ساختاس تذٍیي پایاىًاهِ
الف-تخص تٌذی :
تشتیة قشاسگیشی فشم ّا ٍ هطالة
صفحِ ػٌَاى(عشح جلذ فبسسی)
صفحِ ثسنالِ
هٌطَس اخالق دظٍّص
فشم ضوبسُ  25سؼْذ اصبلز(سىویل ٍ اهضب ضذُ سَسظ داًطجَ)
فشم سبییذیِ دفبع(اهضب ضذُ سَسظ اسبسیذ ساٌّوب ٍ داٍس)
سمذین (اخشیبسی)
سمذیش ٍ سطىش(اخشیبسی)
چىیذُ فبسسی(حذاوثش 300ولوِ)
فْشسز هغبلت
فْشسز جذاٍل ٍ ضىلّب
فْشسز ػالئن ٍ اخشصبسار
هشي اصلی
هٌبثغ ٍ هبخز
دیَسزّب
چىیذُ اًگلیسی
صفحِ ػٌَاى اًگلیسی(عشح جلذ اًگلیسی)

ب -ضیَُ ًگاسش:
ًَ.1ع قلن
ًَع للن هشي دبیبى ًبهِ ثشای فبسسی ً B lotusبصن 14
ثشای ػٌبٍیي فبسسی ( bold 14 B lotusثشحست ػٌَاى ٍ صیش ػٌَاى سب )16
دبٍسلی ّب ً B lotusبصن 12
ًَع للن هشي اًگلیسی Times New Roman 21
توان و اندیس ها ً B lotusبصن 9

.2فاصلِگزاسی ٍ حاضیِتٌذی
فاصلِ سطشّا دس تواهی پایاىًاهِ تِ صَست  singleثبضذ .اهب فبصلِ سغشّب دس چىیذُ ثشاثش 1.5Lines
اسز.حبضیِ سوز ساسز ٍ ثبال هسبٍی  3سبًشیوشش ٍ حبضیِ سوز چخ ٍ دبییي ثشاثش  2.5سبًشیوشش
هیجبضذ.ایي حبضیِ ّب ثبیذ دس سشسبسش دبیبى ًبهِ سػبیز ضَد.دس صَسسی وِ دس ثشخی هَاسد اًذاصُ ضىل ّب
یب جذاٍل ثضسگشش اص فضبی داخل حبضیِ ثبضذ ،ثب وَچه وشدى آًْب یب ثب اسشفبدُ اص وبغز ( A3ثِ صَسر
سبخَسدُ)،حبضیِ سػبیز هیگشدد.

.3ضواسُگزاسی
صفحبر اثشذایی ضبهل :صفحِ ػٌَاى (عشح جلذ فبسسی)،ثسن الِ،هٌطَس اخالق ،فشم ضوبسُ،25سصَیش فشم
ضوبسُ ،18سمذین ،سذبسگضاسی ٍ چىیذُ فبسسی ضوبسُ گزاسی ًویطًَذ.
صفحبر فْشسز هغبلت ثب حشٍف فبسسی ضوبسُ گزاسی هیطًَذ:الف،ة،ح...،
صفحبر هغبلت ًیض ثب اػذاد فبسسی ضوبسُ گزاسی هیطًَذ ....، 3 ،2 ، 1 :سوبهی صفحبر هشي اصلی وِ
اص همذهِ یب فصل ًخسز ضشٍع هیطًَذ ثبیذ ضوبسُ گزاسی ضًَذ.ضوبسُ گزاسی ضبهل صفحبر حبٍی
هحشَی ضىل ،ج ذٍل ،هٌبثغ ٍ دیَسز ًیض هیگشدد.ضوبسُ صفحِ دس دبییي ٍ ٍسظ صفحِ لشاس
هیگیشد.فبصلِ ضوبسُ صفحِ دس حذٍد  1/5سبًشیوشش اص لجِ دبییي اسز.صفحبر جذاوٌٌذُ فصَل،ضوبسُ
گزاسی ًویطًَذ.ثخص ّب ٍ صیشثخص ّب ثِ ػذد ضوبسُ گزاسی هیطًَذ.ثِ عَسی وِ ضوبسُ فصل دس
سوز ساسز ٍ ضوبسُ ث خص ثؼذ اص آى آٍسدُ ضَد.هثال  4-2-3ثیبى وٌٌذُ صیشثخص  4اص ثخص 2
،فصل سَم اسز.

