
 الگوی نگارش پایان نامه

 :تشتیة صفحات پایاى ًاهِ

 تذای پایاى ًاهِ قشاس هی گیشًذ.تصفحاتی کِ تذٍى ضواسُ تِ تشتیة صیش دس ا

 صفحه روی جلد )مطابق نمونه(: -1

 ًطاى هَسسِ )آسم هَسسِ( -1-1

 ًام هَسسِ -1-2

 سضتِ ٍ گشایص -1-3

 هَضَع -1-4

 استاد ساٌّوا -1-5

 استاد هطاٍس -1-6

 ًام داًطدَ -1-7

 )دفاع( هاُ ٍ سال داًص آهَختگی -1-8

 صفحِ تسن اهلل الشحوي الشحین )تِ ضکل سادُ صفحِ آسایی ضَد( -2

 صفحِ ػٌَاى ّواًٌذ سٍی خلذ  -3

 تؼْذ اصالت پایاى ًاهِ -4

 صفحِ تقذین )یک صفحِ اختیاسی( -5

 (صفحِ تقذیش ٍ تطکش )یک صفحِ اختیاسی -6

 کلوِ 300 چکیذُ فاسسی ضاهل ّذف، سٍش، ًتایح، ًتیدِ گیشی ٍ ٍاطگاى کلیذی دس یک صفحِ حذاکثش -7

 فْشست هطالة -8

فْشست هطالة ضاهل فْشست خذٍل ّا، ضکل ّا، هخفف ّا ٍ ًطاًِ ّا، ػٌاٍیي، فصل ّا، تخص ّا ٍ صیش تخص ّای ّش پایاى ًاهِ تا رکرش   -8-1

 ضًَذ.ضواسُ صفحِ اٍل ٍ ػٌَاى هشتَط هی آیذ ٍ دس فْشست هطالة، صفحِ ّای اٍلیِ پایاى ًاهِ )تقذیش، تقذین، چکیذُ ٍ ...( رکش ًوی 

 ػٌاٍیي فْشست هطالة تایذ ػیي ػٌاٍیي خَد هتي تاضذ. -8-2

 پس اص آًْا قشاس هی گیشًذ. "تَ سفتگی"دس فْشست هطالة ػٌاٍیي فشػی کِ صیش هدوَػِ ػٌاٍیي اصلی ّستٌذ تا  -8-3

 فْشست هطالة، خذٍل ّا، ضکل ّا، ػالهت ّا ٍ ًطاًِ ّا ٍ سایش فْشست ّا تا حشٍف اتدذ ضواسُ گزاسی هی ضًَذ. -8-4

 ػالئن ٍ ًطاًِ ّات فْشس -9

 فْشست ًوَداسّا، ػکس ّا ٍ ًقطِ ّا  -10

 فْشست خذاٍل -11

 هتي اصلی پایاى ًاهِ ضاهل : -12

 هقذهِ، هشٍسی تش هطالؼات -12-1

 هَاد ٍ سٍش ّا -12-2

 ًتایح -12-3

 تحث، ًتیدِ گیشی ٍ پیطٌْادّا -12-4

 فْشست هشاخغ -13

 هی ضًَذ.پیَست ّا دس صَستی کِ پایاى ًاهِ داسای چٌذ پیَست تاضذ تا حشٍف اتدذ اص یکذیگش خذا  -14

 ٍاطُ ًاهِ )دس صَست لضٍم( تِ صَست الفثای غیش فاسسی ٍ فاسسی تِ غیش فاسسی تٌظین هی ضًَذ. -15

 چکیذُ تِ صتاى اًگلیسی )هتي ٍ قالة تایذ هاًٌذ چکیذُ فاسسی تاضذ( -16

 صفحِ ػٌَاى اًگلیسی )هطاتق ًوًَِ( -17

 

 



 

 ًگاسش پایاى ًاهِ: ًحَُ 1یادآٍسی 

 ( استفادُ ضَد. 2003-2013ًسخِ  )ساصگاس تا Wordاص ًشم افضاس   -

 اص گزاضتي چاسچَب ٍ سایش تضییٌات دٍس هتي خَدداسی ضَد.  -

 ( Times New Roman  12) اًگلیسی  14قلن هتي: فاسسی ًاصًیي   -

 ( Times New Roman  9) اًگلیسی  10فاسسی ًاصًیي  :قلن پاًَیس   -

 ( Times New Roman   ،12Boldتیشُ ) اًگلیسی  14قلن ػٌَاى ّا: فاسسی ًاصًیي   -

 ساًتی هتش 5/2ساًتی هتش، حاضیِ  1ساًتی هتش، فاصلِ خطَط هشاخغ  5/1فاصلِ خطَط هتي   -

 تَخِ: دس ػٌَاى اًگلیسی هَضَع پایاى ًاهِ، حشٍف اٍل کلیِ کلوات ) تِ خض حشٍف اضافِ ٍ تؼشیف ( تِ صَست حشٍف تضسگ ًَضتِ ضَد.

