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 :مقدمه 

 كه استي زحمات دهنده نشان و خالصه نامه انيپا كه چرا: ستين دهيپوش كس چيه بر اشكال ازي عار نامه انيپا نگارش تياهم

 مناسب نامه انيپاي ساز آماده جهت در را خود تالش تمام ديبا انيلذا،دانشجو.است شده متحمل خود ليتحص دوران طول در دانشجو

 دفاع جلسه داوران قبول مورد كهي نحو به( نامه انيپايي آرا وصفحه نگارشي  نحوه با شما كه است نيا نامه نييآ هدف.رنديگ كار به

  .ديشو آشنا)باشد نامه انيپا از

 فصل در كهيطور به. است شدهي آور جمع نامه انيپا كي قالب در امكان حد تا زين ،خود نيتدو و نگارش قواعد هيكل نامه نييآ نيا در

فصل دوم به توضيح مختصري از . رعايت تمامي قواعد ذكر شده الزامي است. پايان نامه آشنا مي شويد حيصح نگارش وهيش اول،با

مراحل انتخاب تا ارايه ي پايان نامه و تحويل پايان نامه مي پردازد و در فصل سوم،گزيده اي از مهم ترين مصوبات شوراي تحصيالت 

مطالعه ي اين فصل به شما كمك مي كند كه با چگونگي فرايند دفاع .رده شده است تكميلي دانشگاه در زمينه ارزشيابي پايان نامه آو

فصل چهارم به جمع بندي و نتيجه گيري اختصاص دارد و در عين حال شما خواهيد .از پايان نامه و عملكرد داوران نيز آشنا شويد

  همترين فرم هايي كه از ابتداي انتخاب پايان نامه در انتها م. آموخت كه جمع بندي ونتيجه گيري در يك پايان نامه چگونه است

در صورت نياز به هريك ،كافيست آن را جدا كرده و .تا زمان دفاع پايان نامه به آنها احتياج داريد،در قسمت پيوست ها آورده شده است 

  .از خداوند منان آرزوي توفيق هر چه بيشتر شما دانشجويان را آرزومنديم .استفاده كنيد

مجموعه بر گرفته از آيين نامه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران ،درباره ي نحوه ي ارزشيابي اين 

  .پايان نامه ها براي اطالع دانشجويان محترم آورده شده است 
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  .هدف از درج اين صفحه نحوه نگارش فهرست جداول بصورت نمونه مي باشد •
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 ليست عاليم و اختصارات 

  

  Centimeter                                                                                                      (cm( سانتيمتر 

                                                                                                    Milimeter    (mm( ميلي متر 

  CD                                                                                                   ( Compact (ديسك فشرده 
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  شيوه هاي تنظيم پايان نامه  –فصل اول 

  طرح روي جلد پايان نامه     – 1 – 1

و گرايش آن الگوي ارايه ...) حسابداري،حقوق،(، نام رشته تحصيلي ) كارشناسي ارشد(دانشجويان بايد با توجه به مقطع تحصيلي    

نام استادان يا اساتيد راهنما و مشاور ؛ موضوع پايان نامه ، (ساير مشخصات . شده در صفحه ي روي جلد اين آيين نامه را تكميل كنند

توضيحات زير را به . نيز به طور مناسب بر روي جلد پايان نامه با رنگ طاليي زركوب مي شود) ان دفاع از پايان نامهنام نويسنده و زم

  .را ببينيد 1- 1دقت مطالعه كنيد و شكل 

  :چند تذكر مهم        

  .نگ آبي تيره         تعيين شده استبراي دانشجويان كارشناسي ارشد ر. جلد پايان نامه بايد از نوع گالنگور مرغوب باشد – 1         

دانشگاه عالمه محدث « در زير آرم عبارت  . پايين تر از لبه جلد قرار گيرد cm5/2آرم دانشگاه در باال و در فاصله   – 2         

  ).روي جلد اين آيين نامه را نگاه كنيد(مربوطه نوشته شود  »نام دانشكده « و  » نوري

  .زر سياه نوشته شود 16پايين تر از لبه بااليي جلد با قلم cm5/7مقطع، گرايش و نام رشته در فاصله   – 3       

  .زر سياه درج  مي شود 18با قلم » موضوع « پايين تر از لبه جلد، كلمه ي  cm10بعد از آن ، به فاصله  – 4       

يك عنوان خوب ، مختصر ، . زر سياه نوشته شود 20عنوان پايان نامه با قلم پايين تر از لبه بااليي جلد ،  cm11به فاصله ي   –5      

مفيد و جامع مي باشد و با كمترين تعداد كلمات پايان نامه را معرفي مي كند دقت شود كه عنوان دقيقاً مطابق با عنواني باشد كه در 

  .هنگام انتخاب پايان نامه ، تاييد و تصويب شده است

  .درجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كامالً در وسط قرار گيرد تمام من – 6     

  .فاصله داشته باشد cm2عنوان پايان نامه با دو طرف جلد ، حداقل  – 7    

راهنما همراه نوشته شده و در سطر بعد ، نام  و نام خانوادگي استاد » استاد راهنما« ، عنوان لبه پاييني جلداز cm12به فاصله  -  8     

در صورتي كه استادان دو نفر باشند، نام آنها به ترتيب در دو سطر پي در پي .زر سياه نوشته شود 18با قلم ) دكتر(با پيشوند مناسب 

  .نوشته شود

نوشته شده و در سطر بعد ، نام و نام خانوادگي استاد مشاور »  استاد مشاور« ، عنوان  لبه ي پاييني جلداز  cm10به فاصله  – 9     

در صورتي كه استادان دو يا چند نفر باشند ، نام  آنها به ترتيب در . زر سياه نوشته شود 18با قلم ) دكتر(همراه با پيشوند مناسب 

  .سطرهاي پي در پي نوشته شود

زر سياه نوشته شده و در سطر بعد، نام و نام خانوادگي  18با قلم » نام دانشجو«عنوان  ي پاييني جلد، لبهاز  cm7به فاصله  - 10   

  .دانشجو نوشته شود



٢ 

 

زر  16از لبه ي پاييني جلد ، ماه و سالي كه در آن پايان نامه به اتمام رسيده و دفاع شده است، با قلم  cm5/3در فاصله  – 11    

  .نوشته شود

اگر تمام عنوان پايان نامه . پايان نامه فقط عنوان آن و نام دانشجو و سال دفاع از آن با حروف كوچك زركوب گردددر عطف  -١٢

  .روي عطف نمي گنجد،مي توانيد همه  عنوان را روي عطف ننويسيد

  ).را ببينيد 2- 1شكل (

  

  1394نام دانشجو                                ...                            ي نگارش و تدوين پايان نامه هاآيين نامه 

  

نوشتن عنوان پايان نامه و نام دانشجو روي عطف پايان نامه - 2-1-شكل



  ]جا بنويسيدنام رشته و گرايش را اين

  ارشدھای کارشناسی

  ]جا بنويسيد

  ]جا بنويسيد

[  

  ھای روی جلد

 cm ٣.۵  

 cm ٧  

٣ 

  

  

  

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

  

