شيوهنامه نگارش و تدوين پاياننامه دانشجويی در مقطع کارشناسی ارشد

مقدمه

يکی از اهداف نگارش پاياننامه /رساله ،آشنايی دانشجويان گرامی با نحوه نگارش و تنظيم مطالب درباره يک
موضوع علمی است .در اينجا تمام نکتههاي الزم را نمیتوان بيان کرد ،اما براي ايجاد هماهنگی در تدوين
پاياننامهها  /رسالهها ،الزم است دانشجويان گرامی نکتههاي ذکر شده را در نگارش پاياننامه /رساله رعايت
کنند:

ترتيب صفحات پاياننامه/رساله
صفحاتی که بدون شماره به ترتيب زير در ابتداي پاياننامه /رساله قرار میگيرند.
 صفحة بسم ا... تاييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسة دفاع حق مالکيت آيين نامه چاپ پايان نامه صفحه عنوان (مطابق فرم نمونه) تقديم (در يک صفحه) تشکر و قدردانی چکيده فارسی به همراه کليد واژه صفحاتی که با حروف ابجد (الف – ب  -ج )....شماره گذاري میشوند. فهرست مطالب فهرست عالئم و نشانهها فهرست جداول فهرست نمودارها ،عکسها و نقشهها صفحاتی که با عدد شماره گذاري می شوند از صفحه مقدمه شمارهگذاري با اعداد شروع میشود صفحاتی که بدون شماره در انتهاي پاياننامه/رساله قرار میگيرند. واژهنامه ضمائم چکيده انگليسی به همراه کليد واژه -صفحه عنوان انگليسی

ترتيب و شرح مطالب
 -1روي جلد :اجزاي روي جلد به شرح زير از باال به پايين شامل :
 -1نشان دانشگاه
 -2نام دانشگاه :موسسه آموزش عالی مارليک
 -4بخش /گروه آموزشی
 -5مقطع تحصيلی
 -6رشته
 -7گرايش
 -8عنوان
 -9نگارنده (نام دانشجو)
 -11استادان راهنما ( رشته ارتباط تصويري و تصويرسازي به شکل تئوري و عملی می باشد،در
صورتی که دانشجو از اساتيد راهنماي تئوري و عملی بصورت جداگانه استفاده می کند ذکر اساتيد
راهنماي تئوري و عملی ضروري است)
 -11استاد مشاور(در صورت داشتن استاد مشاور نام استاد مشاور پس از استاد راهنما درج گردد)
 -12سال و ماه دانش آموختگی
 -2صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم به شکل ساده صفحه آرايی شود و از رسم چارچوب و تزيينات مختلف
خودداري شود.
 -3تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع جزء مدارک جلسه دفاعيه می باشد و دانشجو پس
از جلسه دفاع میتواند از اداره پژوهش دانشکده دريافت کند).

 -4صفحه تعهدنامه حق مالکيت مادي و معنوي پاياننامه  /رساله دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس برگه
مربوطه در اداره پژوهش دانشکده موجود است).
 -5صفحه عنوان در اين صفحه بر خالف روي جلد نام استادان مشاور ذکر می شود
 -6تقديم ) (Dedicationدر يک صفحه (اختياري)
 -7تقدير و تشکر ) (Acknowledgmentsدر يک صفحه (اختياري)
 -8چکيده فارسی شامل حداکثر  251کلمه (شامل هدف ،روش ،نتايج ،نتيجه گيري و واژگان کليدي در يک
صفحه) وازگان کليدي حداکثر  5کلمه
 -9فهرست مطالب )(Table of Contents
بعد از چکيده به ترتيب فهرست مطالب ،فهرست عالمتها و نشانهها ،فهرست جدولها ،فهرست
شکلها و ساير فهرستها قرار می گيرند.
 در فهرست مطالب ،صفحههاي اوليه پاياننامه /رساله (تقدير ،تقديم ،چکيده و  )...ذکرنمیشوند؛ -فهرست مطالب شامل فهرست جدولها ،شکلها ،مخففهاو نشانهها عنوانها ،فصلها ،بخشها و زير
بخشهاي هر پاياننامه  /رساله با ذکر صفحه اول و عنوان مربوط میآيد؛
 عنوانهاي فهرست مطالب بايد مانند عنوانهاي خود متن باشد؛ در فهرست مطالب عنوانهاي فرعی که زير مجموعه ع نوانهاي اصلی هستند ،با تورفتگی پس از آنها قرارمی گيرند؛
 فهرستهاي مطالب ،جدولها ،شکلها ،عالمتها و نشانهها و ساير فهرستها با حروف الفبا شمارهگذاري میشوند. -11فهرست جدولها )(List of Tables
 -11فهرست نمودارها ،عکسها و نقشهها )(Lists of Figures, Pictures and Maps
 -11فهرست مخففها ،عالمتها و نشانهها
 -11مقدمه و اهداف

