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 تارگذاری شذٌ در ساماوٍ ایزاوذاک پایان وامٍ َای کارشىاسی ارشذایزدات پزتکزار در 

 است. تِ ًشاًی صیش تِ دلیل ػذم هغالؼِ دقیق فشهت پایاى ًاهِ دس سایت تحصیالت تکویلی الت هشاّذُ شذُ ػوذُ اشکا
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 دس اداهِ، تشخی ایشادات پشتکشاس رکش شذُ است.

 الف( ایزادات اساسی

 ي صفحٍ عىًان اوگلیسی در صفحات ايل پایان وامٍ اشکاالت -1

 .تاشذعثق فشهت حتوا  یة صفحات اٍل پایاى ًاهِتشت -

 .تایذ اهضاء ٍ اسکي شَد ٍ دس پایاى ًاهِ قشاس دادُ شَد 17ت /ٍ فشم آ(  54ت/)آ فشم ّای صَستجلسِ دفاع -

 تایذ تا حشٍف اتجذ شواسُ گزاسی شَد. (تا قثل اص فصل یک صفحِ ػٌَاىاص تؼذ اص صفحات اٍل پایاى ًاهِ ) -

 حتوا عثق فشهت آهادُ شَد. داسد. ًگاسشی یا تایپی اد ػٌَاى اًگلیسی ایش دس تسیاسی اص هَاسد، صفحِ -

 ارجاع تٍ مىاتع -2

ػٌَاى ًوًَِ جوالت صیش ، هشجغ هٌاسة رکش شَد. تِ ٍ یا کاهال ٍاضح ًیست دس یک هتي ػلوی، تایذ تشای ّش ػثاستی کِ یافتِ ًَیسٌذُ ًیست

 .(استخشاج ًشذُ استای  پایاى ًاهِتِ ػٌَاى ًوًَِ رکش شذُ ٍ اص ّیچ فقظ ایي جوالت ) ًیاص تِ هشجغ داسد

 .هتش دس سال است )هشجغ( کشَس ایشاى داسای هیاًگیي تاسًذگی ..... هیلی -

 .شَد )هشجغ( تشخی اختالالت سفتاسی هاًٌذ .... ٍ .... دس سٌیي ًَجَاًی تیشتش دیذُ هی -

 .دس تشاتش تیواسی ....، استفادُ اص داسٍی .... است )هشجغ(دام یک ساّکاس هَثش جْت ایجاد ایوٌی جوؼی  -

 ّای حشاستی دس صٌؼت است )هشجغ(. خَسدگی تَسظ آب داؽ یکی اص ػَاهل هْن خشاتی هثذل -

 

 وگارش وامىاسة فُزست مزاجع -3

، تایذ فْشست ّوِ هشاجؼی کِ دس هتي استفادُ شذُ رکش شَد. دس ایي پایاى ًاهِدیذُ شذُ است. دس اًتْای تسیاس  ّا پایاى ًاهِ دس ایي اشکال

 .هَسد الصم است تِ ًکات صیش تَجِ شَد

 رکش شَد. فْشست هشاجغدس ّش هشجؼی کِ دس ّش قسوتی اص هتي استفادُ شذُ )ًِ فقظ هشاجغ هشتَط تِ تخش هشٍس هٌاتغ( تایذ  -

ذست تاشذ یؼٌی ّوِ هقاالت فاسسی تِ یک شکل ٍ ّوِ هقاالت اًگلیسی تِ یک شکل رکش شَد. تِ ّویي صَست فشهت هشاجغ تایذ یک -

 ّا ٍ غیشُ.  دس هَسد کتاب

( ّش هتي ػلوی دیگشٍ چِ دس  پایاى ًاهِّای ًگاسشی )چِ دس  هشجغ رکش شَد. رکش تشخی اعالػات، دس ّوِ فشهتّش هشخصات کاهل  -

 الصم ٍ ضشٍسی است.



 .شواسُ صفحِ ًَشتِ شَد ٍ ػٌَاى هقالِ، ًام هجلِ، شواسُ هجلِسال اًتشاس، هجالت، ًام ًَیسٌذُ، چاج شذُ دس تشای هقاالت  -

 کتاب، ًام اًتشاسات ٍ هحل چاج رکش شَد.  ػٌَاىتشای کتاب، ًام ًَیسٌذُ، سال اًتشاس،  -

 لِ، ًام کٌفشاًس، صهاى تشگضاسی ٍ هحل تشگضاسی ًَشتِ شَد. تشای هقاالت کٌفشاًسی، ًام ًَیسٌذُ، ػٌَاى هقا -

ّای هختلف  ، یکذست ًثَدى هشاجغ ٍ ًَشتي هَاسدی هاًٌذ شواسُ هجلِ ٍ شواسُ صفحِ تِ شیَُّا  پایاى ًاهِیک ایشاد پش تکشاس دس  -

 شَد. تَضیح دادُ هیصیش هثال  یکذست ًثَدى هشاجغ تا رکش است.