  دانشگاه ع+مه محدث نوری

  )غير انتفاعی –غير دولتی (

نام رشته و گرايش را اين[ در رشته ]جا بنويسيدمقطع را اين[ ی دورهنامه

  

  :موضوع

ھای کارشناسینامهی نگارش و تدوين پاياننامه
  

  :استاد راھنما

جا بنويسيدرا اين راھنمانام و نام خانوادگی استاد [ :دکتر
  

  :استاد مشاور

جا بنويسيدرا اينمشاور نام و نام خانوادگی استاد [ :دکتر

  

  :نام دانشجو

]جا بنويسيدرا ايندانشجو نام و نام خانوادگی [

  

  ١٣٩۴آبان ماه 

  

ھای روی جلدھای مناسب برای نوشتهفاصله - ١- ١شکل 

 

 cm ١٠  

١٢  

 cm ٧.۵   

 cm ٢.۵  

١١   

 

نامهپايان

نامهآيين

 cm ١٢

 cm ٣   

 cm ١١
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   ترتيب و آرايش صفحه هاي داخلي پايان نامه -1-2

تمامي صفحه هايي كه قبل از . صفحه هاي اصلي و صفحه فرعي : صفحه هاي داخلي يك پايان نامه به دو بخش تقسيم مي شوند

، صفحه هاي اصلي به آورده ميشوند، صفحه هاي فرعي هستند و همه ي صفحه هاي بعد از آن ) مقدمه( شروع متن اصلي پايان نامه 

و به صورت يكرو ماشين  CM  7/29 ×cm  21معمولي ، در اندازه ي    A4تمتمي مطالب پايان نامه بايد روي كاغذ . شمار مي آيند

  .نويسي شود
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  صفحه هاي فرعي - 1- 2- 1

 cm 5/1شماره صفحه بايد ...). -ج-ث -پ - ب -آ( شماره گذاري مي شود  حرف الفباي فارسيصفحه هاي فرعي فقط بر اساس 

  : ترتيب قرارگيري صفحه هاي فرعي به صورت زير است. باالتر از پايين صفحه باشد و از دو طرف كامالٌ در وسط صفحه قرار گيرد

  »بسم اهللا الرحمن الرحيم « صفحه  - 1

  )6طي پيوست شماره ( تعهد نامه  اصالت پايان نامه  -2 

  صفحه عنوان - 3

  )اختياري(صفحه سپاسگزاري  - 4

  )اختياري(تقديم صفحه  - 5

  صفحه چكيده ي فارسي و واژه هاي كليدي - 6

  )شامل عناوين و شماره صفحه ها( صفحه هاي فهرست مطالب  - 7

  )در صورت وجود حداقل يك شكل در پايان نامه( صفحه فهرست شكلها  - 8

  )در صورت وجود حداقل يك جدول در پايان نامه( صفحه فهرست جدولها  - 9

  )در صورت وجود حداقل يك مورد در پايان نامه( نمودار و طيف ها صفحه هاي فهرست -10

  ).در صورتي كه در متن اصلي از نشانه هاي اختصاري استفاده شده باشد( صفحه هاي ليست عاليم و اختصارات  - 11

  .صفحه ي چكيده ي انگليسي جداي از متن اصلي و پس از ليست منابع در انتهاي پايان نامه قرار گيرد -12

  .به    شماره صفحه هاي مربوطه اشاره مي شود "منابع و ماخذ  "يادآوري اينكه در صفحه فهرست مطالب ضمن درج عنوان 

  

  

  :چند تذكر مهم

 .، الزامي نيست ولي توصيه مي شود» اختياري «وجود صفحه هاي با عنوان  •

تفاوت . ندازه ي قلم هاي روي جلد آورده شوددر صفحه ي عنوان ، كليه مندرجات روي جلد ، با همان ترتيب فاصله ها و ا •

 .صفحه عنوان و طرح روي جلد ، در اين است كه نام استادان داور نيز بايد در صفحه عنوان گنجانده شود

پايين تر از باالي صفحه و از دو طرف  cm 5/9عنوان سپاسگزاي ) . اختياري( صفحه بعد به سپاسگزاري ها اختصاص دارد  •

 .از سمت چپ cm3از سمت راست و  cm 4با فاصله  14نوشته شود و مطالب آن با قلم  16ه و با فونت كامالٌ وسط صفح



۶ 

 

و مطالب  cm3نوشته شود و فاصله ي آن از باال  12با قلم » تقديم به «عنوان ) .اختياري( صفحه بعدي، صفحه تقديم است  •

 .ه تجاوز كنددر هر حال ، مطالب اين قسمت نبايد از صفح. باشد 12آن با قلم 

اما پيشنهاد مي شود از قلم هاي معمولي مانند لوتوس ، زر، . انتخاب نوع قلم در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري است •

 .نازنين يا غيره استفاده گردد

 cm4لوتوس سياه و با فاصله  14با قلم » چكيده « واژه . قسمت بعدي صفحه ي چكيده و كليد واژه پايان نامه مي باشد •

از  cm4زر با فاصله  12در سطر بعد مطالب چكيده با فونت . پايين تر از باالي صفحه كامالٌ در وسط صفحه گنجانده شود

چكيده شامل بيان . كلمه و ترجيحاً در يك صفحه به نگارش در آيد 500از سمت چپ و حداكثر  cm 3سمت راست و 

ر گرفته شده براي كسب و جمع آوري اطالعات ، نحوه ي عمل و مختصر مساله ي مورد    بررسي ، ذكركلي  مراحل به كا

نتيجه كلي حاصله مي باشد به طوري كه خواننده با مطالعه ي آن پي برد كه پايان نامه در بر گيرنده ي مطالب مورد عالقه 

  ي وي مي باشد يا خير؟

حداقل با يك »واژهاي كليدي «عنوان .  حداكثرتا هفت واژه و بعد از آخرين سطر متن چكيده مي آيد( واژه هاي كليدي •

لوتوس سياه نوشته شود و درسطر بعدي ، كلمات كليدي با قلم  14خط فاصله از آخرين سطرچكيده در سمت راست با قلم 

 .بيايد( . ) ودر انتها خط يك نقطه ) ، ( در ضمن بين هر كلمه ي كليدي ، يك نشان درنگ . زر كنار هم  مي آيند  12

نسبت به باالي » فهرست مطالب«فاصله ي عنوان     . به اولين صفحه از فهرست مطالب اختصاص دارد  صفحه بعدي •

يك سانتي . سياه لوتوس شود 14باشد و نسبت به دو طرف صفحه كامالً در وسط صفحه قرار گيردو با قلم  cm  5/2صفحه 

تاسمت راست » عنوان«فاصله ي . نوشته شود »صفحه«و »عنوان«سياه لوتوس كلمه هاي  14متر پايين تر از عنوان ، با قلم 

بعداز آن   مي توانيم عناوين و مطالب و شماره ي . باشد cm2تا سمت چپ صفحه »صفحه«و   فاصله ي  cm3صفحه 

فهرست مطالب شامل مقدمه ،شماره و عنوان فصل ، شماره و عنوان بخش و . زر بنويسيم  12صفحه هاي آن را با قلم 

