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وحًٌ تُيٍ ي تدييه پايان وامٍ
يكي اص ّذفّاي اكلي ًگاسؽ خاياى ًاهِ /خشٍطُ آؿٌا ًوَدى داًـجَياى تا فشايٌذ خظٍّؾّاي زخللي
دس سؿسِ هشتَطِ اػر .دس ايي هجوَػِ ًحَُ زْيِ ٍ زذٍيي خاياى ًاهِ /خشٍطُ تِ هٌظَس اػسفادُ داًـجَياى
دٍسُّاي كاسؿٌاػي (ليؼاًغ) دسج ؿذُ اػر .لزا اًسظاس هيسٍد داًـجَياى گشاهي تا كوك اػساد ساٌّوا ضوي
سػاير ايي چاسچَب ًؼثر تِ زذٍيي آى اقذام ًوايٌذ.
وكات ي مًازد کلی
ًحَُ تٌظين پاياى ًاهِ /پشٍطُ تشاساس ًظن صيش اًجام پزيشد (تشتية آًْا):
 طشح سٍي جلذ (كفحِ ػٌَاى) هطاتق خيَػر
 كفحِ تؼن ا...
 كفحِ زقذين (دس كَسذ زوايل خظٍّـگش)
 كفحِ ػداػگضاسي (دس كَسذ زوايل خظٍّـگش)
 چكيذُ (حاٍي تياى هَضَع ،اّذاف ،سٍؽ زحقيق ٍ ًسيجِ ٍ كليذ ٍاطُّا( حذاكثش دس يك كفحِ
 فْشػر هطالة (ؿاهل ػٌاٍيي فللّا ،زيسشّاي اكلي ٍ ػٌاٍيي خيَػرّا)
 فْشػر جذاٍلً ،وَداسّا ،اؿكال ٍ ػالئن
 هقذهِ
 هسي اكلي خاياى ًاهِ
 خيَػرّا (دس كَسذ ًياص)
 فْشػر هٌاتغ ٍ هآخز

ضيًٌ وگازش
ًگاسش پاياى ًاهِ /پشٍطُ تايذ هطاتق سٍش تؼييي ضذُ صيش غَست پزيشد:
 -1زواهي هطالة تا تشًاهِ  ٍ Word 2010يا تاالزش حشٍفچيٌي ؿَد .دس سؿسِّاي فيضيك ٍ سياضي اػسفادُ
اص  Texتالهاًغ اػر.
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 -2كاغز هسي اص ًَع  )21 × 29/5( A4تاؿذ.
 -3ؿواسُ كفحاذ فشػي تا حشٍف اتجذ (الف ،ب ،ج  ٍ )...كفحاذ اكلي تا اػذاد  ... ٍ 3 ،2 ،1هيتاؿذ
كِ تايذ  1ػاًسي هسش تاالزش اص اًسْاي كفحِ ٍ كاهالً دس ٍػط كفحِ قشاس گيشد.
 -4هسي خاياى ًاهِ /خشٍطُ تا قلن ٍ فًَر  ٍ B Lotus 14ػٌَاىّاي اكلي تا  B Lotus 16خُش سًگ
( ٍ )Boldػٌَاىّاي فشػي تا  B Lotus 14خُش سًگ ( )Boldزايح ؿَد .فاكلِ تيي ػطشّاي هسي
 1/15ػاًسي هسش تاؿذ .فاكلِ اص حاؿيِ ػور ساػر ٍ چح  3ػاًسي هسش ،فاكلِ تاال ٍ خاييي كفحِ ًيض
 3ػاًسي هسش تاؿذ.
 -5كلواذ ٍ اكطالحاذ اًگليؼي دس هسي تا قلن ٍ فًَر  Times New Roman 12زايح ؿَد.
 -6هؼادل اًگليؼي ٍاطُّاي زخللي ٍ اػاهي الزيي كِ تشاي اٍليي تاس دس هسي خاياى ًاهِ /خشٍطُ تِ كاس
هيسٍد تِ كَسذ صيشًَيغ (فَذ ًر) دس كفحِ هشتَطِ دسج ؿَد .اص دسج ٍاطُّاي اًگليؼي دسٍى
هسي خشّيض ؿَد.
 -7صيشًَيغّا ،صيش يك خط خش سًگ تا دٍ اًذاصُ سيضزش اص هسي ًَؿسِ ؿَد .صيش ًَيغ ّش كفحِ اص يك
ؿواسُ گزاسي ؿَد .صيش ًَيغ كلواذ فاسػي اص ساػر تِ چح ٍ صيش ًَيغ كلواذ الزيي اص چح تِ
ساػر ًگاسؽ ؿَد.

