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آخرین فایل مربوط به پیشنهاده کارشناسی ارشد را از سایت دانشکده فنی و مهندسی گرگان بخش  -1

 .کارشناسی و ارشد قسمت فرمهای کارشناسی ارشد دریافت نمایید یهانامهنییآ

 

برای  B Nazanin مطابق فایل پیشنهاده دقت نموده و آن را رعایت نمایید ) فونت  هافونتبه نوع و اندازه  -2

در نوشتن اعداد نیز از فونت فارسی استفاده  برای التین استفاده شود( Times New Romanفارسی و 

 شود.

 

 دانشکده، گروهصفحه نخست مربوط به اطالعات دانشجو،  اساتید راهنما و عنوان پیشنهاده است لذا نام  -3

 ،مشخصات دانشجو، نیمسال تحصیلی که پیشنهاده به شورای دانشکده ارسال خواهد شد ،آموزشی

 نوشته شود. یدرستبه

 

و جداول هزینه کردها بسیار مهم خواهد بود لذا با  پژوهانهدر میزان  نامهانیپامشخص نمودن نوع  -4

لی حمایت ماالزم به ذکر است  انتخاب نمایید. دقتبهو  یدرستبههماهنگی با استاد راهنما این قسمت را 

 شود.شامل دانشجویان نوبت دوم نمی

 نوع

 نامهپایان

 کم هزینه

 )ریال(

 پر هزینه آزمایشگاهی )ریال( پر هزینه میدانی )ریال(

 88ارشد ورودی قبل از 

دکتری ورودی قبل از 

89 

 به بعد 88ارشد ورودی 

 به بعد 89دکتری ورودی 

 (038)جلسه  

 87 ارشد ورودی قبل از

دکتری ورودی قبل از 

89 

 (373جلسه )

 87ارشد ورودی 

 (378)جلسه 

 به بعد 88ارشد ورودی 

 به بعد 89دکتری ورودی 

 (038)جلسه  

کارشناسی 

 ارشد
000/000/7 000/000/00 

000/000/01 
000/000/00 + 

000/000/1 

 )آزمایشگاه(

000/000/01 

+ 

000/000/1 

 )آزمایشگاه(

000/000/00 + 

 )آزمایشگاه( 000/000/00
ریال افزایش یافته  000/000/5

فقط در بندهای مرتبط با 

حضور در میدان و نمونه برداری 

در میدان و فیلد قابل هزینه 

 باشد.کرد می

ریال افزایش یافته فقط  000/000/5

های خرید مواد مصرفی و در بند

خدمات آزمایشگاهی، هزینه 

آزمایشگاهی و خرید تجهیزات قابل 

 باشد.می هزینه کرد

 000/000/01 000/000/00 دکتری

000/000/51 
000/000/01 + 

000/000/00 

 )آزمایشگاه(

- 

000/000/10 + 

 )آزمایشگاه( 000/000/00
ریال افزایش  000/000/10

یافته فقط در بندهای مرتبط با 

حضور در میدان و نمونه برداری 

در میدان و فیلد قابل هزینه 

 باشد.کرد می

ریال افزایش یافته فقط 000/000/15

های خرید مواد مصرفی و در بند 

آزمایشگاهی، هزینه خدمات 

آزمایشگاهی و خرید تجهیزات قابل 

 باشد.می هزینه کرد



 مهندسی و فنی دانشکده -گلستان دانشگاه – ارشد کارشناسی پیشنهاده نوشتاری نکات

 (7/8/0010 دانشکده شورای 081 جلسه مصوب) گرگان

 2 دانشکده فنی و مهندسی گرگان

 

 

 

 یهاتیظرفگروه مطابق  دیتائبا هماهنگی قبلی با استاد راهنما و جدول مربوط به اساتید راهنما و مشاور  -5

 تکمیل گردد.  شدهنییتع

 

 سپ پایاننامه در مشاور یا دوم راهنمای استاد کردن اضافه عنوان، در تغییری هر پیشنهاده تصویب از پس -6

 ایشور و دانشکده شورای آموزشی، گروه به راهنما (ان)استاد کتبی درخواست با پیشنهادیه تصویب از

 امکانپذیر دانشجو تحصیلی چهارم نیمسال شروع از بعد روز 45 تا حداکثر دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 است

