
 » هـمان ناـیاـپ ياوـتمح «
 
 
 

 (1) پیوست نمونه طبق : نامه نپایا جلد

 

 ناونع هحفص         

 دنا هدرک کمک ای ییامنهار ار امش هکیناسک زا ینادردق و رکشت يارب هحفص کی لیامت تروص رد .1

 فاعیهد تجلسهرصو از کپی یک .2

 ....)و قیقحت هقباس ، قیقحت شور ، تایضرف ، هلئسم نایب ، عوضوم تیمها ( تایلک : لوا لصف .3

  عوضوم تایبدا : مود لصف .4

 تحقیق روش : مسو فصل .5

 تفرضیا یابیوارز نموآز : رمفصل چها .6

 تاداهنشیپ و يریگ هجتین : مجنپ لصف .7

 

 : مأخذ و منابع رشنگا هنحو

 دوش یم دیق زتنارپ لخاد راشتنا لاس و هدنسیون مان نآ ياهتنا رد ...و هلاقم ، باتک زا معا عنبمره زا هدافتسا هب هجوت اب یلصا نتم رد

 . دیدرگ دهاوخ دیق رظن دروم ذخأم ساسارب هدافتسا دروم عبانم لصف ره نایاپ رد

  می باشد. APAبه شیوه  فصل هر نپایا در منابع رشنگا هنحو

 
 
 

 

 

 

 

  

 

  



 

 »همنا نایپا انجام لحارم«
 
 

5 
 

 لساو ار سیربر

 زشموآ به زالپووپر

 
 وهگر توسط

4 

 زالپووئه پرارا

 بهه شدده ماآ

 وهگر
 نشجودا توسط

 

3 

 تحتال پزوپر تهیه

 امنهار داتسا رظن

 
 نشجودا توسط

 

2 

 هیلوا تقفاوم و یسررب

 داتسا و عوضوم اب

 هنمارا

 وهگر توسط

    1             

 و عموضو معالا

 هب امنهار داتسا

 وهگر
 نشجودا توسط

 
 

 

  6  
 تشکیل جلسه

 تتحصیال رايشو

 تکمیلی

  7  

 سیربر

 زالپووپر

8 
 

 فقت بااموم عالا

 زشموآ به زالپووپر

9 
 سمیغ ربالا

 داتسا هب عوضوم

 و ورمشا ،هنما را

10 

 رظن یرزساله رتهیه 

 امنهار داتسا

         وهگر مدیر                                                                           
 زشموآ توسط

 نشجودا توسط زشموآ توسط راشو توسط راشو توسط

 
 
 

15 
 

 سالهاز ر عفاد
 

 نشجودا توسط

14 

 تشکیل جلسه

 فاعیهد

 
 زشموآ توسط

13 

 یخرهماهنگی تا

 بهم عالو افاعیه د

 وهگر و زشموآ

 نشجودا توسط

12 

 داتسا نییعت

 داور

 وهگر مدیر توسط

11 
 

 عفاده دمام آعالا

 وهگر به سالهر دنبو

 
 امنهار داتسا

 

 : تتوضیحا

16 
 

 تنظر هیأم عالا

 داوری و اعالم

 زشموآ بهامتیاز 

17 

 نسخه یک تهیه

ساله نهایی ر از

 بهآن تحویل  و

 زشموآ
 نشجودا توسط

18 

 و تحصیلاز  غتافر معالا

فایل نهایی الکترونیکی  لاسرا

، امنهار دیتاسا هب هلاسر

 زشموآ وکتابخانه  ،ورمشا

 

 زشموآ توسط

 دوب دنهاوخ رواد داتسا ، رواشم داتسا ، امنهار داتسا ،جلسه دفاعیه تأیه ياضعا 

 دنیامنیم تکرش يأر قح نودب عافد هسلج رد شزومآ هدنیامن و هورگ ریدم . 

 هسلجتروص گرب کی لماش و هیعافد هسلج زا سپ ، هلاسر ییاهن یفاحص 

 . دوب دهاوخ هیعافد     

 (2) پیوست مفر سساا بر ...و فچینیوحر ،قلم  رش ،نگا هشیو 



 

   نامه نپایا جلد  - 1پیوست   

 
 

 دنوامد داشرا موسسه آموزش عالی              
                            

 
 

.شتهر شدار شناسیرکا جهدر یافتدر ايبر نامه نپایا . . . .  ) .....یشاگر(  .
 
 
 
 

 : ........................................عموضو
 
 
 

  هنمارا دستاا
 
 

کترد )نام و نام خانوادگی(  
 
 
 

 ورمشا دستاا
 
 

کترد )نام و نام خانوادگی(  
 

 

 دانشجو
 

 )نام و نام خانوادگی(
 
 
 

 تاریخ



 

 رشنگا هنحو  - 2 پیوست
 
 

 کنید. توجه یرز يها نکته به و امقدا ، word ارفزا منر از دهستفاا با نامه نپایا ف چینیوحر ايبر        

                                                                 

 د.شو دداريخو متن دور به تتزیینا سایر و بچورچا شتناگذ از 

 طخطو فاصله Single باشد متر سانتی. 

 و 3باال  ، 5/2چپ ، 5/3سترا حاشیه . دشو عایتر نیکسا باید تصفحا متما طخطو ودهمحد

 سانتی متر باشد.  5/2پایین

 ( نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و با فونتB Nazanin( یا )B Lotus )

 باشد.

 ترتیب به یین

 ، 3/5 با برابر

 ؛ باشد متر سانتی 2/5 ، 3 ، 2/5

اندازه ها مطابق جدول زیر باشد:             



 متن عنو قلم عنو هزادنا

 فصلها منا و نهااعنو سلوتو Bیا نینزناB هتیر 18

 ) اي رهشما تک انعنو ( بخشها سلوتو Bیا نینزناB هتیر 16

 ) اي رهشما دو انعنو ( بخشها یرز سلوتو Bیا نینزناB هتیر 15

 بیشتر و اي رهشما سه انعنو سلوتو Bیا نینزناB هتیر 14

14 Bیا نینزناB صلیا متن سلوتو 

11 Bیا نینزناB پانویس سلوتو 

12 Bیا نینزناB جعامر فهرست سلوتو 

11 Bیا نینزناB هچکید سلوتو 

 اهلکش و اهلودج هرامش سلوتو Bیا نینزناB هتیر 10

هتیر 10  Bیا نینزناB اهلکش و اهلودج حیضتو سلوتو 

 


