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مقدمه:

هـاي  هاي کارشناسی ارشد براسـاس دسـتورالعمل و بخشـنامه   نامههر چند پایان
شـود، بـا اینحـال بـه منظـور ایجـاد       ت تنظیم میمربوط بصورت مناسب و یکنواخ

کـه  هماهنگی بیشتر و همچنین استفاده از پیشنهادات مفید تعدادي از اساتید محتـرم  
-نامه واصل شده است، این دستورالعمل که براي تنظیم پایـان در زمینه تدوین پایان

ـ     نامه رم هاي کارشناسی ارشد تهیه شده اسـت از مسـئولین پـژوهش و مـدیران محت
ها و اساتید محترم راهنما و مشاوران انتظار دارد، نظارت کافی در رعایت مفاد گروه

آن توسط دانشجویان محترم اعمال نمایند

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
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کلیات
ان، یعنی فراهم آوردن تناسب و ربط طبیعی مفاهیم نامه ضرورتاً الزم است ضمن رعایت وحدت عنوبه منظور سهولت مطالعه پایان

گذاري رعایت شده و از بـه کـار بـردن    و معانی مورد بحث در نوشتار با یکدیگر، در کلیه صفحات نکات دستوري و قواعد نشانه
ددي راد از آن معانی متعهایی مثل نام و نام خانوادگی افراد یا کلماتی که افبیگانه خودداري شود و چنانچه واژههاي دشوار وواژه

گـذاري و معـادل   بایسـت روي آن واژه یـا نـام خـارجی بـا نمـاد اعـداد شـماره        شود، حتماً مینمایند، به کار برده میرا استنباط می
انگلیسی آن در ذیل همان صفحه بصورت زیر نویس ذکر شود. 

نوع تایپاندازه کاغذ و
تایپ گردد.2003ترجیحاً Wordنامه با برنامه متن پایان.1
) باشد.21×5/29(A٤کاغذ متن در اندازه .2
باشد.3و 5/3، 5/2، 5/3حاشیه راست، چپ، باال، پائین به ترتیب برابر .3
هاي زیر استفاده شود:نامه از قلمهاي مختلف پایانبراي تایپ بخش.4

اندازهنوع قلمنوع متن 
متن فارسی

تیترهاي اصلی
تیترهاي فرعی

فارسیعنوان چکیده
متن چکیده فارسی

عنوان چکیده انگلیسی
متن چکیده انگلیسی

فهرست مراجع فارسی / عربی
فهرست مراجع انگلیسی

دریک صفحه کامل))هافصل((شروع 

B Lotus

B Zar Bold

B Zar Bold

B Zar Bold

B Lotus

Times New Roman Bold

Times New Roman

B Lotus

Times New Roman

B Zar Bold

14
16
13
16
14
16
14
14
12
40

رنگ جلدنوع جنس و

شود.ًمطالب نمونه مندرج در صفحه روي جلد زرکوب میباشد که عینانامه از نوع گالینگور میجلد پایان.1
باشد.میايکارشناسی ارشد سورمههاي نامهرنگ جلد پایان.2
مشخصات زیر:باتعداد چهارحلقه سی دي.3
Office(ترجیحاWordًوpdfدوفایل-1 دریک فولدراز کل پایان نامه)2003
دریک فولدر14سایزTimes New Romanکل متن تبدیل به قلم Wordو pdfدوفایل -2
Wordوpdfدوفایلدر یک فولدرفرم ((ب)) -3

Wordوpdfدوفایلدر یک فولدرفرم ساختار-4

فولدردریکpower pointصورت داشتن فایل-5
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Wordوpdfدوفایلفرم کتابخانه دریک فولدر-6

نامگذاري فایل ها وفولدرها باید به زبان باشد.(براساس مشخصات آخردستورالعمل نگارش) دار و لیبل داربصورت قابها CD:مهمتذکر

.مشاورجلدها اضافه گردددرغیراینصورت به تعداد،پایان نامه درصورتیکه یک مشاورداشته باشد چهارجلد. انگلیسی باشد

درپایان نامه گذاشتن نامه منشوراخالق پژوهش بعدازصفحه سپاسگزاري الزامی است.