 : ًحَُ ًگاسش هشاخغ2یادآٍسی 

 دسٍى هتي: ) تِ تشتیة سال ًَضتِ ضَد. اٍل هشاخغ فاسسی ٍ تؼذ اًگلیسی دسج ضَد(هشاخغ 

 هشاخغ دسٍى خولِ: -الف

 ( ....2010ٍ ّوکاساى ) Jones(، 1388........ اهیٌی ٍ ّوکاساى )

 هشاخغ اًتْای خولِ: -ب

 ؛ ....(. 1386؛ طالثی، 1390........ )ػلیپَس ٍ ّوکاساى، 

( .......Chirat and Morta , 1988 ; Lachenal et al., 2005   .) 

 هشاخغ پایاى هتي: هشاخغ تِ تشتیة الفثایی )ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ اٍل( فْشست ضًَذ. -ج

 کتاب تألیفی:

 ًام خاًَادگی ًگاسًذُ حشف اٍل ًام.، سال اًتطاس. ػٌَاى کتاب. اًتطاسات، ضواسُ خلذ، ًَتت چاج، تؼذاد صفحات.

 ظ. 360. هٌْذسی دسیا، اًتطاسات آتی آسا، 1390اًضاًپَس ش.،  -

- Hmingway E.S., Julian R.,Bajpai K.L., 2008. Pulp Bleaching, 2nd Edition, Tappi Press, 750 p. 

 کتاب تشخوِ ضذُ:

اًتطراسات، ضرواسُ خلرذ، ضرواسُ چراج، تؼرذاد       ًَادگی ًگاسًذُ حشف اٍل ًام.، سال اًتطاس. ػٌَاى کتاب. ًام خاًَادگی حشف اٍل ًام هتشخن )هترشخویي(،  اًام خ

 صفحات.

 ظ. 345طاسات ضفق، . َّاضٌاسی، تشخوِ: ػلیوشداًی س.ع.، هْذی پَس د.، اًت1389اسوَک سی. آس.،  -

 هقالِ چاج ضذُ دس هدلِ:

 حات.ًام خاًَادگی ًگاسًذُ حشف اٍل ًام.، سال اًتطاس. ػٌَاى هقالِ، ًام هدلِ، ضواسگاى خلذ )ضواسُ هدلذ(: صف

 .51-41(: 2) 25. تشسسی خَاهغ گیاّی تخص هشکضی هٌطقِ حفاظت ضذُ سفیذ کَُ، هدلِ هٌاتغ طثیؼی ایشاى، 1388هشادی ى.، افتخاسی ط.،  -

- Gellerstedt P., Pranda J., Lindeors I.QW., 2011. Cellulose and It,s Derivatives, Journal of Wood Chemistry and 

Technology, 50 (1): 97-107. 

 هقالِ اسائِ ضذُ دس کٌفشاًس:

 اسی، صفحات هقالِ.ًام خاًَادگی ًگاسًذُ حشف اٍل ًام.، سال اًتطاس. ػٌَاى هقالِ، دس : )هدوَػِ هقاالت( ًام کٌفشاًس، ضْش تشگضاسی کٌفشاًس، تاسیخ تشگض

. تشسسی آلَدگی صَتی دس ایشاى ٍ دٍسًوای آى دس آیٌذُ، دس هدوَػِ هقاالت دٍهیي سویٌاس هلی اًدوي هتخصصاى هحیط 1389ف.، هحوذی ا.، هیش حیذسی   -

 .24-18: 1389اسفٌذ  27-26صیست ایشاى، تْشاى، 

َح فطشدُ هدوَػِ هقراالت دٍهریي سرویٌاس هلری اًدوري      . تشسسی آلَدگی صَتی دس ایشاى ٍ دٍسًوای آى دس آیٌذُ، دس  ل1389هیش حیذسی ف.، هحوذی ا.، ص  -

 ظ. 6:  1389اسفٌذ  27-26هتخصصاى هحیط صیست ایشاى، تْشاى، 

. تشسسی آلَدگی صَتی دس ایرشاى ٍ دٍسًورای آى دس آیٌرذُ، دس هدوَػرِ  چکیرذُ هقراالت دٍهریي سرویٌاس هلری اًدوري           1389هیش حیذسی ف.، هحوذی ا.،   -

 .171: 1389اسفٌذ  27-26تْشاى،  هتخصصاى هحیط صیست ایشاى،

- Brogdon B., Richard S.D., Marlin N., 2010. On the Bleachability of Kraft Pulps. In: Proceeding of European Workshop 

on Lignocellulosics and pulp, Helsinki, August 25-29, 2010: 230-236. 
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