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   يهاي تحصيالت تكميلها و رسالهمهنانگارش پايان نامهوهيش

  دانشگاه كردستان منابع طبيعيدانشكده 

 

، آشنايي دانشجويان گرامي با نحوه نگارش و تنظيم مطالب يك موضوع علمي  /رساله نامه يكي از اهداف ارائه پايان

با نامه/رساله خود را  پايان  دانشجويان ستيضرورها،  ها/رساله امهن ايجاد هماهنگي بين پايان يبراامر مهم ن يافزون بر ا . است

، و چنانچه فرمت ستين يرفتنيپذ يگري، لذا هر گونه فرمت دتنظيم نمايند ريطبق فرمت ز به زبان فارسيدقت تمام 

ه انشجو برگردانددو باره جهت اصالح به د رساله يا نامه پايان درخواستي رعايت نشده باشد، حتي در صورت صحافي شدن،

  . ئه شده استانهايي منوط به رعايت تمام نكات ار خواهد شد، و تسويه

  شرح ذيل مي باشد: به دانشكده منابع طبيعي دانشگاه كردستان نامه پايان شيوه نامه

 

زيري و با جلد گردد. پايان نامه در قطع و متر بوده و به صورت دو رويه تهيه و تدوين مي سانتي 25×17الف)  اندازه كاغذ 

  مقوايي ارائه خواهد شد

 صفحات ) ترتيب ب

و  مقطع كارشناسي ارشدرنگ جلد پايان نامه  .)2پيوست شماره ،يپشت جلد (انگليس )،1 پيوست شماره( ،يفارس جلد روي

ابق هاي تحصيلي در دانشكده منابع طبيعي مط ها و گرايش عناوين كامل فارسي و انگليسي رشته باشد.مي سبز دكتري

  اين شيوه نامه تكميل گردد 9پيوست 

 :تنظيم گرددهاي تشكيل دهنده پايان نامه به ترتيب زير  بخش) ج

 اول: سفيد برگ -1

  )3(پيوست شماره  برگ دوم: بسم اهللا الرحمن الرحيم -2

   .)1(پيوست شماره  مشخصات پايان نامه: سوم برگ -3

 )4(پيوست شماره  تعهدنامهبرگ: چهارمين  -4

  )5 شماره پي رايت به دانشگاه كردستان (پيوستپنجمين برگ حق ك -5

 )6 پيوست شماره( به زبان فارسي دفاعيهتصويب نامه  :برگ ششمين - 6

  (در صورت تمايل)قديم اثر ت: برگ ششمين -7

 (در صورت تمايل)تشكر و قدرداني  :مين برگتفه  -8

  ). د ذكر شده استخش در ب(چگونگي ساختار  كليدي حداكثر در يك صفحه هاي واژهه فارسي با ذكر چكيد  -9

 . )7 پيوست شماره(و اختصارات ها و نمادها لشك ،جداول ،مطالبفهرست   -10

 دو رو تايپ شود.  ي پايان نامهيك رو و از فهرست مطالب تا انتهانامه  پايان تا قبل از فهرست مطالب

 شوند.يماز غصفحات جداگانه آ درها و نمادها لشك ،جداول ،فهرست مطالب .1توجه 

  شوند).ه شكل در متن پايان نامه آورده شمار (مودارها جزو اشكال محسوب شده ن .2وجه ت

ا بسانتيمتر از حاشيه پايين متن و  1در وسط و به فاصله ها و نمادها لشك ،جداول ،فهرست مطالبت شماره صفحا .3توجه 

  شود.نوشته )  …، ج، ب، الف( ابجد حروف
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-كارشناسي هاينامه پايان براي صفحه120حداكثر( .جاختار ارائه شده در بند متن اصلي پايان نامه مطابق با س  -11

  ).دكتري هايرساله براي صفحه 200 و ارشد

  ري بيشتر باشد.تدرصد كل پايان نامه يا رساله دك 30مقدمه و بررسي منابع نبايد از   -12

   .هاپيوست  -13

  .واژه نامه: معادل فارسي كلمات و عبارت التين (اختياري) -14

 .)7، بند نامه  نحوه نگارش پايان بخش نابع (طبق الگويم -15

  برگ سفيد - 16

(چگونگي . برگحداكثر در يك  با ذكر كلمات كليدي فارسي است ترجمه چكيده  چكيده انگليسي كه مطابق با -17

 آمده است).  نامه نحوه نگارش پايانساختار آن در بخش 

  )8شماره  (پيوست در يك برگ تصويب نامه دفاعيه به زبان انگليسي -18

 جلد نيز مشابه اين فرمپشت  ،يانگليس( )2 شماره پيوست(در يك برگ به زبان انگليسي  پايان نامه مشخصات -19

  باشد).مي

 برگ آخر: سفيد  -20

هاي تحصيلي دانشكده منابع طبيعي و معادل انگليسي آن با توجه به سال ورودي دانشجويان در پيوست  عناوين رشته نكته:

  ارائه شده است. 14

 

  نامهپايان نحوه نگارش

 چكيده نگارش  - 1

 ).11متر و كلمات كليدي با بي زر پررنگ سانتي 1با فاصله خطوط  11اندازه  عادي B-Nazaninچكيده فارسي (با فونت   -

  نامه ذكر شوند. حداقل پنج واژه كليدي پايان

 Times Newمتر و كلمات كليدي باسانتي 1با فاصله خطوط  9اندازه  Times New Romanچكيده انگليسي (با فونت  -

Roman   هاي فارسي  هاي كليدي نيز مطابق با واژه ترجمه واژه باشد. چكيده انگليسي ترجمه چكيده فارسي مي ).9پررنگ

 تنظيم گردد.

