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  راهنما و مشاور داناتاس دانشجو و اطالعات مربوط به: سمت اولق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :مشخصات كامل دانشجوي دوره كارشناسي ارشد - 1
    :نام خانوادگي                :نام

  : محل تولد          :شماره شناسنامه
   :شماره دانشجويي          :رشته تحصيلي

  : آدرس
  :تلفن همراه           :تماس ثابت تلفن

  :(E-mail)پست الكترونيكي 
  

 

 :راهنما استادان/ اطالعات مربوط به استاد - 2
  :محل خدمت          :نام و نام خانوادگي

  :رتبه دانشگاهي        :آخرين مدرك تحصيلي
  :آدرس و تلفن تماس

  

 :استادان مشاور/ اطالعات مربوط به استاد - 3
  :محل خدمت          :نام و نام خانوادگي 

  :رتبه دانشگاهي        :آخرين مدرك تحصيلي
  :آدرس و تلفن تماس

  
كامل  رزومه ،ندك بار با دانشكده همكاري مي اولينمشاور براي  نما و يااستاد راه كه در صورتي: تذكر

  .به پيوست ارائه شود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اطالعات مربوط به پايان نامه: قسمت دوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عنوان پايان نامه  -4
  به فارسي )الف

  
  انگليسيبه  )ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نوع تحقيق - 5

  □تئوري، آزمايشگاهي و ميداني    □ تئوري و آزمايشگاهي    □ تئوري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :)ن مسئلهطرح موضوع، منابع كليدي و بيا(ه پايان نامشرح مختصر طرح   -6
  )شودپيوست آورده  درالزم است  طرح پيشنهادي خصوصتوضيحات كلي در : تذكر(

  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )و دستاوردهاي آنهاكارهاي انجام شده قبلي ( پيشينه تحقيق -7

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اهداف/ هدف  - 8
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  كارو مراحل انجام روش  - 9

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فهرست منابع -10
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   هزينه - پيش بيني تقريبي زمان -11

  

 ها هزينهريز جدول  -12

 
   ريال      : هزينه كل

  .طريق دانشكده قابل انجام استها فقط تا سقف مصوب از  تامين هزينه: توضيح
  
  
  

  هزينه
  زمان بر حسب ماه

  رديف  مراحل
12  11  10  9  8  7 6 5 4 3 2 1 

               
                 

               
               
               
               
               

 مبلغ كل قيمت واحد تعداد مورد هزينه رديف
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تعهد       دانشجوي رشته       اينجانب  -13
از زمان تصويب طرح پيشنهادي به صورت تمام وقت در دانشكده كه  يمنما مي

بندي زير نظر استاد  جدول زمانبا حضور داشته و نسبت به انجام مراحل مطابق 
  .راهنما فعاليت نمايم

  :تاريخ و امضاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  راهنما و مشاور استادانتاييد  -14
  راهنما  استادان/ دستاا :الف

  :و امضاء تاريخ            :نام خانوادگي و نام  

  :و امضاء تاريخ            :نام خانوادگي و نام  

  

   مشاور استادان/ دستاا :ب
  :و امضاء تاريخ            :نام خانوادگي و نام  

  :و امضاء تاريخ            :خانوادگينام  و نام  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفاده تسهيالت و امكانات  برنامه كار و اظلحآموزشي از گروه  مديرموافقت  -15
  گروه

  :و امضاء تاريخ            :ينام خانوادگ و نام  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زمين ون آموزشي دانشكده علوممعا اييدت - 16
  :و امضاء تاريخ            :نام خانوادگي و نام  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده علوم زمين تاييد -17
 ........................ جلسه مورخ ........................ در بند ،نامه كارشناسي ارشد اين طرح پيشنهادي پايان 

  .قرار گرفت صويبتمورد  لوم زمينعيالت تكميلي دانشكده شوراي تحص ............................ شماره
  زمين رئيس دانشكده علوم

 :و امضاء تاريخ            :نام خانوادگي و نام
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  پيوست

، موقعيت جغرافيايي و با توجه به اينكه امكان ارائه توضيحات مشروح و مواردي مانند توضيحات مقدماتي - 1تذكر