الزم به توضيح است كه اگر چند فصل از پايان نامه . ا زير موضوع هاي فصل به صورت شماره گذاري شده است محتويات ي

وجود بخش ها در پايان . دسته بندي كنيد»بخش« از لحاظ محتويات به هم وابسته است ، مي توانيد آنها را در قالب كلي  

 . نامه اختياري است

 .د توصيه مي شود استفاده از قلم نازنين براي اعدا •

اختصاص دارد » فهرست طيف ها و نمودارها«و        » فهرست جدولها«، »   فهرست شكلها«صفحه هاي بعدي به ترتيب به 

  . است ؛با اين توضيح كه هر كدام بايد در صفحه ي جداگانه اي شروع شوند »فهرست مطالب «كه قالب كلي آن همانند 

از لبه باالي كاغذ  cm5/2اگر هر يك از فهرست ها ، بيش از يك صفحه باشد ، نوشته ها در صفحه هاي بعدي از فاصله  •

  . شروع مي شوند 

در اين قسمت ليستي از كليه ي عاليم و اختصاراتي كه در . اختصاص دارد» ليست عاليم و اختصارات«قسمت بعدي به  •

اين ليست نيز در صفحه جداگانه اي به نگارش در . ي نگارش آن همانند فهرست است نحوه . متن به كار رفته ، درج گردد

 . درسمت چپ عالمت ودر سمت راست مفهوم آن درج گردد. آيد 
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   صفحه هاي اصلي - 2- 2- 1

هاي شماره گذاري صفحه . ماشين نويسي شود "سر صفحه  "صفحه هاي اصلي بايد به صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا

  . باالتر از پايين صفحه و از دو طرف كامالً در وسط صفحه قرار گيرد  cm 5/1است كه بايد...)،1،2،3(اصلي به صورت اعداد فارسي  

در نظر ) سانتي متر  5/1يا  1( و فاصله ي سطرها از يكديگر يك خط يا يك ونيم خط  cm 16در صفحات اصلي طول هر سطر 

 cm 3سطر باشد فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ 28تا  20و تعداد سطرها در هر صفحه بين  14يا 12 متن آن با قلم. گرفته شود 

سطر . باشد  cm 5/2و فاصله آخرين سطر از پايين صفحه  cm 3باشد و فاصله اولين سطر از باالي صفحه cm 2 و از سمت چپ

  . باشد  تورفتگي داشته cm1بايد به اندازه ي ) پاراگراف ( اول هر بند 

دانشجويان مي توانند به دلخواه خود يكي از قلم هاي معمولي ، مانند زر، . قلم استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يكسان باشد 

  .  لوتوس ، ميترا ، نازنين و يا كامپست را انتخاب كنند 

  :چند تذكر مهم

  .ازباالي صفحه ماشين نويسي شود 11cmداگانه وبا فاصله زرسياه در يك صفخه ي ج18عنوان وشماره ي هر فصل با قلم *

اضافه كردن يك صفحه كه منحصراحاوي عنوان وشماره ي فصل .بين عنوان فصل ونوشته هاي فصل،يك سطر خالي وجود دارد

بعد ،عنوان وشماره ي باشد،مانعي ندارد؛ اما توصيه نمي شود در هر حال اگر چنين صفحه اي را اضافه كرديد،باز هم بايد در صفحه ي 

  .فصل را با شيوه هاي مذكور بياوريد

براي شماره گذاري عنوانهاي يك فصل ،از سمت راست ابتدا شماره ي فصل وسپس شماره ي عنوان اصلي فصل آورده شود وبين *

  ):1- 1(آنها از يك خط تيره استفاده گردد؛يعني به صورت فرمول 

  

)1 -1                (  

  )عنوان مطلب(-)شماره ي عنوان اصلي( –) صلشماره ي ف(   
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پاراگراف (بين هر عنوان وبند قبل .زرسياه وبا رعايت شيوه هاي شماره گذاري نوشته مي شوند16عنوانهاي اصلي يك فصل با قلم *

  .،يك سطر فاصله باشد)قبل

به نحوي شماره گذاري در اين .(تكرار شود)2- 1(در صورت وجود زير عنوان هاي فرعي ،قاعده ي شماره گذاري به صورت فرمول *

  .سطح شماره گذاري در يك پايان نامه توصيه نمي شود4اصوال بيشتر از .)آيين نامه دقت كنيد

  

  )عنوان مطلب(- )1شماره ي زير عنوان فرعي (- )شماره ي عنوان اصلي(-)شماره ي فصل)(1- 2- 1)(2- 1(

  )عنوان مطلب(-)2شماره ي زير عنوان فرعي (-)1شماره يزير عنوان فرعي(-)يشماره ي عنوان اصل(-)شماره ي فصل)(2-1- 2- 1(

  ...زرسياه وبا14زيرعنوانهاي فرعي يك فصل بدون توجه به اينكه در چند سطح باشند،با قلم *

  .قبل ، يك سطر خالي باشد) پاراگراف(بين هر زيرعنوان فرعي و بند . رعايت شيوه هاي شماره گذاري نوشته شوند

ممكن است در پايان نامه ، بعضي از عنوان هاي فرعي كه احتياج به شماره گذاري ندارند وجود داشته باشد،اين عنوان ها نيز  •

در چند تذكرمهم به عنوان .( زر سياه و با يك سطر فاصله قبل از آن نوشته شوند 14مانند زيرعنوان هاي فرعي با فونت 

 .)صفحه ي قبل دقت كنيد

ن محترم در نظر داشته باشند وقتي كه مطلبي را شروع به نوشتن مي كنند، جاي چند كلمه را خالي بگذارند تا دانشجويا -مهم •

همچنين وقتي كه مطلب، تمام شود و نقطه مي گذاريد و بر سر سطح مي آييد حتما جاي چند . معلوم شود كه سر سطر است

 .كلمه را خالي بگذاريد
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  توالي مطالب در يك پايان نامه  -1-3

بديهي است با توجه به عنوان پايان نامه و   شيوه . توالي صفحات اصلي پايان نامه را مي توان بر اساس طرح پيشنهادي زير تنظيم كرد

، بايد نظر استاد در هر صورت .ي نگارش، مي توانيد فصل بندي مناسب را با سليقه ي خود يا صالحديد استاد راهنما انتخاب كنيد

الزم به تذكر است كه وجود مقدمه و فصل نتيجه گيري و پيشنهادها و همچنين منابع و مĤخذ در هر . راهنما در فصل بندي رعايت شود

  .پايان نامه ، ضروري است

  :بدنة اصلي پايان نامه را مقدمه و بخش بندي يا فصل بندي تشكيل مي دهد

در مقدمه از مطالب مربوط به پروپوزال نوشته مي شود كه شامل بيان واضح و كامل مسالة مورد پژوهش ، هدف و  –مقدمه  - 1

فايدة موضوع و تحقيق ، اهميت موضوع روش تحقيق ، فرضيه ها ، پژوهش هاي قبلي و اشاره به بخش هاي پايان نامه       

 .مي باشد كه خواننده را مجذوب اهميت تحقيق نمايد

 قسيم بندي مطالب ت - 2

بخش مي باشد كه هر بخش به چند فصل و هر فصل به چند مبحث و هر مبحث به چند الف، ب، ج ، 2پايان نامه معموالً داراي 

