثاع  ،آییي ًگاسؽ ػلوی  ،زْشاى  ،دتیشخاًِ کساتخاًِ ّای ػوَهی کـَس . 1387 ،
 .ؿیَُ تْشُ گیشی اص کساتخاًِ  ،زْشاى  ،هشکض اػٌاد فشٌّگی آػیا . 1356 ،
دس ًَؿسي هـخلاذ هٌاتغ خاسخی حشف اٍل زوام کلوِ ّا تا حشٍف تضسگ ًَؿسِ هی ؿَد  ،تِ خض
حشف اضافِ ٍ حشف زؼشیف  ،هگش آًکِ دس آغاص ػٌَاى لشاس گیشد :
Roth,Audrey .The Research Paper. Belmont California :Wadsworth Publishing Co. 1989

ّش گاُ هحل ًـش یا ًام ًاؿش یا زاسیخ ًـش کساتی هؼلَم ًثاؿذ تِ زشزیة تِ خای آًْا دس داخل لالب
[ تی خا ]  [ ،تی ًا ] ٍ [ تی زا ] هی آٍسین .
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 – 4شمارٌ گذاری :
 – 1-4شمارٌ گذاری صفحات
كفحاذ لثل اص فْشػر هطالة ؿواسُ گزاسی ًوی ؿًَذ .
كفحاذ فْشػر هطالة ٍ ػایشفْشػر ّا تا حشٍف اتدذ ( الف  ،ب  ). ،ؿواسُ گزاسی هی ؿًَذ .
كفحاذ اكلی خایاى ًاهِ تا اػذاد فاسػی اص اٍلیي كفحِ « همذهِ » (طشح زفلیلی ) آغاص
هی ؿَد ٍ زا آخشیي كفحِ خایاى ًاهِ اداهِ هی یاتذ .
ؿواسُ گزاسی كفحاذ خایاى ًاهِ دس خاییي ٍػط كفحِ تَدُ ٍ فاكلِ آى زا خاییي كفحِ

1/5 cm

هی تاؿذ.
دس ًخؼسیي كفحِ فلل  ،ؿواسُ كفحِ ًَؿسِ ًوی ؿَد اها دس ؿواسؽ كفحاذ لحاظ
هی ؿَد .
 – 2 – 4شمارٌ گذاری مًضًعات:
ػٌاٍیي اكلی دس ّش فلل خایاى ًاهِ تِ ػٌاٍیي فشػی ٍ ًیض ػٌَاى فشػی تِ ػٌاٍیي فشػی دیگش زمؼین
هی گشدد  .تٌاتشایي تشای ؿواسُ گزاسی ّش کذام اص ػٌاٍیي فشػی تا دٍ ػذد کِ تا خط فا كلِ اص یکذیگش
خذا ؿذُ اًذ اػسفادُ هی گشدد  .ػذد ػور ساػر تیاًگش ؿواسُ ػٌَاى اكلی ٍ ػذد ػور چح ؿواسُ
زشزیة ػٌَاى فشػی هَسد ًظش اػر .
دس كَسزی کِ ّش ػٌَاى فشػی داسای صیش ػٌَاى تاؿذ  .ؿواسُ ّش صیش تؼٌَاى فشػی دس ػور چح ػذد
فَق لشاس هی گیشد.
هثال  :چٌاًچِ « تشًاهِ سیضی خَیا » دٍهیي ػٌَاى صیش فشػی اص چْاسهیي ػٌَاى فشػی هشتَط تِ ػَهیي
ػٌَاى اكلی تاؿذ .هی ًَیؼین  -2-4-3 :تشًاهِ سیضی خَیا .
 – 3-4شمارٌ گذاری اشکال  ،جذايل ي ومًدارَا
ؿواسُ گزاسی اؿکال ٍ خذاٍل ًیض هاًٌذ ؿواسُ گزاسی هَضَػاذ اػر  .تِ ػٌَاى هثال ّفسویي ؿکل
دس فلل دٍم تِ كَسذ ( ؿکل ً 7-2وَداس زغییشاذ ) ًَؿسِ هی ؿَد .