تًضيحات
 -1كفحِ زقذين :دس كَسذ زوايل داًـجَ هيزَاًذ خاياى ًاهِ خَد سا تِ ؿخليسي يا ؿخليرّايي (خذس،
هادس ٍ هاًٌذ آى) زقذين ًوايذ.
 -2كفحِ زـكش ٍ قذسداًي :ػثاسزؼر اص قذسداًي ٍ زـكش اص كليِ كؼاًي كِ داًـجَ سا دس ساُ سػيذى تِ
ّذف ياسي ًوَدُاًذ.
 -3چكيذُ :ؿاهل تياى هَضَع خاياى ًاهِ /خشٍطُّ ،ذف ،سٍؽ زحقيق ٍ يافسِّا ٍ ٍاطگاى كليذي خظٍّؾ
هيتاؿذ .چكيذُ تايذ تيي  250-300كلوِ تاؿذ ٍ اص يك كفحِ ًثايذ تيـسش ؿَد.
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 -4فْشػر هطالة :دس فْشػر هطالة كفحاذ اٍليِ خاياى ًاهِ (زقذين ،ػداػگضاسي ٍ ،هاًٌذ آى) ركش
ًويؿَد .فْشػر هطالة ؿاهل ػٌاٍيي چكيذُ ،هقذهِ ،فللّا ،زيسشّاي اكلي ٍ خيَػرّا ّوشاُ تا
ؿواسُ كفحِ هشتَطِ اػر.
 -5هسي خاياى ًاهِ :هسي ّش خاياى ًاهِ /خشٍطُ ؿاهل چٌذيي فلل ٍ ّش فلل ،ؿاهل چٌذيي صيش فلل
خَاّذ تَدّ .ش فلل تا يك هقذهِ كَزاُ آغاص هيؿَد ٍ هقذهِ ،كلياذ هشتَط تِ هحسَاي فلل سا
تاصگَ هيكٌذ.
تَجِ :اتتذای ّش پاساگشاف داخل هتي ،تِ هيضاى  5کاساکتش تايذ تَسفتگی داضتِ تاضذ.
الف -هقذهِ
قثل اص ؿشٍع هسي يك هقذهِ كلي ؿاهل تياى هَضَع ،ضشٍسذ ٍ اّذاف آٍسدُ ؿَد.
ب -فػلّا
هطالة هخسلف خاياى ًاهِ /خشٍطُ دس فلَل جذاگاًِ تشحؼة اٍلَير ٍ اّوير طشح هثاحث تِ زشزية
ػاصهاًذّي هيؿَد .تِ هٌظَس ايجاد ّواٌّگي ٍ ّوگًَي تيـسش ،فلل تٌذي تِ ؿشح صيش اًجام خزيشد:
فػل اٍل؛ كلياذ زحقيق (ؿاهل طشح زحقيق)
فػل دٍم؛ هثاًي ًظشي ٍ خيـيٌِ زحقيق (ادتياذ زحقيق)
فػل سَم؛ سٍؽ زحقيق
فػل چْاسم؛ يافسِّاي زحقيق (ؿاهل يافسِّاي زَكيفي ٍ آصهَى فشضيِ /فشضياذ)
فػل پٌجن؛ جوغ تٌذي ٍ ًسيجِگيشي ٍ اسائِ خيـٌْاداذ
پيَستّا :دس كَسذ ضشٍسذ دادُّاي حجين ٍ تشًاهِّاي ًشم افضاسي دس خيَػر خاياى ًاهِ /خشٍطُ آٍسدُ
ؿًَذ.
تَجِ :دس هَاسد خاظ دس تشخی اص سضتِّا (آهاس ٍ سياضی ٍ  ) ...تا ًظش گشٍُ هشتَطِ ،ػٌَاى ٍ تؼذاد
فػلّای پاياى ًاهِ /پشٍطُ هیتَاًذ تغييش ًوايذ.
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ضيًٌ ضمازٌ گرازي :كفحِّاي داخل جلذ ٍ تؼن ا  ...ؿواسُ گزاسي ًويؿَد .كفحِّاي تؼذي (فْشػر
هطالة) تا حشٍف اتجذ ؿواسُ گزاسي هيؿَد ٍ ؿواسُ گزاسي تا ػذد اص چكيذُ زا اًسْاي خاياى ًاهِ /خشٍطُ
اداهِ خَاّذ داؿر.
 ضواسُ گزاسی ػٌاٍيي :هَضَعّاي اكلي خاياى ًاهِ /خشٍطُ تِ چٌذ فلل ٍ ّش فلل ًيض هوكي اػر تِ چٌذصيشفلل زقؼين ؿَد .فللّا تا يك ؿواسُ ٍ ّش يك اص صيش فللّا تا دٍ ؿواسُ كِ تا خط فاكلِ اص يكذيگش
جذا ؿذُ اًذ هـخق هيؿَد .ػذد ػور ساػر تياًگش ؿواسُ فلل ٍ ػذد ػور چح ؿواسُ زشزية صيش
فلل هَسد ًظشاػر .دس كَسزي كِ ّش صيشفلل داساي زيسشّاي فشػي تاؿذ ،ؿواسُ زيسشّاي فشػي دسػور
چح ػذد قشاس هي گيشد .هثالً  1-3-4يؼٌي اٍليي زيسش فشػي اص صيشفلل ػَم فلل چْاسم.
 ضواسُ گزاسی جذاٍل ،اضكال ،ػالئن ،سٍاتط ٍ فشهَلّاّ :ش يك اص جذاٍل ،ساتطِ يا فشهَل ٍ هاًٌذ آى،هطاتق سٍال قثلي هـخق هيؿَد .ػذد ػور ساػر ؿواسُ فلل ٍ ػذد ػور چح ًـاًگش زشزية ساتطِ دس
ّش فلل هيتاؿذ هثال ساتطِ چْاسم دس فلل ػَم تِ كَسذ (ً )4-3ـاى دادُ هيؿَد.