ممكن است نويسنده پايان نامه آنرا به چند فصل و فصلها را به چند بخش وبخشها را به چند مبحث و .تقسيم مي شود... د و 

يم بندي مطالب اصلي پايان نامه سليقه اي است كه با راهنمايي و تأييد استادان راهنما و مشاور انجام مي تقس. غيره تقسيم كند

تقسيم بندي مطالب پايان نامه كه بدنة اصلي تحقيق و بحث پيرامون يافته هاي علمي جديد است بنا به موضوع پايان نامه .شود

د دانشجو را راهنمايي خواهند است كه استادان راهنما و مشاور در اين موركه ممكن است موضوع نظري يا تجربي باشد، متغير 

  .كرد

  

 :نتيجه گيري و پيشنهاد  - 3

نتيجة تحقيق و پيشنهادها در علوم نظري كوتاه و معموالً نيم صفحه است و صرفاً مربوط به يافته هاي علمي بدون استدالل 

  .نظر استادان راهنما و مشاور متفاوت و بگونة ديگري باشداست ولي در علوم فني و تجربي ممكن است اين امر با 
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  : مثالي براي تقسيم بندي مطالب 

   1مثال 

  طرح مسأله                     

  اهميت و هدف موضوع                    

  روش تحقيق                    

  مقدمه            پژوهش هاي قبلي  

  فرضيات                    

  اشاره به تقسيم بندي كلي                     

  ...الف      

  ...بند اول          ب                            

  ... ج      .....مبحث اول   

         ......فصل اول   

  ...بند دوم        الف            .....مبحث دوم   

  ...ب                          بخش اول  

           

  الف     بند اول       ...مبحث اول   

  ...  -1  ب                                                   ......  فصل دوم                            

  ... - 2...           الف                                                                                                      

  ... - 3    ...ب                                                                                                                        

  ...   -  1   ...ج             بند دوم                                                                                                

                                                                      2  - ...  

  بند اول                                                                                      

   ....               مبحث دوم                                                       

  بند دوم                                   
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  همانند بخش اول : بخش دوم 

   2مثال 

  مقدمه 

  ...مبحث اول   

  ...مبحث دوم       ...     مبحث اول   

  فصل اول 

    

  ... مبحث اول   ...            مبحث دوم                           

  ... مبحث دوم    

  

                    

  ...مبحث اول             ...مبحث اول                            

  ...مبحث دوم                                               

      فصل دوم                   

  ...                 مبحث اول ...          مبحث دوم                     

  ...                 مبحث دوم                                              

  

  ...مبحث اول   

  ...مبحث دوم   ... مبحث اول                       

  ...بند اول                                                     فصل سوم       

  ... بند دوم    ...مبحث اول                                               

  ...  بند اول  ...          مبحث دوم ...          مبحث دوم                     

  ... بند دوم                                                        
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  نتيجه 

در هر صورت تكرار مي شود كه تقسيم بندي ريز مطالب پايان نامه بستگي دارد اوالً به حجم تحقيق و مباحث مطروحه ثانياً به سليقه  

  .وفكر دانشجو و ثالثاً به راهنمايي و نظرات ارشادي استادان راهنما و مشاور

  

ت قرار مي گيردبا اين كه به وجود آنها نياز است ،گنجاندن آنها در متن اصلي باعث از بين رفتن مطالبي در پيوس :پيوست ها -4

معموال مطالبي كه در يك پيوست مي آيد شامل .هر پيوست به يك موضوع اختصاص مي يابد.انسجام وپيوستگي مطالب مي گردد

  :موارد زير است 

  ).در صورتي كه تعداد آنها زياد باشد(اده تهيه شده است منحني هايي كه به كمك نرم افزارهاي مورد استف*

  ).در صورتي كه تعداد آنها زياد باشد(جداولي كه به آنها استناد شده است *

  .اثبات قضايا*

  .دستورالعمل استفاده از برنامه ي كامپيوتري تهيه شده*

  .نباشدليست برنامه ي كامپيوتري در صورتي كه فهم مطالب بدون آن امكان پذير *

  .نمونه خروجي برنامه*

  .نقشه هاي تهيه شده *

  .براي نوشتن عنوان پيوست ،از شيوه هاي ذكر شده براي عنوان يك فصل تبعيت كنيد

درهر صورت به منظور .درواقع چگونگي شيوه هاي ارجاع منابع اعم از مقاالت وكتب علمي نسبتا متنوع مي باشد :منابع ومĤخذ -5

شماره {  }كه در متن داخل قالب 1منابع به ترتيب از شماره .پايان نامه ها،روش هاي زير پيشنهاد ميگردديكنواخت سازي نگارش 

در )منابع فارسي ومنابع التين يا سايت هاي اينترنتي(منابع صرف نظر از نوع آن.انتهاي پايان نامه ليست مي شوند  گذاري شده ،در

  .نوشتن منابع از قبيل كتاب ومجالت بايد براساس شيوه هاي زير باشد. ند انتهاي پايان نامه پس از پيوست ها نوشته شو

  :كتب فارسي

نام ونام خانوادگي مترجم -3)از يكديگر جدا شوند))و((در صورت وجود چند نويسنده ،نام ها با (نام نويسنده - 2نام خانوادگي نويسنده - 1

سال انتشار وشماره صفحاتي كه مطلب مورد نظر از - 6نام ناشر-5)اليكايت(عنوان كتاب به صورت ايرانيك - 4)در صورت ترجمه بودن(

  .آن استخراج شده است
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  :مقاله در مجله هاي فارسي

عنوان مقاله به صورت -3) از يكديگر جدا شوند))و((در صورت وجود چند نويسنده ،نام ها با (نام نويسنده -2نام خانوادگي نويسنده - 1

  .شماره ي صفحات مقاله-6سال انتشار وشماره ي مجله - 5ريا مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است نام ناش-4)ايتاليك(ايرانيك 

  :منابع التين

  :به عنوان مثال.مطابق يكي از شيوه هاي مرسوم در مجالت التين مي توان اقدام كرد)مقاله وكتاب(در مورد منابع التين 

1-oae,s,onishi,y,kozuka,s,tagaki,w.bull.chem.soc.jpn.1966,39,364.                                           

         

2-johnson,c.r;rigau,j.j.j.am.chem.soc.1969,91,5398.                                                                     

         

3-drabowicz,j;kielbasinski,p.;mikolaiczyk,m.in the chemistry of sulfones and                         

         

Sulfoxides,patai,s.,ed.;john wiley and sons:London,1970,pp456-477                                    

در صورتي .  براي هر منبع ،تمامي اطالعات فوق بايد با يك درنگ از يكديگر جا شده وهمگي پشت سر هم دريك سطر نوشته شوند

در صورت موجود بودن بيش از يك مرجع با يك .كه جاي كافي در يك سطر نباشد،اطالعات مي توانند در سطر بعدي هم ادامه يابند

  نام.شماره ي مرجع نوشت   شماره ميتوان با استفاده از حروف الفباي التين آنها را پشت سرهم در جلوي يك 

  .نگاشته شود)ايتاليك(ايرانيك  نابع علمي وترجيحاًصورت اختصاري ومعمول در مه مجالت ب

  

  

4-kikukawa,k.;tagaki,e.;kunieda,n.;one,s. bull.chem. soc. 