تسلسل مطالب و صفحات
طرح روي جلد.1
بسم اهللا الرحمن الرحیم.2
صفحه عنوان(عیناً مطابق طرح روي جلد).3
(عیناً مطابق طرح پشت جلد)صفحه عنوان انگلیسی.4
تقدیم به.5
سپاسگزاري.6
ر اخالق پژوهشمنشو.7
صورتجلسه دفاع با نمره ثبت شده و به تأیید اعضاء رسیده باشد.8
نامههاي تعهد دانشجو واساتید راهنما و مشاور در قبال نتایج حاصل از پایانفرم.9

ها)(بشرح آلبوم نمونهفهرست مطالب.10
(درصورت نیاز)هافهرست جدول.11
(درصورت نیاز)فهرست نمودارها.12
ورت نیاز)(درصهافهرست شکل.13
(درصورت نیاز)هافهرست نقشه.14
کلمه ترجیحاً یک صفحه)250چکیده (حداکثر .15
مقدمه.16
نامهفصول پایان.17
هاگیري و پیشنهادنتیجه.18
هاپیوست.19
غیرفارسیفهرست منابع فارسی و.20
چکیده انگلیسی.21
صفحه عنوان انگلیسی.22

شرح روي جلد
)cm٣× cm٥/٢آرم دانشگاه (ترجیحاً  .1

اسالمی))آزادعبارت: ((دانشگاه.2
)B Zar Bold14(نام واحد دانشگاهی.3
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)B Zar Bold14(نام دانشکده و نام گروه آموزشی.4
)M.Sc")Times New Roman Bold14" یا "M.A"نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشدعبارت: ((پایان.5
)16B Zar Bold(کلمه: ((گرایش)) (نام گرایش تحصیلی).6
)16B Zar Bold(: ((عنوان))کلمه.7
)16B Lotus Bold(نامهعنوان پایان.8
)16B Zar Bold(عبارت((استاد راهنما)).9

B Lotus Bold(نام خانوادگی استاد راهنمانام و.10 14(
)16B Zar Bold(عبارت ((استاد یا استادان مشاور)).11
B Lotus Bold(نام خانوادگی استاد یا استادان مشاورنام و.12 14(
)16B Zar Bold(کلمه ((نگارش)).13
B Lotus Bold(نام خانوادگی نگارندهنام و.14 14(
1391مثال: بهارنامه برحسب فصل مربوط نوشته شود)سال تحصیلی (تاریخ دفاع پایان.15
نامه بیش از یک جلد باشد)که پایانجلد (درصورتی.16

مخفف عبارت "M.Sc"هاي علوم انسانی و براي رشتهMaster of Artمخفف عبارت "M.A"توجه شود که حروف -
Master of Scienceهاي غیر علوم انسانی مورد استفاده است.براي رشته

اطالعات کلی
رسا باشد.نامه مختصر وعنوان پایان-
توانید به دو شکل عمل کنید:یکنید، منامه خود به آن استناد میبراي ارجاع خواننده به منابعی که در پایان-

مقاله یا کتاب را در پرانتز ذکر کنید.کنید، ضمن متن بیاورید و جلوي نام، سال انتشارلب او استناد میاي را که به مطنام نویسنده.1
توانید پس از بیان مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشار کتاب یا مقاله را در پرانتز ذکر کنید. توجه کنید که در همچنین می.2

و سال انتشار کتاب یا مقاله عالمت ویرگول قرار گیرد.این مورد خاص باید بین نام نویسنده 
هاي مخصوص کوچک و اسـتاندارد نماییـد.   نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپیدر حد امکان از صفحات بزرگ در پایان-

در صورت اجبار، آن را طوري تا نمایید که از صفحات بیرون نزند.
شود.جلد تعبیه می3نامه را درون جیبی قراردهید که در صفحه ر از صفحات اصلی پایانتهاي بزرگترجیحاً، ضمایم و پیوست-

گذاري:شماره–الف 
گذاري صفحاتشماره.1

-شـماره ابجـد ها)) با حـروف  صفحات((فهرستپایان تاو ... صفحات (( بسم اهللا الرحمن الرحیم))، ((تقدیم)) و ((سپاسگزاري))

گـذاري باشد شـماره بصورت ((عددي))میصفحاتگذاري شمارهنامه ده )) تاآخرین صفحه پایانواز((چکیگذاري خواهند شد. 
باید در وسط و پایین صفحه انجام گیرد.
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حروف ابجد:  ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ
هاگذاري موضوعشماره.2

ممکن است به چند بخش تقسیم گردد.نامه معموالً چند((فصل)) است. هر فصل نیز هاي اصلی پابانموضوع
خـط تیـره از یکـدیگر جـدا    هاي هر فصل با دو شماره کـه بـا   . هریک از بخشصفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود

سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سـمت چـپ شـماره ترتیـب بخـش مـورد نظـر اسـت. در         گردد. عدداند، مشخص میشده
یعنـی  3–4-2گیرد، مثالً بخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار میاي زیرکه هر بخش دارصورتی

زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.
هاها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شکلشماره.3

) 10-3درفصـل سـوم بـه صـورت (    ها مانند روال قبلی است. مثالً دهمین شـکل ها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شکلشماره
نوشته شود.