 مروري بر مطالعات انجام شده مواد و روشها نتايج نتيجهگيري و پيشنهادها -14فهرست مراجع فهرست مراجع ،قبل از پيوستها می آيد و برخالف پيوستها ،شماره صفحه آن در ادامه
شماره صفحههاي متن اصلی پاياننامه است.
 -11پيوستها درصورتیکه پاياننامه يا رساله داراي چند پيوست باشد باحروف الفبا از يکديگر جدا می شوند.
(درصورت لزوم)
 -16واژهنامه به صورت الفبايی ،غيرفارسی به فارسی يا فارسی به غيرفارسی تنظيم میشود.
 -17چکيده به زبان انگليسی
توجه :حاشيههاي سمت چپ و راست در متنهاي انگليسی و التين به ترتيب برابر با 3/5و 2/5سانتيمتر است.
 -18صفحه عنوان به انگليسی
مطالب آن مانند صفحه عنوان فارسی و تاريخ سال و ماه آن به ميالدي قيد شود.
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حروف چينی پايان نامه
براي حروفچينی پاياننامه با استفاده از نرم افزار  ،wordمطابق جدول( )1-1اقدام و به نکتههاي زير
توجه کنيد:
 از گذاشتن چارچوب و ساير تزيينات به دور متن خودداري شود؛ ” پاراگراف آغازي (پاراگرافی که از زير هر نوع عنوانی شروع می شود) و پاراگرافهاي شمارهدار،همواره از سراشپون (بدون تورفتگی) آغاز میشوند و سطر اول بقيه پاراگرافها ،از يک سانتيمتر داخلتر
(سر سطر) آغاز می شود.
 رسم الخط صفحههاي تقدير و تشکر ،تقديم و بسم اهلل میتواند مطابق دلخواه دانشجو باشد؛ -در مواردي که داخل متن فارسی ،کلمه انگليسی يا التين به کاررفته از قلم Times New

 Romansبا شماره اشاره شده در جدول راهنما استفاده شود؛
 -فاصله خطوط  1/5سانتیمتر باشد؛

 محدوده خطوط تمام صفحات بايد يکسان رعايت شود .حاشيه راست ،چپ ،باال و پايين بهترتيب برابر با  3 ،2/5 ،3/5و  2/5سانتيمتر باشد.
توجه :براي پاياننامههاي انگليسی و التين حاشيه چپ و راست بالعکس است.
جدول  1-1جدول راهنماي حروفچينی پايان نامه
نوع متن

نوع قلم

اندازه

انگليسی/فرانسه

عنوانها و نام فصلها

نازنين

 18تيره

Times New Roman
16\Bold

بخشها(عنوان تکشمارهاي) نازنين

 16تيره

Times New Roman
14\Bold

نازنين

 15تيره

Times New Roman
13\Bold

عنوان سه شمارهاي و بيشتر نازنين

 14تيره

Times New Roman
12\Bold

متن اصلی

نازنين

14

Times New Roman
12

پا نويس

نازنين

11

Times New Roman 11

فهرست مراجع

نازنين

14

Times New Roman 12

چکيده

نازنين

14

Times New Roman
12

شماره جدولها و شکلها

نازنين

 15تيره

Times New Roman
13\Bold

توضيح جدولها و شکلها

نازنين

14

Times New Roman
12

زير بخشها(عنوان دو شمارهاي)