 متن اصلي  -2

تايپ شود. كلمات  12 و اندازه B-Nazaninمعمولي  با قلم 25×17، اندازه كاغذ  رو به صورت پشت ونامه  پايانمتن  -1

  تايپ شود.  single تايپ گردد. فاصله خطوط به صورت 10و اندازه  Times New Romanانگليسي در متن پايان نامه با قلم 

و پررنگ  Times New Roman با قلم انگليسي  و 14 ، اندازهپررنگ B- Nazanin قلم با فارسياصلي بخش عناوين  -2

 Times Newبا قلم  انگليسي ،13و اندازه پررنگ  B- Nazaninقلم  با فارسي فرعيبخش ين تايپ گردد. عناو 12اندازه 

Roman  با قلم  فارسي هاي ساير عناوين بخش تايپ گردد. 11و اندازه پررنگB- Nazanin انگليسي  و 12 پررنگ و اندازه

  د.نتايپ شو10و اندازه  پررنگ Times New Romanبا قلم 

  متر خواهد بود.سانتي 5/2صفحه  و پايين باال هاي حاشيه، مترسانتي 5/2سمت چپ  متر، سانتي 3حاشيه سمت راست  -3

  .گذاري گردد شمارهپايين و وسط صفحه  شماره صفحات در -4
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  تنظيم گردند. 14الي  10هاي  در يك صفحه جداگانه و مطابق با پيوستعنوان فصل در ابتداي هر فصل،  -5

 B-Nazaninباشد. هدينگ با قلم  ه داراي هدينگ بوده كه مشخص كننده فصل مورد نظر مينام بخش اصلي پايان - 6

   نوشته شود. 14پررنگ و اندازه قلم 

نشان دهنده فصل اول  -2- 1دو الي سه عدد به شرح زير مشخص شوند. عدد مختلف هر فصل با  هاي عناوين بخش -7

 -1-1- 2هاي فرعي تا سه عدد استفاده شود.  باشد. براي بخش يدهنده فصل دوم بخش اول م نشان -1- 2بخش دوم، عدد 

   باشد. نشان دهنده فصل دوم بخش اول زير بخش اول مي

-2 صورتتوان زيربندي به بعنوان مثال نمي .تر از شماره استفاده نشوددر صورت تقسيم يك قسمت به عناوين كوچك* 

  .نمودستفاده اابجد توان از حروف نوشت. در اين صورت مي -1- 3-1

  .گردد خودداري غيره و كاما نقطه، دو مثل عالمت گونه هر دادن قرار از ها بخش عناوين از ** پس

ا يشماره جدول  4و 1 شماره فصل 3و 2 (شود مشخص مي -4-3يا  - 1-2جداول و اشكال هر فصل با اعدادي نظير  -7

  است).شكل 

مورد استفاده براي عناوين اشكال و جداول  قلم  .شودير شكل نوشته ميعنوان جداول در باالي جدول و عنوان اشكال در ز

B- Nazanin  باشد.  مي 11معمولي با اندازه  

  اگر شكل يا نموداري از مرجعي نقل شده باشد الزم است مرجع آن در زير شكل آورده شود. *

طوري قرار گيرند كه متن باالي آن در  شوند بايد) تنظيم ميLandscapeصورت ه (ب جداولي كه در راستاي طولي كاغذ

بايد طوري  قرار گيرند كه  ،شوندو همچنين اشكالي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي ،ان نامه واقع شوديسمت عطف پا

جدول  در الزم متن پايين آن در سمت لبه پايان نامه قرار گيرد. جداول بايد فاقد خطوط عمودي بوده و صرفاً خط افقي

نوشته شوند. كليه كلمات و اعداد در داخل  11معمولي و اندازه  B-Nazaninكلمات و اعداد داخل جداول با قلم  د.وش آورده

   جداول وسط چين باشند.

