به نام خدا

معاونت تحصیالت تکمیلی

شیوه نامه تدوین پایان نامههای کارشناسی ارشد
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نظر به اهمیت مراعات اصول و قواعد یکسان در تدوین پایان نامهها ،بهکار بستن دقیق این شیوه نامهه در تظظهیو و تایها پایهان نامهه هرور ا هت
دانشگاه از قبول پایان نامهها غیر مظطبق بر این وابط خوددار خواهد کرد
الف – چگونگی ترتیب صفحات
 1رو جلد (مطابق با پیو ت شماره )1
 2اولین برگ :فید
 3صفحه بسو اهلل
ومین برگ :مطابق پیو ت شماره ( 1توجه :رو جلد نیز باید مشابه این فرم باشد)
4
 5صورتجلسه دفاع
 6برگ تشکر و قدردانی (به اختیار دانشجو)
 7برگ واگذار حقوق ،مطابق پیو ت شماره 2
 8برگ تقدیو اثر (به اختیار دانشجو)
 9چکیده بین  433-333کلمه ا ت در آن روش تحقیق و روش جمع آور مطالب و نتیجهه تحقیهق آورده مهی شهود در پایهان آن وا گهان
کلید شامل  5-3کلمه می آید
 13فهر ت مطالب مطابق پیو ت شماره  3در ادامه فهر ت اشکال ،جداول و نمادها درج میگردد
توجه :شماره گذار صفحات (،با احتساب هر یک از برگها اول تا نهو (در صورت وجود) به عظوان یک صفحه) ،از صهفحه مربهوب بهه فهر هت
مطالب شروع می شود و تا قبل از متن اصلی در و ط و به فاصله یک سانتی متر از لبه پائین صفحه با حروف ( ابجد یا ده .یازده .هازده …).
نوشته می شود
 11فصل اول  :کلیات تحقیق به ترتیب عبارت ا ت  :تعریف مسئله -رورت و اهمیت تحقیق -والها تحقیق-فر یات تحقیق-اهداف اصلی و
فرعی  -روش تحقیق  -روش جمع آور اطالعات -کاربرد تحقیق
 12فصل دوم  :پیشیظه تحقیق -چگونگی انجام پرو ه عملی
 13متن اصلی پایان نامه
تبصره :شماره گذار صفحات از فصل اول با اعداد  1و  2و  3و در مت چا باال صفحه (به فاصله  2انتی متر از لبه باال و  2/5انتی متر
از لبه مت چا کاغذ) شماره گذار می شود توجه شود که بر رو صفحه اول هر فصل ،شماره صفحه ذکر نمی شود ،لیکن به حساب می آیهد
حداکثر صفحات پایان نامه  123صفحه تا قبل از پیو ت
 -14پیو تها (در صورت نیاز)
-15مراجع (طبق الگو بظد ج ) 5 -
 -16دو برگ ما قبل آخر :چکیده انگلیسی (با فونت ) Times New Roman 12
 -17برگ آخر :فید
 -18پشت جلد به انگلیسی
توجه :هیچگونه حاشیه بظد در صفحات پایان نامه ا تفاده نشود
ب – نحوه تایپ
 -1متن چکیده بایستی رو یک صفحه با قلو نازنین نازک  12یا مشابه آن و با فاصله خطوب حدود  3/7انتی متر نوشته شود
-2متن اصلی پایان نامه باید با قلو نازنین نازک 14بعظوان قلهو فار هی و Times New Roman 12بعظهوان قلهو انگلیسهی و بها فاصهله
خطوب حدود  1انتی متر ( ) Singleتایا شده و حواشی صفحات مطابق نمونه ذیل رعایت گردند:
-3کلیه فرمول ها با فونت  Times New Roman 12نوشته شوند
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3 cm