کاغذ و چاپ
پاياننامه به دو شکل الکترونيکی و چاپی تدوين میشود .در نسخههاي چاپی الزم است صفحههاي
پاياننامه از يک جنس کاغذ و ترجيحاً کاغذ تحرير هفتاد گرمی باشد .دانشجو موظف می باشد پس از

دفاع از پايانامه و رفع اصالحيه متناسب با رشته تحصيلی رنگ جلد را انتخاب و پايان نامه را صحافی
نمايد نمايد.رنگ جلد پايان نامه به تفکيک رشته به شرح ذيل می باشد:
معماري و هنر :رنگ سرمه اي و نقرکوب
باستان شناسی :رنگ سياه و طالکوب
کامپيوتر:
در نسخه الکترونيکی پاياننامهها /رسالههايی که در برنامة ديگري غير از  Wordتهيه می شوند مثل
فارسی تک ( ،)Farsi Texفايل اصلی به همراه فايل  Pdfشده آن به کتابخانه مرکزي تحويل داده شود.

شمارهگذاري صفحهها
شمارهگذاري صفحهها از فهرست مطالب و با حروف الفبا شروع میشود .شمارهگذاري با اعداد از
اولين صفحه متن اصلی پاياننامه (مقدمه) آغاز میشود و تا آخرين صفحه (چکيده انگليسی) ادامه
میيابد .توجه داشته باشيد که شماره صفحه در صفحههاي آغازين هر بخش /فصل درج نمیشود.

شمارهگذاري موضوع ها
موضوعهاي اصلی پايان نامه به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسيم می شود .صفحه اول هر
فصل بايد از خط پن جم شروع شود .هريک از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از
يکديگر جدا شده اند ،مشخص می شود .عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ،
شماره ترتيب بخش مورد نظر است .درصورتیکه هر بخش داراي زير بخش باشد ،شماره هر زير بخش
در سمت چپ عدد فوق قرار می گيرد .به عنوان مثال اگر برنامه ريزي پويا دومين زير بخش از بخش
چهارم فصل سوم باشد ،به صورت  2-4-3برنامهريزي پويا نوشته خواهد شد.

شمارهگذاري پيوست ها

پيوستهاي پاياننامه /رساله باحروف الفبا نامگذاري می شود .شکلها و جدولهاي موجود در هر پيوست
نيز باتوجه به پيوست مربوط شمارهگذاري می شود .به عنوان مثال دومين جدول در پيوست الف به
اين صورت نوشته می شود( :جدول الف .)2-

پانويس(پاورقی)
درصورتیکه يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد ،توضيح را میتوان بهصورت
زيرنويس در همان صفحه ارائه کرد .در اين صورت عبارت يا واژه توسط شمارهاي که بهصورت
کوچک در باال و سمت چپ آن مشخص می شود و در زيرنويس ،توضيح مربوط به آن شماره ارائه
میشود .قلم مورد استفاده در پانويس  2يا  3شماره از قلم متن اصلی کوچکتر است.

چگونگی استفاده از تصوير/شکل در متن:
جدولها ،نمودارها و تصويرها بايد خوانا ،دقيق ،مرتب و مستقل باشند .هر جدول /نمودار/تصوير بايد
بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات موردنظر را ارائه دهد و يافتههاي موجود در آن قابل تجزيه تحليل
و ارزيابی باشد .شماره گذاري کليه شکلها در متن با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا می
شوند ،مشخص می شود .عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شکل مورد
نظر است.

جدول
هر جدول داراي شماره ،عنوان ،ستون و رديفهاي مربوط به يافتهها است .ارزشهاي جدول را میتوان
با خطهاي افقی و عمودي از يکديگر جدا کرد (جدول )1-2يا آنها را بدون استفاده از خط و تنها با
حفظ فاصلههاي الزم نشان داد (جدول .)2-2
 -پانويس و عالمتهاي اختصاري ممکن است در بعضی جدولها ضروري باشد.