.4خذاٍل ٍضکلّا
سوبهی ضىل ّب(سصبٍیشً،وَداسّب ٍ هٌحٌی ّب)ٍ جذاٍل ثبیذ ثب ویفیز هٌبست سْیِ ضًَذ؛ ثِ گًَِ ای وِ
وذی سْیِ ضذُ اص آًْب اص ٍضَح وبفی ثشخَسداس ثبضذ.سصبٍیش ً،وَداسّب ٍ هٌحٌی ّب ثب ػٌَاى ضىل ًبهیذُ
هیطًَذ.سوبهی ضىل ّب ٍ جذٍل ّب ثبیذ ثِ سشسیت ظَْس دس ّش فصل ضوبسُ گزاسی ضًَذ.هثال ثشای جذٍل

ّب فصل (2جذٍل  ٍ )1-2ثشای جذٍل فصل (3جذٍل  ...ٍ )1-3ػوَاى جذٍل ّب دس ثبالی آًْب ٍ ػٌَاى
ضىل روش هیگشددّ.وچٌیي الصم اسز ثِ ولیِ ضىل ّب ٍ جذٍل ّب ،دس هشي اصلی اسجبع ٍجَد داضشِ ثبضذ.

.5پی ًَیسّا:
دس صَسسی وِ یه ػجبسر یب ٍاطُ ًیبص ثِ سَضیح خبصی داضشِ ثبضذ ،سَضیح سا هیشَاى ثِ صَسر صیشًَیس
دسّوبى صفحِ اسائِ ًوَد .دس ایي صَسر ػجبسر یب ٍاطُ سَسظ ضوبسُ ای وِ ثِ صَسر وَچه دس ثبال ٍ
سوز چخ آى چبح هیطَد ،هطخص ضذُ ٍ دس صیشًَیس سَضیح هشثَط ثِ آى ضوبسُ اسائِ هیطَد.هغبلت
صیشًَیس ًجبیذ اص سِ سغش ثیطشش ضَد.چٌبًچِ صیشًَیس ثیص اص سِ سغش اسز،ثبیذ ثِ ثخص دی ًَیس ّب
دس آخش دبیبى ًبهِ هٌشمل گشدد.للن هَسد اسشفبدُ دس صیشًَیس هیشَاًذ ثب للن هشي اصلی هشفبٍر ثبضذ.

 .6رکش اػذاد دس هتي
دسهَسد اػذاد صحیحی وِ دس داخل هشي ًَضشِ هیطَد(غیش اص جذٍل ّب ٍ ًوَداسّب) ّشگبُ ػذد ووشش اص 10
ثبضذ آى ػذد ثب حشٍف ًَضشِ هیطَد ،هثل چْبس یب ّفز؛ ٍ ّشگبُ  ٍ 10ثضسگٌش اص  10ثبضذ ثِ صَسر ػذد
ًَضشِ هیطَد،هثل  46یب  .13ثشای هطخص وشدى اػذاد اػطبسی اص (  ) /اسشفبدُ هیطَد؛هثل  ٍ 12/4چٌبًچِ
دسصذ هَسدًیبص اسز اص ػالهز(  ) %اسشفبدُ گشدد.

.7دسج لغات التیي دس هتي فاسسی
ّوِ ًبم ّبی خبسجی دسهشي ثِ صثبى فبسسی ٍس دسدی ًَیس ثِ صثبى السیي(یب صثبى اصلی) ًَضشِ هیطَد.هثال
دس هشي هبیىل آٍسدُ ضذُ ٍس دس دی ًَیس ًَ Michaelضشِ هیطَد.

 .8سٍاتط سیاضی ٍ فشهَلّا
فشهَل ّب سدس ّش فصل ثِ عَس جذاگبًِ ٍ ثِ سشسیجی وِ دس هشي هی آیٌذ دس داخل دشاًشض ثِ ػذد ضوبسُ
گزاسی هیطًَذ.ثِ عَسی وِ ضوبسُ فصل دس سوز ساسز ٍ ضوبسُ فشهَل ثؼذ اص آى آٍسدُ هیطَد.عجك
ًوًَِ صیش:
(F=ma )5-1
وِ ثیبى وٌٌذُ ساثغِ  5اص فصل اٍل اسز.لجل اص ثشخی اص ساثغِ ّب ثِ هشجغ آى اضبسُ هیطَد.ثؼذ اص ّش ساثغِ
وویز ّبی هَسد اسشفبدُ دس آى سَضیح دادُ هیطَد.