تَجِ :ػٌاٍيي جذاٍل دس تاالی آى ٍ ػٌاٍيي ًوَداسّا ،ضكلّا ٍ ًقطِّا دس صيش آًْا ٍ اًذاصُ ٍ قلن آًْا
تػَست ً B Lotus 12گاسش گشدد.
 -ضواسُ گزاسی پيَستّا :خيَػرّا تا اػسفادُ اص اػذاد ؿواسُ گزاسي ؿَد.
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مىابع
دس ايي قؼور ًَيؼٌذُ (خظٍّـگش) تايذ فْشػسي اص هٌاتغ ٍ اسجاػاذ هَسد اػسفادُ دس هسي خاياى ًاهِ /خشٍطُ
هاًٌذ (كساب ،هقالِ ،خاياى ًاهِ ٍ  ) ...سا اسائِ ًوايذ.
الفً -حَُ اسجاع هٌاتغ دس هتي
 چٌاى چِ ًام ًَيؼٌذُاي كِ تِ هطلة اٍ اػسٌاد هيؿَد ،اتسذاي جولِ (خاساگشاف) آٍسدُ ؿَد ،جلَي ًامخاًَادگي اٍ ،ػال اًسـاس اثش سا داخل خشاًسض تايذ ركش كشد.
هثال :صاسػي ( )1393دس زحقيقي تا ػٌَاى . ...
 چٌاى چِ ًام ًَيؼٌذُاي كِ تِ هطلة اٍ اػسٌاد هيؿَد ،اًسْاي جولِ (خاساگشاف) آٍسدُ ؿَد ،تايذ ًامخاًَادگي ٍ ػال اًسـاس اثش سا داخل خشاًسض ركش كشد .زَجِ كٌيذ دس ايي هَسد ،تايذ تيي ًام خاًَادگي
ًَيؼٌذُ ٍ ػال اًسـاس اثش ،ػالهر ٍيشگَل قشاس دادُ ؿَد .هاًٌذ( :حؼيٌي)1389 ،
 دس كَسزي كِ ًَيؼٌذگاى هٌثغ هَسد ًظش دٍ ًفش تاؿٌذً ،ام خاًَادگي ّش دٍ ًَيؼٌذُ ٍ ػال اًسـاس اثشركش هي ؿَد .هاًٌذ :هحوذي ٍ حؼيٌي ( )1389؛ (هحوذي ٍ حؼيٌي)1389 ،
 دس كَسزي كِ ًَيؼٌذگاى هٌثغ هَسد ًظش تيؾ اص دٍ ًفش تاؿٌذ ،تؼذ اص ًام خاًَادگي ًَيؼٌذُ اٍل " ٍّوكاساى " ركش هي ؿَد .هاًٌذ :هحوذي ٍ ّوكاساى ( )1389؛ (هحوذي ٍ ّوكاساى)1389 ،
تَجِ :تشای اسجاعدّی اغطالحات ٍ اساهی التيي دس هتي پاياى ًاهِ /پشٍطُ الصم است هشاجغ التيي تا
تلفظ فاسسی ًَضتِ ضذُ ٍ ًوًَِّای التيي آًْا تِ غَست صيشًَيس دس ّواى غفحِ آٍسدُ ضًَذ.
بً -گاسش فْشست هٌاتغ
تؼذ اص ًسيجِگيشي ٍ خيـٌْاداذ ،فْشػر هٌاتغ (اتسذا هٌاتغ فاسػي ،آًگاُ هٌاتغ غيشفاسػي) تِ زشزية حشٍف
الفثاي فاسػي ٍ غيشفاسػي تِ كَسذ صيش ًَؿسِ هيؿَد:
 ػش زيسش هٌاتغ فاسسی تا قلن ٍ فًَر ) ٍ B Lotus 14 (Boldهسي هٌاتغ فاسػي تا قلن B Lotus 14ًَؿسِ ؿَد.
 -ػش زيسش هٌاتغ غيشفاسسی تا قلن ٍ فًَر ) ٍ B Lotus 14 (Boldهسي هٌاتغ غيشفاسػي تا قلن Times

