...نام دانشکده در اینجا نوشته شود...
پایاننامه کارشناسی ارشد/رساله دکتري در رشته
...عنوان کامل رشته-گرایش تحصیلی در اینجا نوشته شود...

..عنوان پایاننامه/رساله در اینجا نوشته شود...

به کوشش
...نام و نامخانوادگی دانشجو در اینجا نوشته شود...

استاد یا استادان راهنما
...نام و نامخانوادگی استاد راهنماي اول در اینجا نوشته شود...
...نام و نامخانوادگی استاد راهنماي دوم در اینجا نوشته شود...

بهمن 1397

به نام خدا
تعهدنامه
اینجانب ...نام و نام خانوادگی دانشجو در اینجا نوشته شود ...به شماره دانشجویی ...شماره-
دانشجویی در اینجا نوشته شود ...دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد/دکتری تأیید میکنم که این
پایاننامه/رساله حاصل پژوهش خودم است و در مواردی که از منابع دیگران استفاده شده ،نشانی
دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام .همچنین اظهار مینمایم که تحقیق و موضوع پایان-
نامه/رسالهام تکراری نیست و موارد زیر را نیز تعهد میکنم:
 -1بدون کسب مجوز دانشگاه شیراز و اجازه از استاد/استادان ،تمام یا قسمتی از دستاوردهای
پایاننامه/رساله خود را در مجامع و رسانههای علمی اعم از همایشها و مجالت داخلی و خارجی
به صورت مکتوب یا غیرمکتوب منتشر ننمایم.
 -2اسامی افراد خارج از کمیته پایاننامه/رساله را بدون اجازه استاد/استادان راهنما به جمع
نویسندگان مقالههای مستخرج از پایاننامه/رساله اضافه نکنم.
 -3از درج نشانی یا وابستگی کاری ( )affiliationنویسندگان سازمانهای دیگر (غیر از دانشگاه
شیراز) در مقالههای مستخرج از پایاننامه/رساله بدون تأیید استاد/استادان راهنما اجتناب نمایم.
همه حقوق مادی و معنوی این اثر مطابق با آییننامه مالکیت فکری ،متعلق به دانشگاه شیراز
است .چنانچه مبادرت به عملی خالف این تعهدنامه محرز گردد ،دانشگاه شیراز در هر زمان و به
هر نحو مقتضی حق هرگونه اقدام قانونی را در استیفای حقوق خود دارد.

...نام و نام خانوادگی دانشجو در اینجا نوشته شود..
امضا و تاریخ:

به نام خدا

...عنوان پایاننامه/رساله در اینجا نوشته شود...
به کوشش

...نام و نام خانوادگی دانشجو در اینجا نوشته شود...
پایاننامه/رساله
ارائه شده به دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی الزم
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد/دکتری
در رشته
...عنوان کامل رشته-گرایش تحصیلی در اینجا نوشته شود...

دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسالمی ایران
ارزیابی کمیته پایاننامه/رساله ،با درجه... :درجه ارزیابی در اینجا نوشته شود...
دکتر رضا شایسته ،استاد بخش شیمی (استادراهنما).............................................................................
دکتر صالح فراهانی ،دانشیار بخش مهندسی هستهای (استاد مشاور).................................................
دکتر احمد بوشهری ،استادیار بخش علوم زمین (استاد مشاور)...........................................................
دکتر کیوان سعیدی ،استاد بخش تاریخ ،دانشگاه شهید بهشتی (داور خارج از دانشگاه)......
...سطر باال برای رسالهی دکتری است...
دکتر خسرو هشترودی ،دانشیار بخش هنر (داور متخصص داخلی)...................................................

مرداد 1397

...نام فرد یا افرادي که پایاننامه/رساله به ایشان تقدیم میشود ،در اینجا نوشته
شود (این صفحه اختیاري است)...

سپاسگزاري
...سپاسگزاری از افرادی که در انجام پایاننامه/رساله همکاری داشته اند ،در اینجا نوشته
شود...

چکیده
...عنوان پایاننامه/رساله در اینجا نوشته شود...

به کوشش
...نام و نام خانوادگی دانشجو در اینجا نوشته شود...

...چکیده به فارسی در اینجا نوشته شود...
واژگان کلیدي...:واژگان کلیدی در اینجا نوشته شود...

ح

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
...عنوان فصل در اینجا نوشته شود...

1.........................................

... -1-1عنوان فرعی در اینجا نوشته شود....................................

1

 -1-1-1بررسی تنشهای زیستی ناشی از بیمارگران مختلف در
گونههای هدف این پژوهش.............................................................

3

... -2-1-1عنوان فرعی در اینجا نوشته شود11 ...............................................
... -2-1عنوان فرعی در اینجا نوشته شود14 .. ............................. ...
...عنوان فصل در اینجا نوشته شود16 .............................................
... -1-2عنوان فرعی در اینجا نوشته شود16 ................................. ...
-1-1-2بررسی تنشهای زیستی ناشی از بیمارگران مختلف در
گونههای هدف پژوهش های پیشین20 ...................................................
... -2-1-2عنوان فرعی در اینجا نوشته شود30 ............................................. ...
... -2-2عنوان فرعی در اینجا نوشته شود36 ........................................................ ...