ً.9حَُ اسخاع دس هتي ٍ فْشست هٌاتغ ٍ هاخز
الصم اسز دس هشي ثِ ولیِ هٌبثؼی وِ هَسد اسشفبدُ لشاس هیگیشد،اضبسُ ضَد.چٌبًچِ دس داخل هشي اص یه هٌجغ
هغلجی ًمل ضَد،ثالفبصلِ دس اص خبسوِ جولِ  ،وشٍضِ ای ثبص هیطَد ٍ هشجغ روش هیگشددً.حَُ اسجبع دس
هشي ثِ یىی اص دٍ سٍش صیش هیجبضذ:
الف :هشاجغ ثِ سشسیجی وِ دس هشي هی آیٌذ ضوبسُ گزاسی هیطًَذ.دس ایي سٍش ،هشاجغ ثِ سشسیت ضوبسُ دس
فْشسز هٌبثغ ٍ هبخز روش خَاّذ گشدیذ.

ة :روش هٌجغ ثب اسجبع ثِ ًبم ًَیسٌذُ ٍ سبل اًشطبس هیجبضذ .دس ایي سٍش ،هشاجغ ثِ سشسیت حشٍف الفجبی ًبم
ًَیسٌذُ دس فْشسز هشاجغ روش هیگشدد.

هٌاتغ تِ ایي تشتیة تٌظین هیطَد:
.1ضوبسُ ٍ سدیف
ً.2بم خبًَادگی ًَیسٌذُ
.3حشف اٍل ًبم ًَیسٌذُ
 .4سبل اًشطبس
.5ػٌَاى وشبة،همبلِ ،گضاسش یب دبیبى ًبهِ سحصیلی ّوشاُ ثب روش ػٌَاى دبیبى ًبهِ دٍسُ وبسضٌبسی
اسضذ یب سسبلِ دوششا(ایي لسوز ثب حشٍف ایشبلیه ثبضذ).
ً. 6بم ًبضش،هجلِ،سویٌبس یب هَسسِ ػلوی وِ همبلِ دس آى چبح ضذُ ٍ یب ًبم داًطگبّی وِ دبیبى ًبهِ
دس آًجب اسائِ گشدیذُ اسز.
.7ضوبسُ هجلِ یب ضوبسُ جلذ وشبة
 . 8ضوبسُ صفحِ ّبیی وِ هغلت هَسدًظش اص آًْب اسشخشاج ضذُ اسز(دسصَسسیىِ ول هٌجغ هَسد
ًظش ثِ ػٌَاى هشجغ هَسد اسشفبدُ لشاس گشفشِ ثبضذ لضٍهی ثِ روش ضوبسُ صفحِ ًذاسد).
 سَجِ ضَد وِ هغبلت فَق ثب ػالهز «ًمغِ» اص یىذیگش جذا ضًَذ ٍ دس هَسد حشف اٍل ًبم ًَیسٌذُ ثؼذاص ػالهز ًمغِ ،اص ػالهز ٍیشگَل اسشفبدُ ضَد.

دس صهیٌِ هٌبثغ غیشفبسسی ،ضوي سػبیز هشجغ ،ثشحست حشٍف الفجبی هشثَط ،دلز ضَد اگش هجلِ ایهَسد اسشفبدُ لشاس گشفشِ ثبضذ ،دس صَسسی وِ ًبم هخفف ضٌبخشِ ضذُ ای ثشای آى ٍجَد داسد ،هَسد اسشفبدُ
لشاس گیشد ٍ دس غیش ایٌصَسرً ،بم وبهل هجلِ لیذ گشدد.
 دس صهیٌِ وشبثْب یب همبالسی وِ ثِ یه ًَیسٌذُ سؼلك داسًذ ،سػبیز سشسیت صهبًی اًشطبس آًْب  ،ضوي اسجبعدادى ضشٍسر داسد.
-دس صَسسی وِ وشبة یب همبلِ ،اثش سشجوِ ضذُ ثبضذ ،روش ًبم هششجن دس اص ًبم ًَیسٌذُ ضشٍسر داسد.