  آورده شوند ،ها و جداول در داخل متن و در نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شدهشكل -8

. شود جلوگيريدرمتن اصطالحات انگليسي كار بردن ه تايپ شود و از بصورت فارسي ه متن پايان نامه و رساله كامالً ب-9

صورت زيرنويس ( فقط براي يكبار در طول پايان نامه) در ه معادل انگليسي اصطالحات در اولين محل كاربرد در متن ب

 5/2شوند. (وشته ميمتر از لبه سمت چپ كاغذ نسانتي 5/2ها زير يك خط كه با فاصله صفحه مربوطه درج گردد. زيرنويس

فارسي در گوشه باالي  …و 3، 1،2گذاري  ها در هر صفحه با شمارهه پايين صفحه رعايت شود). زيرنويسيحاشمتر سانتي

 Times Newصورت انگليسي و كلمات با فونته شوند. در زيرنويس شماره بآخرين حرف كلمه در متن مشخص مي

Roman 10  .تايپ شود 

واحد يك پارامتر) ناگزير به نوشتن كلمات انگليسي در داخل متن  و اسامي علميهر دليلي (مثالً بيان  اگر چنانچه به -10

   اندازه كوچكتر از فونت فارسي باشد. 2و  Times New Romanباشيد، بايد فونت آن نامه مياصلي پايان

-ها، بايد به ترتيب طبق پيوست فصلو برگ اول  نامه يا رساله استفاده نشود.بندي در صفحات پاياناز هيچگونه حاشيه -11

  . باشد 14الي  10هاي

   متر فرورفتگي داشته باشد.سانتي 7/0و شروع هر پاراگراف بايد  شده باشند، Justifiedتمام خطوط پايان نامه بايد   -12

  صورت ايتاليك نوشته شوند. ه بلمي  با رعايت اصول درست نامگذاري اسامي عتمامي  -13
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تا كلمه بعدي ولي بعد از آنها يك فاصله  دنشو با كلمات همراه نوشته مي بدون فاصله كاما ،نقطه هايي مانندنشانه -14

  .گردد مي منظور

  (استان گلستان) را يك روزه ها، گاماروس و شيرونوميده تشكيل دادند.عيت  غالب ماكروكفزي نهر كبودوال مانند: سه جم

يعني  بعدي، قسمت و سطر يك آخر را "يم"مثل  آن از قسمتي دينبا غيره رساند و يم شود، يقبيل م از كلماتي در -15

  . نوشت بعدي سطر اول را "شود"

  .شود) ي(م :مانند شوند پيتا  اتصال (به صورت نيم فاصله) بدون دين كلمات بايا *

  انگليسي و به شرح زير استفاده شود:به ن در متمورد استفاده خارجي  نامه) منابع (مقاالت، كتاب، پايان ارجاع به  - 16

   .(Sandin, 2009) :منابعي كه تنها يك نويسنده دارد

  :اگر تعداد نويسندگان مقاله دو نفر باشند نام هر دو را بايد ذكر كرد

 (Wang and Townsend, 1969).   

  .(Roth et al., 2002) شود نوشته مي ,.et alنفر باشد نام نويسنده اول و سپس  2تعداد نويسندگان مقاله بيش از  اگر

  باشد: ارجاع در متن به منابع فارسي به شرح زير مي

  )1380منابعي كه تنها يك نويسنده دارد: (احمدي، 

  )1395باشند: (احمدي و محمدي،  منابعي كه داراي دو نويسنده مي

  )1394از دو نويسنده دارند: (احمدي و همكاران،  منابعي كه بيش

باشد، منابع در داخل پرانتز و از منبع قديم به جديد بر اساس  نامه استناد مطلبي به چند منبع مي در متن پايان * چنانجه

  :استفاده شود ” ; “از نشانه نقطه و ويرگول سال انتشار ذكر و بين دو منبع 
(Wang and Townsend, 1969; Roth et al., 2002; Sandin, 2009)   

 ديبه جد ميارائه آنها برحسب سال انتشار از قد بيه چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتنگارند كيچنانچه از *

 بيآنها به ترت هيابتدا مقاالت منفرد و سپس بق شود، ينگارنده ارائه م كيكه مقاالت منفرد و مشترك از  ياست. در صورت

  .شود يممرتب  ينام نگارندگان بعد يحروف الفبا

  

  نامه انساختار پاي

   دهيچك - 1

  (با رعايت موارد ذيل):صفحه  يكپاراگراف و  در يك 

  .به تنهايي مستقل و گويا باشد ومنعكس كننده اصل موضوع  1-1

  گيري باشد. نتيجهو  ها ، يافتهج ينتاكار گرفته شده و ه هاي بكارهاي انجام شده، روشتأكيد بر  2-1

  .ه به جداول و نمودارهااشار و نامه ندرج مشخصات مربوط به پايا ، از ذكر منابع اجتناب 3-1

به ترتيب حروف الفبا و حتي االمكان متفاوت با عنوان  حداكثر در يك سطر، انتهاي چكيدهدر كلمات كليدي      4-1

بنابراين بايد در حد امكان  ،نامه هستند انكلمات كليدي راهنماي نكات مهم موجود درپاي .دنآورده شو پايان نامه

 د.نوضوح روشن نماي  ، محتوا و گرايش كار را به راتي انتخاب شود كه ماهيتها و يا عبا كلمه

 

  فصل اول -2

 و كليات مقدمه  -      
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(بسيار كم و  صفحه 5حداكثر در مي باشد كه باط با اهميت موضوع مورد پژوهش شامل كلياتي در ارتمقدمه 

