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 دانشگاه صنعتی اصفهان

  دانشکده منابع طبیعی
  

  و رساله تحصیالت تکمیلی نامه ایانپ ،طرح پیشنهاديو نگارش نامه تدوین  هشیو
  

اي تحصیالت تکمیلی، بکار بستن ه ها و رساله نامه در تدوین پایان با توجه به اهمیت مراعات اصول و قواعد یکسان
رساله غیرمنطبق بر  /نامه دانشگاه از قبول پایان. ستنامه و رساله ضروري ا نامه در تنظیم و تایپ پایان دقیق این شیوه

هاي رشته خود  رساله /ها نامه براي مشاهده جزئیات بیشتر، به یکی از آخرین پایان .کند این ضوابط خودداري می
  .مراجعه نمایید

  
  آنتنظیمات برنامه مورد استفاده و ) الف

 .شودو یا به این ویرایش ضبط استفاده 20101یکروسافت ورد ام براي تهیه متن از -

 .انتخاب شود  Right to leftگزینه  Document view<Advanced<Options<File  قسمتدر  -

انتخاب   Rightگزینه Gutter position<Margins<Page setup<Page layout در قسمت  -
 .شود

انتخاب  Right to leftگزینه Section direction<Layout<Page setup<Page layoutدر قسمت  -
 .شود

متر و از سایر جهات  سانتی 3از سمت راست صفحات آن  و حاشیه A4باید روي کاغذ  رساله /نامه ناپای -
 .باشد2بین خطوط فاصلهمتر و با رعایت یک  سانتی 5/2

هاي مختلف و به  با اندازه 4تایمزنیورومن قلم متون انگلیسی با و کلیه 3زر بی با قلمکلیه متون فارسی باید  -
و  معمولی13 قلم بااصلی متن فارسی  .شوند نوشته ، به شرحی که خواهد آمد، 6و یا ضخیم 5صورت معمولی
  .باید نوشته شود معمولی 12متن التین با قلم 

و   "راست به چپ"، براي متون فارسی و مختلط از عالمت Paragraphو زیرمنوي  Homeدر منوي  -

 .شوداستفاده   "چپ به راست"براي متون انگلیسی از عالمت 

 .باشد 1متن اصلی باید از دوطرف چین -
                                                
١- Microsoft Word 2010 
٢- Single line spacing 
٣- BZar 
۴- Times New Roman 
۵- Regular 
۶- Bold 



٢  

  
 متن حوه تایپن) ب

مجهول ، از زمان گذشته ساده رساله /نامه پایان و در متنمجهول در متن طرح پیشنهادي از زمان آینده  -
 .استفاده شود

اي  جمله هاي تک هر پاراگراف باید حداقل از سه جمله مرتبط تشکیل شده باشد، لذا از تشکیل پاراگراف -
 .خودداري شود

این منظور  يبرا. داشته باشد) فرورفتگی(متر دندانه  سانتی 5/0در هر بخش، پاراگراف دوم به بعد به اندازه  -
 .)نه کلید فاصله( کش واقع در باالي صفحه استفاده شود از عالیم خط

و کلمات مرکب مثل  "ترین"، "تر"، "اند"،"اي"،"ام"زمان حال استمراري،  "می"ي جمع، "ها"براي  -
 .فاصله استفاده شود از فاصله مجازي یا نیم "گر هدایت"و  "انگیز ، شگفت"شناسی زیست"

د، مگر عالیم نپرانتز از داخل به کلمه چسبیده و از بیرون یک فاصله باید داشته باش کروشه، آکوالد و -
 .بیاید ها نگارشی بعد از آن

کلیه عالیم نگارشی مثل نقطه، ویرگول و دونقطه به حرف قبلی چسبیده و با حرف بعدي یک فاصله باید  -
 .دنداشته باش

 .استفاده شود 2ویرایشگر معادالت از لزومصورت  درفقط ها و  مکان از سمبلاال ها، حتی براي فرمول -

جداولی که در راستاي استفاده از  و در صورت ضرورت 3المقدور به صورت عمودي جداول حتی -
 .باشد )صفحهلبه آزاد (جدول آنها در باالي  عنوانباید طوري قرار گیرند که  ،شوند کاغذ تنظیم می4طولی