Jpn.1969,42,831.johnson,c.r.;rigau,j.j.jam. 

chem..soc.1969,91,5398.walling,c.;mintz,m.j.1967,32,1286.b)ska2ebol,l.;boule2e,b.;Solo

mon,s.j.org.chem.1967,32,3111. 
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  :پايان نامه ها

  

  سال انتشار- 6دانشگاه- 5دانشكده- 4نامهعنوان پايان - 3حرف اول نام مولف -2نام خانوادگي- 1

  :مجموعه مقاالت در كنفرانس ها

محل برگزاري -6شماره صفحه كتابچه سمينار- 5نام كنفرانس- 4عنوان مقاله-3حرف اول نام مولف -2نام خانوادگي نويسنده - 1

  سال برگزاري سمينار يا كنفرانس-7كنفرانس 

طالعات فوق را درخود جاي داده است ،در يك خط مستقل واز سمت چپ آورده مي براي منابع الكترونيكي،نشاني كامل پايگاه كه ا

  .}3{چون ممكن است منابع اينترنتي تغييركنند،سعي شود از آدرس پايگاه هاي اطالع رساني معتبر استفاده گردد.شود

3-www.umz.ac.ir 

ونياز به ارجاع آن توسط محققان ،در انتهاي پايان نامه به منظور ثبت چكيده پايان نامه در منابع التين :صفحه چكيده انگليسي - 8

  .حداكثر در يك صفحه آورده شود

  .شود)ءمهروامضا(صحت متن انگليسي چكيده بايد توسط مترجم تاييد:توجه 
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  نامهنكات تكميلي در نگارش پايان -1-4

  .ها توجه شودآننامه به پردازيم كه بايد در تمام پاياندر ادامه به توضيحاتي مي

تعدادي از قواعد كه . نامه رعايت كنيدگذاري فارسي را در تمام پايانبندي فارسي، آيين نگارش ونشانهي صحيح جملهنحوه - 1

 :ي بيشتري دارد به صورت زير استمورد استفاده

چسبد؛ اما قبل از خود ميهميشه به كلمه [!] و تعجب ] ؟[و عالمت سؤال [:] ، دونقطه ]؛) [ويرگول(، درنگ [.]نقطه  �

 .ي بعد از خود دقيقا يك جاي خالي فاصله دارندبا كلمه

ها هيچ فاصله اي نيست، اما و خود آن{} ) ابرو(و آكوالد«»  ، گيومه ) []قالب(، كروشه()پرانتز   داخلبين متن  �

 .ارنداز دو طرف يك جاي خالي فاصله د) منظور همان پرانتز و غيره است(هاكلمات خارج آن

 .مراجعه كنيد] 2[و ] 1[نگارش فارسي به مراجع  براي آگاهي بيشتر از آيين �

 

قرار » گيومه«كنيد، آن را داخل را كه عينا از يك كتاب نقل مي) پاراگرافي(سعي كنيد در صورتي كه جمله يا عبارت يا بند  - 2

در هر صورت براي . آن نقل شده، را قرار دهيد ي منبعي را كه مطلب ازشماره] كروشه[داده و پس از آن، به كمك يك جفت 

ي مرجع، شماره ترتيبي است كه منظور از شماره. ي مرجع را در يك جفت كروشه قرار دهيدرجوع به يك مرجع، بايد شماره

 .ايدبه آن در مراجع اختصاص داده

 

اي در باالي معادل فارسي آن ز گذاردن شمارهمعادل التين، پس ا. نامه خودداري نماييداز نگارش كلمات التين در متن پايان - 3

در هر صفحه، شماره زيرنويس از يك آغاز و به ترتيب افزايش . پايين صفحه آورده شود 1در زيرنويس. شودكلمه تايپ مي

 2نتوان تلفظ التياي خاص بسيار مشكل باشد، ميالزم به توضيح است كه اگر پيدا كردن معادل فارسي براي كلمه. يابدمي

حروف مخفف انگليسي از اين قاعده مستثني . كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زيرنويس اصل كلمه را به التين نوشت

 .هستند

  

نامه نامه در انتهاي پايانيا ديسكت پايان CDافزار كامپيوتري باشد، سازي نرمنامه شامل استفاده و پيادهدر صورتي كه پايان - 4

 ).قرار دادن يك پوشش مناسب و قابل استفاده براي آنبه كمك (ضميمه گردد 

  

ي فرمول در داخل پرانتز و در مقابل شماره. بايد شماره داشته باشد. نامه آمده استهايي كه در پايانها و فرمولتمامي معادله - 5

يب فرمول است كه ي ترتي فصل و شمارهشماره) از سمت راست به چپ(ي فرمول حاصل تركيب شماره. شودآن آورده مي

باشد كه در صورتي كه سطر مكان شماره فرمول، حاشيه سمت راست خط فرمول مي. اندبا يك خط تيره از هم جدا شده

 .شودها در ابتداي هر فصل از يك شروع ميي فرمولشماره. شودفرمول داراي جاي كافي نباشد، از سطر بعدي استفاده مي
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ها و جدول گذاريشماره. و تصاوير و اشكال و نمودارها و جداول نيز بايد شماره داشته باشند هاها همه منحنيهمانند فرمول - 6

» شكل«ها، نمودارها، تصويرها و غيره، تحت نام تمامي منحني. پذيردگذاري اشكال به صورت جداگانه انجام ميشماره

ي فصل، هاست؛ يعني از سمت راست، ابتدا شمارهلگذاري جدول و شكل مانند فرموي شمارهقاعده. شوندگذاري ميشماره

 .شودشروع مي 1يك خط فاصله و سپس شماره شكل يا جدول كه در آغاز هر فصل از 

بايست به طرف باالي كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت ها ميهر شكل درون يك كادر بسته قرار گرفته، طرف باالي آن - 7

 .چپ كاغذ قرار داده شود

 پاييندر يك خط و در وسط صفحه در » شكل«شماره و عنوان . ها، عالوه بر شماره، عنوان نيز دارند»جدول«ها و »شكل« - 8

عناوين اشكال و . گيردقرار مي جدول بااليدر يك خط و در وسط صفحه در » جدول«گيرد و شماره و عنوان شكل قرار مي

 .شودطور مستقل آورده ميها در فهرست اشكال و جداول به ي آنجداول به همراه شماره

 .نوشته شود 12يا  10ها با قلم سياه و متن داخل آن 10ها، با قلم نازنين ها و جدولشماره و عنوان شكل - 9

 

  :نكته خيلي مهم -توجه

 سعي  نماييد به  0.ارش مطالب و عقايد ديگران و ماخذ آنان به نام خود ، جرم سرقت ادبي، محسوب و پيگرد قانوني داردنگ- 1

  .تمام ماخذ ذكر شده شخصا رجوع و اصل منبع را مالحظه نماييد

  بيان مطالب و تحقيقات ديگران و ذكر ماخذ آنان، تحقيق محسوب نمي شود بلكه جمع آوري مطالب به شمار مي رود، - 2