6 cm
فصل اول

3cm

3cm

شروع فصل

2/5

2/5

2/5

2/5
صفحات بعد

صفحه اول هر فصل

-3قسمتها مختلف هر فصل با اعداد نظیر  3-5و  2-3-5مشخص می شود که عدد  5شماره فصهل ،عهدد  3شهماره بخهو و عهدد 2
شماره قسمت ا ت ( در صورت تقسیو یک قسمت به عظاوین کوچکتر توصیه میشود از شماره ا تفاده نشود ،به عظوان مثهال زیربظهد
به فرم  4-2-3-5وجود نخواهد داشت
-4جداول و اشکالی که در را تا طولی کاغذ تظظیو می شوند باید طور قرار گیرند که متن یا قسمت باال آنها در همت عطهف پایهان
نامه قرار گیرد
تبصره :شکلها و جداول حتی المقدور داخل متن و در نزدیکترین فاصله ممکن بعد از محلی که ذکر شدهاند آورده شوند
 -5ذکر مراجع به ترتیب ظهور در متن به یکی از دو روش زیراعمال میگردد:
 -1مراجع به شیوه مولف ال (شیوه مر وم در انجمن روانشظا ان امریکا  )APAانجام گیرد یعظی در نقل قولها مستقیو (اگهرحجو
کلمات تا  43کلمه) متن داخل گیومه آورده می شود و بعد از اتمام متن داخل پرانتز نام مولف ال انتشار و صفحه آورده میشود و اگر
متن طوالنی بود کل متن از نوشتار معمولی به طرف مت چا حرکت میکظد

...................................................................................................
....................................................................................................
در پایان متن داخل پرانتز نام مولف ،ال انتشار و صفحه آورده شود
در بیان غیر مستقیو (برداشت پژوهوگر) از گیومه ا تفاده نمی گردد (حجو محدودیت ندارد) در ذکر مظبع داخهل پرانتهز نگهارش مولهف و
ال انتشار کافی ا ت
در مورد مظبعی کهه نویسهظده آ ن مشهخص نیسهت بهه جها نهام نویسهظده در مظبهع فار هی از کلمهات بهی نهام و در مراجهع خهارجی از anonymousا تفاده میشود با وجود این میتوان نام مو سه یا گروه نویسظده نیز ا تفاده کرد
در انتها پایاننامه لیست مراجع به ترتیب کتب مقاالت نشریات ادوار و مجموعه مقاالت کظفرانس و پایاننامه ها هر کهدام بهه ترتیهبحروف الفبا آورده میشود
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 -2در روش دوم مراجع به ترتیب ظهور در متن با شماره در داخل کروشه [ ] مشخص شده و در انتها پایان نامه به ترتیب شماره و بهه
صورت ذیل بیان می شوند
توجه :عظوان کتاب و گزارش ،نام نشهریات ادوار و مجموعهه مقهاالت کظفهرانسهها بهه صهورت ایتالیکک نوشهته شهوند از مثهالهها
دقیقا"تبعیت شود
 -1-2مقاالت مندرج در نشریات ادواری
نام خانوادگی ،حرف اول نام مولف ،ال انتشار عظوان مقاله ،نام نشریه ادوار  ،نام ناشهر (در صهورت وجهود) شهماره مجلهد و شهماره نشهریه،
تا
صفحات از
مثال:
[ ]38عالمی ،ح ،اثر اغتشاش در یستو ها مخابراتی ،ا تقالل ،دانشگاه صظعتی اصفهان ،شماره  ،5ص 1361 ،34-27
[39] Jonas, J.J., )1994S) imulation of hot strip rolling, ISIJ Int., Vol.1, No. 4, pp. 34-42,.
 – 2-2کتب
نام خانوادگی ،حرف اول نام مولف (ین)  /مترجو (ین) ،عظوان کتاب ،شماره ویرایو ،ناشر و محل نشر ،تاریخ انتشار
مثال:
[40] Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 1985.
[ ]41حائر  ،ع ،ایران و جهان ا الم ،چاپ اول ،انتشارات آ تان قدس ر و 1368 ،
 -3-2مقاله مربوط به همایش ها
نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسظده یا نویسظدگان ،عظوان مقاله ،نام همایو ،شهماره مجلهه (در صهورت وجهود) صهفحات از
برگزار  ،ال همایو

