ساختار(نحوه) تدوین پایاننامه کارشناسی ارشد
الف .بخشها و ترتیب پایاننامه(داخل پایان نامه):
طرح جلد فارسی ( داخل پایان نامه به صورت پرینت شده و روی جلد به صورت طالکوب مطابق نمونه در انتهای این پیوست باشد)
صفحه بسم اله) به شکل ساده ،مشخص ،پرهیز از هرگونه کادر و تزیین)
فرم منشور اخالق پژوهش (در انتهای این پیوست موجود است)
فرم تعهد اصالت (در انتهای این پیوست موجود است و بعد از پرینت توسط دانشجو با خودکار آبی پر شود)
تصویر صورتجلسه دفاع (فرم نهایی مد نظر است .دانشجویانی که منتظر ثبت مقاله هستند پس از درج نمره نهایی فرم صورتجلسه را
قرار دهند و اگر انصراف از مقاله داشته اند فقط فرم صورتجلسه را بدون نمره مقاله قرار دهند)
تقدیم (اختیاری)
تقدیر و تشکر (اختیاری)
چکیده فارسی (حداکثر  300کلمه ،بدون ذکر فرمول و تصویر  ،در انتهای چکیده  4تا  6واژه کلیدی آورده می شود)
فهرست مطالب (شامل فصل ها ،عنوان فصل ها ،بخش ها ،عنوان بخش ها ،همچنین زیربخش ها ،فهرست منابع و چکیده انگلیسی می
باشد.الزم است شماره صفحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قید شود)
فهرست جداول و شکلها (در صورت وجود – این صفحه شامل عنوان ،شماره و صفحه جدول های موجود در متن می باشد)
فهرست عالئم و اختصارات (در صورت وجود)
متن اصلی (پایان نامه شامل  5فصل می باشد .کلیات تحقیق ،مروری بر تحقیقات انجام شده ،مواد و روش ها ،نتایج ،بحث و نتیجه
گیری – در موارد خاص در برخی از رشته ها با نظر گروه مربوطه و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه عنوان فصل های پایان نامه میتواند
تغییر کند)
پینویسها (در صورت وجود)

منابع و ماخذ
فهرست اعالم (اختیاری)
پیوستها (در صورت وجود)
چکیده انگلیسی( ترجمه دقیق چکیده فارسی)
طرح جلد انگلیسی(داخل پایان نامه به صورت پرینت شده و پشت جلد به صورت طالکوب مطابق نمونه در انتهای این پیوست باشد)

دانشجوی گرامی :لطفا این پیوست را تا انتها به دقت مطالعه نمایید .بدیهی است بخش مرجع و نشریات از پذیرفتن
پایان نامه هایی که با این روال مطابقت ندارند ،معذور است.
ب .شیوه نگارش:
 .1کاغذ ،چاپ و قلم

کلیه قسمتهای پایاننامه باید بر روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد .ابعاد کاغذ  21/0 * 29/7سانتیمتر (کاغذ  )A4میباشد .پایان نامه می
تواند به صورت دو رو – رنگی – سیاه و سفید نیز پرینت گرفته شود.
جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامه:
نوع قلم

اندازه

نوع متن

بی لوتوس نازک B lotus

14

بی لوتوس تو پُر )B lotus (Bold

14

بی لوتوس نازک B lotus

14

بی لوتوس تو پُر )B lotus (Bold

(16-18بر حسب عنوان)

بی لوتوس نازک B lotus

12

بی لوتوس تو پُر )B lotus (Bold

12

متن جدول

بی لوتوس نازک B lotus

12

زیرنویس جدول

بی لوتوس نازک B lotus

10

پاورقی فارسی

بی لوتوس نازک B lotus

10

فهرست منابع فارسی /عربی

بی لوتوس نازک B lotus

12

پاورقی انگلیسی

تایمز نیو رومنTimes New Roman

8

چکیده انگلیسی

تایمز نیو رومنTimes New Roman

12

فهرست منابع انگلیسی

تایمز نیو رومنTimes New Roman

14

عالیم ریاضی و یونانی

Math

11

بی لوتوس نازک B lotus

9

متن فارسی
عنوان فارسی
فهرست مطالب
عناوین فرعی و اصلی
چکیده فارسی
عنوان جدول یا شکل