 -5حزيف چیىی ي صفحٍ آرایی :
 -1-5اوتخاب کاغذ مىاسة
 کاغز هَسد اػسفادُ خْر زایح هطالة خایاى ًاهِ تایؼسی ػفیذ ٍ اص یک خٌغ ٍ زشخیحاً
اصکاغز ّفساد گشهی تِ لطغ  A 4اًسخاب گشدد .

 دس حذاهکاى اص كفحاذ تضسگ دس خایاى ًاهِ اػسفادُ ًکٌیذ ٍ دس كَسذ ٍخَد چٌیي كفحاذ
تضسگ آى سا اص طشیك فسَکدی تِ كَسذ اػساًذاسد تِ لطغ

 A 4زثذیل گشدد  .دس كَسذ غیش

ػولی تَدى آى سا طَسی زا ًواییذ کِ اص كفحاذ تیشٍى ًضًذ .
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 -2-5اوتخاب قلم مىاسة
للن ّایی کِ دس زایح هسي خایاى ًاهِ یا سػالِ هَسد اػسفادُ لشاس هی گیشد تِ ؿشح خذٍل  1-5اػر .
جذٍل  1-5فًَت ٍ سایس هتي پایاى ًاهِ .
ردیف

هَضَع

فًَت ٍ سایش

1

عٌاٍیي فصل

تیتز سیاُ 18

2

عٌاٍیي اصلی

هیتزا 16یا سر سیاُ 14

3

عٌاٍیي فزعی

هیتزا  14یا سر سیاُ 12

4

سیز عٌاٍیي فزعی

هیتزا  12یا سر سیاُ 10

5

هتي اصلی

لَتَس یا ًاسًیي یا سرًاسک 14

6

پاٍرقی – تَضیحات جدٍل  ،ضکل ٍ ًوَدار

لَتَس یا ًاسًیي یا سر ًاسک 11

7

چکیدُ

ًاسًیي سیاُ 11

تذکز  :بزای کلمات عزبی چکیذه اس فونت بذر و انگلیسی اس فونت  Times newاستفاده گزدد .
 -3-5صفحٍ آرایی
 كفحاذ خایاى ًاهِ تلَسذ ػادُ ٍ تذٍى اػسفادُ اص کادس ٍ یا ػش كفحِ زایح ؿًَذ .
 هسي خایاى ًاهِ طَسی زٌظین ؿَد کِ اص ػور ساػر کاغز

 ، 4 - 4/5 cmاصػور چح

 ، 2/5 -3 cmاص تاالٍ خاییي كفحِ  ، 2/5 -3 cmفاكلِ داؿسِ تاؿذ .

 فاكلِ ػطشّا دس زوام كفحاذ خایاى ًاهِ تشاتش  1/2 cmتَدُ ٍلی دس چکیذُ تشاتش  1 cmدس
ًظش گشفسِ ؿَد ٍ .دس خا ًَیغ تِ اًذاصُ ًلف فاكلِ تیي دٍ ػطش دس هسي اكلی اػر .

 كفحِ اٍل ّش فلل تایذ اص ػطش خٌدن ؿشٍع ؿذُ ٍ ػطش اٍل ّش خاساگشاف دس كفحاذ
خایاى ًاهِ تایذ ؿاهل  1cmزَسفسگی تِ ػور داخل تاؿذ .

 حذالل زؼذاد ػطش زایح ؿذُ دس یک كفحِ  20ػطش تاؿذ  ٍ .طَل ّش ػطش دس كفحاذ اكلی
 14 cmدس ًظش گشفسِ ؿَد .

 دس كَسذ ًیاص تِ دسج خاًَیغ تا سػن یک خط افمی اص هسي اكلی خذا هی گشدد ٍ ّوِ هَاسد
فاسػی تِ كَسذ ساػر چیي ًَؿسِ ؿًَذ .

ً مل لَل هؼسمین هیاى گیَهِ آٍسدُ هی ؿَد ٍ .دس كَسزی کِ طَل هسي اكلی ًمل ؿذُ اص ًین
كفحِ تیـسش تاؿذ آى سا تا زَسفسگی هسوایض هی کٌٌذ دس ایٌلَسذ ًیاصی تِ اػسفادُ اص گیَهِ
ًیؼر .

