
   ناپيوسته دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعيارشناسي ارشددوره كآيين نامه اجرايي 
  

  : مقدمه
دوره كارشناسي ارشد، يكي از دوره هاي آموزش عالي باالتر از دوره كارشناسي است،كه پس از آن 

  .دبه اجرا در مي آيد و سرانجام به اعطا مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي ميگرد
ي است، كه نش و تربيت متخصصان و پژوهشگراناد دوره كارشناسي ارشد، گسترش داهدف از ايج

با فراگيري آموزشهاي الزم و آشنائي با روش هاي پژوهش علمي، مهارت الزم را براي آموزش، 
  .خدمات پيدا مي كنندارائه پژوهش و 

ارشد را از ثبت نام اوليه تا فارغ وره كارشناسي  داين آيين نامه كليه مراحل آموزشي و پژوهشي
بر مبناي يك دانشجوي ورودي  اين برنامه زمانبندي. التحصيلي با يك برنامه زمانبندي شامل ميشود

.  فواصل زماني متناظر در نظر گرفته شودماه بايدمهرماه نوشته شده و جهت دانشجويان ورودي بهمن 
رات آموزشي ر رساني در چارچوب قوانين و مقماده خدمت آدر كليه مراحل ذيل واحدهاي دانشگاه

  .استوهشي مي باشد ولي پيگيري پيشرفت كار در هر مرحله برعهده دانشجو ژو پ
  :فصل اول

  :واحدهاي درسي
تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته، با احتساب  واحد پايان نامه،  :1ماده ي

  .حد است وا32 و حداكثر 28برحسب رشته، حداقل 
چنانچه به تشخيص كميته تحصيالت تكميلي ، گذراندن تعدادي از واحدهاي  درسي دوره :1تبصره 

كارشناسي به عنوان دروس كمبود يا جبراني براي دانشجو ضروري تشخيص داده شود ، وي مكلف 
مي    واحد 24تعداد دروس جبراني حداكثر . واحدهاي درسي بگذراند  برعالوه است آن دروس را 

  .باشد
 واحد درسي از دروس جبراني، يك نيمسال تحصيلي، به طول 12به ازاي  گذراندن هر : 2تبصره

   .، افزوده مي شودمدت تحصيل دانشجو
  . واحد درسي را انتخاب كند14 تا 8دانشجو مجاز است در هر نيمسال تحصيلي بين  :2ماده ي 
.  واحد درسي بالمانع است8 در كمتر از در آخرين نيمسال تحصيلي، نام نويسي دانشجو:1تبصره 
دانشجوياني كه برخي از دروس دوره كارشناسي ارشد را در دوره كارشناسي گذرانده اند : 2تبصره 

 اين دانشجويان بايد با .نمي توانند آن درس يا دروس را مجدداً  در دوره كارشناسي ارشد بگذرانند



 واحد درسي، 10 تا 4تعداد واحد پايان نامه كارشناسي ارشد، براي همه رشته ها بين : 3ماده ي 
  .مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است

دوره و حداقل نمره قبولي براي كليه دروس دوره هاي كارشناسي ارشد شامل دروس : 4ماده ي 
  . مي باشد12دروس جبراني 

 باشد مي تواند با موافقت استاد راهنما 12اگر نمره دانشجو در يك درس انتخابي كمتر از  :1تبصره 
  .به جاي آن درس ، درس ديگري را انتخاب نمايد

 باشد از ادامه تحصيل 14 اگر ميانگين نمرات دانشجو در دونيم سال تحصيلي كمتر از :5ماده ي 
 مي شود الزم به يادآوري است كه نمرات دروس كمبود در ميانگين نيمسال تحصيلي و محروم

.ميانگين كل منظور نمي گردد
 باشد فارغ التحصيل شناخته 14 اگر ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره كمتر از :6ماده ي 
.نمي شود

 14 ، ميانگين كل نمرات او از دانشجويي كه پس از گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره :1تبصره 
 16كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد ، مي تواند تا 

 گرفته است ، فقط در يك نيمسال تحصيلي مجدداً 14واحد از دروسي را كه در آنها نمره كمتر از 
  .حصيل شوددرصورت جبران كمبود ميانگين كل ، فارغ الت انتخاب كند  و

چنانچه درسي ناتمام اعالم شود مي بايست نمره آن حداكثر تا پايان ترم بعد به  :7ماده ي 
.ادارةآموزش ارسال شود در غير اينصورت نمره آن درس صفر منظور مي گردد

 
  :فصل دوم

حضور و غياب
. وز كند   مجموع ساعات تدريس آن درس تجا16/3غيبت دانشجو در هر درس نبايد از  :8ماده ي

  بيشتر شود از شركت در جلسه امتحان پايان 16/3در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس از 
.ترم آن درس محروم مي شود

  نمره صفر براي آن درس خواهد بودوغيبت غير موجه در امتحان هر درس به معني ثبت  :9ماده ي 
  .ذف مي شوددرصورتي كه غيبت دانشجو موجه تشخيص داده شود درس مزبور ح



دانشجو مي تواند حداكثر براي يك نيمسال تحصيلي با كسب موافقت دانشگاه از  :10ماده ي
  .مرخصي تحصيلي استفاده كند

  
  :: سومفصل

  طول دوره، مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
  . سال است2كارشناسي  ارشد ناپيوسته  طول دوره:  11  يماده

 مي تواند در صورت لزوم و حسب مورد ، يك و انشگاه دتكميليشوراي تحصيالت  :1تبصره 
  .حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره تحصيل دانشجو اضافه كند

  .طول دوره نبايد از سه سال تجاوز نمايد: 2تبصره
  مدت  مرخصي جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود: 3تبصره 
 نويسي تسليم مؤسسه آموزشي گردد و درخواست مرخصي بايد قبل از شروع نام: 4تبصره 

 با مرخصي تحصيلي دانشجو با توجه به وضعيت دانشگاه موافقت . موافقت آن كسب شود 
تحصيلي وي صورت مي گيرد ومنوط به اين است كه ادامه تحصيل دانشجو از آن به بعد با 

  .مشكل مواجه نشود
 براي يك نيمسال، ترك تحصيل  در صورتي كه دانشجو بدون موافقت دانشگاه حتي: 5 تبصره

  .مه تحصيل محروم مي شودانمايد از اد
در اين صورت بايد .  دانشجو مي تواند به هر دليل، از تحصيل اعالم انصراف نمايد :12ماده ي 

چنانچه دانشجو بعداز يك ماه . درخواست خود را مبني بر انصراف به دانشگاه تسليم نمايد
  .نشگاه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي نمايددرخواست خود را پس نگيرد، دا

  
   .انتقال و تغيير رشته در دوره كارشناسي ارشد ممنوع است  :13ماده ي 

  
  
  
  
  
  
  



