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   دامپزشکی دانشکده

  

  دکتري تخصصی ،دکتري عمومی دامپزشکی کارشناسی ارشد، طرح پیشنهادي جهت دریافت پایان نامه

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
    : مشخصات دانشجو

  )بلد 12نازنین ب (:  خانوادگی نام و نام

  )بلد 12ب نازنین (: شماره دانشجویی

  )بلد 12ب نازنین (:  رشته تحصیلی

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :راهنما استادان/ مشخصات  استاد

  

   کار محل  مرتبه دانشگاهی  تخصص  نام خانوادگی نام و

        )نرمال 12ب نازنین (

        

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

      :مشاور استادان/ داتمشخصات اس

  

  محل کار  مرتبه دانشگاهی  تخصص  نام ونام خانوادگی
        )نرمال 12ب نازنین (

        

  

  

  



   :مشخصات پایان نامه

   :عنوان پایان نامه -1

   :عنوان به فارسی -1-1

  بلد12نازنین ب 

  

   :عنوان به التین -1-2

Times New Roman Bold 11
  

   :مقدمه و معرفی طرح -2

  .باشد Single فاصله خطوط متن و Justifiedآن  Alignment نرمال، صف بندي یا  12نازنین ب فونت متن  -

در داخل پرانتز با براي اولین بار به کار می رود با حروف انگلیسی  ات فارسی کهمعادل انگلیسی لغات یا اصطالح -

و یا  در مواردیکه اصطالح مورد نظر جنس و گونه حیوان، گیاه( آورده شود Time New Roman 11فونت 

  ). میکروارگانیسم باشد، الزم است که معادل فارسی و انگلیسی جنس و گونه بصورت ایتالیک نوشته شود

  .گرددخودداريجدأ زیرنویسصورتبهمعادل انگلیسیذکراز -

صورت که  نینحوة ارجاع در متن برحسب شماره است، به ا .بع مورد استفاده اشاره شوددر متن الزم است به کلیه منا -

   .شود یآورده م کروشهجمله، شماره منبع در داخل  يدر انتها "نقطه"قبل از گذاشتن عالمت 

در مورد منابع انگلیسی ( به نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان منابع اشاره شوددر متن نظر است که اگر در  -

در مورد منابعی که یک و یا دو نویسنده ، الزم است که )باید حتمأ اسم یا اسامی به زبان انگلیسی تایپ شوند

منابعی که بیش از دو نویسنده دارند ابتدا نام  نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان بطور کامل و در مورد ،دارند

  . و سپس سال انتشار درج شودذکر  "و همکاران"خانوادگی نویسنده اول نوشته و سپس کلمه 

 يپایان نامه، نیاز به ذکر بیش از یک منبع باشد؛ آنگاه شـماره ایـن منـابع بایـد در انتهـا      یکه در متن اصل یدر صورت -

  .رتب شوندجمله و از چپ به راست م

  

   :اصلی طرحفاهدا -3

  .باشد Singleفاصله خطوط متن  و Justifiedآن  Alignment نرمال، صف بندي یا  12نازنین ب فونت متن  -

  

  

   :ارائه فرضیات -4

  . باشد Singleفاصله خطوط متن  و Justifiedآن  Alignment نرمال، صف بندي یا  12نازنین ب فونت متن  -

بیان شوند H1و  H0بصورت فرضیات باید  -

  

  

   :پیشینه تحقیق و بررسی منابع -5

  .باشد Singleو فاصله خطوط متن  Justifiedآن  Alignment نرمال، صف بندي یا  12فونت متن ب نازنین  -

  



   :اجراروش مواد و -6

  .باشد Singleو فاصله خطوط متن  Justifiedآن  Alignment نرمال، صف بندي یا  12فونت متن ب نازنین  -

  

  

   :منابع -7

براي منابع انگلیسیTimes new roman 11براي منابع فارسی و  12نازنین ب 

قسـمت   ذکر شده در وب سایت تحصـیالت تکمیلـی   نویسینس بع دقیقأ مشابه دستورالعمل شیوه رفرشیوه نگارش منا

  باشد دانشکده دامپزشکی

  

  

   :بندي نمراحل اجرا و جدول زما -8

   

  مدت زمان مورد نیاز از تاریخ شروع  )12نازنین سیاه ( شرح مراحل انجام پایان نامه 

  نرمال 12ب نازنین   نرمال 12نازنین ب  -1

2-    

3-    

    تجزیه و تحلیل داده ها -4

    ـ تهیه پایان نامه5

    ـ دفاع از پایان نامه6

  

  

   :ها هزینه -9

  

  مبلغ به ریال  نوع هزینه

  نرمال 12ب نازنین   نرمال 12ب نازنین  د مصرفیموا

    تایپ، تکثیر و صحافی

    جمع کل

  

  

  هزینه به ریال  مقدار  ماده مصرفی  ردیف

  نرمال 12ب نازنین   نرمال 12ب نازنین   نرمال 12ب نازنین   1

2        

3        

      صحافی پایان نامه و تکثیر چاپ،  4



  دانشجو نام و نام خانوادگی

  امضاء                                                                                                                            

  

  راهنما استادان/ استاد نام و نام خانوادگی

  امضاء                                                                                                                        -1

  

  امضاء                                                                                                                        -2

  

  مشاور انداتاس/ استاد نام و نام خانوادگی

  امضاء                                                                                                                       -1

  

  امضاء                                                                                                                       -2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  موافقت محل اجراي طرح پایان نامه

  

  امضاء                                                               مسئول محل اجراي پایان نامه گینام و نام خانواد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد بررسی قـرار گرفـت و   ..................  در تاریخ.......................... جلسه شوراي گروه موضوع طرح پیشنهادي پایان نامه در 

  .به تصویب رسید

  

  ...........................مدیر گروه 

  

  ء امضا                                                       نام و نام خانوادگی                                            

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد بررسی ................... مورخ دامپزشکیتحصیالت تکمیلی دانشکده  و موضوع این پایان نامه در جلسه شوراي پژوهشی

  .قرار گرفت و به تصویب رسید

  

  دامپزشکی شکدهتحصیالت تکمیلی دان پژوهشی و تمعاون

  دکتر سعید حبیبیان دهکردي

  