ّ ش خذٍل تایذ داسای ؿواسُ ٍ ػٌَاى ( زَضیح ) تاؿذ کِ تِ كَسذ فاسػی ٍ ٍػط چیي دس
تاالی آى ًَؿسِ هی ؿَد  ٍ .فاكلِ تیي اخشیي ػطش اص هسي زا زَضیح هشتَط تِ خذٍل تایؼسی
حذٍد دٍ تشاتش فاكلِ هؼوَلی تیي دٍ ػطش تاؿذ .
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 دس هَسد اػذادی کِ دس داخل هسي ًَؿسِ هی ؿَد ( غیش اص خذٍل ّا ٍ ًوَداسّا ) ّش گاُ ػذد
کوسش اص  10تاؿذ آى ػذد تا حشٍف ًَؿسِ هی ؿَد  ،هثل خٌح ٍ ّش گاُ  ٍ 10تضسگسش اص  10تاؿذ
تِ كَسذ ػذد ًَؿسِ هی ؿَد هثل  .12تشای هـخق کشدى اػذاد اػـاسی اص (  ٍ ) /تشای
دسكذ اص ػالهر  %اػسفادُ هی ؿَد .

ّ ش ؿکل یا ًوَداس تایذ داسای ؿواسُ ٍ ػٌَاى ( زَضیح ) تاؿذ کِ تِ كَسذ ٍػط چیي دس صیش
ًَؿسِ هی ؿَد .فاكلِ تیي زَضیح هشتَط تِ ؿکل زا اٍلیي ػطش هسي خایاى ًاهِ تایؼسی حذٍد دٍ
تشاتش فاكلِ هؼوَلی تیي دٍ ػطش تاؿذ .

 -6جلذ پایان وامٍ :
خلذ خایاى ًاهِ اص ًَع گالیٌگَس تَدُ ٍهٌذسخاذ سٍی خلذ ٍ خـر آى تِ كَسذ صسکَب چاج
ؿًَذ .سًگ خلذ خایاى ًاهِ دس گشٍّْای هخسلف داًـگاُ تِ ؿشح خذٍل  1-6هی تاؿذ .
جذٍل  1-6رًگ جلذ پایاى ًاهِ

داًطکذُ
اجتواعی ٍ تاریخ

علَم سیاسی،

ٍ کالم اسالهی

هعارف  ،فلسفِ

گرٍُ

رضتِ

کارضٌاسی ارضذ

دکتری

علَم سیاسی

کلیِ رضتِ ّا

قزهش رٍضي

قزهش سیز

علَم اجتواعی

کلیِ رضتِ ّا

قَُْ ای رٍضي

قَُْ ای سیز

تاریخ

کلیِ رضتِ ّا

آبی سزهِ ای

--------

فلسفِ ٍ کالم

کلیِ رضتِ ّا

طَسی

هطکی

هدرسی هعارف اسالهی

کلیِ رضتِ ّا

سبش رٍضي

سبش سیز

تذکز :

 كحافی خایاى ًاهِ تؼذ اص خلؼِ دفاػیِ ٍ زأییذ اكالحاذ هشتَط اًدام هی گیشد .

 دس كَسزی کِ سػالِ تیؾ اص یک خلذ تاؿذ الصم اػر دس خاییي خلذ  ،ؿواسُ خلذ ًیض لیذ ؿَد .
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داًطگاُ باقزالعلَم علیِ السالم
داًطکدُ ..................................... :

فونت زربلد 16

فونت زربلد 14

پایاى ًاهِ /رسالِ جْت اخذ درجِ کارضٌاسی ارضد/دکتزی
فونت زر 14

رضتِ ............... :
عٌَاى :

..............................

فونت زر 14

فونت تیتر 28

استاد راٌّوا :

فونت زر 14

.............

فونت تیتر 14

استاد هطاٍر :

فونت زر 14

..............

فونت تیتر 14

ًگارش :

فونت زر 14
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فونت تیتر 14
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