  :چهارمفصل 
مرحله پژوهشي

اول سال تحصيلي كليه رايزني هاي الزم را جهت انتخاب  طي نيمسال  بايستيانشجود :14ماده ي 
 يكدر اين راستا گروههاي آموزشي مربوطه موظفند طي . ان نامه انجام دهداستاد راهنما و موضوع پاي

  . نمايند توجيه را در اين خصوصدانشجوجلسه اختصاصي با دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي 
دياري، يك سال سابقه تدريس استاد راهنماي پايان نامه بايستي حداقل داراي مرتبه استا :15 ي ماده

  . و براي اولين بار مي تواند يك پايان نامه داشته باشد يا كارشناسي ارشديدر دوره كارشناس
شامل عنوان پايان نامه ) پيوست( دانشجو موظف است تا پايان بهمن ماه فرم شماره يك : 16ماده ي

  .و نام استاد راهنما را به مدير گروه تحويل نمايد
ي تخصصي گروه آموزشي با حضور حداقل تصويب طرح پيشنهاديه پايان نامه در شورا :17ماده ي 

انجام )  استاد راهنما و مشاورانعالوه بر( تن از اعضاي هيات علمي با حداقل مدارك استادياري 3
مدير گروه آموزشي موظف است طرح پيشنهاديه پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد . مي شود

براي )دومين نيمسال تحصيلي(همان سال ورودي هر سال را پس از تصويب حداكثر تا پايان اسفند 
  . در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ارسال نمايدتائيد

  .در صورت لزوم يك نفر از اعضاي هيات علمي مي تواند خارج از گروه باشد:1تبصره
در جلسه دفاع از طرح پيشنهاديه دانشجو موظف به ارائه طرح پيشنهادي و پاسخگوئي به  :2تبصره

  .اي جلسه مي باشدسواالت اعض
 تا پايان ارديبهشت  دانشكدهپيشنهاديه پايان نامه بايستي در شوراي تحصيالت تكميلي :18ماده ي 

نتيجه به مديريت تحصيالت تكميلي موردبررسي قرارگيرد و )در دومين نيمسال تحصيلي(ماه 
  .دانشگاه اعالم گردد

اسي ارشد توسط مديريت تحصيالت تكميلي نهاديه پايان نامه كارشنتصويب نهايي پيش  :19ماده ي 
 انجام و مراتب جهت برخورداري دانشجو از اعتبار مربوط جهت هزينه  تا قبل از ترم سومدانشگاه

  .دانشگاه نيز اعالم مي گردد پژوهشي هاي اجرايي به حوزه معاونت
 از آن دفاع دانشجو موظف است پس از تصويب نهايي موضوع پايان نامه تا زماني كه :20ماده ي 

مي نمايد بر اساس تقويم دانشگاهي در نيمسالهاي بعدي نسبت به انتخاب واحد پايان نامه اقدام 
  .نمايد



پايان نامه را به اتمام )  سال2(در صورتيكه دانشجو نتواند در طول دوره كارشناسي ارشد  :1تبصره 
ط نسبت به افزايش سنوات  و با تاييد مراجع ذيرب6برساند مي تواند ضمن تكميل فرم شماره 

  .تحصيلي اقدام نمايد
وهشي پايان نامه مرتبا نسبت به اعالم ژانجام مرحله پدانشجو موظف است در طي  :21ماده ي 

 مطابق فرم  و تائيد شوراي گروه مشاورگزارش سه ماهه پيشرفت كار پس از تاييد استاد راهنما و
  .نمايدموزش دانشكده اقدام آ به ل آن  و تحوي2شماره 
وهشي پايان نامه در ارزشيابي نمره پايان نامه تاثير ژ عدم گزارش سه ماهه پيشرفت كار پ :1تبصره 

  .منفي خواهد داشت
  . ماه بايستي بصورت شفاهي ارائه شود6پيشرفت كار پزوهشي هر : 2تبصره

شنهادي سرفصل ها و قالب پي دانشجو الزم است پس از نگارش پايان نامه براساس  :22ماده ي 
 3 اساتيد مشاور و تكميل فرم شماره يان به استاد راهنما و استاد  آنسبت به ارائه )پيوست الف(

  .ماده دفاع بودن پايان نامه اقدام نمايد آجهت
  . ماه در نظر گرفته شود6 حداقل مدت زمان بين پيشنهاديه تا دفاع پايان نامه :1تبصره

 را جهت فراهم شدن  به آموزش دانشكده هماهنگي الزمدانشجو مي بايست با مراجعه :23ماده ي 
  .مقدمات تشكيل جلسه دفاع انجام دهد

 حداقل دو هفته قبل از تاريخ دفاع، پايان نامه تايپ شده به همراه تاييد استاد راهنما و  :24ماده ي 
ن قرار موزشي دانشكده به همراه دعوتنامه رسمي در اختيار هيات داوراآتوسط معاون ) ان(مشاور
  .گيرد

اطالعيه دفاع پايان نامه ميبايست توسط آموزش دانشكده حداقل يك هفته قبل از  :25ماده ي 
برگزاري دفاع به منظور اطالع رساني در تابلوي اعالنات دانشكده نصب و نيز براي كليه دانشكده ها 

  .ارسال گردد
 نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه ،  جلسه دفاع از پايان نامه با حضور استاد راهنما، :26ماده ي 

حضور . تحت سرپرستي نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه تشكيل خواهد شد )ان(داوران و مشاور
استاد راهنما و نماينده تحصيالت تكميلي ، دو داور و حداقل يك مشاور در جلسه دفاعيه الزامي 

  .بوده و بدون حضور نامبردگان جلسه رسميت نمي يابد
  
  
  



  
  : نحوه ارزشيابي و نمره دادن به پايان نامه به شرح ذيل مي باشد :27ماده ي 

   نمره10                                            استاد راهنما)الف
 يا  ارائه    )نمره/. 5 و هر مورد حداكثر دو مورد( همايش هاي ملي يا بين الملليارائه مقاله در)ب

  نمره1                  معتبر  پژوهشي–علمي در مجله هاي مقاله فطعي چاب پذيرش 
   نمره1            ماهه3تائيديه گروه آموزشي مبني بر نگارش و ارائه شفاهي گزارش هاي ) د
   نمره8                             )26كليه افراد مذكور در ماده (هيات داوران)ه

 نمره 2 نمره و پاسخ به سواالت 2 نمره، نحوه ارائه 4شامل محتواي علمي )ه(الزم بذكر است كه بند
 دقيقه تعيين 20 دقيقه و مدت زمان پرسش و پاسخ 40مدت زمان ارائه پايان نامه حداكثر . ي باشدم

  .ميگردد
  : شرح وظايف نماينده  تحصيالت تكميلي دانشگاه در جلسه دفاعيه :28ماده ي 

وي اجازه شروع دفاع را پس از كنترل . اداره و نظارت جلسه بعهده نماينده تحصيالت تكميلي است
مل اجرايي صادر خواهد نمود و در پايان نمرات را از هيات داوران اخذ و پس از محاسبه عوا