 غییراتت صورت در. باشد فاصله ماه چهار باید حداقل پایاننامه، از دفاع زمان و پیشنهادیه تصویب زمان بین -7

 ویبتص زمان بجای دانشگاه تکمیلی تحصیالت شورای در تغییرات این تصویب زمان پیشنهادیه، در

 ..بود خواهد مالك پیشنهادیه

 

با هماهنگی استاد راهنمای اول صورت پذیرد  الزم است حتماًاساتید مشاور انتخاب استاد راهنمای دوم یا  -8

یاز ناگر از اساتید دانشگاه های خارج از کشور باشند  : شوندیمو اساتیدی که از خارج دانشگاه پیشنهاد 

الزم از دانشگاه دارد و اگر از اساتید دانشگاه های داخل  اخذ مجوز ایمیل تاییدیه ی ایشان و همچنین 

 پیشنهاده به امضای آنها رسانده شود.  کشور باشند الزم است

 

فایل پیشنهاده دقت نمایید بطوریکه در صفحه اول تنها اطالعات مربوط به معرفی  یبندصفحهدر  -9

 از صفحه دوم آغاز شود. نامهانیپاپیشنهاده قرار گرفته و بخش اطالعات مربوط به 

 

قالب منبع نویسی و  مرجع دهی در پیشنهاده به جهت هماهنگی در دانشکده فنی و مهندسی  -10

 :خواهد بود لینک ذیلو مطابق با  (Vancouver Style)عددی  -ونکوور سبک  بهگرگان 

 

https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/referencing/icite/vancouver/index.aspx 

 
 

 

https://intranet.birmingham.ac.uk/as/libraryservices/library/referencing/icite/vancouver/index.aspx
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Journal Articles: 

 

Material 

Type 

In Text 

Citation 
Reference List Entry 

Journal 

(Print) 
(1) or [1] 1. Knapik JJ, Cosio-Lima LM, Reynolds KL. Efficacy of functional 

movement screening for predicting injuries in coast guard cadets. J Strength 

Cond Res 2015; 29 (5): 1157‐1162. 

Journal 

(Electronic) 

(1) or [1] 1. Knapik JJ, Cosio-Lima LM, Reynolds KL. Efficacy of functional 

movement screening for predicting injuries in coast guard cadets. J 

Strength Cond Res [internet]. 2015 [cited 2015 June 23]; 29(5): 1157‐

1162. Available from: 

https://journals.lww.com/nscajscr/Fulltext/2015/05000/Efficacy_of_Functi

onal_Movement_Screening_for.1.aspx 

 

Referencing books: 

Material Type 
In Text 

Citation 
Reference List Entry 

One to six authors (list 

all of them) 

 

(1) or [1] 1. Guy J. The view across the river: Harriette Colenso and 

the Zulu struggle against imperialism. Charlottesville, 

Virginia: University Press of Virginia; 2001. 

More than six authors 

(list the first six 

followed by et al) 

(1) or [1] 1. Meakin CJ, King DA, White J, Scott JM, Handley H, 

Griffiths A, et al. Screening for depression in the medically 

ill. J Nerv Ment Dis 1991; 12: 45‐53 

Edited book (1) or [1] 1. Al-Sabbagh M, editor. Complications in implant dentistry. 

Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier; 2015. Dental Clinics 

of North America series, v. 59, no. 1. 

Chapter in a book (1) or [1] 1. Sparkes V. Function of the spine. In Everett T, Kell C, 

editors. Human movement: an introductory text. 6th ed. 

Edinburgh: Churchill Livingston Elsevier; 2010. p. 191‐ 209. 

E-book (1) or [1] 1. Wear A. Knowledge and practice in English medicine 

[internet]. Cambridge: Cambridge University Press; 2000 

[cited 2015 June 17]. Available from: http:// 

site.ebrary.com/lib/bham/detail.action?docID=5004608. 

https://libguides.murdoch.edu.au/Vancouver/journal
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Conference Papers: 
 

Material 

Type 

In Text 

Citation 
Reference List Entry 

Conference Paper in 

Print 
(1) or [1] 1. Khalifa ME, Elmessiry HM, ElBahnasy KM, Ramadan HMM. 