ًَ New Roman 12ؿسِ ؿَد.
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ومًوٍ َايی اش ضيًٌ وگازش فُسست مىابع
 مىابع فازسی
الفً -حَُ ًگاسش کتاب تِ ػٌَاى هشجغ
ًام خاًَادگي ًَيؼٌذًُ ،ام ًَيؼٌذُ ،زاسيخ اًسـاس ،ػٌَاى كاهل كساب ،ؿواسُ جلذ ،ؿواسُ چاج ،ؿْش هحل
ًـشً ،ام ًاؿش ،زؼذاد كل كفحاذ.
تَجِ :دس غَستی کِ کتاب تشجوِ تاضذ ،تؼذ اص ػٌَاى کتاب ًام هتشجن (هتشجواى) رکش ضَد.
اسدكاًي ،هحوذسضا ( )1383اکَلَطی ،چاج خٌجن ،زْشاى :اًسـاساذ داًـگاُ زْشاى 340 ،ف.
اُسزكا ،آس .اى )1950( .هَاد تٌظينکٌٌذُ سضذ گياّی( ،زشجوِ :فسحي ،قذسذالِ ٍ اػواػيل خَس ،تْشٍص)،
چاج ػَم ،هـْذ :اًسـاساذ جْاد داًـگاّي هـْذ 288 ،ف.
بً -حَُ ًگاسش هقالِ ػلوی (هجالت ٍ ّوايصّا) تِ ػٌَاى هشجغ
ًام خاًَادگي ًَيؼٌذًُ ،ام ًَيؼٌذُ ،زاسيخ اًسـاس ،ػٌَاى هقالِ ،ػٌَاى كاهل هجلِ يا ّوايؾ ،ؿواسُ جلذ،
ؿواسُ هجلِ ،ؿواسُ اٍليي ٍ آخشيي كفحِ هقالِ.
ًَسياًي ،حؼي ( )1392اثش تٌص کوثَد آب تش ػولكشد ٍ اجضای ػولكشد داًِ هاش ()Vigna radiate L.