  .موزش اعالم مي نمايدآميانگين به دانشجو و
 و تاييد اصالحات انجام شده پيشنهادي مصوب در جلسه دفاعيه ، مطابقت با پيشنهاديهكنترل فرمت

  .نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشدپايان نامه قبل از ارائه جهت فارغ التحصيلي بعهده 
 جهت احتساب نمره پايان نامه توسط 4 بعداز انجام دفاعيه فرم تكميل شده شماره  :29ماده ي 

  .نماينده تحصيالت تكميلي به آموزش دانشكده تحويل گردد
 جهت انجام اصالحات مصوب ) ماه1حداكثر( دانشجو موظف است در اسرع وقت :30ماده ي 

نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه در نهايت انجام اصالحات را تاييد مي . ه دفاعيه اقدام نمايدجلس
  .نمايد

 و به  نسخه پايان نامه اصالح شده نهايي را تكثير6 دانشجو موظف است به تعداد  :31ماده ي 
  . اقدام نمايد5و مطابق فرم شماره مربوطه  CDهمراه 
  .ن نامه بر عهده ي شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشدتفسير مواد اين آيي:32ماده ي
 به 6/8/86چهار فصل و سي و سه ماده در تاريخ اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه،:33مادهي

تصويب شوراي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رسيد و براي دانشجوياني كه از سال 
  سي ارشد پذيرفته مي شوند، الزم االجراست و پس از آن در دوره كارشنا86- 87تحصيلي 

 



  نحوه نگارش پايان نامه
  :مقدمه

 ،مربوطه مي باشد پايان نامه به عنوان بخشي از فعاليت هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي
تحقيق، بحث و نتيجه گيري  روش و مراحل ، هدف بيان فرضيه ، كه شامل شناسايي و طرح مسئله علمي،

  . تاس
يكي از اهداف ارائه پايان نامه آشنايي دانشجويان عزيز با نحوه نگارش و چگونگي تنظيم مطالب يك موضوع 

  .شود وعلمي نگاشته  طور منطقي لذا پايان نامه بايد به.علمي مي باشد
ه رعايت نشجويان نكات زير را هنگام تنظيم پايان نامابراي ايجاد هماهنگي بين پايان نامه ها، ضروري است د

  .فرمايند
  :يك پايان نامه مي تواند شامل قسمتهاي زير باشد

  الرحمن الرحيم... بسم ا -
 عنوان  -

 صورتجلسه دفاع -

 )اختياري(تقديم  -

 )صفحه جداگانه براي همكاري با موسسات(تشكر و قدرداني  -

 )حداكثر در يك صفحه(چكيده  -

 فهرست مطالب -

 )در صورت نياز( عالئم و نشانه ها فهرست -

 )در صورت نياز( جداول فهرست -

 )در صورت نياز(فهرست اشكال  -

 )در صورت نياز(ساير فهرستها  -

 :متن اصلي پايان نامه مشتمل بر -
  ) فرضيات و اهداف–مشتمل بر كليات  (مقدمه -1
 )مروري بر مطالعات انجام شده (بررسي منابع -2

 مواد و روشها -3

 )با هم يا جداگانه(نتايج ، بحث  -4

 پيشنهادات -5

 ماخذفهرست منابع و  -6

 ضمائم -7

 چكيده به انگليسي -8



  اطالعات كلي -بخش اول
  حفظ مي گردد، الزم است ضمن رسار بانكهاي اطالعاتي چون عناوين پايان نامه ها د: عنوان  - 1-1

اين عنوان تصويب شده و  باشد بنابريك پايان نامه بيش از يك عنوان نميتواند داشته.بودن ، مختصر باشد
 است و با مختصر مفيد و جامع،  يك عنوان خوب.كامال يكسان باشد امه بايدپايان ن عنوان ارائه شده در

 .ميكند پايان نامه را معرفي ات محتويمكمترين كل

براي هر دانشكده يكسان  كارشناسي ارشد براي مقطع يان نامهرنگ جلد پا:روي جلد پايان نامه - 1-2
زبان  جلد سمت راست به در روي  نامهمربوط به پايان  باشد اطالعاتو متفاوت از دانشكده هاي ديگر

آرم دانشگاه  با زير نويس :شامل گردد كه درج مي انگليسي جلد سمت چپ به زبان فارسي و درروي
 ورشته تحصيلي،نام نويسنده ،نام ) M.Sc  ارشد كارشناسي(مقطع،  دانشكده اسم دانشگاه نام

 عنوان دركنارشيرازه).وردر روي جلد پرهيز شودمشا از ذكر نام اساتيد(باشد مي  زمان دفاعو استادراهنما
  .نام دانشجو و سال ارائه درج شود

 .قرار گيرد سفيد يك كاغذ مطالب قبل از شروع :كاغذسفيد - 1-3

 باشد نخستين نوشته خدا مي و ياد هر كار نام سرآغاز از آنجاكه بهترين :الرحمن الرحيم.. بسم ا - 1-4
 . گردد درجزيبا ا رسم الخطب بايدكه  اختصاص مي يابد صفحه به اين

عينا تكرار ميگردد با  نامه روي جلد پايان مطالب صفحه در اين : عنوان داخل پايان نامهصفحه - 1-5
  .گردد مي درج استادراهنما ازنام پس اساتيد مشاور نيز دراين صفحه يا نام استاد تفاوت كه اين

 .گيرد قرار مي عدفاه جلست صور امضا شده فرم در اين قسمت:دفاع صورتجلسه - 1-6

ايشان  به نامه پايان پردازدكه فرد يا افرادي مي ذكرنام وبه است اختياري صفحه اين :تقديم - 1-7
بايد به شئونات  اما در نوشتن آن دارد، ص بستگيشخ سليقه به صفحه اين متن اگرچه. ميگردد تقديم
 .ه تهيه شودتقديم حداكثربايد در يك صفح متن .اسالمي كشور توجه شود فرهنگ ملي و

 نامه موثربوده مراحل مختلف پايان بنحوي در انجام  كهاز افرادي صفحه در اين:تشكرو قدرداني - 1-8
مي  نوشته وسط چين شكل سطر از لبه كادربه سه فاصله به صفحه اين عنوان.سپاسگذاري ميشود  اند

ت موسسات ديگربه طرح با مشارك اگر اين.مي شود نوشته دوسطر زيرآن فاصله شود ومتن اصلي  به
 .در نظر گرفته ميشود جداگانه باشد براي تشكر از آنهاصفحه اجرا در آمده

انجام  مختصر مسئله موردتحقيق،روش و مراحل بيان شامل نامه پايان چكيده:چكيده  - 9 -1 
بنابراين بايد باشدمي  گرفته شده نتيجه تحليل و نحوه تجزيه ،ها آوري داده براي جمع آزمايشات