منابع99 ................................................................................
پیوستها [در صورت وجود]. .........................................................

111

پیوست  1در اینجا وارد شود..................................................... ....

112

ط

فهرست جدولها
صفحه

عنوان
جدول ... -1-1عنوان جدول در اینجا نوشته شود...
جدول  -2-1جدولهای آماری و اطالعات به دست آمده از اکتشافات
سالهای اخیر در مورد احتمال زندگی در سیارهی زحل
جدول ... -3-1عنوان جدول در اینجا نوشته شود...

ي

20
22
25

فهرست شکلها
صفحه

عنوان

شکل ... -1-2عنوان شکل در اینجا نوشته شود13 .................................................... ...
شکل  -2-2مراحل مختلف کاشت داشت و برداشت محصوالت کشاورزان ساکن
در دشت گرگان و مقایسه ان با روشهای علمی15....................................
شکل ... -1-3عنوان شکل در اینجا نوشته شود16 ......................................................
ل

ك

فهرست نشانه هاي اختصاري
نشانه

مفهوم

نشانه

ل

مفهوم

فصل اول
...عنوان فصل در اینجا نوشته شود (مثالً مقدمه یا کلیات)...

... -1-1عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

... -1 -1-1عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل اول :مقدمه

متن مربوط به عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی
در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن
مربوط به عنوان فرعی در اینجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا
نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه
عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته
شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان
فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود
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متن مربوط به عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی
در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن
مربوط به عنوان فرعی در اینجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا
نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه
عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته
شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان
فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

3

فصل دوم
...عنوان فصل در اینجا نوشته شود (مثالً مبانی نظري
پژوهش)...

... -1-2عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

... -1 -1-2عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل دوم :مبانی نظري پژوهش

متن مربوط به عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در
اینجا نوشته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه
عنوان فرعی در اینجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.
متن مربوط به عنوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در اینن-
جا نوشته شود .متن مربوط به عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان
فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.متن
مربوط به عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا
نوشته شود.

6

بررسی و تحلیل تمام عوامل موثر در اسیب ناپذیري اقتصاد یک کشور

متن مربوط به عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در
اینجا نوشته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه
عنوان فرعی در اینجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.
متن مربوط به عنوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در اینن-
جا نوشته شود .متن مربوط به عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان
فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود.متن
مربوط به عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا
نوشته شود.

7

فصل سوم
...عنوان فصل در اینجا نوشته شود (مثالً پیشینهي
پژوهش)...

... -1-3عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.
... -1 -1-3عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل سوم :پیشینه پژوهش

متن مربوط به عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی
در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن
مربوط به عنوان فرعی در اینجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا
نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه
عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته
شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان
فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.
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متن مربوط به عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی
در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن
مربوط به عنوان فرعی در اینجنا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا
نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه
عنوان فرعی در ایننجنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی در ایننجنا نوشنته
شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان
فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعننی در اینننجننا نوشننته شننود.
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.
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فصل چهارم
...عنوان فصل در اینجا نوشته شود (مثالً روش پژوهش)...

... -1-4عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.
... -1 -1-4عنوان فرعی در اینجا نوشته شود...
متن مربوط به عنوان فرعی در اینجا نوشته شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل چهارم :روش پژوهش

متن مربوط بنه عننوان فرعنی در اینن جنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی
در این¬جا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در اینن¬جنا نوشنته شنود .منتن
مربننوط بننه عنننوان فرع نی در ای نن¬جننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرع نی در
ای نن¬جننا نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعنی در اینن¬جننا نوشننته شننود.متن
مربنوط بننه عنننوان فرعنی در اینن¬جننا نوشنته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعنی در
اینن¬جننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعنی در اینن¬جننا نوشننته شننود .مننتن
مربننوط بننه عنننوان فرع نی در ای نن¬جننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرع نی در
این¬جا نوشته شود .متن مربوط به عنوان فرعی در این¬جا نوشته شود
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متن مربوط بنه عننوان فرعنی در اینن جنا نوشنته شنود .منتن مربنوط بنه عننوان فرعنی
در این¬جا نوشنته شنود.متن مربنوط بنه عننوان فرعنی در اینن جنا نوشنته شنود .منتن
مربننوط بننه عنننوان فرع نی در ای نن¬جننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرع نی در
اینن¬جننا نوشننته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعنی در اینن¬جننا نوشننته شننود.متن
مربنوط بننه عنننوان فرعنی در اینن¬جننا نوشنته شننود .مننتن مربننوط بننه عنننوان فرعنی در
اینن¬جننا نوشننته شننود.متن مربننوط بننه عنننوان فرعنی در اینن¬جننا نوشننته شننود .مننتن
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