دس تشاکنّای هختلف کاضت ،فللٌاهِ فيضيَلَطي گياّاى صساػي ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ اَّاص ،جلذ
 ،5ؿواسُ  ،18ف .35-47
حثيةصادُ ،يؼقَب ،هاهقاًي ،سضا ٍ كاؿاًي ،ػلي ( )1381تشسسی خػَغيات هشفَلَطيک ،ػولكشد ٍ
اجضای ػولكشد سِ طًَتيپ هاش دس چْاس تشاکن هتفاٍت کاضت دس ضشايط آب ٍ َّايی اَّاص،
هجوَػِ چكيذُ هقاالذ ّفسويي كٌگشُ ػلَم صساػر ٍ اكالح ًثازاذ ايشاى ،هؤػؼِ اكالح ٍ زْيِ ًْال ٍ
تزس كشج 4 ،زا  6ؿْشيَس ،ف .374
جً -حَُ ًگاسش پاياى ًاهِ تِ ػٌَاى هشجغ
ًام خاًَادگي ًَيؼٌذًُ ،ام ًَيؼٌذُ ،زاسيخ اًسـاس ،ػٌَاى خاياى ًاهِ ،ػٌَاى هقطغ خاياى ًاهًِ ،ام داًـگاُ هحل
اسائِ خاياى ًاهِ.
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زويٌي ،ػليشضا ( )1391تشسسی اثش دٍسآتياسی ٍ تشاکن تَتِ تش ضاخعّای سضذ ،ػولكشد ٍ اجضای
ػولكشد هاش دس ضوال خَصستاى ،خاياى ًاهِ كاسؿٌاػي اسؿذ صساػر ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ دصفَل.
دً -حَُ ًگاسش سايتّای ايٌتشًتی تِ ػٌَاى هشجغ
هٌاتغ هَسد اػسفادُ اص ػايرّاي هؼسثش ايٌسشًسي تِ كَسذ صيش ًگاسؽ ؿَد:
ؿثكِ اطالع سػاًي گٌذم ايشاى ( )1371گٌذم ًقطِ ثقل ضايؼات هلی ،تخؾ اخثاس گٌذم ايشاى.
قاتل دػسشع دس ٍب ػايرhttp://www.iranwheat.ir :

 مىابع غيسفازسی
تشاي ًَؿسي فْشػر هٌاتغ غيشفاسػي تِ كَسذ صيش ػول كٌيذ:
Sykuta, M.E and Cook, M. (2001) A new institutional economics approach to contracts
and cooperatives, American Journal of agricultural Economics, Vol. 83, No. 5, pp. 12731279.
Eack, H.V. (1996) Effect of water deficit on yield and yield components and water use
efficiency of irrigated corn, Agronomy journal, Vol. 78, No. 3, pp. 1083- 1089.

تَجِ :ػٌَاى کتاب ،هقالِ ٍ پاياى ًاهِ دس فْشست هٌاتغ تايذ تِ غَست پُش سًگ (ً )Boldگاسش ضَد.
ًكتِ :چٌاًچِ اص يک ًَيسٌذُ چٌذ هٌثغ هَسد استفادُ قشاس گيشد ،تشتية اسائِ آًْا تش حسة سال اًتطاس اص
قذين تِ جذيذ دس فْشست هٌاتغ ًگاسش گشدد.

تًصيٍ َا
 -1ؿايؼسِ اػر خاياى ًاهِ /خشٍطُ حاٍي ًَآٍسيّاي داًـجَ تَدُ ٍ حسي االهكاى اص اسائِ هطالة زكشاسي
خشّيض ؿَد.
 -2خاياى ًاهِ /خشٍطُ تِ صتاى فاسػي ٍ اهالي ٍاطُّا هطاتق هلَتاذ فشٌّگؼساى صتاى ٍادب فاسػي تاؿذ.
 -3كفحِّاي خاياى ًاهِ يك سٍ تاؿذ.
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داوطگاٌ پيام وًز
مسکص دشفًل
پايان وامٍ /پسيضٌ
بساي دزيافت مدزك کازضىاسی
زضتٍ) .....................گسايص(.....................

عىًان پايان وامٍ /پسيضٌ
وام کامل وًيسىدٌ (بدين ذکس عىاييىی چًن وگازودٌ ،داوطجً ي غيسٌ)

استاد زاَىما:
فصل ي سال
تزکش :دقت ضَد ػٌَاى پاياى ًاهِ /پشٍطُ تا قلن ٍ فًَت  B Titr 20دسج ضَد ٍ تقيِ ػٌاٍيي تا B Titr 16

ٍ ّوگی ٍسط چيي تاضٌذ.
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