 از ذكر تاريخچه، و نداهداف وموارد بررسي شده مورد توجه قرار گير. عكس كننده اصل موضوع باشدمن
  يافته ها و ،تأكيد روي اطالعات تازه و خودداري گردد زمينه تحقيق وتوصيف تكنيكهاي بديهي

  .مركز گردداصطالحات جديد، نظريه ها، فرضيه ها ، نتايج و پيشنهادات مت



فاده ت اس12و از خط لوتوس/.5 فاصله بين خطوط .گرددمي  صفحه تايپ ريك  حداكثردچكيده   
  .عنوان چكيده به فاصله دو سطر از كادر در وسط صفحه درج مي شود.گردد

بايد از ذكرمشخصات پايان نامه در صفحه چكيده خودداري  و شودع داده نمي ارجا به منبع  در چكيده
  .كرد

بندي و نگهداري مي شود به اين  طبقه اطالعاتي مراكز در قتحقي موضوع بر اساس محتوي چكيده
جهت وجود كلمات كليدي بسيار الزم است،كلمات كليدي انتخاب شده بايد نشان دهنده ماهيت 

  . پنج كلمه مي باشدچهارتاوتعداد كلمات كليدي معموال محتوي و گرايش كار باشد
  .چكيده به زبان انگليسي ضروري است : تذكر 

جدول ها، شكل ها،عالمت هاي فهرست مطالب شامل فهرست هاي :فهرست مطالب   -1-10
اختصاري ،عنوان فصل ها،بخشها و زير بخش هاي هر فصل پايان نامه  با ذكر شماره صفحه شروع 

  . شوند اين فهرست ها با حروف ابجد شماره گذاري .مطالب  و عنوان مربوطه مي باشد
  )در صورت نياز(و نشانه ها  عالئمفهرست   1-11
  ) درصورت نياز(  فهرست جدول ها 1-12
موجوددر متن با نام شكل  عكسهاي و  نمودار ها،كليه تصاوير:)در صورت نياز (فهرست شكلها  13 -1

  .دراين صفحه آورده مي شوند
  )در صورت نياز( ساير فهرست ها 14 -1

مي  درج صفحات مرتبط كليه  در وسط و بااليمربوطههاي فهرست كليه به ذكراست عنوان  الزم
دركليه .و شماره عناوين مربوطه در سمت چپ درج مي شود راستت و فرعي درسم اصلي عناوين.شود

فهرستها نكته اساسي اين است كه عناوين ذكرشده دراين بخش بايد با عناوين  ارايه شده در داخل متن 
 ازآن  نقطه چين عنوان هاي  اصلي باجلوگيري از خطاي چشم شماره صفحه  براي. كامال يكسان باشند

  . جدا مي شود
داخل تر ازعناوين  چهار حرف اندازه به سمت راست هر سطر،عناوين فرعي از منتها اليه عناوين اصلي
  تر از عنوان اصلي نوشته مي شود  داخل حرف هشت اندازه  فرعي تر به اصلي وعناوين

  
  متن اصلي پايان نامه : بخش  دوم 

  )فصل اول() فرضيات و اهداف –مشتمل بر كليات (ه   مقدم-1 -۲
شامل  بيان . اولين فصل از متن اصلي پايان نامه وهدف از آن آشنايي خواننده  با موضوع  تحقيق است 

  .اهداف و فرضيات مي باشد  مسئله
ز در اين قسمت موضوع مورد مطالعه  تعريف ، داليل  انتخاب موضوع  وفوايد ناشي ا:بيان مسئله 

  .اجراي آن و كاربرد آن به روشني  توضيح داده شود



  .به همان ترتيبي كه درپيشنهاديه طرح آمده بود آورده شود:اتاهداف و فرضي. 
  )فصل دوم () مروري بر مطالعات انجام شده  ( بررسي منابع -2-2

ع تحقيق دراين فصل نويسنده به ارائه و بحث پيرامون نظريات محققيني كه  قبال درحواشي موضو
الزم به ذكر است منظوراز ارائه اين فصل صرفا  نقل قول .تحقيقات ديگري انجام داده اند مي پردازد

ازمنابع و مراجع مختلف نيست بلكه بايد خالصه اي از نظرات  آنها را به همراه  بحث  كلي برروي 
  . باشد نظرات داده شده آورده شود وهمراه با جمع بندي ونشان دادن خالء تحقيقاتي

  )فصل سوم ( موادو روشها -2-3
  .دراين فصل مواردزير بايد به شكل  مفصل ارائه  گردد

    زمان و مكان تحقيق -
    روش جمع آوري داده با ذكر منابع مورد استفاده در اين بخش -
  ) روش وشيوه نمونه گيري وحجم نمونه (  جمعيت موردمطالعه -
    روش اجراي طرح -
  حليل  داده ها   روش تجزيه وت-
  )فصل چهارم( نتايج  -2-4

در اين فصل  نويسنده به عنوان داوري بي طرف تنها به ارائه  نتايج ومقايسه آنها بر اساس فرضيات و 
اهداف تعيين شده  مي پردازد والزم است كه نتايج مقايسه هاي آماري وسطح معني داري آنها بر حسب 

فصل  بعدي  ري نهايي و نحوه تعميم اين نتايج وتوجيه آنها بهاما نتيجه گي. نوع مطالعه آورده شود
ارائه نتايج معموال درقالب  متن ، جدول ونمودارصورت مي . موكول مي گردد) بحث ونتيجه گيري (

  . گيرد
   :  )فصل پنجم ( بحث -2-5

ي از نتايج و در اين مبحث نتايج ارائه شده در فصل قبل موردبحث قرارمي گيرد  و نهايتا جمع بندي كل
صفحه   در انتهاي اين فصل در يكبحث بدست آمده صورت مي گيردو تحت عنوان نتيجه گيري كلي

پيشنهادات نيز باتوجه به نتايج گرفته شده به دوقسمت زيرتقسيم .  آورده مي شودبه شكل جداگانه اي
  : مي گردد 

  هاي  تحقيق  تهكارگيري ياف به ارتباط دارد با قسمت كه اين: پيشنهادات اجرايي )1
 . كه بر اساس زمينه هاي  جديدي است كه براي تحقيقات بعدي ايجاد شده :پيشنهادات پژوهشي  )2

  
  :چند نكته تكميلي 

تمامي پايان نامه بايد استفاده شده براي كاغذ  و  انجام گيردتايپ پايان نامه بايد دريك روي كاغذ 
 .باشد)A4(از يك جنس و ترجيحاً كاغذ هفتاد گرمي 



 . جمالت متن به شكل كوتاه  ،گويا نوشته شوند 

بجز .  تورفتگي نسبت به كادر اصلي  شروع مي شودcm  5/0اولين سطر هر پاراگراف با ، 
 .پاراگرافهاي مرتبط با هرعنوان اصلي يا فرعي 

 سطر 20 در هر صفحه بايد .فاصله بين دو پاراگراف برابر با فاصله معمولي بين دو سطراست  
 .د تايپ گرد