 كلي  سوابقبيان با   ،افتهطور عميق و جهت يه ه و ب، ساد موضوع تحقيق با زباني روشنمعرفي  مي شود.تنظيم  خالصه)

و  اهميت موضوع و هدف آن ،) با ذكر منبع( )، ارتباط موضوع تحقيق با كارهاي قبليييات در بخش بررسي (جز تحقيق

كه  يفهم مسئله مورد پژوهش و راه حل يبه سوخواننده را  دار  و هدف ، منطقي منظم يهاي بعدي به روشمحتواي فصل

  . مي كند تهداياين پژوهش به دنبال آن است، 

  

  فصل دوم - 3

  بررسي منابع  -      

پژوهش  موضوع مختلف هايجنبه به دستيابي منظور به پژوهش مرتبط با موضوع مطالعات بر در اين فصل مروري

 اطالعاتي چه و شده انجام كارهايي چه زمينه اين كند كه در  درك تا سازدمي فرصتي فراهم محقق براي گيرد، كهانجام مي

 در موجود خالء و عمومي گيرينتيجه اصلي، نكات از ايخالصه ،مطالعات بر مروري حقيقت در .دارد وجود زمينه اين در

 نيز او تحقيق سال و نظر مورد نويسنده نام ذكر، از منابع مرتبط و معتبر استفاده شود  باشد.مي تحقيق در كاربرد و مطالعات

به صورت گسسته و  مختلف منابع و مراجع از قول نقل به صرفاً فصل ارائه اين از منظور شود است. توجه وريضر درمتن

، يك نظم هاي پيشينپژوهشتشابه و تفاوت در ميان  فهم كردن و خالصه با دانشجو تالش كند بايد بلكه نيست، نامفهوم

  .نمايد روشن خوانندهسئله را براي م كه نحوي به ،منطقي بر اساس سال  بين آنها برقرار كند

  درصد كل پايان نامه باشد. 30** بخش مقدمه و مرور منابع نبايد بيش از 

  فصل سوم -4

  هامواد و روش -

هاي شرح كامل مواد، طرح ،جامعه آماري، حجم نمونه انجام پژوهش و مشخصات آن،به مكان و زمان اين فصل  

به نحوي در پايان نامه  كار رفته ههاي بگيرد. روشها را در بر مينحوه تجزيه دادههاي انجام كار و آزمايشي و يا روش

در بافرها  و ها هاي مواد و روش كار مانند تركيب محلول برخي از بخشپذير باشد. توصيف گردند كه تكرار پژوهش امكان

هاي آماري مورد استفاده نيز در  باط با روشدر ارتنامه توضيح داده شود (با ذكر شماره پيوست).   پايان هاي بخش پيوست

هاي صورت روش ه و ذكر منابع مربوطه كافي خواهد بود. در غير ايندصورت متداول بودن، ذكر جزئيات كامل الزامي نبو

  دقت و با ذكر روابط محاسباتي و منابع مورد استفاده نوشته شوند.  اآماري بايد ب

  

  فصل چهارم - 5

  نتايج    -

توضيحات الزم در ارتباط  ده در زمينه پژوهش مورد نظر ودست آمه ها و يا اطالعات بها، يافته صورت داده هنتايج ب

ها ارائه ها و شكلصورت جدوله نتايج را ب به اطالعات بهتر است  يابيگردند. براي اختصار و امكان دستها درج ميبا داده

  نمود.

  

  فصل پنجم - 6
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  ادات نتيجه گيري و پيشنه ،بحث  -

باشد. به عبارت ديگر در اين بخش از پايان نامه با در نظرگرفتن هدف بررسي و شامل تجزيه و تحليل نتايج مي 

ين آيد. بايد توجه كرد كه در اگيري الزم به عمل ميهاي ساير پژوهشگران بحث و نتيجهمقايسه نتايج بدست آمده با يافته

هاي تكراري خودداري شود. ممكن است نتايج حاصل از پژوهش همواره حثو از ب گرفتهقسمت كليات مورد بحث قرار 

نيز خود يك خالف انتظار دار و دار و مثبت نباشد. اين نتايج از ارزش كار پژوهش نخواهد كاست و نتايج غير معني معني

  آيد. نتيجه به حساب مي

   .ددرگاناً پيشنهادهاي مورد نظر را ارائه گيري نهايي (مهمترين نتايج پژوهش) و احيدر پايان اين فصل نتيجه

صورت چند آزمايش مستقل (و البته مرتبط با هم) صورت ه كه پژوهش ب هاي دكتري در صورتيدر رابطه با رساله** 

ها و نتايج و بحث آورد و در پايان فصلي مواد و روش  شامل مقدمه،(صورت يك فصل ه توان هر آزمايش را بگرفته باشد مي

  گيري نهايي است اضافه نمود. هاي مختلف و نتيجهگيري كلي كه در برگيرنده روابط بين آزمايشام بحث و نتيجهبه ن

 

