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 ببسمه تعبلی

 ضیوه نگبرش پبیبن نبمه دانطجویبن تحصیالت تکمیلی رضته ضیمی

:الف(پبیبن نبمه کبرضنبسی ارضذ  

 ّش دبیبى ًبهِ حبٍی ػِ فصل هی ثبؿذ

اًدبم ؿذُ ()ثیؾ اص یک ػَم کل دبیبى ًبهِ ًجبؿذ(الف(فصل اٍل : هقذهِ ٍ سئَسی )ؿبهل هشٍسی ثش کبسّبی   

 ة(فصل دٍم: ثخؾ سدشثی : هَاد ٍ سٍؽ ّب

 ج(فصل ػَم: ًشبیح ٍ ثحث

 

()ضمبره گذاری صفحبت بز اسبس حزوف الفبب(11فهزست مطبلب : ) سر پز رنگ -1  

سصَیش سٍؿٌی اص فْشػز ػٌبٍیي هٌذسخبر دبیبى ًبهِ ثبیذ عَسی سٌظین ؿَد کِ ثخؾ ّبی اصلی ٍ فشػی آى 

( 14صس هؼوَلی  هحشَای ّش قؼوز اص دبیبى ًبهِ سا فشاّن ػبصد)  

 ثذیْی اػز کِ ثخؾ ّبی فشػی فْشػز ثب اًذکی فبصلِ دس صیش ثخؾ اصلی قشاس گیشد.

 سزکش: سَالی ػٌبٍیي ٍ هغبلت دس صفحِ فْشػز هغبلت ثِ قشاس صیش اػز:

 آخش الی اٍل فصل فْشػز 

  فْشػز ؿکل ّب 

  فْشػز خذٍل ّب 

 فْشػز ػالئن اخشصبسی 

 فْشػز هٌبثغ 
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 ( 11مقذمه : ) سر -1

 هقذهِ دس یک یب دٍ صفحِ سٌظین هی ؿَد ٍ ؿبهل کلیبسی دس اسسجبط ثب اّویز هَضَع هَسد دظٍّؾ هی ثبؿذ.

( 14) صس هؼوَلی   

 

( 11فصل اول : مقذمه وتئوری ) ضبمل مزوری بز کبرهبی انجبم ضذه ) سر  -3  

 

 سا هغشح ًوَد.  دبیبى ًبهِ  هَضَع ثِ  ًظشی هشثَط  دبیِ ّبی  سئَسی ٍ ایي قؼوز هی سَاى ثخؾ اص اصَل،   دس  

  ػذغ، اعالػبر ٍ ػَاثق دظٍّؾ ّبی اًدبم یبفشِ ثب رکش هٌبثغ هشثَعِ ثِ اًذاصُ کبفی هَسد ثشسػی قشاس هی گیشد. 

 هٌظَس رکش هٌبثغ هَسد اػشفبدُ دس  ًظش ػٌَاى هی گشدد. ثِدس دبیبى ّذف اص دظٍّؾ، ػَاالر یب فشضیبر هَسد   

  ( 14سٍؽ ؿوبسُ ای ثِ ؿشح صیش ثکبس ثشدُ هیـَد. ) صس هؼوَلی  هؼوَالًهشي دبیبى ًبهِ   

 آخشدس هٌبثغ،  فْشػز  ؿوبسُ هشثَط ثِ آى هٌجغ، ثش اػبع هٌجغ آٍسدُ ًـَد،   ًَیؼٌذُ دبیبى ًبهِ  ًبم  اگش دس هشي  

  اگش دس یک هٌجغ اص دظٍّـگشی ًبم ثشدُ ؿَد، ٍلی گشدد. شاف هشثَعِ دس داخل کشٍؿِ دسج هییب دبساگخولِ   

کٌٌذُ دبیبى ًبهِ ثِ هقبلِ آى ؿخص دػششػی ًذاؿشِ ثبؿذ ٍ ثخَاّذ ثِ اػشٌبد آى هٌجغ  ثِ ًبم دظٍّـگش، دس سْیِ

 دشاًشض ػجبسر) ثِ ًقل اص هٌجغ ؿوبسُ...( سا ثٌَیؼذ. داخل

 هؼشقیوبٌ قجل اص ؿوبسُ هٌجغ  ثبؿذ، ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى   ًفش ًَؿشِ ؿذُ هٌجغ هَسد رکش سَػظ یک یب دٍ اگش  