 وعناوين فرعي با 18 عناوين اصلي با فونت  براي متن ، 14 اندازه حروف مورد استفاده لوتوس 
 .  مي باشد16فونت 

فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه چهار . محدوده خطوط تمام صفحات بايد يكسان باشد  
 و پاييني فاصله خطوط تالبه بااليي. سانتي متر است كه مقداري در صحافي مصرف مي شود 

اين محدوديتها در مورد نمودارها ، .  سانتي متر است5/2 سانتي متر وتالبه چپ صفحه 3صفحه 
 .جداول ، نقشه ها ، عكسها ، فهرستها ، اشكال و غيره نيز بايد رعايت گردد

سطر و قبل از شروع هرعنوان فرعي يك 2درنگارش متن پايان نامه قبل ازشروع هر عنوان اصلي   
 .  قرار مي گيردسطر خالي

 . صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود 

شماره گذاري با اعداد از اولين صفحه مقدمه آغاز شده و تا آخرين صفحه غير از ضمائم ادامه  .  
  .مي يابد شماره صفحات بايد در وسط و پايين صفحه درج گردد

 
شماره صفحه نمي ....نجام شده و صفحه اول هر فصل مانند صفحه مقدمه ، مروري بر مطالعات ا 

 . خورد اما به حساب مي آيد

 چنانچه منبع بوسيله يك يا دو نفر نوشته شده باشد نام در داخل متن پايان نامه در منبع نويسي 
 و درصورتيكه بوسيله بيش از دو نگارنده  نوشته شده باشد  و سال مورد نظرنگارنده يا نگارندگان

درصورت استفاده از منابع التين نام . آورده خواهد شد) همكاران  (ا كلمه نام نگارنده اول همراه ب
  .نويسنده و سال مورد نظر  به فارسي در متن پايان  نامه ذكر ميگردد

در زيرنويس دهي پايين صفحه شماره ها به صورت دوستونه زير نيم خطي در سمت چپ كاغذ  
رسي براي كلمه اي خاص مانند يك كلمه التين اگرپيدا كردن  معادل فا.  آغاز شود 1از شماره 

يد آ مي  شود و درزيرنويس اصل كلمه التين ميكلمه با حروف فارسي در متن نوشتهمشكل بود ، 
. 

   تايپ شونديا مورب حروف ايتاليكدر تمام مقاله با ) جنس و گونه، گياهان، جانواران(اسامي علمي 



از بكاربردن كلمات خارجي غير از اسامي علمي در متن خودداري و در صورت نبودن معادل فارسي 
هاي بدون پرانتز در قسمت باال و در سمت  فراگير، آنها را به فارسي نوشته و اصل كلمه با ذكر شماره

.نويس در همان صفحه ارجاع داده شود چپ كلمه، به زير

 به فاصله يك خط درج مي  شود وتوضيح شكل ها درقسمت توضيح جدول در قسمت بااليي آن 
دركنار محورهاي مختصات هريك از .  آورده مي شود خارج از كادرزيرين آنها با فاصله يك خط

 .  منحني ها ونمودارها بايد عنوان و واحد مربوطه ذكر شود

 .  گذاري مي شوندجدولها و تصاوير درمتن پايان نامه هر كدام به صورت جداگانه ومسلسل شماره 

  .    در نظرگرفته مي شود 5/1فاصله باالنويسي جدول تا سطرقبلي وزيرنويسي شكل تا سطربعدي  
از نگارش كلمات التين در متن پايان نامه  روي اشكال و جداول خود داري شود و به شكل  

 . زيرنويس آورده شود 

ارگيرد و شماره معادله در سمت راست بين معادالت و رابطه ها و نوشته ها بايد يك سطر خالي قر 
 .آن مي آيد

  . از تايپ پايان نامه بوسيله چاپگر كامپيوتر غير ليزري خودداري گردد 
  

صفحات ً بسم اهللا الرحمن الرحيم ً ،  ً تقديم ً و ً قدرداني ً  شماره : شماره گذاري صفحات  
  شماره گذاري خواهند شد... )  و الف ، ب( صفحات  ً فهرستها ً با حروف الفبا . گذاري نمي شود

 .گردد مي   تقسيم) بخش ( موضوعات اصلي پايان نامه به چند  فصل  :شماره گذاري موضوعات  
هريك از بخشهاي هرفصل با دوشماره كه باخط فاصل از يكديگر جدا شده اند ، مشخص مي 

مورد نظر مي عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش . گردد
درصورتيكه هربخش داراي زيربخش باشد ،  هر زير بخش در سمت چپ عدد فوق قرار . باشد

  .مي گيرد
. شماره گذاري شكلها وجداول نيز از قانون باال تبعيت مي كند  :شماره گذاري شكلها وجداول  

شته مي نو ) 000 نمودار تغييرات 7-2شكل ( ال هفتمين شكل در فصل دوم بصورت بعنوان مث
 .شماره گذاري جدولها وشكلها مستقل از يكديگر است . شود

ضميمه الف ، ضميمه ( ضمائم پايان نامه با حروف الفبا نامگذاري مي شوند  : شماره گذاري ضمائم 
شكلها .صفحات هريك از ضمائم بطور مستقل و از عدد يك شماره گذاري خواهد شد) . ب 

به عنوان . ا توجه به ضميمه مربوطه شماره گذاري خواهد شدوجدولهاي موجود در هر ضميمه نيز ب
   )2 –جدول الف .( مثال دومين جدول در ضميمه الف بصورت زير نوشته مي شود

هر رابطه كه در متن باشد با دو شماره كه با خط فاصله از  : شماره گذاري روابط و فرمولها 
يان گر شماره فصل و عدد عدد سمت راست ب. يكديگر جدا مي شوند مشخص مي گردند 



 
 
  

 
  منابع  -2-6

  برحسب حروف الفبا ونام نويسندهبراي ذكر منابع ، آخر پايان نامه است و بهتر استمناسب ترين محل 
  .مرتب گردد

  . منبعي كه مستقيماً مورد استفاده قرار مي گيرد بايد ذكر شود-1تبصره 
  .استفاده شده باشدو سال انتشار  نام نويسنده ر متن پايان نامه با  از منابع ذكر شده حتماً د-2تبصره 
 در شماره گذاري نخست منابع فارسي ومتعاقب منابع انگليسي بصورت مسلسل شماره -3ه تبصر

  .گذاري مي شوند
  . باشد شدهمنابع بايد از مقاالت چاپ -4تبصره

 حتي المقدور سعي شود از منابع جديد و معتبر استفاده شده و از ارجاع مطالب علمي به جزوات درسي *
.خودداري گردد

  . از شماره دادن به آنها  اجتناب كنيددر بخش منابع*  
تعداد بيشتراز كلمه و همكاران يا  براي  ومي باشد ضروريدر بخش منابع  نويسندگان مقالهذكرنام تمامي * 
 )et al (استفاده مي شود    .  