تها  ،محهل

مثال:
[ ]42احمد  ،گ ،مدل از کامپیوتر جریانها الیها  ،مجموعه مقاالت پظجمین کظفرانس االنه مهظد ی مکههانیک ،ص ،753-735
تبریز1376 ،
[43] Hodges, J. L. & Lehmann, E. L., Some applications of the Cramer-Rao inequality, Proceeding
of the 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics and Probability, Vol. 1, pp. 13-22, 1951.
 -4-2پایاننامه ها (گزارشهای علمی)
نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسظده یا نویسظدگان ،عظوان پایان نامه یا گزارش ،مقطع تحصیلی پایان نامه ،دانشهکده ،دانشهگاه (ناشهر) ،هال
انتشار
مثال:
[ ]44مجید فیض آباد  ،ت ،برر ی پترولو و ئوشیمی تودهها نفوذ غرب امن (جظوب غربی مالیر -همدان) ،پایان نامه کارشظا ی
ارشد دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز1375 ،
 -5-2در مورد مظبعی که نویسظده آن مشخص نیست به جا نام خانوادگی و نام نویسظده ،در مظبع فار ی از کلمه " بی نهام" و در مراجهع
خارجی از " "Anonymousا تفاده می شود با وجود این میتوان نام مو سهه یها گهروه نویسهظده مظبهع را نیهز بهه جها " بهی نهام" یها
" "Anonymousذکر کرد
مثال:
[45] Anonymous, Maize in human nutrition, FAO Food and Nutrition Series, No. 25, FAO,
Rome, Italy, 1992.
[46] CIP, Workshop on germ-plasm exploration and taxonomy of potatoes: I, CIP, Peru, 1973.
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-6معادل انگلیسی لغات و اصطالحات فار ی و عالئو اختصار که برا اولین بار به کار میرود به صورت زیرنویس و فقط برا یک بار در
صفحه مربوطه درج میشود (حتی المقدور در متن پایان نامه از بهکار بردن لغت انگلیسی خوددار شود) زیرنویسها زیر یک خط پر کهه
به فاصله  2/5انتی متر از لبه مت چا کاغذ و حداقل  3انتی متر از لبه پائیظی و به طول مورد نیاز ر و میشهود ،نوشهته مهیشهوند
زیرنویسها در هر صفحه با گذاشتن شماره  ،2 ،1فار ی در گوشه باال انتها اصالح مشخص می شوند در زیرنویسها فقهط معهادل
انگلیسی لغات یا اصطالحات فار ی و یا عالئو اختصار نوشته شده و از تو یحات دیگر اجتظاب شود
 -7شماره و عظاوین جداول در باال آنها و شماره و عظاوین شکلها  ،تصاویر و نمودارها در پائین آورده می شود (قلو نهازنین نهازک )12
عظوان جداول تا حد ممکن به صورت مختصر و گویا ارتباب عوامل مورد بحث در شکل یا جدول را بیان نماید اگر شکل یا نمودار از
مرجعی گرفته شده باشد ،الزم ا ت مرجع آن در ذیل شکل آورده شود و گرنه تو یح داده شود که پژوهوگر چگونه بهه آن د هت
یافته ا ت (مظبع و مرجع حتما معرفی شود)
 -8نحوه صحافی پایان نامه مطابق نمونه ذیل ا ت رو جلد مثل ومین برگ بوده و در (عطف پایان نامه عظوان ،نام خانوادگی و حهرف
اول نام پژوهوگر و ال انتشار زرکوب می شود )
الف) رو جلد :عظوان اصلی (مطابق پیو ت شماره )1
ب) عطف:

عظوان پایان نامه

نام خانوادگی و نام

ال

 -9رنگ جلد پایان نامهها به ترتیب رشته  :ارتباب تصویر  :مشکی
مهظد یکامپیوتر-هوش مصظوعی :رمه ا
مدیریت  -MBAبازاریابی  :قرمز
مترجمی زبان انگلیسی :بز
د -سایر موارد