اهگذاري پیوستشماره.4
-هاي موجود در هر پیوست، با توجه بـه پیوسـت مربـوط شـماره    وجدولها شوند. شکلنامگذاري میعددنامه با هاي پایانپیوست

) 3-1شود(جدول )) به این صورت نوشته می1شد. به عنوان مثال، سومین جدول در پیوست((گذاري خواهد
هاگذاري روابط و فرمولشماره.5

گردد.شوند، مشخص مینامه، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا میرابطه در متن پایانهر
هشـتمین رابطـه در فصـل ششـم بـه صـورت      نظر. مثالًعدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد

شود.) نوشته می6-8(

منابع-ب
نامه آورد. فهرست منابع برحسب حـروف الفبـاي فارسـی بـه ایـن      پایان هرفصل و یا درآخر پایانتوان درمنابع مورد استفاده را می

ترتیب تنظیم می شود:
شماره و ردیف .1
نام خانوادگی نویسنده.2
نام نویسنده.3
سال انتشار.4
(ایـن قسـمت   دوره کارشناسی ارشد یا رساله دکتـرا نامهکر عنوان پایاننامه تحصیلی همراه با ذعنوان کتاب، مقاله گزارش یا پایان.5

تالیک و سیاه حروفچینی شود.)یباید با حروف ا
نامه در آنجا ارائه گردیده است.نام ناشر، مجله، سمینار یا مؤسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان.6
شماره مجله یا شماره جلد کتاب.7
که کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استفاده هایی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است (در صورتیاره صفحهشم.8

ها نیست).قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه
د از عالمت نقطـه، از  ((ویرگول)) از یکدیگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نویسنده بعتوجه شود که مطالب فوق با عالمت-

عالمت ویرگول استفاده شود.
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اي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    در زمینه منابع غیر فارسی، ضمن رعایت مرجع، برحسب حروف الفباي مربوط، دقت شود اگر مجله-
ورت، نام کامـل  اي براي آن وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد و در غیر این صکه نام مخفف شناخته شدهباشد، در صورتی

همچنین سعی شود در هر رشته تحصیلی، روش ارجاع دادن غیرفارسی متداول و استاندارد آن رشـته، تـا حـد    مجله قید گردد.
امکان رعایت شود.

ها یا مقاالتی که به یک نویسنده تعلق دارند، رعایت ترتیب زمانی انتشار آنها، ضمن ارجاع دادن ضرورت دارد.  در زمینه کتاب-
.که کتاب یا مقاله، اثر ترجمه شده باشد، ذکر نام مترجم، پس از نام نویسنده ضرورت داردر صورتید-

چکیده به زبان انگلیسی–ت 

کلمه، در یک صفحه) تا راهنمایی بـراي غیـر فارسـی زبانـان     250نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده شود(حداکثر در آخر پایان
باشد.

هاپیوست–ث 
ها(درصورتیکه تعداد آنها  زیاد باشد)، باید تهیه شود.ها و نقشهها، نمودارها، شکلها و ضمایمی مانند: جدولپیوستبراي 

طرح انگلیسی پشت جلد–ج 
(ترجیحاً در مقطـع دکتـرا) بـراي عنـوان     SupervisorوThesis Advisor, Advisorهاي: براي صفحه پشت جلد، عبارت

Thesisبـراي عنـوان ((اسـتاد، اسـتادان مشـاور)) و      Consulting Advisorشـوند. عبـارت   ) پیشـنهاد مـی  ((اسـتاد راهنمـا)  

committee Memberگردد. نیز براي ((اعضاي هیأت داوران)) پیشنهاد می

مهمنکات
هر صفحه(درست)))–هرصفحه(غلط) الزامی است. (( بعنوان مثال: تایپمدر هنگارعایت ((یک فاصله)) براي تمام کلمات.1
کـه  در صـورتی –رعایت ((نیم فاصـله)) بـراي بعضـی کلمـات در هنگـام تایـپ الزامـی اسـت((بعنوان مثـال: درصـورتیکه(غلط)           .2