مطالبشان تكرار لذا دانشجويان محترم سعي كنند افكار و عقايد شخصي خود را با زبان و قلم شخصي خود بيان نمايند و 

 .مطالب ديگران و نوشته هاي موجود در كتابها نباشد
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  شيوه ي انتخاب و دفاع از پايان نامه  -فصل دوم

  

  تمديد و دفاع پايان نامه  ،زمان انتخاب -2-1

و براي دانشجويان ) سومحد اكثر تا نيمسال ( انتخاب پايان نامه جهت دانشجويان كارشناسي ارشد پس از گذراندن واحد هاي نظري 

هر , در هر حال . دوره دكتري پس از اتمام دوره آموزشي و موفقيت در آزمون يا ارزيابي جامع و تصويب موضوع رساله صورت مي گيرد

دانشجوي كارشناسي ارشد پس از گذراندن واحد هاي نظري و هر دانشجوي دكتري پس از گذراندن آزمون يا ارزيابي جامع مي تواند 

  .س پايان نامه را انتخاب نماينددر

  .اخذ پايان نامه به همراه دروس باقي مانده بال مانع مي باشد, نرسيدن واحد هاي آموزشي نصاب در صورت به حد *

هر دانشجو بايد ابتدا عنوان پايان نامه يا موضوع كلي خود را انتخاب نموده و پس از هماهنگ كردن با , براي انتخاب پايان نامه 

در زمان مقرر به كميته تحصيالت تكميلي , ) 23صفحه , 1پيوست ( اد راهنماي مورد نظر و تكميل فرم انتخاب پايان نامه است

دانشجو مجاز به انتخاب درس پايان نامه در , در صورت تاييد شدن عنوان پايان نامه و تصويب آن. گروه مربوطه تحويل نمايد

بديهي است در صورتيكه دانشجو در موعد مقرر مراحل انتخاب پايان نامه را به .ي باشدزمان انتخاب واحد و يا حذف و اضافه م

  .انجام نرساند تبعات ناشي از آن به عهده دانشجو است

  برخي از آيين نامه هاي شوراي تحصيالت تكميلي درباره پايان نامه -2-1-1

ن به كميته تحصيالت تكميلي گروه مي بايد حد اكثر تا قبل از انتخاب استاد راهنما و تعريف پايان نامه توسط دانشجو و تحويل آ

در غير اينصورت . نيمسال سوم سال تحصيلي مطابق آيين نامه ي اجرايي اصالحي جديد مقطع كارشناسي ارشد انجام پذيرد

  . دانشجو مشمول مقررات آموزشي خواهد شد

دانشجو مي تواند به صورت , به كميته تحصيالت تكميلي  در صورت تاييد طرح پيشنهادي توسط استاد راهنما و تحويل آن

  .مشروط پايان نامه را اخذ كند

 .حداكثر تا پايان نيمسال چهارم جهت دفاع از آن فرصت دارد, دانشجو از زمان اخذ پايان نامه  - 1

يافت كد رهگيري طرح و پس از تصويب براي در.تمامي دانشجويان مي بايستي پايان نامه را به صورت انفرادي انتخاب كنند - 2

كد مربوط را به , مراجعه و ضمن ثبت موضوع طرح پيشنهادي  www.Thesis.irandoc.ac.irپيشنهادي به نشاني 

مشخصات  و دانشكده ها در پايان هر نيمسال ملزم به ارسال ليست. كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده ارايه نمايند

 . دانشجو و كد رهگيري به تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشند

مهلت انجام پايان , در صورت موافقت كميته تحصيالت تكميلي گروه و تاييد آن در شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  - 3

دانشجو از نظر سنوات  موافقت با تمديد منوط به آن است كه. نيز قابل تمديد است) ترم پنجم( نامه براي يك نيمسال ديگر

) پايان نامه نا تمام( ثبت نام و اخذ واحد , براي تمديد پايان نامه .تحصيلي و ساير مقررات آموزشي مشكلي نداشته باشد

 .الزامي است
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دانشجو , در صورت عدم تقاضاي تمديد از سوي دانشجو و يا عدم موافقت با تمديد از سوي كميته تحصيالت تكميلي گروه - 4

 .قررات آموزشي  مي گرددمشمول م

مهلت دفاع از پايان نامه , در صورت درخواست دانشجو و موافقت با تقاضاي تمديد از سوي كميته تحصيالت تكميلي گروه - 5

دانشجو مشمول , در صورتي كه دفاع از پايان نامه در مهلت هاي قانوني انجام نگردد. قبل از اتمام سنوات قانوني مي باشد

 .اهد شدمقررات آموزشي خو

بايد پس از اخذ موافقت كميته تحصيالت تكميلي گروه نسبت به , دانشجوياني كه مايل به تمديد پايان نامه خود هستند  - 6

 .انتخاب مجدد پايان نامه در ايام انتخاب واحد نيمسال مربوط اقدام نمايند

با درخواست دانشجو و نظر موافق , گروه تغيير عنوان يا موضوع پايان نامه بعد از تصويب آن در كميته تحصيالت تكميلي - 7

ضمن اينكه تغيير عنوان يا موضوع پايان . استاد راهنما و طرح و تاييد آن در كميته تحصيالت تكميلي گروه امكان پذير است

 . ارندبنا براين دانشجويان بايد دقت الزم را براي انتخاب موضوع با عنوان پايان نامه مبذول د. نامه فقط يكبار مجاز است

  

   مراحل دفاع از پايان نامه-2-2

استاد راهنما و مشاور پايان , بايد موضوع ) پروپوزال( دانشجويان كارشناسي ارشد قبل از تصويب طرح پايان نامه پيشنهادي 

به همراه پرينت تكراري نبودن موضوع از پايگاه ثبت پايان نامه ها و رساله هاي  1نامه خود را طي فرم پيوست شماره 

به تاييد استاد مزبور و مدير گروه برسانند و به واحد ) www.thesis.irandoc.ac.ir( تحصيالت تكميلي كشور

خود را طي فرم ) پروپوزال( همچنين دانشجويان بايد در ترم سوم پايان نامه پيشنهادي . تحصيالت تكميلي تحويل نمايند

يلي گروه مربوط برسانند و پس از تصويب با درج تاريخ تصويب در پايگاه به تصويب شوراي تحصيالت تكم 2پيوست شماره 

كد رهگيري مربوط را به ) www.thesis.irandoc.ac.ir( ثبت پايان نامه ها و رساله هاي تحصيالت تكميلي كشور 

شروع مي  1ثبت پايان نامه پيشنهادي بعد از تصويب پروپوزال با عدد كد رهگيري . واحد تحصيالت تكميلي ارائه نمايند

  .شود

دانشجويان كارشناسي ارشد تا پايان نيمسال چهارم فرصت دارند تا پايان نامه را به سرانجام رسانده و پايان نامه را طبق 

) هرگاه پايان نامه به اتمام رسيد( شده  دانشجو مي تواند زودتر از زمانهاي قيد. ضوابط ذكر شده در فصل يكم آماده نمايند 