 )Abstract( درمواردي كه فقط چكيده مقاله در اختيار مي باشد  در پايان نامه منبع ذكركلمه چكيده * 
  .ضروري است

  
  منابع مورد استفاده 

 چنانچه از يك نگارنده . مي شودآورده  فاميل اولين نگارنده منابع مورد استفاده به ترتيب حروف الفبا نام
. چندين منبع مورد استفاده قرار گيرد ترتيب درج آنها بر حسب سال انتشار از قديم به جديد خواهد بود

 از يك نويسنده ارائه شود ابتدا مقاالت منفرد و سپس مقاالت درصورتيكه مقاالت منفرد و مشترك
   . عدي مرتب مي شوندمشترك به ترتيب حروف الفباي نام نگارندگان ب

  
  

  :مثال هايي از منبع نويسي در انتهاي پايان نامه
  كتاب مرجع به صورت كلي



ار، عنوان كتاب، ناشر ، سال انتشحرف يا حروف اول اسم نويسندگان-نام خانوادگي نويسندگان كتاب
.و محل انتشار و تعداد كل صفحات آورده شود

   به فارسيكتاب) لفا

هاي  هاي آماري در پژوهش طرح. 1376. زاده، م و ولي. م. ، رضايي، ع.يزدي صمدي، ب.1
  . ص764انتشارات دانشگاه تهران، . كشاورزي

)رجوع به آل صفحه(آتاب به التين ) ب 

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys 
of Chatham, Kent, London. 480p. 

)هاي مورد استفاده صفحه(كتاب به التين ) ج

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys 
of Chatham, Kent, London, Pp: 312-381. 

  يك فصل از يك كتاب مرجع.
 سال  – حرف  يا حروف اول نام نويسنده فصل با حروف بزرگ –نام خانوادگي نويسنده فصل  •

 نام نويسندگان كتاب بهمان صورت كه براي نويسندگان فصل گفته  –عنوان فصل  -چاپ 
 يا edition شماره  – نام كتاب –)  در پايان آن در صورت لزومeditorsهمراه با ذكر كلمه (شد

  شماره صفحات  –  نام ناشر–شار محل انت –چاپ 

o انگليسي: 
Sikorski, Z.E. and Pan B.S. 1994. The involvement of protein and nonprotein 
nitrogen in postmortem changes in sea foods. In: Seafood proteins. Eds. 
Sikorski.Z.E., Pan, B.S and Shahidi, F., Chapman & Hall, New York. P: 71-83.

 
o فارسي:  

 كنترل كيفيت آزمايش ليپيدهاي سرم، در كتاب تضمين كيفي آزمايشگاهي، . 1375. نوحي،ع. بهرامي،ف

 .61 تا 50مركزنشر دانشگاهي، صفحات: چاپ دوم، تهران. جليلي،ح. مولفين محمدي،ح 

  
  
  
  



      كتاب هاي ترجمه شده
  :مثال.  مولف اصلي ذكر شود سپس عنوان كتاب و نام"در ترجمه"در ترجمه عبارات 

. گرگان). مولف. (غذا در پرورش  متراكم آبزيان، گدارد،اس در ترجمه مديريت. 1383. بلداجي،ف  •
  .دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

  مقاالت
 - عنوان مقاله -سال انتشار    –حروف اول نام نويسندگان   حرف يا–نام خانوادگي نويسندگان  •

 شماره صفحات  –جله   شماره م– لهمجعنوان 

 :انگليسي •
Archer, T. L., and Bynm, Jr. E. D. 1992. Economic injury level for the Russian 
wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat. J. Econ. Entomol. 
85:987-992  

  : تذكر
) No(ست  و شماره داخل پرانتز، شماره مجله ا)Vol(در قسمت شماره مجله، شماره اول، جلد -1

  .مجله است
 :فارسي •

اثرات آللوپاتيك عصاره آب . 1384. و بنايان اول، م. باقراني، ن. ، حدادچي، غ.مسعودي خراساني، ف
هاي مختلف بر برخي  ظتلدر غ) .Sinapis arvensis L(هاي مختلف خردل وحشي  اندام

مجله علوم كشاورزي و منابع ). .Brassica napus L( كلزا PFزني بذر رقم  هاي جوانه ويژگي
.73-81، ص 5: 12طبيعي، 

  :يك اثر بدون مولف
  انتشارات دانشگاه پيام نور. رانته. مقدمات تكنولوژي آموزشي. 1383. مركز اسناد ملي ايران

  
  :پايان نامه

 ماهي تغييرات كيفيت پروتئين و چربي گوشت چرخ شده شسته و نشسته. 1384. اصغرزاده،ا •
پايان نامه . در زمان نگهداري به حالت انجماد) Hypophthalmichthys molitrix(فيتوفاگ 

كارشناسي ارشد، دانشكده شيالت و محيط زيست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 
 ص69

•  
• 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 Processing Technology. 

 



   آيين نامه كارشناسي ارشد1 شماره فرم
  ..............جناب آقاي دكتر

تقاضا دارد كه نسبت به ........................دانشجوييدانشجوي كارشناسي ارشد رشته بشماره ...............................با سالم، احتراما اينجانب
  راهنمايي پايان نامه اينجانب  با عنوان 

         
  امضاء و تاريخ                     .موافقت خود را اعالم فرماييد
  .........مدير محترم گروه آموزشي

لطفا . خود را جهت راهنمايي پايان نامه فوق اعالم مي دارمبا سالم، احتراما براساس بررسيهاي انجام شده با دانشجو بدينوسيله موافقت 
  .يشنهاديه پايان نامه صدرالذكر اقدام الزم را مبذول فرماييدنسبت به تصويب پ

  امضاء و تاريخ               نام و نام خانوادگي استاد راهنما
  ......................... معاون محترم آموزشي دانشكده

مطرح و ضمن بررسي كليه .........    سيله اعالم ميدارد كه پيشنهاديه پايان نامه فوق در جلسه تخصصي گروه مورخ احتراما بدينوبا سالم،
لطفا نسبت به تعيين نماينده تحصيالت تكميلي و هماهنگي جهت برگزاري جلسه دفاعيه . ضوابط با آن  موافقت بعمل مي آيد

  .الزم را مبذول فرماييدهماهنگي . پايان نامه) تصويب نهايي(پيشنهاديه
   استاد راهنما       دكتر  -4       ) شوراي تخصصي گروهعضو.(          دكتر-1
  استاد مشاور         .-5       ) شوراي تخصصي گروهعضو(          دكتر-2
  استاد مشاور          -6         ) شوراي تخصصي گروهعضو(          دكتر-3

  مدير گروه، تاريخ
  .اي ذكر شده فوق باشدمدير گروه مي تواند يكي ازاعض: تذكر

  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
با حضور اعضاي  ذيل تشكيل گرديد و نهايتا با .............  مورخ .................با سالم، جلسه دفاعيه پيشنهاديه پايان نامه فوق در ساعت