.)Ctrl+-عالمت (استفاده از کلید(درست))) 
مـورد اسـتفاده   و پرانتـز مأخـذ   12سـایز  Times New Romanبه زبان انگلیسی  فونت آن "درون متنی"در شیوه مأخذ دهی .3

باشد.12سایز B Loutsفونت 
= Line spacingها و فاصله ردیف0.63تورفتگی در قسمت پاراگراف .4 استفاده شود.Justify Lowوبراي همترازي از )(1
باشد.21تا18تعداد سطر در یک صفحه بین .5
کلیه مأخذهاي درون متنی(فارسی و غیر فارسی) در انتهاي پاراگراف ثبت گردد..6
فاصله داشته باشند.قبل بایست یک خط با کلیه سرتبترهاي پایان نامه.7
فونت هاي داده شده در فهرست نویسی نیز رعایت گردد..8
فونت هاي مذکور درصفحات روي جلد نیز رعایت گردد..9
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هیدروش مأخذ

بشرح زیر استفاده شود:"درون متنی"الزم است براي دادن مأخذ از شیوه 

منابع فارسی:
در انتهاي مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب:

).1378بعنوان مثال: (ملکوتی، "ویرگول فاصله سال چاپنام خانوادگی نویسنده"
).1377که نویسنده دونفر باشد بصورت زیر نوشته شود.بعنوان مثال: (نورمحمدي و ملکوتی، درصورتی
).1377ر نوشته شود.بعنوان مثال: (نورمحمدي و همکاران، دونفر باشد بصورت زیبیش ازکه نویسنده درصورتی

منابع انگلیسی:
,Peoples(براي منابعی با یک نویسنده بصورت .نوشته شود)١٩٩٥

,Bashan and Levanony(براي منابعی با دو نویسنده بصورت ) نوشته شود.١٩٨٩
Bashan(براي منابعی با بیش از دو نویسنده  et al., بصورت ایتالیک نوشته شود.et alشته شود.نو)١٩٩١
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هاآلبوم نمونه
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دانشگاه آزاداسالمی

واحد آستارا

دانشکده ................... گروه ........................

))M.Sc((پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: ...................

وان:عن

.................................................................................
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چکیده

Azosprillium lipoferum ،Pseudomonasهاي به منظور بررسی تأثیر کاربرد تلقیح باکتري

putida strain ١٦٨ and بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت Azotobacter chroococcumو ٤١
تکرار در منطقه 4هاي کامل تصادفی در در قالب طرح بلوكآزمایشی به صورت فاکتوریل 704کراس سنگل

-ها به صورت تکآستارا به اجرا درآمد. که در آن تیمارهاي آزمایشی شامل تلقیح بذرها با هر کدام از باکتري

هـاي  گانه و عدم تلقیح (تیمار شاهد) بود. نتـایج بدسـت آمـده نشـان داد کـه کـاربرد بـاکتري       گانه، دوگانه، سه
رشد موجب افزایش وزن خشک بوته، وزن تر بوته، ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوتـه،  عملکـرد دانـه،    محرك 

هـاي  انـدام N,P,Kتعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانـه، میـزان عناصـر    
گردد و وزن چوب بالل میها هوایی گیاه، شاخص برداشت، وزن بالل، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک برگ

هـاي تلقـیح   ها وجود دارد. همچنین مشخص شد که  با افزایش نوع بـاکتري داري بین اثر باکتريو تفاوت معنی
گانه که باالترین عملکرد دانه در تیمار تلقیح سهیابد،  طوريشده میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد افزایش می

تـرین آن مربـوط بـه    کیلو گـرم در هکتـار و کـم   13281لوم با میانگین آزوسپری× 168سودوموناس× ازتوباکتر 
هــاي هــوایی در تیمــار کیلــو گــرم در هکتــار و بــاالترین درصــد پتاســیم انــدام7853تیمــار شــاهد بــا میــانگین 

× 168سـودوموناس × تـرین آن در تیمـار ازتوبـاکتر    درصد و کم2/92با ازتوباکتر با میانگین 168سودوموناس 
بـا  41درصـد و بـاالترین درصـد فسـفر انـدام هـاي هـوایی در تیمـار سـودوموناس          61یلوم بـا میـانگین   آزوسپر

