
 دستَسالعول ًگاسش ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ

 

تِ هٌظَس آشٌایی ٍ آگاّی داًشجَیاى تاًحَُ ی ًگاسش ٍ چگًَگی تذٍیي ٍ تٌطین هطالة یک تحقیق علوی ٍ تِ 

:هٌظَس ّواٌّگ ًوَدى پایاى ًاهِ ّا، سعایت ًکات ریل دس ٌّگام تٌظین پایاى ًاهِ ضشٍسی است  

 

سًگ جلذ:الف  

 

.هی تاشذسَسهِ ای داًشگاُ داًشکذُ علَم پایِ سًگ جلذ پایاى ًاهِ ّای دٍسُ تحصیالت تکویلی   

 

سٍی جلذ پایاى ًاهِچگًَگی تٌظین :ب  

 

  جلذ پایاى ًامچگًَگی تٌظین:ج

 

 

چگًَگی تٌظین عطف پایاى ًاهِ :د  

 

عٌَاى پایاى ًاهِ-1  

ًام ًٍام خاًَادگی داًشجَ-2  

سال ٍ هاُ-3  

:اًذاصُ ّای الصم دس تٌظین پایاى ًاهِ:ُ  

 

  ساًتی هتش تاشذ 30*21قطع پایاى ًاهِ تایذ - 1

 

 5 ساًتی هتشًٍَشتِ ّا دس کادس 5/29*21(    )قطع صفحات پایاى ًاهِ دس کاغز -2

 

: ساًتی هتش تایپ شَد23*14/  

 

  ساًتی هتش 5/3فاصلِ اص تاالی کاغز 

 

  ساًتی هتش 5/3فاصلِ اص ساست 



 

  ساًتی هتش 5/2فاصلِ اص چپ

 

  5/2تذیْی است دس پایاى ًاهِ ّایی کِ تِ التیي تذٍیي هی شًَذ فاصلِ اص ساست )

 

.( ساًتی هتش هی تاشذ5/3ساًتی هتش ٍاص چپ  

 

  ساًتی هتش 5/2فاصلِ اص پاییي 

 

  ساًتی هتش1فاصلِ تیي دٍ خط 

 

  ساًتی هتش2فاصلِ عٌَاى هطلة تا اٍلیي سطش ًَشتِ 

 

 ایي فَاصل دس توام هشاحل تذٍیي پایاى ًاهِ ،اعن اص ًوَداسّا،جذاٍل،فْشستْا،عکسْا 

 

.تایذ سغایت گشدد...ٍغیشُ  

 

 الصم تِ رکش است کِ دس تذٍیي ٍ تایپ صفحات پایاى ًاهِ تِ غیش اص صفحات تقذین ٍ 

 

.تشکش دس ّیچکذام اص کادس تضئیٌی ٍ تزّیة ًثایذ استفادُ کشد  

 

:پایاى ًاهِ تِ تشتیة هشتول تش تخشْای ریل هی تاشذ :ٍ  

 

ًام اهلل -  1  

 

صفحِ تعْذ- 2  

 

جلذ داخلی پایاى ًاهِ  )عٌَاى - 3  

 

(طثق فشم)چکیذُ پایاى ًاهِ تِ صتاى فاسسی دس یک صفحِ - 4  



 

فشم اسصشیاتی پایاى ًاهِ - 5  

 

تقذین - 6  

 

تقذیش ٍ تشکش - 7  

 

فْشست هطالة - 8  

 

ًوَداسّا دس صَست لضٍم - 9  

 

جذاٍل دس صَست لضٍم - 10  

 

سایش فْشستْا - 11  

 

 

اصل پایاى ًاهِ- 12  

 

ٍاطُ ًاهِ - 13  

 

فْشست هٌاتع فاسسی ٍ خاجی - 14  

 

چکیذُ پایاى ًاهِ تِ صتاى اًگلیسی - 15  

 

(هعادل جلذ داخلی فاسسی پایاى ًاهِ)عٌَاى تِ اًگلیسی - 16  

 

صفحِ تعْذ تِ داًشگاُ - 17  