توان و اندیس

* برای پایان نامه های رشته زبان انگلیسی نوع قلم متن تایمز نیو رومن  Times New Romanو در هر قسمت اندازه
فونت مطابق جدول است .در رشته زبان انگلیسی صفحات از سمت چپ شروع شده و ترتیب صفحات به صورت زیر
می باشد:

 .2فاصله گذاری و حاشیه بندی

فاصله سطرها در تمامی پایاننامه باید به صورت  singleباشد .اما فاصله سطرها در چکیده برابر  1/5 linesاست .حاشیه سمت راست و
باال مساوی  3سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  2/5سانتیمتر میباشد .این حاشیهها باید در سرتاسر پایاننامه رعایت شود .در
صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جداول بزرگتر از فضای داخل حاشیه باشد ،با کوچک کردن آنها یا با استفاده از کاغذ ( A3به
صورت تاخورده) ،حاشیه رعایت میگردد.

 .3شماره گذاری

صفحات ابتدایی شامل :طرح جلد فارسی ،بسم اله ،منشور اخالق ،فرم تعهد اصالت ،تصویر فرم صورتجلسه دفاع ،تقدیم ،سپاسگزاری و
چکیده فارسی شماره گذاری نمیشوند.
صفحات فهرست مطالب با حروف فارسی شماره گذاری میشوند :الف ،ب ،پ... ،
صفحات مطالب نیز تا انتهای چکیده انگلیسی با اعداد فارسی شماره گذاری میشوند... ،3 ،2 ،1 :
تمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع میشوند باید شماره گذاری شوند .شماره گذاری شامل صفحات حاوی
شکل ،جدول ،منابع و پیوستها نیز میگردد .شماره صفحه در پایین و وسط صفحه قرار میگیرد .فاصله شماره صفحه در حدود 1/5
سانتیمتر از لبه پایین است .بخشها و زیربخشها به عدد شماره گذاری می شوند .به طوری که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش
بعد از آن آورده شود  .مثالً  4-2-3بیان کننده زیربخش  4از بخش  2فصل سوم است.
 .4جداول و شکلها

تمامی شکلها (تصاویر ،نمودارها و منحنی ها) و جداول باید با کیفیت مناسب تهیه شوند .به گونهای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح
کافی برخوردار باشد .تصاویر ،نمودارها و منحنیها با لفظ شکل نامیده میشوند .تمامى شکلها و جدولها باید به ترتیب ظهور در هر فصل
شمارهگذارى شوند .مثالً براى جدولهاى فصل  ،2جدول 2ـ ،1جدول 2ـ 2و  ...براى جدولهاى فصل  ،3جدول  1-3و  ....عنوان جدولها
در باالى آنها و عنوان شکلها در زیر آنها درج مى گردد .چنانچه جدول یا شکلى از مرجعى آورده شده است ،مرجع در عنوان جدول یا
شکل ذکر مىگردد .همچنین الزم است به کلیه اشکال و جداول ،در متن اصلی ارجاع وجود داشته باشد.
 .5پینویسها

در صورتى که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصى داشته باشد ،توضیح را مىتوان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود.
در این صورت عبارت یا واژه توسط شمارهاى ،که به صورت کوچک در باال و سمت چپ آن چاپ مىشود ،مشخص شده و در زیرنویس
توضیح مربوط به آن شماره ارائه مىشود .مطالب زیرنویس نباید از سه سطر بیشتر شود .چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر است ،باید به
بخش پىنویسها در آخر پایاننامه منتقل گردد.