 هرگاه جدول داراي پانويس باشد اين پانويس درست ذيل جدول قرار میگيرد و شمارهگذاريآن مستقل از شمارهگذاري پانويسهاي متن است .طول سطرهاي اين پانويسها نيز از عرض
جدول تجاوز نمیکند.
 توضيح و شماره جدول به طور مسلسل در وسط يا گوشه سمت راست باالي جدول نوشتهمی شود.
جدول  1-1حداکثرصفحههاي پاياننامه و رساله به تفکيک دانشکده
دانشکده

کارشناسی ارشد

دکتري

کشاورزي ،علوم پايه ،پزشکی ،منابع طبيعی

 111صفحه

 151صفحه

فنی و مهندسی
علوم انسانی ،هنر

 151صفحه

 211صفحه

جدول  1-1حداکثرصفحه هاي پايان نامه و رساله به تفکيک دانشکده

(نمونه جدول بدون استفاده از خط)
دانشکده

کارشناسی ارشد

دکتري

فنی و مهندسی

 111صفحه

 151صفحه

علوم انسانی ،هنر

 151صفحه

 211صفحه

نمودار
نمودار تصويري است که دگرگونیهاي يک متغير را نسبت به يک يا چند متغير ديگر با خط يا نقطه
نشان می دهد و داراي انواع مختلف است (حري )1381،که توضيح آن در اين مختصر نمیگنجد .الزم
به ذکر است شماره و عنوان نمودارها در ذيل آنها درج می شود.
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شماره چرخه های بهينه سازی

نمودار 1-1نمونه نمودار

رابطهها و فرمول ها
شمارهگذاري رابطهها و فرمولها به ترتيب مذکور است و رابطههايی که در پيوستها ذکر شده باتوجه به
حروف الفباي آن پيوست ،شمارهگذاري می شوند ،مانند( :الف .)2-
()1-2
2(  t .hi    .h j W )   .h

2(  t .hi   (  10).h j W )  (  10).h

شکل /عکس

K 

گاه براي نشان دادن يک دستگاه ،شیء يا رويداد ،تنها از عکس میتوان کمک گرفت .هرگاه جزء
خاصی از عکس مورد نظر است ،بايد بهگونهاي تهيه شود که اجزاي فرعی چشمگيرتر از جزء مورد
نظر نباشد (شکل .) 1-2

شکل  1-1يک اثرمعماري

نقشه
بايد تا حد امکان از بهکاربردن صفحههاي بزرگ مانند نقشهها در پاياننامه خودداري شود و آنها را از
طريق رونوشتهاي (فتوکپیهاي) مخصوص در اندازه تعيين شده تهيه کرد .درصورت لزوم بايد به
دقت صفحه مورد نظر را داخل پاياننامه طوري تا نمود که لبه آن از ديگر صفحهها بيرون نزند.

نقشه  1-1نقشه ايران

راهنماي تنظيم فهرست مراجع
نحوه درج منابع فارسی و التين در متن
کليه ارجاعات بايد به شيوه درون متنی و به شکل ذيل صورت گيرد(:مولف ،سال نشر :صفحه)

همانطور که حسابی ( )1357اشاره کرده است ،عامل دما بسيار موثر می باشد ،نظريه جونز (1جونز،
 )1985:نيز اين نکته را تصديق می کند .البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما بايد در شرايط
کنترل رطوبت صورتگيرد (جهان شاهی)234:1388،
* اگر متن يا عبارتی عيناً از يک مرجع ،بازنويسی می شود ،بايد آن متن يا عبارت ،داخل عالمت نقل
قول )"( بيايد و شماره صفحه نيز در" ارجاع درون متنی" ذکر شود.
* کليه مراجعی که در متن ،مورد اشاره قرار می گيرند ،بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند.

نحوه درج منابع در فهرست منابع فارسی
در مرجعنويسی منابع فارسی روشهاي گوناگونی وجود دارد که براي يکنواختی و هماهنگی بيشتر
روش زير توصيه می شود.
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 -1-1با يک نويسنده
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غالمحسين زاده ،غالمحسين ،1379 .راهنماي ويرايش .تهران :سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم
انسانی دانشگاهها(سمت).3
 -2-1با بيش از سه نويسنده (چهار يا بيشتر)
فرهودي ،ابوالحسن و ديگران ،1365 .بيماريهاي نقص ايمنی :تشخيص و درمان .ويرايش ،2تهران:
علمی.
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اداره کل تحقيقات و روابط سينمايی.
1- Jones
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معاونت صنايع خودکفايی ،مديريت تحقيقات و آموزش ،مرکز اطالعات علمی و فنی.