  انتهاي پايان نامه در منابعفهرست شيوه نگارش 

 :صورت زير استه شيوه نگارش منابع در انتهاي پايان نامه ب

 شوند.صورت مسلسل آورده ميه ترتيب حروف الفبا و ب ، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي بهفهرست مطالب در

 Times Newمتر) و فونت منابع انگليسي سانتي 1 و با فواصل B-Nazanin 12فونت منابع فارسي همانند متن اصلي (

Roman  معلق به صورتد. نحوه تنظيم شروع هر منبع باش 10با اندازه (Hanging)  سانتيمتر باشد. 1با فاصله 

 .در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند اند،  منابعي كه در متن ذكر شده كليه* 

در  ،هاهاي علمي ولي پذيرش نشده و فاقد شماره جلد و محدوده شماره صفحههاي ارايه شده به نشريهاز درج مقاله* 

  اجتناب شود.  قسمت منابع

به موارد زير به دقت منابع دانشجويان گرامي جهت نوشتن درست به دليل اينكه منابع خود از گوناگوني زيادي برخوردارند 

  . بيشتر شما را در اين مورد راهنمايي خواهد كرد) زير يهامثال شيوه نگارش (توجه به توجه كنند

   هاي علميهيدر نشر چاپ شدهمقاله  )الف

قيد  دهننويسحرف اول نام كاما  ابتدا نام خانوادگي و سپس بعد ازدر مجالت  مقاالت فارسي و انگليسيدر مورد 

چنانچه تعداد نويسندگان دو نفر باشد، نام دو نويسنده به تريب ياد شده نوشته  شود.و سپس نقطه گذاشته مي شودمي

چنانچه تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشد الزم است نام نويسندگان با ويرگول  شوند. از هم جدا مي "و"شده و با حرف 

نشريه، جلد، شماره و دامنه  كامل مقاله، نامكامل عنوان  سال انتشار،سپس از بقيه جدا گردد.  "و"آخر با حرف  و نويسنده

  شود.به ترتيب آورده  صفحات

 مثال براي مقاالت فارسي:

رژيم غذايي ماهي قزل آالي رنگين كمان در رودخانه هاي خرمناز و بشار در ياسوج. مجله  .1383. ا، شفاهي پور  - 

 .37-39 صفحات ،4شماره  ،3دوره ، لوم دريايي ايرانع

. تاثير شيب، جهت جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا بر خواص شيميايي گياه 1389عباسي، ب. و بابايي، ج.  - 

 .1-10، صفحات 1، شماره 1درمنه. مجله گياهشناسي، دوره 
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دوره رش در استان كردستان. مجله هواشناسي، . الگوي تغييرات با1360پور، ا.  عباسي، ب.، بابايي، ج. و شفاهي - 

 .1- 10، صفحات 1، شماره 1

  

 :التينمثال براي مقاالت 

Aebi, H. 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymology. 105 (26): 121–126. 

Aksnes, A. and Njaa, L.R. 1981. Catalase, glutathione peroxidase and superoxide dismutase in different fish 

species. Comparative Biochemistry and Physiology Part B, 69 (25): 893 – 896. 

Schweizer, L.E., Nyquist, W.E., Santini, J.B. and Kimes, T. M. 1986. Soybean cultivar mixtures in a narrow-

row, noncultivatable production system. Crop Science, 26 (2): 1043-1046. 

 

  :باشد مي (doi)و داراي شناسه برنمود رقمي  كه هنوز شماره صفحه نخورده هاي علميمقاله آنالين مندرج در نشريه

Liu, N., Sliwinski, N.M., Correa, R. and Baum, D. 2010. Possible contributions of Terminal Flower 1 to the 

evolution of rosette flowering in Leavenworthia (Brassicaceae). New Phytologist, doi: 10.1111/j.1469-

8137.2010.03511.x. 

  ها مقاله مندرج در مجموعه همايش )ب

) به يا فارسي يش باشد، نحوه نوشتن مشخصات منبع (زبان خارجيكه منبع مورد استفاده مقاله هما يدرصورت

(مانند الگوي ارائه شده براي مقاالت چاپ شده در  ا نويسندگانيده ننويسحرف اول نام  سپس شامل: نام خانوادگي وب يترت

  باشد. يشهر و كشور محل برگزاري م ،، سال انتشار، عنوان مقاله، نام همايش، موسسه (در صورت وجود)هاي علمي) نشريه

  فارسي: همايشمثال براي 

 Oreochromis niloticusورش ماهي تيالپيا . اثر كود حيواني بر حاصلخيزي استخرهاي پر1395احمدي، ع. و جمالي، ل. 

  .10-20، صفحات شناسي، دانشگاه تهران، كرج، ايران در جنوب ايران. اولين همايش سراسري ماهي

  :التين همايشمثال براي 

Nematollahi, M.A., Babaei Naiij, M., Layeghi, M., Aghaii Zadeh, R., 2012. Quantifying of schooling 

responses of rosy barb Puntius barbus to acute stress using computer vision. In: McKinlay, D. (Ed.). 