-1پس از تائید عظوان پایان نامه دانشجو موظف ا ت شخصا" و حضور حداقل دو بار در ماه به ا تاد راهظما گزارشکار مشروح را تحویل دهد
-2دانشجو حق دارد یک ترم قبل از اتمام (مهلت و دوره کامل فرصت تحصیل) دفاع نماید (در پایان ترم اول ال دوم)
-3پس از آ ماده شدن پایان نامه دانشجو موظف ا ت با رعایت موارد مظدرج در فرم شماره  6کپی پایان نامه را به همراه فرم شماره  6به گهروه تحویهل
نما ید
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 -4پس از تائید مدیر گروه و مشخص شدن هیئت داوران دانشجو موظف ا ت به تعداد پایان نامه را تکثیر و تحویهل ا هاتید داور نمایهد (ایهن تحویهل
حتما" نباید کمتر از یک ماه از اخرین مهلت دفاع باشد)
-5پس از تحویل کپی پایان نامه به گروه تا برگزار جلسه دفاع دانشجو حق تحویل صفحات اصالحی یا تکمیلی را ندارد
 -6صدور مجوز دفاع پس از اطمیظان از دریافت تمام داوران خواهد بود
—7بعد از دفاع دانشجو اصالحات مطرح شده در جلسه دفاع را انجام داده و اصل پایان نامه پس از اصالحات و بعد از تائید ا تاد راهظما بدون صحافی
همراه با فرم مخصوص اطالعات و با امضاء مدیر گروه آموزشی به مرکز تحصیالت تکمیلی فر تاده میشود که پهس از برر هی ،در صهورت مطابقهت بها
وابط ،تاییدیه صادر و همراه با اصل پایان نامه جهت تکثیر و صحافی به دانشجو مسترد میشود در صورت وجود نقائص ،موارد آن رو فرم مخصوص
مظعکس شده و برا رفع ،به دانشجو عودت داده میشود پس از طی مراحل فوق دانشجو میتواند پایان نامه را صحافی کظد
 -8از هر پایان نامه حداقل چهار نسخه صحافی شده (همگی با اصل امضاء در صفحه تصویب نامه) و  CDحاو پایان نامهه کامهل ،تو هط دانشهجو بهه
ا تاد راهظما ،ا تاد مشاور ،کتابخانه دانشگاه و مدیریت تحصیالت تکمیلی (همراه با فرم مخصوص تاییدیه مطابقت با وابط) تحویل میشود
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پیو ت شماره 1
وزارت علوم تحقیقات و فظاور

گروه
(نازنین نازک )14

پایان نامه برا دریافت درجه کارشظا ی ارشد رشته
(نازنین نازک )24

عنوان
(نازنین یاه )16

ا تاد(ا تادان) راهظما
(نازنین نازک )14
..........................
(نازنین سیاه )12

ا تاد (ا تادان) مشاور
(نازنین نازک )14
..........................
(نازنین سیاه )12

پژوهوگر
(نازنین )14
(نازنین سیاه )12
سال دفاع(معیار تاریخ دفاع)
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(نازنین سیاه )12

پیو ت شماره 2

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات ،ابتکارات و نوآوریهای
ناشی از تحقیق موضککوع این پایان نامکککه
متعلق به داشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا است.
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پیو ت شماره 3
فهرست مطالب (نازنین یاه )14
صفحه

عظوان
چکیده
فهر ت مطالب
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1
2-1
3-1
فصل دوم :پیشیظه
1-2
2-2
فصل وم:

1

نتیجه گیر و پیشظهادات:
پیو تها
مراجع
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پیو ت شماره 4

به نام خدا
صورتجلسه دفاع

بهها تاییههدات خداونههد متعههال جلسههه دفههاع از پایههان نامههه  /ر ههاله کارشظا ههی ارشههد  /دکتههرا تخصصههی خههانو  /آقهها
_____________________ دررشته _______________ گرایو__________________
تحت عظوان ________________________________________________________
که در تاریخ________در جلسه شورا تحصیالت تکمیلی به تائید ر یده ا ت با حضور ا تاد(ا تادان) راهظما ،مشاور و هیات
داوران در مو سه آموزش عالی نبی اکرم(ص) در تاریخ  / /تشکیل گردید در این جلسه ،پایان نامه  /ر اله فوق بها موفقیهت
مورد دفاع قرار گرفت نامبرده نمره به عدد_________ ،به حروف__________و امتیاز ____ را دریافت نمود
ا تاد(ا تادان)راهظما
-1

امضاء

-2

امضاء

ا تاد (ا تادان)مشاور
-1

امضاء

-2

امضاء

هیات داوران
-1

امضاء

-2

امضاء
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مدیر امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

مدیرگروه

معاونت امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

پیو ت شماره 5
به نام خدا

فرم اصالحات

بدیظو ههیله گههواهی مههی شههود اصههالحات پیشههظهاد هیههات داوران در خصههوص پایههان نامههه
________________ انجام گرفته و پایان نامه آماده صحافی می باشد