 .تحت عنوان شکل آورده شوند) و نمودارها هاستصاویر، عکاشکال، (به جز جداول، سایر موارد  -

با ) براي جداول(و باالنویس ) براي اشکال(گذاري شده و داراي زیرنویس  تمام اشکال و جداول به ترتیب شماره
، از مرجعی نقل شده باشدی اگر شکل. آنها ارجاع شود و در متن به) معمولی 11با قلم ( اشندتوضیحات الزم و کامل ب

 ،1-1فصل و شماره شکل یا جدول، مانند شکل هر فصل با شماره  اشکال و جداول .آورده شود الزم است مرجع آن
  .نوشته شود 3-2، جدول 2-2، جدول 1-2جدول
ترین فاصله ممکن بعد از محلی که ذکر شده آورده  ل و جداول حتی المقدور داخل متن و در نزدیکاشکا -

 .شوند

اصطالحات فارسی و عالئم اختصاري که براي اولین بار بکار یا اسامی اشخاص،  معادل انگلیسی لغات -
/ نامه المقدور در متن پایان حتی(در صفحه مربوطه درج شود ) فقط یکبار(رود به صورت زیرنویس  می

از لبه  cm 5/2ها زیر یک خط پر که به فاصله  زیرنویس). ت انگلیسی احتراز شودااز بکار بردن لغ رساله
ها در هر  زیرنویس. شوند، نوشته شده از لبه پایینی و به طول مورد نیاز رسم cm 5/2سمت چپ کاغذ و 

 فارسی در گوشه باالي آخرین کلمه در متن مشخص...  و 2، 1با گذاردن شماره  به طور جداگانه صفحه
الئم اختصاري نوشته شود و ها فقط معادل انگلیسی لغات با اصطالحات فارسی و یا ع نویسدر زیر(شوند

                                                                                                                                             
١- Justified 
٢- Equation editor 
٣- Portrait 
۴- Landscape 
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 نقطه  10و با فاصله معمولی  10 قلم ها از براي زیرنویس ).حتی المقدور از توضیحات دیگر اجتناب گردد
 .استفاده شود

آورده شود و در بقیه متن نام ) همراه با نام معرف و سال(اسامی علمی موجودات بار اول به صورت کامل  -
و سایر موارد به ) ایتالیک(نام جنس و گونه به صورت کج  .و یا فقط نام جنس و گونه ذکر شود فارسی

 .صورت معمول نوشته شود

در صورت لزوم، با کوچک و . در داخل یک فصل، حتی االمکان نباید فضاي سفید وجود داشته باشد -
بجا کردن متون، این ایراد یا جا )اسبها و با ابعاد متن  با استفاده از گوشه( کردن تصاویر و جداول گبزر

 .برطرف شود

  
  تحقیق طرح پیشنهاديدهنده  هاي تشکیل بخش) ج
و  "1 فرم"به  "تحیق طرح پیشنهادي "و "اولیه طرح پیشنهاديعنوان  "دهنده هاي تشکیل براي آگاهی از بخش    
طرح پیشنهادي اولیه عنوان در  .شودمراجعه  )زیر منوي فرم ها(در سایت تحصیالت تکمیلی دانشکده "2فرم "

  .رده شودومنبع و به صورت تحلیلی آ 20داکثر ح تحقیق و در طرح پیشنهادي  5حداکثر 
  
  نامه و رساله دهنده پایان هاي تشکیل بخش )د
  سفید: اولین برگ. 1
  )وسط صفحه(اهللا الرحمن الرحیم  بسم: دومین برگ. 2
ذکر نام استادان ). روي جلد نیز مشابه همین صفحه باشد( 1شماره ، مطابق پیوست صفحه عنوان: سومین برگ. 3

  .باشد مشاور و سایر افراد در این صفحه مجاز نمی
دانشکده، مطابق  با امضاي اساتید، مشاوران، داوران و سرپرست تحصیالت تکمیلی ،نامه تصویب: رمین برگاچه. 4