آزوسـپریلوم بـا   × 168سـودوموناس × تـرین آن در تیمـار ازتوبـاکتر    درصـد و کـم  8/37آزوسپریلوم با میانگین 
× 168سـودوموناس × هـاي هـوایی در تیمـار ازتوبـاکتر     درصـد و بـاالترین درصـد نیتـروژن انـدم     2/26میانگین 

درصد بدسـت آمـد و نسـبت    3/72درصد و کمترین آن در تیمار شاهد با میانگین 2/96آزوسپریلوم با میانگین 
داري نشان داد.به سایر تیمارهاي تلقیحی تفاوت معنی

اصر غذایی، آستارا، عملکرد، اجزاي عملکرد، جذب عن704کراسي نیتروژن، ذرت سنگلهاي تثبیت کنندهباکتريها:کلید واژه
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مقدمه
زي سپرده و بـراي انجـام چنـین    مدیریت خاك را هستی بخش توانا به طور طبیعی به موجودات خاك

هاي الزم را به طور ذاتی در طبیعت آنها نهاده اسـت. بهتـرین نمـود ایـن توانـایی را      مسئولیتی تمام توانائی
هـاي متمـادي،   دخالت انسان مشاهده کرد کـه طـی قـرن   هاي طبیعی مصون مانده از توان در اکوسیستممی

ها نیز تا زمانی که اند. در اگرو اکوسیستمسرسبز و پربار در حالت تعادل پایدار جوامع کلیماکس باقی مانده
هاي سنتی مانند استفاده از کودهـاي سـبز و آلـی،    هاي موروثی و با اعمال روشکشاورزان بر اساس تجربه

هاي زراعی و یا رها ساختن کوتاه مـدت خـاك بـه حالـت آیـش بـراي       لگوم در گردشقرار دادن گیاهان 
هاي حیاتی زي و تشدید فعالیتتجدید حیات طبیعی آن، بطور عملی به حفظ و حمایت از موجودات خاك

هاي ها و آلودگیگیر مشکالت حاد کنونی از نظر فرسایش و تخریب خاكاند، لذا هرگز گریبانآنها پرداخته
هـاي  تـر از راه حـل  ). تالش براي اسـتفاده هـر چـه بیشـتر و کامـل     1383اند (صالح راستین، حیطی نبودهم

هـاي کارشناسـان و   بیولوژیک براي تغذیه بهینه گیاه و تأمین سالمت آن، از نمودهاي روشن تغییر دیـدگاه 
بیعی سیستم زنده خاك هاي نوین مدیریت مبتنی بر حفاظت از ساختار طتوجه آنها به ضرورت اتخاذ شیوه

).1384شود (خاوازي و همکاران، محسوب می
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Abstract

To investigate the effect of bacterial inoculation Azosprillium lipoferum,
Pseudomonas putida and Azotobacter chroococcum on yield and yield
components of maize single cross ٧٠٤ an factorial experiment in randomized
complete block design with four replications was carried out in Astara.
Experimental treatments in which seeds inoculated with bacteria as any single
triple, double, triple and non-inoculated (control treatment), respectively. The
results showed that application of plant  growth promoting rhizobacteria
increased the plant height, grain yield, grain weight, biological yield, number of
leaves, number of seeds per plant, number of seeds in rows, the number of rows
of grain, of the elements N, P, K shoots , harvest index, dry leaves and the cob
and  are all attributes of significant difference between the bacteria there. And
also based on the results it was shown that increasing the number of inoculated
bacteria average yield and yield components increases so that the highest yield
in the treatments inoculated three Azotobacter ×Pseudomonas
١٦٨×Azosprillium rate ١٣ ٢٨١ kg ha and lowest in control treatment, the
amount of ٧٨٥٣ kg ha was obtained and  highest percent potassium shoots in
treatment of Pseudomonas ١٦٨ with Azotobacter mean ٩٢.٢ percent and the
lowest in the treatment of Azotobacter ×Pseudomonas ١٦٨ ×Azospirillum with
an average ٦١ percent and the highest percentage of phosphorus shoots in
treatment of Pseudomonas ٤١× Azospirillum mean ٣٧.٨ percent and the lowest
in the treatment of Azotobacter× Pseudomonas ١٦٨× Azospirillum with mean
٢٦.٢ percent and the highest percentage of nitrogen shoots in treatments
Azotobacter ×Pseudomonas ١٦٨ ×Azospirillum with mean ٩٦.٢ percent and the
lowest in the control treatment, with mean٧٢.٣ percent was obtained and
compared to other treatments inoculation showed a huge difference.

Keywords: bacteria, growth stimulant, corn, grain yield, yield components
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