 .6ذکر اعداد در متن

در مورد اعداد صحیحى که در داخل متن نوشته مىشود (غیر از جدولها و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از  10باشد آن عدد با حروف نوشته
مىشود ،مثل چهار یا هفت؛ و هر گاه  10و بزرگتر از  10باشد به صورت عدد نوشته مىشود ،مثل  46یا  .13براى مشخص کردن اعداد
اعشارى از (  ) /استفاده مىشود مثل  12/4و چنانچه درصد موردنیاز است از عالمت)  ( %استفاده مىشود مثل . % 44

 .7درج لغات التین در متن فارسى

هـمـه نـامهـاى خارجى در متن به زبان فارسى و در پینویس به زبان التین (یا به زبان اصلى) نوشته مىشود .مثالً در متن مایکل آورده شده
و در پینویس  Michaelنوشته میشود.

 .8روابط ریاضى و فرمولها

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبى که در متن مىآیند در داخل پرانتز به عدد شمارهگذارى مىشوند .به طورى که شماره
فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده مىشود .طبق نمونه زیر:
() 5 -1

F=ma

که بیان کننده رابطه  5از فصل اول است .قبل از برخى از رابطهها به مرجع آن اشاره مىشود .بعد از هر رابطه کمیتهاى مورد استفاده در
آن توضیح داده مىشود.
 .9نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ

الزم است در متن به کلیه منابعى که مورد استفاده قرار مى گیرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبى نقل شود ،بالفاصله پس
از خاتمه جمله کروشهاى باز مىشود و مرجع ذکر مىگردد .نحوه ارجاع در متن به یکى از دو روش زیر مىباشد:

الف -نحوه ارجاع منابع در متن:

برای ارجاع منابع در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویسنده و سال آورده می شود( .الوانی)1387 ،
در صورتی که مطلب به صورت نقل قول مستقیم آورده می شود ذکر صفحه نیز ضروری است( .الوانی ، 1387 ،ص )50
در صورتی که نویسنده گان منبع مورد نظر دو نفر باشند نام خانوادگی هر دو نویسنده ذکر می شود( .مردوخی و جهانگیری)1387 ،
در صورتی که نویسنده گان منبع مورد نظر دو نفر باشند بعد از نام نویسنده اول" و همکاران " ذکر می شود( .حسینی و همکاران)1385 ،
در مورد منابع انگلیسی نام خانوادگی نویسنده (نویسنده گان) به فارسی مانند موارد فوق آورده می شود(اسمیت و همکاران . )2004 ،آنجا
که برای اولین بار در متن ،نام فارسی نویسنده منبع انگلیسی ذکر می شود نام خانوادگی آن به زبان انگلیسی به صورت پاورقی آورده
شود(در پاورقی به صورت)Smith et al.
چنان چه در پایان جمله به منبعی ارجاع داده شود نام خانوادگی نویسنده (نویسنده گان) و سال در داخل پرانتز باز قرار می گیرد.
چنانچه در پایان جمله به چند منبع ارجاع داده شود  ،منابع با ) ؛ ( از یکدیگر جدا می شوند ( .حقانی 1387 ،؛ حسینی و همکاران)1385 ،

ب -نحوه نگارش فهرست منابع
بجز سطر اول هر منبع سایر سطرها باید با  1سانتی متر تورفتگی شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر گونه عالمت و نشانه باشد.
ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی آورده می شود.
ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی(حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده) می باشد.
در صورتی که چندین منبع از یک نویسنده استفاده شود ترتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع منفرد نویسنده می باشد.
ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زیر باشد:
 .1نام خانوادگی نویسنده  .2نام کوچک نویسنده  .3سال انتشار  .4عنوان کتاب ،مقاله ،گزارش ،پایاننامه یا رساله  .5نام ناشر ،مجله ،سمینار
یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایاننامه در آنجا ارائه گردیده است  .6شماره صفحاتی که مطلب مورد
نظر از آن استخراج شده است.