 آٍسدُ هی ؿَد. ٍلی اگش سؼذاد ًَیؼٌذگبى ثیؾ اص دًٍفش ثبؿذ، ثِ هٌظَس سلخیص، ثِ رکش ًبم ًَیؼٌذُ اٍل ٍػذغ

  ؿَد.) ٍّوکبساى ( اکشفب هیػجبسر 

 هثبل:  

 [...... 12اکجشی ٍّوکبساى ]   -   

 ( 11فصل دوم، بخص تجزبی : مواد و روش هب: ) سر  -1

ٍ  ّبی اًدبم کبس آصهبیـی ٍ یب سٍؽ ّبی ٍ هـخصبر آى، ؿشح کبهل هَاد، عشحایي قؼوز هحل اًدبم کبس 

کِ سکشاس ًحَی دس دبیبى ًبهِ سَصیف گشدًذ  ثبیذ ثِ  ّبی ثِ کبس سفشِ سٍؽ گیشد.ّب سا دس ثش هیسدضیِ دادُ ًحَُ

ثَدى، رکش هشذاٍل   ًیض، دس صَسر  اػشفبدُ  ّبی آهبسی هَسددس اسسجبط ثب سٍؽ دزیش ثبؿذ،اهکبى دظٍّؾ

 .(14خضئیبر کبهل الضاهی ًجَدُ ٍ سٍاثظ هحبػجبسی ٍ هٌبثغ هَسد اػشفبدُ ًَؿشِ ؿًَذ. ) صس هؼوَلی
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 ( 11و بحث: ) سر فصل سوم: نتبیج  -5

 

ّب ٍ یب یبفشِ ّب،اسائِ ًوَد. ًشبیح ثِ صَسر دادُ سَاى ثِ عَس خذاگبًِ ٍ یب دس صَسر لضٍم ثب ّنًشبیح ٍ ثحث سا هی

گشدًذ.ثشای  ّب دسج هی یض سَضیحبر الصم دس اسسجبط ثب داد ُاعالػبر ثذػز آهذُ دس صهیٌِ دظٍّؾ هَسد ًظش ًٍ

  ّب اسئِ ًوَد. دس اسائِ  ّب ٍؿکل حذ اهکبى ًشبیح سا ثِ صَسر خذٍل ثْشش اػز سبگشایی ثْیٌِ،  اخشصبس ٍ سٍؿي

  ؿکل ایي ًکبر ثبیؼشی سػبیز ؿًَذ: خذٍل ٍ

 هوکي ثِ صَسر  ػٌَاى سب حذ دس صیش ؿکل یب ثبالی خذٍل رکش ؿوبسُ، ػٌَاى ؿکل یب خذٍل ضشٍسی اػز.   -

    (.10خذٍل سا ثیبى ًوبیذ) صس دش سًگ حث دس ؿکل یب هخشصش ٍ گَیب اسسجبط ػَاهل هَسد ث

 ػوَدی الضاهی اػز. گیشی دس ّش دٍ هحَس افقی ٍ وَداس ثبؿٌذ، رکش ٍاحذّبی اًذاصُّب ثِ صَسر ً اگش ؿکل 

صفش ؿشٍع ًـذُ دس ًوَداسّب، ّن ٍاحذ ثَدى هحَسّبی ػوَدی ٍ افقی ضشٍسر ًذاسد، ٍلی اگش هحَسی اص     -

 ( اػشفبدُ گشدد.||دادى آى دس اثشذای هحَس اص دٍ خظ هَاصی)ثبؿذ، ثْشش اػز ثشای ًـبى 

ّب هَسد  صیش آى ثبیذ دس ّب هٌبثغ دیگش ثشای سٍؿي ؿذى ًشبیح ثِ کبس گشفشِ ؿًَذ، ّب یب خذٍل اگش دس ؿکل   -  

  (.10اػشفبدُ ؿذُ قیذ گشدد ) صس دشسًگ 

ّبی  هَسد دادٍُلی دس  صَسر خذٍل اسائِ ًوَد، سَاى ثِ ای داسًذ، هی کِ ػبصهبًذّی ػبدُ ّبیی سا دادُ  سزکش:

  دسصَسر ًوَداس ًیض ًـبى داد.  ّبسا ثِ سش ػالٍُ ثش اسائِ خذٍل، ثْشش اػز ثشای سفْین ثیـشش هَضَع، آى دیچیذُ

دس ًظش ثِ ػجبسر دیگش دس ایي ثخؾ دبیبى ًبهِ  ثبؿذ. ؿبهل سدضیِ ٍ سحلیل ًشبیح هی حبلز کلی قؼوز ثحث،