تشريح مطالعاتي،  مبسوط مسئله، پيشينهمبسوط شرح  شناسي منطقه، راههاي ارتباطي، وضعيت آب و هوايي، زمين
طرح پايان نامه وجود ندارد،  قبلهاي آزمايشگاهي در قسمت  كار يا در مواردي معرفي مدلترتيب و مراحل  و فاهدا

  .پيوست ارائه شوداين رح پايان نامه كامال روشن گردد، در اي كه ط اين موارد الزم است به گونه

  .جغرافيايي، راهنما و مقياس همراه با ذكر منبع باشندها بايد خوانا، داراي مختصات  كليه نقشه -2تذكر 

  . تيترهاي مشابه با قسمت دوم طرح پايان نامه، بايد موارد به صورت مشروح ارائه شود رد - 3تذكر 

  .ان بخش پيوست الزم است، ليست منابع مربوط به اين بخش نيز همانند بخش قبل ارائه گردددر پاي -4تذكر 
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  نكات نگارشي
  كارشناسي ارشد پايان نامه طرحجدول قلم و فونت 

  نوشته
  انگليسي فارسي

  اندازه  فونت اندازه فونت
 B Nazanin (Bold)16 Times New Roman (Bold) 14  عنوان

 B Nazanin (Bold) 14 Times New Roman (Bold) 12  اصلي  تيتر

 B Nazanin (Italic) 12 Times New Roman (Italic) 10  فرعي  تيتر

 B Nazanin 12 Times New Roman 10  اصلي متن

 B Nazanin 11 Times New Roman 10 زيرنويس شكل و جداول

 B Nazanin 11 Times New Roman  10  ارقام جداول

 B Nazanin 12 Times New Roman  11  منابع

 B Nazanin  10 Times New Roman  10  زيرنويس

 1.5  فاصله خطوط
 2.5، چپ cm 2.5، پايين cm 2.5: باال: ها حاشيه

cm3.5، راست cm:  

 

  نحوه نگارش منابع
  .منابع ذكر شود فهرستهمه منابع به كار رفته در متن بايد در 

و  محمدي(يا  )1389محمدي و علوي، (، )1392، محمدي(نمونه مطابق و به فارسي  -منابع فارسي
  )1391همكاران، 

 يا (Mohammadi and Alavi, 2004)، (Mohammadi, 1995) مطابق نمونه و به انگليسي -منابع انگليسي

)Mohammadi et al., 2014(    
  .استفاده شود" ؛ "بين چند منبع در يك پرانتز از عالمت 

حققي در ابتداي جمله آورده شود، نام فرد به زبان فارسي و نام به همراه سال در صورتي كه نام م
و يا محمدي ... معتقد است  (Martin, 2013)به عنوان مثال مارتين . انتشار به انگليسي آورده شود

  ...معتقد است ) 1375(
  دچينش شو و سال انتشار منابع فارسي و انگليسي به طور جداگانه به صورت الفبائي

 (Alphabetic sort).  
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   عمل شود هاي زير نگارش منابع مطابق نمونه در

  كتاب
  .ص 520 .انتشارات سازمان زمين شناسي كشور، تهران .زمين شناسي ايران .)1383( ،.آقانباتي، ع

Passchier, C.W., Troaw, R.A.J., (2005). Micro tectonics. Springer, Berlin, Heidelberg, New 
York. 366 p  

  رساله
  .معلم تهران تيدانشگاه ترب يرساله دكتر .سنگهاي دگرگوني همدان يپترولوژ). 1382(، .بـهاري فر، ع

  نقشه
 نزمي سازمان انتشارات گهر گل 1:100000 يشناس نينقشه زم ). 1997(، .، سراج، م.، روان، ج.ا ،ي، اشراق.م ،اي سبزه

  .كشور يشناس

  مقاله
گهر  هاي همراه در كانسار آهن گل ارزيابي منشاء مگنتيت و سولفيد ).1389(، .، قلمقاش، ج.اد، ح، ميرنژ.راد، ي بياتي

 - 139: 87، شماره 20فصلنامه علوم زمين، سال  .هاي ايزوتوپ اكسيژن و گوگرد با استفاده از داده) سيرجان(
 .ص 146

Groves, D.I., Goldfarb, R.J., Robert, F., Hart, C.J.R., (2003). Gold deposits in metamorphic 
belts: overview of current understanding, outstanding problems, future research, and 
exploration significance. Economic. Geology. 98, 1–29 p. 

  فصل كتاب
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