استاد راهنما

خانو/آقهها

استاد داور
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پیو ت شماره 6
فرم درخواست اجازه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بشماره دانشجوئی
گرایو
دانشجو مقطع کارشظا ی ارشد رشته
ایظجانب
من رعایت تمامی اصول علمی تحقیق و رعایت حقوق ناشران و نویسظدگان مراجع تحقیق و رعایهت نحهوه نگهارش پایهان نامهه
کد ملی
شامل چکیده – فهر ت -شماره گذار  -شیوه نگارش متن – مراجع فار ی و التهین و چکیهده انگلیسهی و مطهابق مصهوبه شهوار تحصهیالت
می باشو
تکمیلی دانشگاه متقا ی دفاع از پایان نامه کارشظا ی ارشد خود با عظوان :
(این قسمت که مربوب به دانشجو می باشد و همچظین نام ا تادان راهظما و مشاور تو ط دانشجو تایا و پس برا طی مراحل بعد پریظت شود)
تاریخ درخوا ت
نام و نام خانوادگی دانشجو

امضاء

ا تاد راهظما اول پایان نامه کارشظا ی ارشد دانشجو فوق الذکر ،صحت تقا ا دانشجو را تایید می نمایو و ایشان می توانهد از
ایظجانب
کار علمی خود دفاع نماید در من ایظجانب محتوا پایان نامه را با دقت مطالعه و از نظر نگارشی ،شامل صفحه مشخصهات چکیهده فار هی و
انگلیسی فهر ت مطالب با شماره گذار مظطبق با متن اصول نگارش داخل متن(رعایت اصول تحصیالت تکمیلی) تظظیو فهر ت مراجهع
فار ی و التین مطابق اصول کظترل ،و هیچ نوع مشکلی مالحظه نگردید (چظانکه هریک از موارد فوق کظترل نشده باشد مدیر امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی از صدور
مجوز دفاع خوددار خواهد نمود)

تاریخ تایید
ایظجانب

نام و نام خانوادگی ا تاد راهظما اول(امضاء)
ا تاد راهظما دوم دانشجو فوق الذکر من برر ی مطالب دانشجو صحت نظرات ا تاد راهظما اول را تایید می نمایو

تاریخ تایید
ایظجانب

نام و نام خانوادگی ا تاد راهظما اول(امضاء)
ا تاد مشاور دانشجو فوق الذکر من برر ی مطالب دانشجو صحت نظرات ا تادان راهظما تایید می نمایو

تاریخ تایید

نام و نام خانوادگی ا تاد مشاور اول(امضاء)

بدیظو یله پرونده دانشجو فوق الذکر برر ی و به جهت نداشتن مشکل در مراحل آموزشی به شرح ذیل ،می توانظد از پایان نامه خود دفاع نمایظد
گذراندن تمامی واحدها در ی به ا تثظا پایان نامه
ثبت نام مجاز در نیمسالها گذشته
نداشتن بیو از یک مشروطی
یا کمیسیون موارد خاص
مورخ
به پایان نر یدن ظوات تحصیلی یا داشتن مجوز از شورا تحصیالت تکمیلی به شماره
مورخ
به شماره
تاریخ تصویب مو وع پایان نامه در شورا تحصیالت تکمیلی دانشگاه
مدیر آموزش
تاریخ تایید
مدیر محترم امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
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مطرح و من تایید محتوا پایان نامه مقرر گردید از خانو/آقا
با الم ،درخوا ت دفاع دانشجو در شورا گروه مورخ
تعیین گردید
مورخ
به عظوان داور دعوت به عمل آید تا در جلسه دفاع حا ر شوند در من تاریخ دفاع – اعت –روز
مدیر گروه( امضاء)
تاریخ تایید
مدیر محترم گروه
بدیظو یله موارد تایید شده تو ط ا تاد راهظما اول از نظر محتوا پایان نامه مجددا برر ی و با توجه به برر هی مهدارک دانشهجو مهورد تاییهد
می باشد
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
تهیه و تظظیو مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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منبع:
ucna.ac.ir/uploads/shive-name-arshad.doc
موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) چهارشنبه 3232-7-32
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