ػول  گیشی الصم ثِ ّبی ػبیش دظٍّـگشاى، ثحث ًٍشیدِ هقبیؼِ ًشبیح ثذػز آهذُ ثب یبفشِثشسػی ٍ ّذف  گشفشي 

 آیذ. دس ًگبسؽ ایي قؼوز ًیض ثْشش اػز ًکبر صیش هَسد سَخِ قشاس گیشًذ:

  

 .ؿَد خَدداسی سکشاسی ّبی ثحث اص ٍ گیشًذ قشاس ثحث هَسد کلیبر ثبیذ -

      ظٍّؾ سا ًشبیح اسصؽ کبس د ایي اػز ّوَاسُ هؼٌی داس ٍهثجز ًجبؿذ.ًشبیح حبصل اص یک دظٍّؾ هوکي   -

 آیٌذ. ٌفی ًیض خَد یک ًشیدِ ثِ ؿوبس هیهؼٌی داس ٍ هًخَاّذکبػز ٍ ًشبیح غیش

 ( 11گیزی و پیطنهبد هب : ) سر  نتیجه -6

 (14) صس هؼوَلیگشدد.  بٌ دیـٌْبدّبی هَسد ًظش اسائِ هیسشیي ًشبیح دظٍّؾ ٍ احیبً دس ایي قؼوز هْن
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 ( 11پیوست: ) سر  -7

   اسسجبط  دادُ ّب ٍ خذٍل ّبیی سا دسج ًوَد کِ سَاى  َس اػشفبدُ ّبی احشوبلی آیٌذُ هیدس ایي قؼوز ثِ هٌظ

 هؼشقیوی ثب سفؼیش ًشبیح ثذػز آهذُ ًذاسًذ، ٍلی اص دظٍّؾ هَسد ًظش هٌشح ؿذُ اًذ.

     فهزست منببع  و مآخذ مورد استفبده: -8

 الف( هقبلِ هشثَط ثِ یک هدلِ ػلوی :

 ؿوبسُ خلذ ٍ ؿوبسُ صفحبر. ػبل اًشـبس، ، ًبم هدلِ،م خبًَادگی ٍ ًبم کلیِ ًَیؼٌذگبى، ػٌَاى هقبلًِب

 هثبل:

1-   S.  Verma, L.S. Jain and B. Sain, Title of paper, Tetrahedron Lett., 2012, 

Vol. 51, PP. 6897-6900                                                                                      

        

 ّب : ة( هقبلِ هشثَط ّوبیؾ

 ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى، ػبل اًشـبس، ػٌَاى هقبلِ، ًبم ّوبیؾ، سبسیخ، هحل ثشگضاسی، ؿوبسُ

 صفحِ.

 هثبل:

 ای. هدوَػِ هقبالر دٌدویي کٌفشاًغ ّبی داًِ . هذل ػبصی کبهذیَسشی خشیبى1376 احوذی، گَدسص، -1

 اسدیجْـز، داًـگبُ سجشیض، صفحِ 16الی  14اًدوي هٌْذػبى هکبًیک ایشاى. ػبالًِ هٌْذػی هکبًیک،   

.( 14)صس هؼوَلی  735-750  

2-  Habibi, M., 1997. Calculating sediment discharge using a developed computer 

package.Proceeding of the 8th International Conference on Rainwater Catchment 

Systems. April 25-29, Tehran, PP. 854-862. (Times New Roman 12). 

 

 ج( کشبة:

 اگش کلیِ فصل ّبی یک کشبة هـششکبٌ سَػظ یک یب چٌذ ًفش ًگبؿشِ ؿذُ ثبؿذ، رکش هٌجغ ثِ سشسیت صیش خَاّذ - 

 ثَد: 
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   ًبم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى،ػبل اًشـبس، ػٌَاى کشبة، ًبم ًبؿش ٍ ؿوبسُ یب سؼذاد صفحبر.

 سزکش: رکش سؼذاد صفحبر الضاهی ًیؼز.

 هثبل:

 . ایشاى ٍ خْبى اػالم. چبح اٍل. اًشـبسار آػشبى قذع سضَی. ) صس هؼوَلی1368حبئشی، ػجذالْبدی،  -ا

14 )  

Ferguson, G.A. 1981. Statistical analysis in psychology and education. McGraw Hill  

International Book Company. pp. 549. (Times New Roman 12)                                     

 

 د( دبیبى ًبهِ:

 ًبم خبًَادگی ًٍبم ًَیؼٌذُ، ػبل اًشـبس، ػٌَاى دبیبى ًبهِ، هقغغ سحصیلی دبیبى ًبهِ، ًبم داًـکذُ ٍ داًـگبُ.