Proceedings of 10
th

 International Congress on the Biology of Fish, Madison, Wisconsin, USA. pp. 170-180. 

  

 كتاب  )ج

 شامل: نام خانوادگي وفر نوشته شود، ذكر منبع به ترتيب توسط يك يا چند ن هاي يك كتاب مشتركاًفصلتمام اگر 

  باشد.يم و تعداد صفحات نويسندگان، سال انتشار، عنوان كتاب، نام ناشر اي دهننويسسپس حرف اول نام 

  فارسي: كتابمثال براي 

  صفحه. 110انتشارات دانشگاه كردستان، چاپ اول، . . ژنتيك جنگل1389شعبانيان، ن. 

  صفحه. 260فتومتري. انتشارات ققنوس،  .1380 جوادي، ج. كريمي، ا. و

  :التين كتابمثال براي 

Hay, K.M. and Robert, R. 1989. An introduction to the physiology of crop yield.  Leonard Hill, London. 480 

P. 
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  :هنكت

استفاده گردد. چنانچه تنها  ”P“حرف بزرگ  چنانچه از كل صفحات كتاب استفاده شده است، بعد از نوشتن تعداد صفحات

قبل از شماره صفحه استفاده شود. چنانچه  ”p“از يك صفحه مشخص از كتاب استفاده شده است، حرف كوچك 

  قبل از شماره صفحات استفاده شود. ”pp“اي از صفحات كتاب استفاده شده است حروف كوچك  دامنه

  

اي بوده و كل كتاب توسط يك يا چند نفر هماهنگ يا نگارندگان جداگانه هاي يك كتاب، داراي نگارندهفصل چنانچه

روش درج آن منبع شامل: نام خانوادگي و مخفف  ايد،نمودهاز آن كتاب استفاده  يو شما تنها از بخش كننده تدوين گردد،

 ماهنگ كنندگان كتاب، عنوانهاي فصل، نام خانوادگي و نام ه، سال انتشار، عنوان، دامنه صفحهآن فصل نام نويسندگان

  و نام ناشر است. كتاب (ايتاليك)

  براي كتاب التين: مثال

Knuiman, M.W. and Laird, N.M. 1990. Parameter estimation in variance component models for binary 

response data. pp. 177-189. In: Gianola, D. and Hammond, K. (Eds). Advances in statistical methods 

for genetic improvement of livestock. 1
st
 edn. Springer-Verlag, 534 P.  

  :فارسيبراي كتاب  مثال

اصول . خوشخوي، م.و شيباني، ب.، روحاني، ا. و تفضلي، ع. (مولفين). 237- 268. محيط رشد. صفحات 1379تفضلي، ع. 

 .، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه شيرازباغباني

  

   :كتاب ترجمه شده

  مثال

 880) چاپ اول. انتشارات دانشگاه كردستان، ، ر. ر.و ويل ، ن. سها. (تاليف برادي. سرشت و خصوصيات خاك1385. ص ،ييشاهو

  صفحه.

  نامه يا گزارش طرح تحقيقاتي پايان )د  

ي و مخفف نام نويسنده، سال ب آن عبارت است از: نام خانوادگينامه به عنوان منبع ترتانيدرج مشخصات پا يبرا

   ، شماره صفحات.ع تحصيلي، نام دانشكده و دانشگاهنامه، مقطانتشار، عنوان پايان

 نامه فارسي: پايان مثال

 پاشي برگي سولفات پتاسيم بر كيفيت ميوه و فعاليت آنتي اكسيداني در انگور رقم رشه.. بررسي اثر محلول1392زارعي، ا. 

  صفحه. 105، دانشگاه كردستان، دانشكده كشاورزي، باغبانيارشد نامه كارشناسي پايان

 :التيننامه  پايان مثال

Ei-Dengawy, E.F.A. 1997. Physiological and biochemical studies on seeds dormancy, germination process 

in deciduous fruit trees. Ph.D. thesis. Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt, 250 P. 

  

  هستندهاي دولتي و بدون نام مولف  ه) منابعي كه توسط سازمان

هاي آماري و برخي از نشريان سازمان خواربار و  ند، مانند سالنامهبعي كه داراي نويسنده مشخص نيستادر مورد من

   كشاورزي ملل متحد، نام سازمان به عنوان مولف درج گردد.
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  ع فارسي:مثال براي مناب

 150ريزي و مديريت منابع شيالت.  معاونت برنامه. سالنامه آماري سازمان شيالت ايران. 1393سازمان شيالت، 

  صفحه.

  :التينمثال براي منابع 

FAO, 2005. Maize in human nutrition. FAO, Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.  
   

   يكياستفاده از منابع الكترون  و)

يك سند از تارنماي يك دانشگاه يا سازمان دولتي همراه با نگارنده به عنوان منبع، روش درج آن شامل نام براي درج 

روزرساني منبع  يا آخرين به خانوادگي و مخفف نام نگارنده، سال انتشار، عنوان، ناشر، آدرس تارنما و تاريخ بارگذاري

   باشد. مي

Hummer, K. 2002. Currant and Gooseberry Genetic Resources. National Clonal Germplasm Repository (Corvallis, 

Organ) from http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=11353 (accessed Oct 2, 2015). 
  