  .2پیوست شماره 
  ).اختیاري(تشکر و قدردانی : پنجمین برگ. 5
  .3مطابق پیوست شماره  واگذاري حقوق مادي: ششمین برگ.6
  ).اختیاري(تقدیم اثر : هفتمین برگ.7
  .4مطابق پیوست شماره  فهرست مطالب: هشتمین برگ. 8
  ).در صورت نیاز(ا و اختصارات و نماده جداول فهرست اشکال، به ترتیب، هاي بعدي برگ. 9

در ( شوند گذاري می شماره) ...یک، دو، سه و( اعداد نوشتاريبا  رو بوده و یکبه صورت ها  برگاین  :1 تبصره
  .)متر از لبه وسط پایین صفحه به فاصله یک سانتی

  .آورده شود )11قلمبا ( کلمه 500درحداکثر متن  هاياي از تمام قسمت خالصه: چکیده. 10
، به ترتیب د، در این قسمتنو در عنوان نیامده باشبوده نامه  حدود پنج کلمه که بیانگر موضوع پایان: ها کلیدواژه. 11

  .دنها، آخرین سطر صفحه باش توجه شود که آخرین سطر چکیده و کلیدواژه .)11با قلم ( آورده شود حروف الفبا،
تحقیق در دو تا سه  و فرضیات میت آن، همراه با اهدافدر این قسمت موضوع تعریف و اه: مقدمه -فصل اول. 12

  . صفحه آورده شود



٤  

  ).رده شودورت تحلیلی آوبه ص( کلیات و مرور منابع -دومفصل . 13
ه توصیف منطق: شامل(به طور کامل توضیح داده شود  ها مواد و روش در این قسمت: ها مواد و روش -ومسفصل . 14

  ...).آماري و  هاي روشها، آنالیزهاي آزمایشگاهی،  وري دادهآ نحوه جمع یابی، مکان ،مطالعاتی
  .شودبیان  ي تحقیقها در این قسمت یافته: نتایج -چهارمفصل . 15
  .خود با دیگران، به تفسیر نتایج پرداخته شوددر این قسمت ضمن مقایسه نتایج : گیري بحث و نتیجه -پنجمفصل . 16

  . کردارایه  يرا در فصل دیگر گیري در یک فصل و نتیجهرا توان نتایج و بحث  در صورت لزوم می: 2 تبصره
  .شوداین قسمت پیشنهادهایی براي رفع نواقص و بهبود تحقیق ارایه  آخر در :3تبصره 
در قسمت باالي سمت چپ صفحه و به  ،گذاري صفحات از چکیده تا پیشنهادها با اعداد فارسی شماره: 4 تبصره

شماره صفحه اول هر فصل ذکر (، صورت گیرد متري از لبه چپ سانتی 5/2متري از لبه فوقانی و  سانتی 2فاصله 
  .)شود شود ولی محسوب می نمی

براي عنوان . از سطر یازدهم شروع شودمتن اصلی از سطر پنجم، و عنوان فصل  ،صفحه شروع هرفصلدر  :5تبصره 
  ).چین به صورت چپ(استفاده شود ضخیم  14 قلمفصل از 

  ).اختیاري( انگلیسی به فارسینامه  واژه. 17
  ،2 -1  ،1-1  مانند )رقم 3حداکثر تا ( هاي مختلف هر فصل با شماره فصل و قسمت مربوطه زیرعنوان  :6تبصره 
 .نوشته شوند ضخیم 12زیرعنوان دوم با قلم و  ضخیم 13زیرعنوان اول با قلم  .نوشته شود 1-2-3

  .نامه یا رساله خودداري شود بندي در صفحات پایان از هرگونه حاشیه: 7 تبصره
بندي را به صورت فصول مستقل برحسب موضوعات رساله ارایه نمود  توان فصل در مورد رساله دکتري می: 8 تبصره

کلیات و مرور منابع، اهداف و اهمیت تحقیق، (ها، مقدمه شامل عنوان، چکیده، کلیدواژه ،مقالهچند صورت  به(
و مقدمه فارسی،  چکیده در این صورت الزم است). گیري ها، نتایج و بحث و نتیجه ، مواد و روش)فرضیات تحقیق