 هثبل:

 ػبهي) خٌَة غشةطی ٍ طئَؿیوی سَدُ ّبی ًفَری َ. ثشسػی دششٍل1375هدیذی فیض آثبدی، سَسج.   -

 ( 14داًـگبُ سجشیض.) صس هؼوَلی  دبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ، داًـکذُ ػلَم عجیؼی، . ّوذاى( -هالیشغشثی  

  . چکیذه انگلیسی:9

 چکیذُ اًگلیؼی دس ایي قؼوز هٌظَس هی ؿَد

(Times New Roman 12 ) 

 

 ة( دبیبى ًبهِ دکششی

 دبیبى ًبهِ دکششی ًیض ّوبًٌذ دبیبى ًبهِ دٍسُ کبسؿٌبػی اسؿذ سشخیحبٌ ثبیذ دس ػِ فصل سٌظین ؿَد.دسصَسسی کِ ثِ 

دلیل سؼذد کبسّبی اًدبم ؿذُ سقؼین ثٌذی ثِ ػِ فصل هقذٍس ًجبؿذ هی سَاى دبیبى ًبهِ سا ثب یک فصل ؿبهل هقذهِ 

ثحث ٍ ًشیدِ گیشی سٌظین ًوَد.ػیؼشن سفشًغ ًَیؼی کلی ٍ فصل ّبی ثؼذ ّش کذام حبٍی ثخؾ ّبی سدشثی ٍ 

 هـبثِ دبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ هی ثبؿذ.

  :ًِحَُ سبیخ دبیبى ًبه 



 
عاونت   آموزشی و ژپوهشم       

 

 

 

6 
 

 

 

 سَاًذ گشدد. فبصلِ ثیي دٍ دبساگشاف هی ػبًشی هشش هٌظَس هی 5/2ٍ ػوز چخ ػبًشی هشش  5/3حبؿیِ ػوز ساػز 

 ؿَد. حشف خلَ ثشدُ هی 6اًذاصُ دسخِ یب ثیـشش ثبؿذ ٍ اثشذای ّش دبساگشاف ثِ  4

گشدد. ػٌَاى ّش قؼوز  دس ٍػظ صفحِ  قشاس  ؿوبسُ آى دس صفحِ  خذیذی آغبص هیاثشذای ّش قؼوز ثِ ّوشاُ 

ّب خظ کـیذُ  غ ؿذُ ٍ یب صیش آىسش دس اثشذای خظ ٍاق یي ثخؾ ّبی ّش قؼوز ثب حشٍف دسؿزػٌبٍ گیشد.

 ؿَد. هی

 یبثٌذ. بًذُ ثِ حبؿیِ ػوز ساػز اداهِ هیِ ػوز چخ آغبص ٍ سب حشف هحشف اص حبؿی 6ّب ثِ فبصلِ  فشهَل 

 حذاکثش سؼذاد ؿَد. الیِ خظ هشثَعِ دسج هی دس هٌشْی ؿوبسُ فشهَل دس داخل دشاًشض ٍ دس ػوز ساػز فشهَل

 دٍسُّبی  صفحِ ثشای دبیبى ًبهِ 250اسؿذ ٍ صفحِ ثشای دبیبى ًبهِ ّبی کبسؿٌبػی  180ّبی دبیبى ًبهِ  صفحِ

 ثبؿذ.               دکششی هی

 

  سشسیت قشاس گشفشي صفحبر: 

 

 صفحِ ثؼن ا...

 صفحِ سؼْذ

 صفحِ ػٌَاى

 صفحِ اهضب 

 صفحِ سقذیش ٍسـکش ) هبکضیون دٍ صفحِ(

 چکیذُ فبسػی

 صفحِ فْشػز 
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 هقذهِ کلی

 فصل ّبی دبیبى ًبهِ

 دیَػز

 هٌبثغ

Summary   ِگزاسی ثشاػبع اػذاد سٍهی( صفحِ، ؿوبسُ 15سب  10دٍسُ دکششی ّبی  )ثشای دبیبى ًبه 

 صفحِ چکیذُ اًگلیؼی 

 صفحِ اهضبی اًگلیؼی

 صفحِ ػٌَاى اًگلیؼی