نمونه هایی از شیوه نگارش فهرست منابع(به نقطه گذاری ها توجه شود)
توجه شود که در فهرست منابع فارسی و انگلیسی ،نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس نام کوچک ذکر شود.
 مقالهنام خانواده گی نویسنده(گان) حرف اول نام کوچک نویسنده(گان)  .سال انتشار  .عنوان کامل مقاله  .نام کامل مجله  ،شماره جلد مجله :
صفحه شروع تا صفحه آخر مقاله.
 اکبری غیبی ر  ،میربهاء ب  . 1394 .بررسی میزان تاثیرگذاری دوربین های کنترل سرعت در تصادفات آزادراه تبریز – قزوین  .فصلنامهراهور :31 ،صص 97-107
Akbari Gheibi R , Mirbaha B. 2015 . Evaluating the effect of speed control cameras on decreasing the
accidents caused by speed(Tabriz – Qazvin highway’s case study).Journal of Rahvar, 31: pp 97-107

* فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته می شود.
* حرف اول تمام کلمات نام مجله به استثنای حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته می شود
* برخی از رشته های علوم انسانی که از سبک  APAاستفاده می کنند نام مجله به صورت مورب(ایتالیک) نوشته می شود.
 همایش هانام خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام کوچک نویسنده (گان)  .سال ارائه  .عنوان مقاله  .عنوان همایش یا کنگره به صورت کامل ،
محل برگزاری  ،ماه و روزهای برگزاری  ،صفحه شروع تا صفحه آخر مقاله در کتاب مجموعه مقاالت.
عقیلی کرمانی پ  . 1387 .حاکمیت شرکتی در بانک ها  .مجموعه مقاالت هجدهمین کنفرانس ساالنه سیاست های پولی و ارزی تحت
عنوان :نوسازی و اصالح ساختار نظام بانکی کشور(نقاط قوت و ضعف ،ایده ها و راهکارها)  ،تهران  ،پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی  7 ،خرداد  ،صص9-21 :
Aghili Kermani P . 2008 . Corporate governance in banks . The 18 th Conference on Monetary and
Foreign Exchange Policies Modernization and Improvement in the Structure of the Banking
System(Strength and Weaknesses , Ideas and Solutions) , Tehran , Monetary and Banking
Research Institute of Central Bank of IRI , 27 May , pp:9-21
* فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته می شود.
* حرف اول تمام کلمات نام کنفرانس به استثنای حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته می شود.
کتاب .1وقتی نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشند:
نام خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نام کوچک نویسنده (گان)  .سال انتشار  .عنوان کامل کتاب  .شماره چاپ  .محل یا شهر محل
انتشار  :اسم ناشر  ،تعداد کل صفحات کتاب

سرمد ز  ،بازرگان ع  ،حجازی ا  . 1381 .روش های تحقیق در علوم رفتاری  .تهران  :انتشارات آگاه  250 ،صفحه.
Morrice C . 1999 . Quantitative Approach to Business Studies . 5 th ed , London : Financial Times
Pitman Publishing . 650 p.
* حرف اول تمام کلمات عنوان کتاب به استثنای حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می شود.
* حرف اول تمام کلمات ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود.
* برخی از رشته های علوم انسانی که از سبک  APAاستفاده می کنند عنوان کتاب به صورت مورب (ایتالیک) نوشته می شود و فقط
حرف اول کلمه اول عنوان کتاب به صورت بزرگ نوشته می شود.
 .2اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان کتاب بیان شود:
کاپالن ه  ،سادوک ب  . 1385 .خالصه روان پزشکی  :علوم رفتاری – روان پزشکی  .ترجمه ن پورافکاری  ،جلد دوم  ،تهران  :شهر آب ،
 230صفحه
پایان نامهنام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده  .سال  .عنوان کامل پایان نامه  .نوع پایان نامه  ،نام دانشکده و دانشگاه.
عباسی ا  . 1394 .تاثیر کیفیت رابطه و اعتماد بر ایجاد ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه شرکت های حفاری شمال) .پایان نامه
کارشناسی ارشد  ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
Wilson LR . 1997 . The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand . MSc
thesis , University of Auckland , New Zealand.
* فقط حرف اول کلمه اول عنوان پایان نامه به صورت بزرگ نوشته می شود.
 گزارش علمی یا فنینام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده (گان)  .سال انتشار  .عنوان گزارش .نام موسسه  ،سازمان یا دانشگاه  ،شماره گزارش .
* در صورتی که گزارش ،نویسنده مشخصی نداشته باشد بجای نام نویسنده (گان) نام سازمان یا موسسه مربوطه نوشته می شود.
منصوری س  . 1364 .بررسی خوردگی در محیط های پوشیده  .دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان  ،گزارش علمی شماره .33
Smith P, Golladi K. 1994 . Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing
facility stays . final report . Dallas , Texas : Department of Health and Human Services ,
Office of Evaluation and Inspections , Report No:HHSIGOE169200860.
* فقط حرف اول کلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته می شود.
* حرف اول تمام کلمات موسسه سازمان یا دانشگاهی که گزارش را منشر نموده است به صورت بزرگ نوشته می شود.