 -1-1مقاله در نشريه يا مجموعه
 -1-1-1مقالة روزنامه
زالی ،محمدرضا"1361 .چگونه با بيماري يرقان مقابله کنيم؟" کيهان 17 ،شهريور.
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عماد خراسانی ،نسريندخت"1368 .نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزي ايران" .زيتون.88 .
فروردين 49. ،19-18 :1368
-1پاياننامه:
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 ،نوبت چاپ .محل نشر :اسم ناشر.

 .1نام مقاله در داخل گيومه و نام مجله يا مجموعه به صورت ايتاليک حروفچينی می شود.
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شيوه قرارگيري فهرست مراجع:
فهرست منابع و مآخذ پس از نتيجه گيري نهايی به شکل زير درج گردد.
در صورتيکه در پاياننامهاي هم از منابع فارسی و هم انگليسی استفاده شده باشد براي فهرستنويسی
منابع
الف) در پاياننامه هاي فارسی ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غير فارسی ذکر میشوند و در پايان-
نامههاي غير فارسی اول منابع غير فارسی ( به ترتيب الفبايی ) و سپس منابع فارسی (به ترتيب الفبايی)
فهرست میشوند؛
به مثال زير توجه فرماييد.
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عمومی کشور.

. نشر نو: تهران.2  ويرايش، تاريخ زبان فارسی،1365 . پرويز، خانلري-3
. سمت: تهران. راهنماي ويرايش،1379 . غالمحسين، غالمحسين زاده-4
1- Bigsby, C., ed. 1997. The Cambridge Companion to Arthur Miller . Cambridge:
Cambridge University Press.
2- Hemingway, E., 2113. Better Reading French: a Reader and Guide to Improving your
Understanding of Written French [online]. Chicago: McGrawHill. Available from:
http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2114].
3- Hassell, N., 2114. Gilts Investors Take Profits. Times [online] 11 August. Available
from: http://web.lexis-nexis.com/xchange-international [Accessed 8 August 2114].

پيوست
نمونه فرم ها

نمونه روي جلد

موسسه آموزش عالی مارليک
گروه ……….

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
رشته  .......گرايش........

عنوان پاياننامه(به شکل مخروطی درصورتیکه
از يک خط بيشتر باشد)

نگارنده
............
استاد راهنما(استاد راهنماي تئوري به تفکيک رشته)
...................................
استاد راهنماي(استاد راهنماي عملی به تفکيک رشته)
........................
استاد مشاور
.......................
ماه و سال دانش آموختگی

اعضاي هيأت داوران نسخه نهايی پاياننامه آقاي /خانم
تحت عنوان:
را از نظر شکل(فرم) و محتوي بررسی نموده و پذيرش آن را براي دريافت درجه کارشناسیارشد
پيشنهاد میکنند.