موضوعات رساله به صورت منسجم و  بندي کلی گیري و جمع نتیجه(گیري  نتیجه در ابتدا و ات و مرور منابع کلیکلی
  .رساله آورده شودگزارش در انتهاي کلی، و چکیده انگلیسی ، پیشنهادها )مرتبط

  
  منابع. 18

منابع فارسی، به فارسی و منابع التین، به . ارجاع به منابع در متن به صورت نام خانوادگی و سال انتشار باشد -
 .التین آورده شود

 .لف باشددرجه بعد براساس نام خانوادگی مؤ بر اساس سال و دردر درجه اول ترتیب قرار گرفتن منابع  -

 مثال

 )براي یک نویسنده... (که در تحقیق خود به این نتیجه رسید) 1391( کیانی -

 )براي دو نویسنده... (در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که) 1392(و حسنی  محمدي -

 )براي سه نویسنده و بیشتر... (به این نتیجه رسیدند کهدر تحقیق خود ) 1394(و همکاران  رحمتی -

 ).1393و همکاران  رحمتی؛ 1392و حسنی  براتی؛ 1391کیانی...( مطالعات اخیر نشان داده است که -

- Nelson (2006) براي یک نویسنده... (که در تحقیق خود به این نتیجه رسید( 

- Jafari & Malekian (2015) براي دو نویسنده... (در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که( 



٥  

- Keivany et al. (2015) براي سه نویسنده و بیشتر... (در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که( 

؛ 1986رحمتی و همکاران؛ برینکهویزن و کالسون  ؛1391 کیانی(...مطالعات اخیر نشان داده است که -
Nelson 2006 ؛Coad 2015؛Jafari & Malekian 2015 ؛Keivany et al. 2015.( 

آورده  و بصورت زیرمتن  انتهايفهرست منابع به ترتیب الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین، در  -
 ).تبعیت گردد کامالًها  توجه شده و از مثال یتالیک بودن عنوان کتاب و گزارشبه ا(شوند 

  
  مقاالت مندرج در نشریات ادواري

 .صفحات): ره نشریهشما(شماره مجلد ادوارينام نشریه . عنوان مقاله. سال. مؤلف نام نام خانوادگی، حروف اول

  :مثال
کما  یتعیین رویشگاه بالقوه گونه گیاه. 1394. ر.، موهابی و. ، سپورمنافی؛ .مترکش اصفهانی،  ؛.، زرحمتی

)Ferula ovina Boiss (شناسی  بوم. در منطقه فریدونشهر اصفهان یمصنوع یبا استفاده از مدل شبکه عصب
  .53-41: 4کاربردي 

Jafari, R. & Malekian, M. 2015. Comparison and evaluation of dust detection algorithms 
using MODIS Aqua/Terra Level 1B data and MODIS/OMI dust products in the 
Middle East. International Journal of Remote Sensing 36(2): 597-617. 

       Keivany, Y.; Nezamoleslami, A. &Dorafshan, S. 2015. Morphological diversity of  
                Garrarufa (Heckel, 1843) populations in Iran. Iranian Journal of Ichthyology 
                2(3): 148-154. 

Lawley, V.; Lewis, M.; Clarke, K. & Ostendorf, B. 2015. Site-based and remote sensing 
methods for monitoring indicators of vegetation condition: An Australian review. 
Ecological Indicators: In Press (doi:10.1016/j.ecolind.2015.03.021). 

 
  کتب
 .)هاي متعدد در صورت وجود ویرایش( ه ویرایششمار .نام کتاب .سال. نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف نام و
  .تعداد صفحات .محل نشر ،ناشر
  :مثال

  .ص 224.، اصفهان، ایرانانتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .ها یبندي فیلوژنتیکی ماه خالصه رده. 1387. کیوانی، ي
Arnalds, O. & Archer, S. 2000. Rangeland desertification. Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht, Netherlands. 209 p. 
Nelson, J.S. 2006. Fishes of the World. 4th Edition. John Wiley & Sons, New York, USA. 