 سایت اینترنتی آدرس.  عنوان.  سال نشر یا آخرین تاریخ به روز رسانی. نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده یا شرح پدیدآورنده یا نام پایگاه
 تاریخ دسترسی شامل ماه و روز. )Available From( کامل دسترسی
Reserve Bank of Australia . 2007 . Statements on monetary policy . Available from:
http://www.rba.gov.au/publicationsandreaserach/statementsonmonetarypolicy/index.html
[Accessed 6 February 2007]
مقاالتی که در مجالت الکترونیک درج می شوندChristensen p . 2004 . The health-promoting Family: A conceptual framework for future research .
journal of social science and Medicine [online] , Vol. 59, No. 2 , pp:223-243. Available from:
http://www.sciencedirect.com/scinece/journal/02779536
[Accessed 5 may 2004]

 .10مشخصات جلد پایاننامه

ـ جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلی متر ،با روکش چرم مصنوعى (گالینگور) مىباشد.
ـ رنـگ جـلد براى پایاننامههاى برای مقطع کارشناسی ارشد سبز یشمی میباشد.
ـ نوشتههاى روى جلد و پشت جلد به صورت زرکوب چاپ مىگردد.
ـ در قـسمت عطف یا شیرازه ،عــنوان پایاننامه و نام نویسنده و تاریخ دفاع بر حسب فصل زرکوب شود .فونتB Zar 16

مناسب است.
* پایاننامه هایی که موضوع طوالنی دارند قسمتی از آن درج شده و بقیه به صورت  ...اضافه میشود.
 .11تکثیر پایاننامه

مهلت قانونی صحافی و تحویل کتابچه پایاننامه حداکثر یک ماه پس از تاریخ جلسه دفاع میباشد.
دانشجویان باید به همراه فرم تسویه پایان نامه های کارشناسی ارشد(این فرم را از ورود به پرتال دانشجویی -خدمات دانشجویی – پایان نامه
های کارشناسی ارشد – فرم تسویه پایان نامه پرینت نمایید و دق ت داشته باشید که نمره پایان نامه شما داخل آن ثبت شده باشد .حتما قبل از
مراجعه به دانشگاه امضای استاد راهنما و مشاور را اخذ نمایید) ؛یک نسخه چاپی به همراه یک عدد  CDبه قسمت مرجع و
نشریات و یک عدد  CDنیز به امور پژوهشی کل دانشگاه تحویل نمایید .سی دی باید حاوی دو فایل ورد و پی دی اف
پایان نامه باشد .دانشجویان توجه داشته باشند که تمامی صفحات داخل پایان نامه باید به ترتیبی که در صفحه ی ابتدای این پیوست
مشاهده می نمایید قرار گیرد .و تمامی این صفحات باید در قالب یک فایل ورد با پسوند  docxو یک فایل پی دی اف باشد.
لطفا از ذخیره فایل ها به صورت صفحات پراکنده خودداری نمایید.
سه فرم منشور اخالق ،تعهد اصالت پایان نامه و صورتجلسه دفاع بعد از تکمیل  ،به ترتیبی که در ابتدای پیوست
مشاهده می نمایید باید به صورت اسکن شده بعد از صفحه بسم اهلل در سی دی قرار گیرد .تعهد اصالت توسط دانشجو
تکمیل شده و صورتجلسه نیز باید به مرحله نهایی رسیده باشد.
در ضمن دو برگ کپی از تصویر صورتجلسه دفاع نیز جهت ارائه به آموزش دانشکده خود همراه داشته باشید.
* فرم های مورد نیاز برای پایان نامه در ادامه این پیوست قرار داده شده است.