  :عنوان 
  .مورد موافقت قرار گرفت

  استادراهنما.        دكتر-4    )ي دانشكده شورانماينده تحصيالت تكميلي(      دكتر-1
   استاد مشاور        .-5 )معاون آموزشي(                       -2
  ستاد مشاور        -6  )مدير گروه.(                         -4

  معاون آموزشي دانشكده، تاريخ
  : تاريغ                          ..........معاون محترم آموزشي دانشكده

  : شماره                                           
  :                                     خانم                                    تحت عنوان/ آقايپيشنهادي دانشجويي طرح با سالم،

  
  .مورد تصويب نهايي قرار گرفت

  مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه، تاريخ
   جهت بايگاني در پرونده دانشجو در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه-1:رونوشت

  
  .....................م اداره اموزش دانشكدهمسئول محتر

اعالم ) ارسال رونوشت به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه(با سالم، احتراما مراتب جهت صدور احكام اساتيد راهنما و مشاور
  . ضمنا انتخاب واحد در نيمسال سوم مجاز است.ميگردد

  معاون آموزشي دانشكده، تاريخ



  ارشناسي ارشد آيين نامه ك2فرم شماره 
  )گزارش سه ماهه پيشرفت كار پايان نامه(

  استاد راهنماي پايان نامه    ....................... خانم دكتر/ جناب آقاي 
كه در حال انجام مرحله پزوهشي ..................... دانشجوي كارشناسي ارشد رشته.................... احتراما اينجانب 
  :   ت عنوانپايان نامه خود تح

  
  .ميباشم، بدينوسيله گزارش سه ماهه شماره     پيشرفت كار به شرح ذيل اعالم ميدارم

  موارد انجام شده طي سه ماهه گذشته) الف
  
  
  
  
  
  
  
  :موارد در نظر گرفته شده جهت سه ماهه بعدي) ب
  
  
  
   بصورت شفاهي ماهه گذشتهششموارد انجام شده طي  )ج
  
  
  

  نشجونام و نام خانوادگي، دا
  

  ......................معاون محترم آموزشي دانشكده
جهت و  تاييد در جلسه شوراي گروه مورخ      با سالم، احتراما گزارش پيشرفت كار سه ماهه دانشجوي فوق 

  .اقدام مقتضي ارسال ميگردد
  
   مدير گروه  امضاء-3              استاد مشاور، امضاء-2 استاد راهنما، امضاء                                   -1

  ...........موزش دانشكدهآمسئول محترم اداره 
  .با سالم، احتراما مراتب جهت اطالع و اقدام الزم اعالم ميگردد

  معاون آموزشي دانشكده



  به نام خدا
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

  ......................................دانشكده
  

با شماره .........................لسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته صورت ج
  :تحت عنوان.............................. دانشجوييي

  
ر با حضو.....................................................در..................مورخ..............روز  ..............در ساعت

  .پذيرفته شد.................هيات داوران به شرح زير برگزار و پايان نامه با نمره 
  :اعضاء هيات داوران

  استاد راهنما - 1
 استاد مشاور - 2

 استاد مشاور - 3

 استاد داور - 4

 استاد داور - 5

 نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه  - 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   آيين نامه كارشناسي ارشد5فرم شماره 
  

  ....................ره آموزش دانشكدهمسئول محترم ادا
  ................................دانشجوي رشته..................................... با سالم، احتراما اينجانب

نسخه پايان نامه تكميل شده خود را به ....... اعالم ميدارم كه به تعداد........... به شماره دانشجويي
  .موده امشرح ذيل تحويل ن

  
  امضاء  نام و نام خانوادگي  عنوان رديف

      استاد راهنما  1
      استاد مشاور  2
      استاد مشاور  3
      كتابخانه دانشكده  4
      كتابخانه مركزي دانشگاه  5
تكميلي  تحصيالت  6

ارسال از طريق (دانشگاه 
  )آموزش دانشكده

    

  
  
  

                      امضاءنام و نام خانوادگي دانشجو                     
  
  
  
  
  
  
  
  



   آيين نامه كارشناسي ارشد6فرم شماره 
  ............................جناب آقاي دكتر

  ....................بشماره دانشجويي...................... دانشجوي كارشناسي ارشد رشته ....................... با سالم، احتراما اينجانب
  .را دارم.................. دوم سال تحصيلي /مطروحه ذيل تقاضاي افزايش سنوات تحصيلي براي نيمسال اولبه داليل 

  :داليل
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نام و  نام خانوادگي دانشجو                                                     امضاء و تاريخ
  

  .......مدير محترم گروه آموزشي
با توجه به پيشرفت كار پايان نامه به . شده تقاضاي دانشجو و داليل قيد شده مورد تاييد استاساس بررسيهاي انجام با سالم، احتراما بر

لذا خواهشمند است نسبت به افزايش سنوات دانشجو . از پايان نامه خود دفاع نمايد....................... درصد دانشجو ميتواند تا تاريخ..........ميزان
  .زم را مبذول فرماييداقدام ال

  
  نام و نام خانوادگي استاد راهنما                                          امضاء و تاريخ

  .........................معاون محترم آموزشي دانشكده
 و ضمن بررسي كليه ضوابط آموزشي با مطرح.....................با سالم، احتراما اعالم ميدارد كه تقاضاي دانشجوي فوق در جلسه گروه مورخه

  .خواهشمند است اقدام الزم را مبذول فرماييد. افزايش سنوات تحصيلي براي نيمسال فوق الذكر موافقت بعمل آمد
  نام و نام خانوادگي مدير گروه                                   امضاء و تاريخ

  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه
. مطرح و با ان موافقت بعمل آمد................. دانشكده مورخهحتراما اعالم ميدارد تقاضاي فوق در جلسه شوراي تحصيالت تكميلي با سالم، ا

  .مراتب جهت اقدام الزم ايفاد ميگردد
  

  معاون آموزشي دانشكده                                                             امضاء و تاريخ
  :     تاريغ             دانشكده                                                       ن محترم آموزشيمعاو

  :                                                شماره
  با سالم  و دعاي خير

دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته                            خانم                             / احتراما، با درخواست افزايش سنوات تحصيلي آقاي 
  .دوم سال تحصيلي                        موافقت بعمل آمد/ آن دانشكده در نيمسال اول 

   با تقديم احترام
  

                                                                                               مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه                                                                      
  بايگاني  درج در پرونده دانشجو: رونوشت 



   آيين نامه كارشناسي ارشد3فرم شماره 
  )مادگي دفاع از پايان نامه آ(

  تاد محترم پايان نامهاس............................خانم دكتر/ جناب آقاي 
  ...............................با سالم، احتراما به پيوست ضمن ارسال يك نسخه از پايان نامه، اينجانب

  :با عنوانآمادگي خود را جهت دفاع از پايان نامه تحصيلي ............................بشماره دانشجويي....................... دانشجوي كارشناسي ارشد رشته
  