601 p. 
  اي ترجمه کتب

نام  ).هاي متعدد در صورت وجود ویرایش( شماره ویرایش .نام کتاب .سال. نام و نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف
  .تعداد صفحات .محل نشر ،ناشرمترجم، سال، و نام خانوادگی، حرف اول نام 

  :مثال
و ایگدري،  .صري، م؛ ن.کیوانی، ي ینمترجم.شناسی ماهی و باستان. 1986. دي.و کالسون، ا. سی.ديبرینکهویزن، 

  .ص 164 .، ایران، تهرانآموزش کشاورزي و منابع طبیعیو  تحقیقاتانتشارات . 1394. س
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  )ویرایش شده فصولبه صورت مجموعه ( باکتیک فصل از یک 
 کتاب، م ویراستارحرف اول نا، خانوادگی نام :در. عنوان فصل .سال .فصل نام و نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف

  .صفحات فصل .محل نشر ،ناشر .)هاي متعدد در صورت وجود ویرایش( شماره ویرایش .نام کتاب
  :مثال

Nagahama, Y.; Yoshikuni, M.; Yamashita, M.; Tokumoto, T. & Katsu, Y. 1995. 
Regulation of oocyte growth and maturation in fish. In: Pederson, R.A. &Schatten, 
G. (eds.), Current Topics in Developmental Biology. Vol. 30. Academic Press, New 
York, USA. pp. 103–145. 

 
  گزارشات علمی

  ، محلناشر .)در صورت وجود( شماره گزارش .گزارش عنوان.سال انتشار .ادگی، حرف اول نام مؤلفنام خانو
  .تعداد صفحات. نشر       

  :مثال
روحانی،  ؛.نیک سرشت، ك ؛.کیش، ا صداقت ؛.سبزي، م ؛.زحمتکش، ي ؛.صیادرحیم، م ؛.نوروزي، ه ؛. ، ك عباسی

گزارش نهایی شناسایی ماهیان بومی . 1388. و کاد، ب. عبدلی، ا ؛.صادقی نژاد، ا ؛.رمضانی، ر؛ .سرپناه، ع ؛.ا
 .ص 226. ، ایرانهمدان ،انتشارات مدیریت شیالت استان همدان. استان همدان

  
  ها نامه پایان
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Abstract 
The genusAlburnoides belongs to theCyprinidae family. This genus has long been considered as a 
complex species with great diversity in Iran. Six species were recently recognized in the Iranian 
basins of the Caspian Sea, KavirNamak, Tigris, Kor, and Lake Orumiyehincluing A. eichwaldii, A. 
namaki, A. idignensis, A. nicolausi, A. qanati and A. petrubanarescui, respectively, and more are 
expected to be discovered. In the present study the morphological and molecular variations among 
these species have been investigated. To study the morphological characteristic, 22 morphometric 
and nine meristic characters of 144 specimens of these six species were used. All measurements 
were recorded using a digital caliper to the nearest 0.01mm. Nine meristic characters were counted 
under a binocular microscope. For the molecular study, sequences of cytochrome b mitochondrial 
gene (409 bp) from the six species were analyzed (three specimens of each species, 18 PCR 
products in total). The results of morphological data showed a high similarity among the species, 
but could separate A. nicolausi and A. idignensis according to the first component and A. 
idignensis and A. petrubanarescui according to the second component in the principal component 
analysis. Moreover, based on the meristic characters which were relatively similar, again A. 
nicolausi and A. idignensis could be separated by the first component. Alburnoideseichwaldii was 
distinct from other species in the second component. The results of molecular analysis showed A. 
eichwaldii and A. petrubanarescui as the most similar (about 99%) and A. idigensisas the most 
different (about 85%) species with others. The results of molecular analysis differentiated the six 
studied speices. The phylogenetic analysis using Maximum Likelihood (ML) and Maximum 
Parsimony (MP) showed A. idignensisas a separate taxon andA. Eichwaldiiand A. 
petrubanarescui as sister groups. The cytochrome b gene sequences revealed a high level of 
genetic differentiation within and among the six species, and demonstrated the suitability of partial 
cytochrome b gene (409 bp) sequence in determining their genetic diversity. In general, due to 
some factors such as the small size, low mobility and distribution, isolation or limited population 
and small size of habitats of this fish, it is possible that the species was evolved locally which 
could lead to some differences in the morphometric characteristics of the different species. 
 
Keywords: Cytochrome b, Meristic, Morphology, Morphometric, Taxonomy. 
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