م ﺪا

ﻮر اﺧﻼق ﮋﭘو ﺶ

ﺑﺎ ﯾﺎری از ﺪا وﺪ ﺤﺎن و ا د ا ﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺮ ﺪا ﺖ و ھ ﻮاره

اﻋﻤﺎل ا ﺴﺎن و ﻮر ﭘﺎس دا ﺖ ﻘﺎم ﺑ ﻨﺪ دا ﺶ و ﮋﭘو ﺶ و اھ ﺖ

ﺟﺎ ﮕﺎه دا ه ا ﺘﻼی ﮓ و ﻤﺪن ﺮی ،ﻣﺎ دا ﻮﯾﺎن و ا ﻀﺎء ﯿﺎت ﻋﻠ ﯽ ﮫﺪ ﯽ د ﻢ ا ﻮل ز را ا ﺠﺎم
ﻌﺎ ﺖ ی ﮋﭘو ﯽ ﺪ ار داده و از آن ﯽ ﻧ ﻢ:

 -١ا ﻞ ا  :ا ﺰام ا ﻮ ﯽ از ﻮ ر ﺘﺎر ﺮ ای و اﻋﻼم ﻮ ﻊ

ﺴﺎ ﯽ ﻮزه ﻋﻠﻢ و ﮋﭘو ﺶ را ﺷﺎ ﻪ ی ﺮ ﻋﻠ ﯽ ﯽ آﻻ ﻨﺪ.

 -٢ا ﻞ رﻋﺎ ا ﺼﺎف و اﻣﺎ  :ﮫﺪ ا ﻨﺎب از ﻮ ﺟﺎ داری ﺮ ﻋﻠ ﯽ و ﻔﺎ ﺖ از ا ﻮال  ،ﺰات و ﻨﺎ ﻊ ا ﯿﺎر.
 -٣ا ﻞ و ﺞ :ﮫﺪ رواج دا ﺶ و اﺷﺎ ﺘﺎ ﺞ ﻘﺎت و ا ل آن ھ ﮑﺎران ﻋﻠ ﯽ ودا ﻮﯾﺎن ﺮ از ﻮاردی ﻊ ﻮ ﯽ دارد.
 -۴ا ﻞ ا ﺮام :ﮫﺪ رﻋﺎ
 - ۵ا ﻞ رﻋﺎ

ﻢ و ﺖ ا ﺠﺎم ﻘﺎت و رﻋﺎ ﺟﺎ ﻘﺪ و ﻮدداری از ﻮ ﺖ ﺷ ﯽ.

ﻮق :ا ﺰام رﻋﺎ ﮐﺎ ﻞ ﻮق ﮋﭘو ان و ﮋﭘو ﯿﺪﮔﺎن )ا ﺴﺎن ،ﻮان و ﺒﺎت( و ﺳﺎ ﺻﺎ ﺒﺎن ﻖ.

 -۶ا ﻞ رازداری :ﮫﺪ ﯿﺎ از ا ﺮار و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ا اد ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﻮر و ﮐ ﻪ ا اد و ﮫﺎد ی ﻂ ﺑﺎ ﻖ.
 -٧ا ﻞ ﺖ ﻮ ﯽ :ﺗﻼش را ﺘﺎی ﭘﯽ ﻮ ﯽ ﺖ و و داری آن و دوری از ﻮ ﭘ ﮫﺎن ﺳﺎزی ﺖ.
 -٨ا ﻞ ﻣﺎﻟ ﺖ ﻣﺎدی و ﻮی :ﮫﺪ رﻋﺎ ﮐﺎ ﻞ ﻮق ﻣﺎدی و ﻮی دا ه و ﮐ ﻪ ھ ﮑﺎران ﮋﭘو ﺶ.
 -٩ا ﻞ ﻨﺎ ﻊ ﻣ ﯽ :ﮫﺪ رﻋﺎ

ﺼﺎ ﺢ ﻣ ﯽ و دا ﻦ ﺮﺒﺸﯿﭘد و ﻮ ﻪ ﻮر ﮐ ﻪ ا ﻞ ﮋﭘو ﺶ.