Medical image registration using mutual information similarity 

measure. In: Lim CT, Goh JCH, editors. Icbme2008: Proceedings of 

the 13th International Conference on Biomedical Engineering; 2008 

Dec 3-6; Singapore. Dordrecht: Springer; 2009. p. 151-5. 

Conference Paper from 

the Internet 

(1) or [1] 1. Cloherty SL,  Dokos S,  Lovell NH. Qualitative support for the 

gradient model of cardiac pacemaker heterogeneity. In: Proceedings 

of the 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27 Annual 

Conference; 2005 Sep 1-4; Shanghai, China. New York: IEEE; 2005 

[cited 2010 Sep 2]. p. 133-6. Available from: http://www.ieee.org. 

 

Datasets: 
 

Material 

Type 

In Text 

Citation 
Reference List Entry 

Dataset (1) or [1] 1. Coin L. Genomics of development and disease [dataset]. 2014 

Jun 1 [cited 2017 Jun 9]. The University of Queensland. 

Available from: http://dx.doi.org/10.14264/uql.2016.583. 

 
 

  Theses: 
 

Material 

Type 

In Text 

Citation 
Reference List Entry 

Unpublished 

Thesis 

(1) or [1] 1. Hincks CL. The detection and characterisation of novel papillomaviruses. 

Biomedical Science, Honours [thesis]. Murdoch (WA): Murdoch 

University; 2001. 

Published 

Thesis 

(1) or [1] 1. Gruszczynski L. Regulating health and environmental risks under WTO 

law: a critical analysis of the SPS agreement. New York: Oxford 

University Press; 2010. 

thesis from 

the Interne 
(1) or [1] 1. Gethin, A. Poor suburbs and poor health: exploring the potential of a 

locational approach to reducing health disadvantage in Australian cities. 

PhD [dissertation]. Sydney: University of Western Sydney; 2007. 

Available from: 

https://researchdirect.westernsydney.edu.au/islandora/object/uws:89. 

https://libguides.murdoch.edu.au/Vancouver/conference
https://libguides.murdoch.edu.au/Vancouver/dataset
https://libguides.murdoch.edu.au/Vancouver/theses


 مهندسی و فنی دانشکده -گلستان دانشگاه – ارشد کارشناسی پیشنهاده نوشتاری نکات

 (7/8/0010 دانشکده شورای 081 جلسه مصوب) گرگان

 3 دانشکده فنی و مهندسی گرگان

 

 

 فارسی:فرمت منبع نویسی 

 

 فرمت
در  نحوه ی اشاره

 متن

 نوع منبع

 امن: نشر محل کتاب، نام ،(انتشار سال) ،(نام اول حرف) نویسنده نام نویسنده، خانوادگی نام .1

 دوم، ویسندهن خانوادگی نام ترتیب به باشد، داشته نویسنده سه یا دو کتاب اگر که کنید دقت. انتشارات

 بود، نفر سه از بیش نویسندگان تعداد اگر اما کنید، اضافه را سوم نویسنده همچنین و دوم نویسنده نام

 .بیفزایید اول نام ادامه در را «دیگران و» عبارت و کنید ذکر را نویسنده یک نام فقط

(1) or [1] کتاب 

 امن نشر، محل ،(مترجم نام) ترجمه کتاب، نام ،(انتشار سال) نویسنده، نام نویسنده، خانوادگی نام  .1

 انتشارات

(1) or [1] ترجمه 

اینترنتی مقاله or [1] (1) اینترنتی نشانی مقاله، نام ،(انتشار سال) نویسنده، نام نویسنده، خانوادگی نام  .1  

 امن تحصیلی، مقطع نامه،پایان عنوان ،(نامهپایان از دفاع سال) نویسنده، نام نویسنده، خانوادگی نام .1

 شهر و دانشگاه

(1) or [1] نامهپایان  

 

و بدون تفکیک منابع فارسی از  اولین تا آخرین منبعمرتب از  صورتبهمنابع  8در قالب مذکور در بند  -11

. لذا به شودیمنوشته یا )( یک عدد داخل ] [ تنها منبع  تمامی ارجاعات به یکدر متن مشخص و برای التین 

 ترتیب عددی منابع دقت شود. 