  .اعالم ميدارم
  نام ونام خانوادگي  دانشجو                                    امضاء

-----------------------------------------------------------------------------------------  
  ..........................مدير محترم گروه آموزشي
ه اعالم ميدارد ضمن مطالعه و بررسي همه جانبه پايان نامه دانشجوي فوق الذكر، برگزاري جلسه دفاعيه از نظر با سالم، احتراما بدينوسيل
  .اينجانبان بالمانع مي باشد

  -2                                                                     -1محل امضاء اساتيد مشاور 
                   امضاءاستاد راهنما                   

  ........................معاون محترم آموزشي دانشكده
با سالم، احتراما ضمن اعالم آماده به دفاع بودن پايان نامه فوق و معرفي اعضاي هيات داوران به شرح ذيل، لطفا اقدام الزم در اين خصوص را 

  .مبذول فرماييد
1- 2-  

  
  زشي                                                   امضاء                   مدير گروه آمو

------------------------------------------------------------------------------       
  .......................مسئول محترم اداره آموزش دانشكده

  .به وضعيت آموزشي دانشجوي فوق اعالم نظر فرماييدبا سالم، احتراما مقتضي است ضمن بررسي پرونده تحصيلي، نسبت 
  

  معاون اموزشي دانشكده                         امضاء
  ............معاون محترم آموزشي دانشكده

فت كار پايان گزارش پيشر) شماره(ه مرحل................ با سالم، احتراما دانشجوي فوق تعداد                 واحد درسي را گذرانده و در 
  .نامه را ارائه نموده و از نظر سنوات تحصيلي مطابق مقررات اموزشي اقدام گرديده است

  مسئول اداره آموزش دانشكده                               امضا،
  مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

طفا نسبت به معرفي نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه اقدام با سالم، احترام با توجه به آمادگي برگزاري جلسه دفاعيه به شرح فوق، ل
  .مساعد را مبذول فرماييد

  
  معاون آموزشي دانشكده                             امضا،

  
  اداره آموزش دانشكده: رونوشت

  
  
  



  بسمه تعالي
  طرح تحقيقاتي

  پايان نامه كارشناسي ارشد
 :عنوان  -1

  :فارسي
  
  

  :انگليسي
  
  
) مجري طرح(نشجو مشخصات دا-2

  شماره دانشجويي :                              رشته :                                     نام و نام خانوادگي
  

:آدرس وشماره تلفن 
:استاد راهنما -3

  : رك تحصيلي آخرين مد:                                                               نام و نام خانوادگي 
  :                                       رتبه دانشگاهي :                                         تخصص اصلي 

:آدرس وشماره تلفن 
  
 استاد مشاور-1-4

  : آخرين مدرك تحصيلي :                                                        نام و نام خانوادگي 
  :                                          رتبه دانشگاهي :                                     تخصص اصلي 

:   آدرس 
   استاد مشاور-2-4

  :آخرين مدرك تحصيلي :                                                          نام و نام خا نوادگي 
  :                                                   رتبه دانشگاهي :            تخصص اصلي 

:آدرس 
  



   اطالعات مربوط به پايان نامه-5
 نوع تحقيق                  بنيادي              نظري               كاربردي            توسعه -5-1
  اي
  : تعداد واحد پايان نامه - 5-2
  :يان سؤالهاي اصلي تحقيق تعريف مساله و ب- 5-3
  
  
  
  
  
  
  
  : سابقه تحقيق -5-4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : فرضيه ها - 5-5
  
  
  
  



  
    : هدف -5-6
  
  
  
  
  
  
  
   چه كاربردهايي از اين تحقيق متصور است و استفاده كنندگان از نتايج كدامند ؟-5-7

  
  
  
  
  

  
  
  
  : روش و مراحل انجام پايان نامه -5-8
  
  
  :عات  روش و شيوه گرد آوري اطال- 5-9
  
  
  
  
  



  
  : و شيوه نمونه برداري روش تجزيه و تحليل ، روش آماري- 5-10
  
  
  
  
  
  
  
 اعالم نظر استاد راهنما در خصوص ضرورت انجام طرح و جنبه جديد بودن و نو آوري -5-11

  :طرح
  
  
  
  
  
  
  
  : جدول زمانبندي مراحل انجام تحقيق -6
  
  
  
  
  
  
  



  
  : فهرست منابع -7
  
  
  
  
  
  
  
 نامه هزينه هاي پايان-8

تاريخ تصويب، ميزان اعتبار .  در صورتيكه اين طرح از سازمانهاي ديگر تامين اعتبار شده است–الف 
  .و نام سازمان را بنويسيد

  
  
  

 آيا پايان نامه بخشي از پروژه تحقيقاتي اساتيد دانشگاه است؟ در صورت مثبت بودن موارد زير –ب 
  .را تكميل نماييد

  :ي عنوان اصلي پروژه تحقيقات
  :تاريخ تصويب :                          دانشكده :                              نام مجري

  
  : توضيحات 

  
  
  
  

  
  



  
هزينه هاي مواد و وسايل-8-1

قيمت كل   قيمت واحد
)ريال ( 

غير 
مصرفي

مصرفي   مقدار
يا تعداد

نام مواد يا وسايل 

          

          
          
          
    

  

      

            
جمع كل     

به ريال
      

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 هزينه پرسنلي-8-2

جمع به ريال حق الزحمه در ساعت كل ساعات كار تعداد پرسنل نوع مسئوليت
          

  
جمع كل به ريال         

  
  
 هزينه مسافرت-8-3

جمع به ريال هزينه هر سفر نوع وسيله تعداد سفر مقصد
  
  

  
  

  
  

  
  

  

جمع كل به ريال         
  
  
  
  مع كل هزينه ها                                 مبلغ به ريال ج-8-4
   مواد و وسايل                                               -1
   پرسنلي                                                       -2
   مسافرت                                                     -3
  )                                   …چاپ، تكثير (فرقه  مت-4

   جمع هزينه ها                                                    
  
  
  
  تاريخ                                نام و نام خانوادگي دانشجو                              -9



  امضاء
  

   )…ر و اعضاي شوراي تحصيالت تكميلي ، مشاو استاد راهنما(نظر  اعالم-10
   اساتيد مشاور- 10 - 1

  اظهار نظر
  
  
  

  :                                                                                            امضا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم كشاورزي  ومنابع طبيعي گرگان
  دانشكده

  
  

   دفاع از پايان نامة كارشناسي  ارشدجلسة
  .....................رشته

  
  

  :عنوان 
..................... .....................  

  
  
  

  :نام دانشجو 
..................... .....................  

  :استاد راهنما 
..................... .....................  

   :مشاور) اساتيد ( استاد 
..................... .....................  

  :زمان 
  :مكان 

  
از كلية عالقه مندان بويژه اساتيد ، پژوهشگران ، دانشجويان و كارشناسان براي شركت در اين جلسه 

  .دعوت به عمل مي آيد
  

  ...............................گروه   
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