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دستَسالعول ًگاسش ٍ تذٍیي پایاى ًاهِ داًشکذُ 

( 1389)کشاٍسصی 
بِ هٌظَس آضٌایی ٍ آگاّی داًطجَیاى با ًحَُ  ًگاسش ٍ چگًَگی تذٍیي ٍ تٌطین 

هطالب یک تحقیق علوی ٍ بِ هٌظَس ّواٌّگ ًوَدى پایاى ًاهِ ّا، سعایت ًکات ریل 

: دس ٌّگام تٌظین پایاى ًاهِ ضشٍسی است

 

  : ًگاسش پایاى ًاهِشیَُ- 1

 (طشح پیشٌْادی)اصَل ًگاسش ادتی ٍ علوی پایاى ًاهِ ّواًٌذ ًگاسش پشٍپَصال 

: تَدُ؛ ٍلی تفاٍتْای صیش سعایت شَد

ِ ّا تَیژُ دس قسوت هَاد ٍ سٍشْا ٍ ًتایح ٍ تحث تِ صَست گزشتِ -  صهاى خول

..... اًدام گشدیذ، ًتایح ًشاى داد ٍ : تاشذ، هثل

دس پشٍپَصال فصل ًتایح ٍ تحث ٍخَد ًذاسد ٍلی دس پایاى ًاهِ ایي فصل ٍخَد - 

 . داسد

. خْت اطالع تیشتش تا استاد ساٌّوای خَد هشَست ًواییذ

تذٍیي پایاى ًاهِ - 2
:  دس تذٍیي پایاى ًاهِ هَاسد صیش سعایت گشدد

داًطکذُ سًگ جلذ پایاى ًاهِ ّای دٍسُ تحصیالت تکویلی : سًگ خلذ- الف

. هی باضذسبض تیشُ داًطگاُ کطاٍسصی 
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 (کِ صحافی هی ضَد) سٍی خلذ پایاى ًاهِچگًَگی تٌظین - ب
 

 

 

 لرستان دانشگاه

دانشکده کشاورزی 
 

 

 :عنوان پایان نامه

خصَصیات سشذ کلضای پاییضُ   هطالعِ تأثیش کاسبشد عٌاصش سیضهغزی سٍی ٍ بش  بش عولکشد کوی، کیفی ٍ 

(Brassica napus cv. Okapi) ددس ششایط اقلیوی خشم آتا 

 :نگارش

عادل نوروزیان 

 

 :راهنما استاد

 عسیسی خسرو دکتر

 

 ارشد کارشناسی درجه دریافت جهت نامه پایان

 زراعت رشته در
 

 1389  ماهتیر
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. ًام هطاٍساى دس صحافی جلذ آٍسدُ ًوی ضَد: تَجِ

خلذ پایاى ًاهِ چگًَگی تٌظین صفحِ - ج
 

 

 

 لرستان دانشگاه

دانشکده کشاورزی 
 

 

 :عنوان پایان نامه

خصَصیات سشذ کلضای پاییضُ   هطالعِ تأثیش کاسبشد عٌاصش سیضهغزی سٍی ٍ بش  بش عولکشد کوی، کیفی ٍ 

(Brassica napus cv. Okapi) ددس ششایط اقلیوی خشم آتا 

 :ًگاسش

عادل ًَسٍصیاى 

 

 :ساٌّوا استاد

 عضیضی خسشٍ دکتش

 

 :هشاٍس اساتیذ

 دکتش احوذ اسواعیلی ٍ هٌْذس سعیذ حیذسی
 

 ارشد کارشناسی درجه دریافت جهت نامه پایان

 زراعت رشته در
 

 1389  ماهتیر



 4 

 

: چگًَگی تٌظین عطف پایاى ًاهِ - د
عٌَاى پایاى ًاهِ -1

ًام ًٍام خاًَادگی داًطجَ -2

سال ٍ هاُ -3

 

: اًذاصُ ّای الصم دس تٌظین پایاى ًاهِ- ُ
 ساًتی هتش باضذ  30*21قطع پایاى ًاهِ بایذ - 1

 ساًتی 23*5/14 ساًتی هتش ٍ ًَضتِ ّا دس 5/29*21(    )قطع صفحات پایاى ًاهِ دس کاغز -2

: هتش تایپ ضَد

 ساًتی هتش  5/3فاصلِ اص باالی کاغز 

 ساًتی هتش  5/3فاصلِ اص ساست 

 ساًتی هتش  5/2فاصلِ اص چپ

 ساًتی هتش ٍاص 5/2بذیْی است دس پایاى ًاهِ ّایی کِ بِ التیي تذٍیي هی ضًَذ فاصلِ اص ساست )

. ( ساًتی هتش هی باضذ5/3چپ

 ساًتی هتش  5/2فاصلِ اص پاییي 

 ساًتی هتش 1فاصلِ بیي دٍ خط 

 ساًتی هتش 2فاصلِ عٌَاى هطلب تا اٍلیي سطش ًَضتِ 

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

. بایذ سعایت گشدد

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

. ّیچکذام اص کادس تضئیٌی ٍ تزّیب ًبایذ استفادُ کشد
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: پایاى ًاهِ تِ تشتیة هشتول تش تخشْای ریل هی تاشذ - ٍ
ًام اهلل  -  1

صفحِ تعْذ - 2

   (جلذ داخلی پایاى ًاهِ)عٌَاى - 3

 فشم اسصضیابی پایاى ًاهِ- 4

 (حتی الوقذٍس دس یک صفحِ طبق فشم)چکیذُ پایاى ًاهِ بِ صباى فاسسی - 5

 (اختیاسی)تقذین - 6

 (اختیاسی)تقذیش ٍ تطکش - 7

فْشست هطالب  - 8

ًوَداسّا دس صَست لضٍم  - 9

جذاٍل دس صَست لضٍم  - 10

سایش فْشستْا  - 11

 (فصَل هقذهِ، کلیات ٍ بشسسی هٌابع، هَاد ٍ سٍضْا ٍ ًتایج ٍ بحث)اصل هتي پایاى ًاهِ - 12

ٍاطُ ًاهِ  - 13

فْشست هٌابع فاسسی ٍ خاسجی  - 14

چکیذُ پایاى ًاهِ بِ صباى اًگلیسی  - 15

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

 صفحِ تعْذ بِ داًطگاُ بِ صباى اًگلیسی - 17

 

ضواسُ دّی صفحات دس بخص ّای اٍل پایاى ًاهِ تا اًتْای فْشست ّا بِ صَست الفبایی بَدُ ٍ  دس : تَجِ

بخص ّای اصل هتي پایاى ًاهِ، ٍاطُ ًاهِ ٍ فْشست هٌابع فاسسی ٍ خاسجی بِ صَست عذدی بَدُ ٍ بخطْای 

ِ بٌذی ًذاسًذ .  بِ صباى اًگلیسی ًیاصی بِ صفح