.11هطخصات خلذ پایاىًاهِ
 جٌس جلذ اص همَا ثب ضخبهز  2سب  3هیلیوشش ،ثب سٍوص چشم هصٌَػی(گبلیٌىَس) هیجبضذ. سًگ جلذ ثشای دبیبى ًبهِ ّبی وبسضٌبسی اسضذ آثی سیشُ(سشهِ ای) هیجبضذ. ًَضشِ ّبی سٍی جلذ ٍ دطز جلذ ثِ صَسر صسوَة چبح هیگشدد. دس لسوز ػغف یب ضیشاصُ ،ػٌَاى دبیبى ًبهِ ٍ ًبم ًَیسٌذُ ٍ سبسیخ دفبع ثشحست فصل صسوَة ضَد.* دبیبى ًبهِ ّبیی وِ هَضَع عَالًی داسًذ ،لسوشی اص آى دسج ضذُ ٍ ثمیِ ثِ صَسر  ....اضبفِ هیطَد.

.11تکثیش پایاىًاهِ:
*لجل اص صحبفی ًسخ دبیبى ًبهِ جْز سبییذیِ چبح ثِ هسئَل سحصیالر سىویلی هشاجؼِ ًوبئیذ.
*هْلز لبًًَی صحبفی ٍ سحَیل وشبثچِ دبیبى ًبهِ حذاکثش یک هاُ دس اص جلسِ دفبػیِ هیجبضذ.

*داًطجَ ثبیذ ثِ ّوشاُ فشم هجَص صحبفی ،یک ًسخِ چبدی ثِ ّوشاُ دٍ ػذد CDحبٍی فبیل word
(PDF,ثِ فشهز داًطگبُ آصاد اسالهی هحوَدآثبد) ثِ وشبثخبًِ سحَیل ًوبیذ.
*سىثیش ٍ هجلذ وشدى دبیبى ًبهِ ثِ ػْذُ داًطجَ هیجبضذ.
*دٍ ػذد  CDاص دبیبى ًبهِ دس لبلت دٍ فبیل ثب فشهز  PDF ,Wordثِ هسئَل دظٍّص سحَیل
گشدد(.سوبهی هشي دبیبى ًبهِ سحَیلی ثِ هسئَل دظٍّص ،ثب للن Times New Romanسبیض  14ثبضذ)
ضوٌب اص لشاس دادى ّشگًَِ هحذٍدیز ثشسٍی فبیل هَجَد دس CDخَدداسی گشدد(.ایي ثٌذ جْز اسسبل ثِ
سبصهبى هیجبضذ).

.12ضشح پطت خلذ پایاىًاهِ:
آسم داًطگبُ آصاد اسالهی (دس اثؼبد  2/5سبًشیوشش *  3سبًشیوشش)
ػجبسر «داًطگبُ آصاد اسالهی»
ًبم داًطىذُ ٍ ًبم گشٍُ آهَصضی
ػجبسر«دبیبى ًبهِ ثشای دسیبفز دسجِ وبسضٌبسی اسضذ" ".M.Aیا "» ".M.Sc
* حشٍف « ».M.Aثشای سضشِ ّبی ػلَم اًسبًی ٍ « ».M.Scثشای سضشِ ّبی غیش ػلَم اًسبًی هَسد اسشفبدُ لشاس گیشد.

دانشگاه آزاد اسالمی محمودآباد

()81B Titr

دانشکده ، .........گروه )B zar 21( .........

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد""M.A
رشته  ، ...گرایش )B zar 21( ...

عنوان()B zar 21

.........................

()B zar 21

استاد راهنما()B zar 21
)B zar 21(..............

استاد مشاور()B zar 21
)B zar 21(…………..

نگارنده()B zar 21
)B zar 21(…………….

فصل(تابستان )B zar 21( )59

یا ")B zar 21("M.Sc

Islamic Azad University
MAHMUDABAD Branch(Times New Rom 21 Bold)
Faculty of ….. , Department of …. (Times New Rom 16)
M.A or M.Sc Thesis on ……(Times New Rom 16)

Subject(Times New Rom 21 Bold)
………(Times New Rom 16)

Thesis Advisor(Times New Rom 21 Bold)
………(Times New Rom 16)
Consulting Advisor(Times New Rom 21 Bold)
………(Times New Rom 16)

By(Times New Rom 21 Bold)
………(Times New Rom 16)
Season (Times New Rom 21 Bold)
………(Times New Rom 16)

 -13فصل تٌذی پایاى ًاهِ
 -1-13سضتِ ّای ػلَم اًساًی
فصل اٍل :کلیات تحقیق
همذهِ
ثیبى هسئلِ
اّویز ٍ ضشٍسر سحمیك
اّذاف سحمیك

(ّذف ولی  -اّذاف فشػی)