  .در هرصورت بايد حداقل يك نيمسال از انتخاب پايان نامه گذشته باشد. از پايان نامه خود دفاع نمايد

  : مراحل زير را به ترتيب انجام دهد, هر دانشجو بايد براي دفاع از پايان نامه 

و اعالم كتبي اتمام پايان نامه توسط استاد راهنما و ارايه به كميته  تدوين و ارايه پايان نامه به استاد راهنما و مشاور - 1

 .تحصيالت تكميلي گروه

از سوي مدير گروه به كميته تحصيالت تكميلي و تعيين هيات ) 28صفحه , 3پيوست ( معرفي استادان داور پيشنهادي  - 2

 .داوران توسط كميته و نماينده تحصيالت تكميلي توسط دانشكده

در اين مرحله صحافي الزم ( سخه از پايان نامه به استادان داور حداقل بيست روز قبل از تاريخ جلسه دفاع ارايه يك ن - 3

 .در صورت اعالم كتبي يكي از داوران مدعو مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه جلسه ي دفاع برگزار مي گردد). نيست

به تحصيالت تكميلي دانشكده جهت انجام هماهنگي ) 28فحه ص, 3پيوست ( تحويل فرم تاييد شده دفاع از پايان نامه  - 4

  الزم براي زمان و مكان و امكانات و تجهيزات مورد نياز جلسه دفاع 
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نصب اطالعيه جلسه دفاع جهت دعوت از استادان ،دانشجويان و عالقمندان به موضوع پايان نامه حداقل يك هفته قبل از تاريخ  - 5

  .مصوب

  .در زمان مقرر برگزاري جلسه دفاع - 6

،پايان نامه نياز به اصالحات اساسي داشته باشد به دانشجو فرصت داده مي شود تا در ) مدعو(در صورتي كه بر اساس نظر داور ناظر 

  . سنوات قانوني تنها يك بار ديگر از پايان نامه خود دفاع نمايد

داور در پايان نامه و ارسال تاييد نهائي انجام اصالحات به نماينده اعمال اصالحات و تغييرات مورد نظر استاد راهنما ،مشاور و – 7

  . 4تحصيالت تكميلي طي فرم پيوست شماره 

  .تاييد نهايي پايان نامه  از نظر رعايت دستورالعمل و قوانين نگارش توسط نماينده تحصيالت تكميلي  - 8

  .الت تكميلي دانشكده توسط نماينده تحصيالت تكميلي دانشكدهارايه فرم هاي تكميل شده ارزشيابي از پايان نامه  به تحصي - 9

نسخه از پايان نامه زركوب شده با شرايط ذكر شده در فصل اول اين آيين نامه و تحويل آن طي فرم پيوست  6صحافي حداقل  -10

  :به شرح زير  5شماره 

دير گروه رشته ،دو نسخه به كتابخانه مركزي دانشگاه و يك تحويل يك نسخه از پايان نامه به هر يك از استادان راهنما و مشاور و م

به واحد تحصيالت تكميلي دانشگاه جهت ارسال به پژوهشگاه علوم و )  pdfو  word(نسخه پايان نامه به همراه فايل الكترونيكي 

در پايگاه  www.thesis.irandoc.ac.irدر اين مرحله الزم است تا نسبت به ثبت پايان نامه به نشاني . فناوري اطالعات ايران 

ثبت پايان نامه و رساله هاي تحصيالت تكميلي كشور اقدام و كد رهگيري را پس از ارائه به مدير امور پژوهشي به واحد تحصيالت 

  .شروع مي شود  2ه دفاع شده بعد از دفاع با عدد تكميلي دانشگاه ارايه نمايد الزم به ذكر است كد رهگيري ثبت پايان نام

  :تذكر مهم

پيش تر نسبت به ارائه پايان نامه به اساتيد داور  حداقل بيست روزضروري است دانشجويان جهت انجام دفاع مطلوب از پايان نامه 

  .اقدام الزم را بعمل آورند
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  شيوه ارزشيابي و مصوبات مربوط به پايان نامه –فصل سوم 

  ارزشيابي پايان نامه-3-1

معيارهاي  ارزشيابي پايان نامه هاي فارغ التحصيلي منطبق بر مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بدين صورت اعالم مي 

  :گردد

ستفاده از منابع و مراجع و ابزارهاي كار به لحاظ كمي و پيشينه تحقيق ،ابتكار و نو آوري ،ارزش علمي و يا كاربردي ، ا:كيفيت علمي 

  .،كيفيت نظرات و پيشنهادات براي ادامه پايان نامه ) به روز بودن(كيفي 

  رعايت زمان ،تفهيم موضوع (تسلط به موضوع و توانايي پاسخگويي به سئواالت در جلسه دفاع ،نحوه ارايه :كيفيت ارايه 

  ).كيفيت اساليد و ساير موارد

  .انسجام در تنظيم ،حسن نگارش و رعايت دستورالعمل ،كيفيت تصاوير اشكال و منحني هاي استفاده شده :كيفيت نگارش 

رعايت كامل قوانين تدوين و صفحه آرايي پايان نامه مطابق با دستورالعمل مصوب كميته تحصيالت :رعايت قوانين  تدوين پايان نامه 

  ).اولذكر شده در فصل (تكميلي دانشگاه 

  نكات مهم در تحويل پايان نامه -3-2

در صورتيكه دانشجويان ارشد در مهلت مقرر حداكثر تا پايان ترم پنجم ،از پايان نامه خود دفاع ننمايند، مشمول مقررات آموزشي - 1

  .دفاع نمايندخواهند شد و تنها در صورت اخذ مجوز از كميسيون موارد خاص دانشگاه فرصت خواهند داشت تا از پايان نامه 

ماه پس از دفاع فرصت دارند تا پس از اعمال تغييرات و اصالحات الزم ،پايان نامه نهايي را كه به تاييد 2دانشجويان حداكثر - 2

استادان راهنما و نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده جلسه دفاع پايان نامه رسيده است به صورت صحافي شده تحويل مراجع ذي 

يكصد و هفتاد و چهارمين مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه مازندران  2به استناد بند (صورت عدم تحقق  در.صالح دهند 

  .دانشجو مشمول مقررات و اخراج آموزشي خواهد شد )  20/8/1387مورخ 

  

  :تذكر مهم

اخير در معرفي به نظام وظيفه در خصوص دانشجويان پسر كه مشمول نظام وظيفه هستند ،در صورت عدم تسويه حساب به موقع و ت

  .تبعات حقوقي آن به عهده دانشجو مي باشد

  

  

  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


٢١ 

 

  چند توصيه كاربردي براي انجام صحيح پايان نامه -3-3

عمل به اين نكته ها ،مي تواند در جهت انجام موفقيت آميز و آسان . به دانشجويان عزيز توصيه مي شود به نكته هاي زير توجه كنند

در س پايان نامه ، در واقع كاربردي ترين درس در دوران تحصيل شماست ،اگر از ابتداي انتخاب تا تكميل و ارايه  .پروژه مفيد باشد 

پروژه اي،كه از سر بي حوصلگي و رفع تكليف و يا .  آن با نظم و برنامه ريزي دقيق عمل كنيد از موفقيت الزم برخوردار مي شويد 