  بدون نام نگارنده يا اداره دولتيك دانشگاه ي) Web sites( يك سند از تارنمايم ينمونه تنظ

Food and Agriculture Organization. 2000. Biodiversity: Agricultural biodiversity (FAO, Rome) from 

http://www.fao.org/ biodiversity (accessed 26 June 2012). 

 

  

  نكات ضروري در فهرست نويسي

ب شماره، منابع يترت به ادامه درپس و س يد اول منابع فارسيدرهنگام درج منابع مورد استفاده درفهرست منابع با )1

   .آورده شود يخارج

ك نگارنده، دو نگارنده، و چند يب يت به ترتيم با اولويد از سال انتشار قديدرصورت استفاده از منابع با نام مكرر، با )2

 .ندد مرتب شويم به جدينظر گرفتن حرف اول نگارندگان دوم به بعد از قد نگارنده و در صورت لزوم با در

  مثال 

Arx, J.A. von, 1981. The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. 3rd edn. J. Cramer, 

Berlin. 410 P. 

Arx, J.A. von, 1987. Plant-pathogenic fungi. J. Cramer, Berlin. 288 P. 

Arx, J.A. von and Müller, E. 1954. Die Gattungen der amerosporen Pyrenomyceten. 

Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz, 11(1): 1-434. 

Arx, J.A. von and Müller, E. 1975. A re-evaluation of the bitunicate ascomycetes with keys 

to families and genera. Studies in Mycology, 9: 1-159.  

  

هم  بالفاصله بعد از عدد سال، از .…,a, b, cد باحروفيكسان بايان و سال انتشار درصورت استفاده از منابع با نام نگارندگ )3

   .ز شونديمتما

  مثال 

Sefc, K.M., Renger, F., Glssl, J. and Steinkellner, H. 1998a. Genotyping of grapevine and rootstock. 

cultivars using microstatellite markers. Visis: 37:15-20. 
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Sefc, K.M., Guggenberger, S., Renger, F., lexer, C., Glssl, J. and Stteinkellner, H. 1998b. Genetic analysis 

of grape berries and raisins using microsatellite markers. Visit 37: 123-125. 
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  1پيوست شماره 

  

 

  

  )14پررنگ  زنيننا يب( كردستان دانشگاه

  )13 پررنگ نازنين يب( منابع طبيعي دانشكده

  )12 پررنگ نازنين يب(.………….….……… گروه
  

  

   كارشناسي ارشد رشته..............نامه پايان

   )12 پررنگ نازنين يب( .……گرايش     

  

   )14 پررنگ نازنين يبعنوان: (

  )16 پررنگ نازنين يب.(………………بررسي اثر 

  

  

  

  

    )12 نازنين پررنگبي ( پژوهشگر

  )14پررنگ(بي نازنين  نام و نام خانوادگي

  

  )12پررنگ  نازنين يب(  راهنما (اساتيد) استاد

  )14پررنگ(بي نازنين  نام و نام خانوادگي

  

  

   )12 نازنين يب(   مشاور )استاد ( اساتيد

  )14پررنگ(بي نازنين  نام و نام خانوادگي

  

  

  

  )12 پررنگ نينناز بي( ماه......سال .....
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  3پيوست شماره 
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 4پيوست شماره 
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  5پيوست شماره 

  

  

  

  

  

كليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج مطالعات، 

هاي ناشي از تحقيق موضوع اين  ابتكارات و نوآوري

  نامه (رساله) متعلق به دانشگاه كردستان است. پايان
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  6پيوست شماره 

  

 )14(بي نازنين پررنگ  كردستان دانشگاه

 )13(بي نازنين پررنگ  منابع طبيعي دانشكده

 )12(بي نازنين پررنگ  گروه ............

  

  

 هاي تحصيلي الزمشده به عنوان بخشي از فعاليت ارائهنامه پايان

  )12(بي نازنين پررنگ  .……تهدر رش(.M.Sc) جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد 

  

  )14(بي نازنين پررنگ   :عنوان

  )16(بي نازنين پررنگ  ……………
  

  )12(بي نازنين پررنگ  :پژوهشگر

 )14(بي نازنين پررنگ  ..……

  

  

 .…و درجه  ..…قرار گرفت و با نمره   توسط كميته تخصصي و هيأت داوران زيرمورد بررسي .……در تاريخ 

  )13ازنين (بي ن به تصويب رسيد.