فشضیِ ّبی سحمیك یب دشسص ّبی سحمیك (ولی -فشػی)
هشغیشّبی سحمیك
للوشٍ دظٍّص (هىبًی -صهبًی)
سؼبسیف هشغیشّبی سحمیك (سؼبسیف ًظشی -سؼبسیف ػولیبسی)

فصل دٍم:ادتیات ٍ پیطیٌِ تحقیق
همذهِ
هجبًی ًظشی سحمیك
دیطیٌِ سحمیك (داخل وطَس -خبسج اص وطَس)
جوغ ثٌذی
هذل هفَْهی دظٍّص

فصل سَم:سٍش ضٌاسی پژٍّص
هقذهِ
ًَع ٍ سٍش سحمیك
جبهؼِ آهبسی
ًوًَِ آهبسی ٍ ضیَُ ًوًَِ گیشی
سٍش گشدآٍسی دادُ ّب
اثضاس گشدآٍسی دادُ ّب
سٍایی ٍ دبیبًی
سٍش سجضیِ ٍ سحلیل دادُ ّب

فصل چْاسم:تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا
آهاس تَصیفی
تحلیل استٌثاطی دادُ ّا

فصل پٌدنً :تیدِ گیشی
خوغ تٌذی(یافتِ ّای تَصیفی-یافتِ ّای استٌثاطی)
تحث ٍ تفسیش ٍ ًتیدِ گیشی
هحذٍدیت ّا(دس قلوشٍ پژٍّص -دس قلوشٍ اخشائی)
پیطٌْادّات (هثتٌی تش ًتایح پژٍّص –هثتٌی تش تداسب -تشای پژٍّص ّای آتی)

-2-13سضتِ ٌّش ٍ هؼواسی
 -1فصل اٍل :کلیات تحقیق
 -1-1همذهِ
 -2-1ثیبى هسئلِ
 -3-1اّویز ٍ ضشٍسر سحمیك
-4-1اّذاف سحمیك
 -5-1دشسص ّبی سحمیك
 -6-1سٍش سحمیك(سٍش گشدآٍسی اعالػبر -اثضاس گشدآٍسی اعالػبر)
-2فصل دٍم :ادتیات ٍ هثاًی ًظشی تحقیق
 -1-2هجبًی ٍ سٍیىشدّبی ًظشی
 -2-2هشٍس دیطیٌِ
-3-2سؼبسیف اسبسی
-3فصل سَم :ثشسسی ًوًَِ ّبی هَسدی(یب هغبلؼبر سغجیمی)
-1-3ثشسسی ٍ سحلیل ًوًَِ ّبی داخلی
-2-3ثشسسی ٍ سحلیل ًوًَِ ّبی خبسجی
 -4فصل چْاسم :ثشًبهِ فیضیىی ٍ اسشبًذاسدّب
(دس ایي فصل سوبهی اسشبًذاسّبی هشسجظ ثب عشاحی هسشخشج اص هٌبثغ هؼشجش روش گشدد ٍ دس اًشْب ثِ صَسر جذٍلی ،ثشًبهِ فیضیىی هخشص ثِ دشٍطُ لشاس دادُ ضَد).
 -5فصل پٌدن :هطالؼات صهیٌِ ٍ ضٌاخت تستش طشح (هؼشفی هحذٍدُ هَسد هطالؼِ)
-1-5هغبلؼبر جغشافیبیی
 -2-5هغبلؼبر اللیوی
-3-5هغبلؼبر فشٌّگی ٍ اجشوبػی
 -6فصل ضطن :سًٍذ طشاحی ٍ اسائِ ًقطِ ّا ٍ هذاسک
-1-6تحلیل سایت
-2-6فشآیٌذ طشاحی
-3-6اسائِ آلتشًاتیَّا
-4-6آلتشًاتیًَْایی
ً-5-6قطِ ّا ٍ تصاٍیش سِ تؼذی

-3-13سضتِ ّای فٌی هٌْذسی
 -1فصل اٍل :کلیات تحقیق
 -1-1همذهِ
 -2-1ثیبى هسئلِ
 -3-1اّویز ٍ ضشٍسر سحمیك
-4-1اّذاف سحمیك
-5-1سبخشبس دبیبى ًبهِ
 -2فصل دٍم:ادتیات تحقیق ٍ هشٍسی تش هطالؼات پیطیي
 -3فصل سَم:هثاًی ًظشی تحقیق
 -1-3هجبًی ًظشی
 -2-3سٍش سحمیك
 -4فصل چْاسم:تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا
 -5فصل پٌدنً :تیدِ گیشی ٍ پیطٌْادات