 صفحٍ( 1) 24 شمارٌ" یا "255-242( : 1) 24"صَست سا هی تَاى تِ  شواسُ هجلِ ٍ صفحِ هقالِ،تشای یک  دس فْشست هشاجغ، 

ّای تسیاس دیگشی ًَشت. ًکتِ هْن ایي است کِ دس ّوِ هشاجغ تایذ یکی اص  ٍ یا حالت "255 -242 ص( 1) 24" یا "242-255

 .وگارش مشخصات مقالٍ در َمٍ مًارد دقیقا یکسان تاشذ کِداًشجَیاى گشاهی حتوا دقت فشهایٌذ  ایي حالت ّا استفادُ شَد ٍ

 پیشٌْادآهادُ ًوایٌذ.  APAعثق ًظش داًشکذُ ػلَم اًساًی، الصم است داًشجَیاى ایي داًشکذُ، فْشست هشاجغ سا تش اساس فشهت  -

 شٌْاد پژٍّشی ٍ پایاى ًاهِ هصَب ًوایٌذ.ّا ًیض فشهتی ٍاحذ تشای اسجاع دس پی شَد دیگش داًشکذُ هی

 شکل ي جذيل -4

ًشاى دادُ ...  1)هاًٌذ: دس شکل  در مته تٍ آوُا اشارٌ شًدتایذ شواسُ ٍ ػٌَاى داشتِ تاشٌذ ٍ ّوچٌیي تایذ  ّا ٍلّا ٍ جذ ّوِ شکل -

 شذُ است، یا دس جذٍل صیش .... تیاى شذُ است(.

 گشفتِ شذُ، دس ّواى ػٌَاى شکل یا جذٍل تِ آى هشجغ اشاسُ شَد.اگش شکل یا اعالػات جذٍلی اص هشجغ دیگش  -

 شواسُ ٍ ػٌَاى شکل دس صیش آى ٍ شواسُ ٍ ػٌَاى جذٍل دس تاالی آى ًَشتِ شَد. -

 

 ب( سایز ایزادات

اسُ پاٍسقی تالفاصلِ تؼذ اص شواساهی التیي دس هتي فاسسی تایذ تا قلن فاسسی ًَشتِ شَد ٍ تا استفادُ اص پاٍسقی اهالی التیي اًْا رکش شَد.   -1

 2، یا َّاًگ ٍ چي(2007ٍ ّوکاساى ) 1هاًٌذ: هاستیي. داستفادُ گشد اساهی ، یک پاٍسقی تشای ّوِهتَالی مٍ تشای چٌذ ًا اساهی افشاد رکش شَد

(2018 .) 

)کِ تیاًگش صیشتخش دٍم اص  2-1شَد ٍ تِ جای  گاّی شواسُ گزاسی تِ صَست ٍاسًٍِ اًجام هی ّا شواسُ گزاسی شَد. تیتشّا ٍ ػٌَاىّوِ  -2

 شَد. ًَشتِ هی 1-2شواسُ است(  1تخش 

تَلذ  12تشای هتي ٍ  12شَد. تِ عَس هؼوَل اًذاصُ قلن  استفادُ هی 16فًَت ٍ اًذاصُ قلن هٌاسة استفادُ شَد. گاّی اًذاصُ قلن تضسگ هاًٌذ  -3

(Bold تشای ػٌاٍیي هٌاسة است. ّوچٌیي تِ جا است ) اًذاصُ قلن اًگلیسی یک یا دٍ شواسُ کَچکتش اص اًذاصُ قلن فاسسی اًتخاب شَد تا تٌاسة

 است.  10ٍ اًذاصُ قلن اًگلیسی  12دس هتي ایجاد شَد. تِ ػٌَاى ًوًَِ دس ایي هتي، اًذاصُ قلن فاسسی 

ی تشسسی گشاهی ایي هَسد سا پیش اص تاسگزاستاسگزاسی شذُ، فًَت ٍ یا فشهت تِ ّن سیختِ است. تِ جا است داًشجَیاى  PDFگاّی دس فایل  -4

 ًوایٌذ. 

 هتي اص ّش دٍ عشف تشاص تاشذ. خغَط -5

 هاًٌذ: .رکش شَدشواسُ آى سٍتشٍی ّش فشهَل ٍ  گزاسی شَد شواسُ یسٍاتظ تِ شکل هٌاسث -6
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قشاس  هؼادلِگزاسی کشد ٍ شواسُ فشهَل دقیقا سٍتشٍی  تَاى تِ صَست هشتثی سٍاتظ سا شواسُ قاتل رکش است تا استفادُ اص یک سدیف جذٍل، هی

 گیشد. تِ ػٌَاى ًوًَِ دس ساتغِ تاال اص یک جذٍل تِ شکل صیش استفادُ شذُ است. هی
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 شَد. هؼادلِ ٍ شواسُ آى تِ شکل صیش دس هتي ظاّش هیتا ًاپیذا کشدى خغَط جذٍل، 
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