رديف اعضاي هيأت داوران
1

استاد راهنما

2

استاد مشاور

3

نماينده تحصيالت تکميلی

4

استاد ناظر

5

استاد ناظر

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

امضا

آييننامه حق مالکيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمی موسسه غير
دولتی و غيرانتفاعی مارليک
مقدمه :با عنايت به سياستهاي پژوهشی و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و کرامت انسانها که الزمه
شکوفايی علمی و فنی است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران ،الزم است اعضاي هيأت
علمی ،دانشجويان ،دانش آموختگان و ديگر همکاران طرح ،در مورد نتايج پژوهشهاي علمی که تحت عناوين
پاياننامه  ،رساله و طرحهاي تحقيقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است ،موارد زير را رعايت نمايند:
ماده  -1حق نشر و تکثير پايان نامه /رساله و درآمدهاي حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق
معنوي پديد آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده  -2انتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پاياننامه /رساله به صورت چاپ در نشريات علمی و يا ارائه در
مجامع علمی بايد به نام دانشگاه بوده و با تاييد استاد راهنماي اصلی ،يکی از اساتيد راهنما ،مشاور و يا
دانشجوي مسئول مکاتبات مقاله باشد .ولی مسئوليت علمی مقاله مستخرج از پايان نامه و رساله به عهده اساتيد
راهنما و دانشجو می باشد.
تبصره :در مقاالتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکيبی از اطالعات جديد و نتايج حاصل از پاياننامه/
رساله نيز منتشر میشود نيز بايد نام دانشگاه درج شود.
ماده  -3انتشار کتاب و يا نرم افزار و يا آثار ويژه حاصل از نتايج پاياننامه /رساله و تمامی طرحهاي تحقيقاتی
کليه واحدهاي دانشگاه اعم از دانشکده ها ،مراکز تحقيقاتی ،پژوهشکده ها ،پارک علم و فناوري و ديگر واحدها
بايد با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئين نامه هاي مصوب انجام شود.
ماده  -4ثبت اختراع و تدوين دانش فنی و يا ارائه يافته ها در جشنوارههاي ملی ،منطقهاي و بينالمللی که
حاصل نتايج مستخرج از پاياننامه /رساله و تمامی طرحهاي تحقيقاتی دانشگاه بايد با هماهنگی استاد راهنما
يا مجري طرح از طريق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گيرد.
ماده  -5اين آييننامه در  5ماده و يک تبصره در تاريخ 87/4/1در شوراي پژوهشی و در تاريخ  87/4/23در
هيأت رئيسه دانشگاه به تاييد رسيد و در جلسه مورخ  87/7/15شوراي دانشگاه به تصويب رسيده و از تاريخ
تصويب در شوراي دانشگاه الزماالجرا است.

نمونه صفحه عنوان

موسسه آموزش عالی مارليک
دانشکده ……….

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
رشته  .......گرايش........

عنوان پايان نامه(به شکل مخروطی در صورتیکه
از يک خط بيشتر باشد)

نگارنده
............

استاد راهنماي اصلی
...................................
استاد راهنماي دوم
........................
استاد مشاور
...................
ماه و سال دانش آموختگی

تقديم به :

تقدير و تشکر

چکيده
چکيده شامل هدف ،روش کار و مواد ،يافتهها و نتيجهگيري میباشد .محتواي چکيدهها براساس موضوع
و گرايش تحقيق طبقهبندي میشود و به همين جهت وجود کلمات شاخص و کليدي مراکز اطالعاتی
را در طبقهبندي دقيق و سريع اطالعات ياري میدهد .چکيده حداکثر در يک صفحه تنظيم می شود.

کليد واژهها :چکيده ،هدف ،روشکار ،يافتهها ،طبقهبندي
.

واژه نامه فارسی به انگليسی

الف
Synergistic effect

اثر هم افزايی
ب

Rearrangement

بازآرايی
پ

Monoclonal antibody

پادتن تک دودمانی

Inflammatory response

پاسخ التهابی
ت

On-line estimation

تخمين بالدرنگ
ج

Mutant

جهش يافته
ح

Quasi steady state

حالت شبه پايا
خ

Autoimmune

خود ايمن

Increasing feeding rate

خوراک دهی با سرعت افزايشی
ژ

Synthetic gene

ژن ساختگی
س

Alfa helix

ساختمان مارپيچی

Beta sheet

ساختمان صفحه اي بتا
ش

Molecular weight marker

شاخص وزن مولکولی
گ

Viscosity

گرانرروي

Incubate

گرماگذاري
م

Macrophage

ماکروفاژ

Abstract
Start typing the abstract text (thesis text) here. The abstract should be kept on
one page of type. Do not forget to type the keywords.

.Keywords: Abstract, text, one page, type

نمونه صفحه عنوان به انگليسی

Marlik Higher Education Institute
Faculty of ………….

A Thesis Presented for the Degree of Master
Art in ………………./of Science

Title of Thesis

by
………………………..

Supervisor
.....................................
Co-Supervisor
………………

Advisor 1
.......................

Advisor 1

of graduation Month – Year