 
  

  امضاء                 مرتبه علمي                 نام و نام خانوادگي                   هيئت داوران      

               ……استاد راهنما                  دكتر  -1

     

               .……استاد مشاور                 دكتر   -2

         

            ………كتر د         خارجياستاد داور   -3

           

               ……………دكتر          داخلياستاد داور   -4

  

  

 منابع طبيعي تحصيالت تكميلي دانشكدهمعاون آموزشي ومهر و امضا                                        مهر و امضا مدير گروه    
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  7 شماره پيوست 

                                                                                                                                  )12 پررنگ بي نازنين( فهرست مطالب

  
                                                                  )10 پررنگ نازنين يبعنوان  ( 

  1...............................................................................................................................................................)12نازك  نينناز يبچكيده ( 

  2........................................................................................................................................................................... ...........................مقدمه 

  

  

  فصل اول : بررسي منابع 

1-1........................................................................................................................................................................................................... 4  

1-2..............................................................................................................................................................................................................7  

  

  ها فصل دوم : مواد و روش

2-1..........................................................................................................................................................................................................11  

2-2..........................................................................................................................................................................................................12  
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  هاي تحصيلي دانشكده منابع طبيعي به زبان فارسي ها و گرايش عناوين رشته

  

  سال ورودي دانشجو  Course Sub-Title/  عنوان گرايش Course Title/  عنوان رشته

   1395ورودي   -  Watershed Engineering مهندسي آبخيزداري

  مرتعداري –مهندسي منابع طبيعي 
 Natural Resources Engineering _ Rangeland Management 

  و قبل 1394ورودي   -

   1395ورودي   -  Rangeland Management مهندسي مرتعداري

 جنگلداري –مهندسي منابع طبيعي 
 Natural Resources Engineering - Forestry 

  و قبل 1394ورودي   -

   1395ورودي   -  Forestry مهندسي جنگلداري

  و بعد1396ورودي   Forest Management  مديريت جنگل  Forest science and engineering علوم و مهندسي جنگل

جنگلشناسي و اكولوژي  –مهندسي منابع طبيعي 

 Natural Resources Engineering- Silviculture and جنگل

Forest ecology  

  و قبل 1394ورودي   -

 Silviculture گلمهندسي جنگلشناسي و اكولوژي جن

and Forest ecology  
   1395ورودي   -

  و بعد 1396ورودي   Biology علوم زيستي  Forest science and engineering علوم و مهندسي جنگل

  تكثير و پرورش آبزيان –مهندسي منابع طبيعي 
 Natural Resources Engineering _ Aquaculture  

  و قبل 1394ورودي   -

 و پرورش آبزيان مهندسي تكثير
 Aquaculture  

   1395ورودي   -

  علوم و مهندسي شيالت
Fisheries Sciences and Engineering 

 تكثير و پرورش آبزيان
Aquaculture  

  و بعد 1396ورودي 

 محيط زيست –مهندسي منابع طبيعي 
Natural Resources Engineering - Environment  

  ها و تنوع زيستي زيستگاه
 Biodiversity and Natural Habitats   

  و قبل 1394ورودي 

 مهندسي محيط زيست منابع طبيعي
 Environment Engineering -Natural Resources  

  ها و تنوع زيستي زيستگاه
 Biodiversity and Natural Habitats  

   1395ورودي 

 علوم و مهندسي محيط زيست
 Environmental Sciences and Engineering  

 Biodiversity مديريت و حفاظت تنوع زيستي

Conservation and Management  
  و بعد 1396ورودي 

 محيط زيست –مهندسي منابع طبيعي 
Natural Resources Engineering - Environment  

 ارزيابي و آمايش سرزمين
Land Use Planning and Environment Impact 

Assessment  

  و قبل 1394ورودي 

 ندسي محيط زيست منابع طبيعيمه
Environment Engineering - Natural Resources  

 ارزيابي و آمايش سرزمين
Land Use Planning and Environment Impact 

Assessment  

   1395ورودي 

 علوم و مهندسي محيط زيست
Environmental Sciences and Engineering  

 ارزيابي و آمايش سرزمين
Land Use Planning and Environment Impact 

Assessment  

  و بعد 1396ورودي 

 محيط زيست –مهندسي منابع طبيعي 
Natural Resources Engineering _ Environment  

 هاي محيط زيست آلودگي
Environment Pollutions  

  و قبل 1394ورودي 

 مهندسي محيط زيست منابع طبيعي
Environment Engineering _ Natural Resources  

 هاي محيط زيست آلودگي
Environment Pollutions  

   1395ورودي 

 علوم و مهندسي محيط زيست
Environmental Sciences and Engineering  

 هاي محيط زيست آلودگي
Environment Pollutions  

  و بعد 1396ورودي 

 آب و هواشناسي (اقليم شناسي)
Climatology  

 آب و هواشناسي كاربردي
Applied Climatology  

  و قبل 1394ورودي 

 آب و هواشناسي
Climatology  

 آب و هواشناسي كاربردي
 Applied Climatology  

  به بعد 1395ورودي 

  14پيوست 
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  و قبل 1394ورودي   Natural trends گرايش طبيعي  Environmental hazards مخاطرات محيطي

  به بعد 1395ورودي   -  Environmental hazards مخاطرات محيطي

  ريزي محيطي هيدروژئومورفولوژي در برنامه  Geomorphology ژئومورفولوژي
Hydrogeomorphology in environmental planning  

  به بعد 1395ورودي 

  

  

  