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ...............................................................................داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در رﺷﺘﻪ
ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ  ..............................................از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

.......................................................................

..................................................................................................................................... .........................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه  ................................و درﺟﻪ  .................................................دﻓﺎع ﻧﻤﻮدهام ،ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮم:
 (1اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﮕﺮان )اﻋﻢ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﻛﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و  (...اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهام ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و روﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﻛﺮ و درج ﻛﺮدهام.
 (2اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ،ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ( در ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 (3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﻋﻢ از ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب ،ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع و  ...از اﻳﻦ
ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺣﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
 (4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮم و واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺠﺎز
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲام ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻳﻲ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.

ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ:

ﺗﺎرﻳﺦ:

اﻣﻀﺎء

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻼﻣﻪ رﻓﻴﻌﻲ
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ﺷﺮح رو و ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
آرم ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﻼﻣﻪ رﻓﻴﻌﻲ )در اﺑﻌﺎد  2/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ *  3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻋﺒﺎرت »ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻼﻣﻪ رﻓﻴﻌﻲ«
ﻧﺎم ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
ﻋﺒﺎرت »ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ " ".M.Aﻳﺎ "«".M.Sc
ﻛﻠﻤﻪ »رﺷﺘﻪ« )ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ( و ﻛﻠﻤﻪ »ﮔﺮاﻳﺶ« )ﻧﺎم ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﻨﻮان«
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺒﺎرت »اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ«
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
ﻋﺒﺎرت »اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور«
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
ﻛﻠﻤﻪ »ﻧﮕﺎرش«
ﻧﺎم ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﺎع ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد(
ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺮوف » «.M.Aﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و » «.M.Scﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در قسمت عنوان  ،باید عنوانی که در صورتجلسه شما به تصویب نهایی رسیده است درج شود.در بخش استاد راهنما و استاد مشاور فقط نام و نام خانوادگی استادان درج شود  .از درج هرگونه رتبه علمی و سمتخودداری نمایید(نمونه :سیدمهدی الوانی) .در طرح جلد انگلیسی حرف اول نام و نام خانوادگی  ،با حرف بزرگ
شروع شود

اگر استاد مشاور ندارید از نوشتن آن و گذاشتن جای خالی در قسمت نام و نام خانوادگی خودداری نمایید.

در قسمت نام دانشجو  ،نام و نام خانوادگی به صورت کامل درج شود .در طرح جلد انگلیسی حرف اول نام و نامخانوادگی  ،با حرف بزرگ شروع شود.

در قسمت فصل ،فصل دفاع بر حسب سال نوشته شود (نمونه :تابستان )1394در طرح جلد انگلیسی نمونه)Summer 2015( :

تمامی این توضیحات در قسمت وسط صفحه حروف چینی می شوند .از چپ چین یا راست چین نمودن طرح جلد
خودداری کنید.توجه داشته باشید تمامی نوشته های روی جلد فارسی باید در طرح جلد انگلیسی نیز به همان صورت
عیناً ترجمه شود .از هرگونه ترجمه اضافی خودداری نمایید .فونت ها و اندازه های مورد نظر مقابل هر عنوان و
زیرعنوان در نمونه طرح جلد فارسی و انگلیسی توضیح داده شده است .برای شیرازه یا عطف پایان نامه نیز از فونت
 B Zar 16استفاده نمایید .درج عنوان پایان نامه  ،نام و نام خانوادگی دانشجو و فصل دفاع بر حسب سال
روی شیرازه الزامی است.اگر عنوان پایان نامه طوالنی است قسمتی از عنوان را نوشته و در ادامه از ( ....نقطه چین)
استفاده نمایید.