 

براکت  کیدر داخل  هاآنهمزمان به چند منبع ارجاع داده شود، شماره  صورتبهالزم باشد  کهیهنگام -12

رار ق یشماره اول و آخر نیبتیره خط  کیپشت سر هم باشد،  هاآن. و اگر شماره شودیمقرار گرفته و با کاما جدا 

  [.1-5] ای[ 1،3،5. مثل: ]شودیمداده 

 

 

قبل و بعد در داخل  فاصلهکیبا رعایت )پرانتز( الزم است که هر کروشه  یگذارنشانهدر خصوص رعایت  -13

در انتهای جمله باشد بالفاصله بعد از کروشه و بدون فاصله نقطه پایان  کهیدرصورتثبت گردد و ( 2یا )[ 2جمله ]

 . (2یا ) [2] گرددیمدرج 
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در خصوص استفاده از اصطالحات التین الزم است معادل فارسی هر عبارت تخصصی در متن نوشته و  -14

 گرددیمشروع  1پاورقی درج گردد. همچنین دقت شود که پاورقی در هر صفحه از عدد  صورتبهمعادل التین آن 

  تن نیست. در م شدهیمعرفمعرفی دیگر نیازی به نوشتن پاورقی برای عبارت  بارکیو پس از 

 

 

زمان  درصدبه همراه  نامهانیپااصلی و کلی اجرای  یهابخششرح  نامهانیپااجرای  یبندزماندر بخش   -15

 هافیرد ضمناًاز تحصیل دقت شود.  ماندهیباقبه سنوات  حتماًو در قسمت زمان اجرا شده ذکر  یدرستبهمربوطه 

الزم به ذکر است مدت زمان مجاز برای تحصیل دانشجوی کارشناسی  خالی جدول نیز حذف گردد. یهاستونو 

ای مراتب پس از تکمیل فرمه پنجترم میباشد که در صورت نیاز به تمدید سنوات بدالیل موجه در ترم  چهارمارشد 

 لتمدید سنوات و گزارش پیشرفت کار در شورای دانشکده بررسی و اعالم نظر خواهد شد. تمدید سنوات در نیمسا

بعدی در شورای دانشگاه و پس از احراض صحت دالیل، تصمیم گیری و منوط به اخذ هزینه های تحصیلی در 

 سنوات مضاعف خواهد بود. 

 

 و با رعایت سقف قبولقابلاز موارد دانشجویان ارشد  پژوهانههزینه کرد  نامهوهیشضمن مطالعه  هانهیهزدر بخش  -16

بوده و  ولقبقابلمثال هزینه تکثیر تنها برای کارهای میدانی پرسشنامه  طوربهمجاز هر بخش، مبالغ نوشته شود. 

 قرار نخواهد گرفت. دیتائتکثیر مورد  یهانهیهزسایر 

 

 4-9در جدول  تیدرنهاثبت و  هامسافرتبه تفکیک در سه بخش خرید مواد، خدمات فنی و  هانهیهز  -17

مرتبط،  مبالغی که از سقف مجاز  یهانامهوهیشو مطابق  نامهانیاپ. لذا با توجه به نوع گرددیم ارائهتجمیع و 

اعتبار نشده باشد در تعهد دانشجو خواهد بود که مراتب در  نیتأمخارج باشد و از منابع خارج از دانشگاه  پژوهانه

تنها شامل  پژوهانههمچنین الزم به ذکر است که حمایت مالی دانشگاه در قالب  .گرددیمذکر  6-9جدول 

 دانشجویان روزانه خواهد بود. 

 

وشته و جهت قرائت بهتر ن ییتاسهبا تفکیک  حاًیترجالزم به ذکر است که کلیه مبالغ با فونت فارسی و  -18

 سعی شود جداول هر قسمت در یک صفحه جانمایی شود. یبندصفحهدر 
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 و مشاور خارج از دانشگاه  اساتید راهنماپس از بررسی کلیه موارد فوق فایل مربوطه به امضای دانشجو و  -19

 خواهد رسید.

 

پیشنهاده به همراه سه  افیدیپپیشنهاده در گروه آموزشی، فایل  دیتائو پس از طی مراحل  تینها در -20

، پیشینه و همانند جویی جهت طرح در شورای دانشکده ارسال ایرانداك دارای کد رهگیریمدرك گواهی ثبت 

 خواهد بود.  نامهانیپاماه مجاز به دفاع از  4و دانشجو پس از حداقل  هگردید

 

 