  .ا ارزش علمي ندارد ،بلكه ممكن است باعث سرخوردگي شما در مقا طع بعدي تحصيلي شودبدون نظم و ترتيب انجام شود ،نه تنه

  .هداف و ديگر خصوصيات پروژه بكنيدقبل از انتخاب پروژه ،تحقيقات كاملي راجع به سوابق علمي ،منابع ،قابليت ها ،محدوديت ها ،ا- 1

واقع بيني براي انجام پروژه تدوين كنيد و تا حد امكان خود را ملزم به براي شروع ،قبل از هر كاري يك برنامه زمان بندي دقيق با - 2

  .رعايت آن كنيد 

  .در طول انجام پروژه هيچگاه مطالعه و تحقيق در منابع مختلف و يادگيري را فراموش نكنيد - 3

پروژه شما با موفقيت پيش مي رود  چه در حاليكه: هميشه مطابق برنامه زمان بندي شده با استاد راهنماي خود در ارتباط باشيد  - 4

سعي كنيد جلسات هفتگي را با استاد راهنماي خود تنظيم كنيد و خود را ملزم به .،چه هنگاميكه با شكست مقطعي روبرو شده است 

ان نامه توسط به خاطر بسپاريد كه قبل از تاييد تقسيم بندي مطالب يا فصل بندي ريز مطالب پاي.ارايه گزارش هفتگي به ايشان نماييد 

  .استادان راهنما و مشاور نگارش پايان نامه را آغاز ننمائيد

اين كار باعث مي شود در هنگام نگارش .در طول انجام پروژه تمامي نتايج خوب يا بد مقطعي را به صورت مكتوب نگهداري كنيد  - 5

  .پايان نامه ،بهتر بتوانيد نكات و جزييات خود را شرح دهيد 

را به چند مرحله كوچكتر ،البته با نظر استاد راهنما ،تقسيم كنيد و سعي كنيد به صورت جزيي از هر قسمت نتيجه بگيريد ه خود ژپرو - 6

  .ور در انتها نتايج را تركيب كنيد

  .سعي كنيد پله پله به سمت موفقيت حركت كنيد .هيچگاه سعي نكنيد يك كار بزرگ را به صورت فشرده و شتاب زده انجام دهيد  - 7

اگر پروژه شما به دستاوردها يا نتايج جديد و خوبي رسيده است ،سعي كنيد با نظر استاد راهنما و تاييد ايشان مقاله يا مقاالتي را از  - 8

با اين كار ،شما براي خود يك شخصيت علمي .آن استخراج و به مجالت علمي معتبر يا كنفرانس هاي علمي مربوط ارسال كنيد 

بعالوه ،اخذ نمره مربوط به فعاليت هاي پژوهشي در ارزشيابي پايان نامه منوط به كسب امتيازات مندرج در بند .ت مستقل خواهيد ساخ

  .آيين نامه اجرايي كارشناسي ارشد مي باشد 52از ماده  5

خته باشد و درصد آن به شرح كارهاي شما در طول انجام پروزه پردا 70يك پايان نامه خوب ،پايان نامه اي است كه تقريبا  - 8

در عين حال انتظار مي رود ،يك پايان نامه مناسب در مقطع .درصد مطالب مقدماتي يا ورود به بحث باشد  30حداكثر شامل 

  . صفحه مناسب با رشته تحصيلي باشد  300تا  120صفحه و رساله ي دكتري از  150تا 70كارشناسي ارشد ،حدود 
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  جمع بندي و نتيجه گيري  –فصل چهارم 

  سخن آخر -4-1

همچنين برخي از مصوبات و قوانين شوراي تحصيالت .در اين آيين نامه ، با شيوه درست و قابل قبول نگارش پايان نامه آشنا شديد 

اميد است با مطالعه اين آيين نامه ،و عمل به جزييات مندرج .تكميلي و ارزشيابي پايان نامه ها براي آشنايي بيشتر شما آورده شده است 

  .آن ، بتوانيد پايان نامه خوبي را فراهم كرده و نمره خوبي از درس پايان نامه كسب نماييد در

تجربه نشان داده است ،كه عمل به اين .همچنين توصيه هاي معمول براي انجام موثر و مفيد پايان نامه در اين آيين نامه آمده است 

ير زيادي دارد دانشجويان موفق ،كساني هستند كه با برنامه ريزي و نظم و توصيه ها در موفقيت هرچه بيشتر شما در پايان نامه تاث

  .ترتيب ،براي رسيدن به هدف از پيش تعيين شده خود تالش مي كنند 

رويكرد اصلي در تدوين اين آيين نامه ،ارايه يك مثال از تمامي : مطالعه اين آيين نامه از يك جهت ديگر نيز براي شما مفيد است 

به عبارت ديگر ،سعي شده است تمامي قواعد ذكر شده در فصل اول و تمامي نكات ظريف ،در .ارش به صورت عملي است قواحد نگ

  .توجه دقيق به جزييات نگارشي اين آيين نامه ،  تمامي  ابهام هاي شمار ا از بين خواهد برد.تمامي آيين نامه رعايت شود 

  4/7/94ورد مهم از مواد آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب در خاتمه نظر دانشجويان ارجمند را به چند م

  :شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري جلب مي نمايد

  :نمره پايان نامه در ميانگين كل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت كيفي و به شرح زير انجام مي شود– 23ماده 

  )14از  كمتر(        مردود-

  )14- 99/15(     متوسط -

  )16- 99/17(        خوب-

  )18- 99/18(خيلي خوب -

  )19-20(          عالي-

گذرانده باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان نامه  14چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين كل حداقل – 25ماده 

تحصيلي ،معادل تعداد واحد پايان نامه و طبق نظر گروه آموزشي ،واحد يا واحدهاي درسي را با رشته خود دفاع كند بايد در مدت مجاز 

نوع شيوه دانش آموختگي در .بگذراند تا در دوره مذكور به شيوه آموزشي دانش آموخته شود  14تحصيلي اخذ و با ميانگين كل حداقل 

  .دانشنامه قيد مي شود  

نمايد از )سرقت علمي،جعل ،تقلب ،كپي برداري و غيره (ر حين تدوين پايان نامه اقدام به تخلف علمي چنانچه دانشجو د– 26ماده 

  .چنانچه بعد از دفاع تخلف علمي معلوم شود مدرك تحصيلي ابطال مي شود . ادامه تحصيل محروم مي شود 
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پژوهشي و يا زمان ثبت آخرين نمره درس در –موزشي تاريخ دانش آموختگي روز دفاع قابل قبول از پايان نامه در شيوه آ – 27ماده 

  .شيوه آموزشي است

  پايان                                                                                                       
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  : پيوست ها

  فرمهاي مربوط به انتخاب و دفاع پايان نامه 

  .پيوست ، برخي از فرم هايي كه براي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد نياز داريد ، آورده شده استدر اين 

  )قبل از دفاع (فرم تعيين موضوع پايان نامه ، استاد راهنما و مشاور :  1پيوست 

  )قبل از دفاع (فرم تعريف پايان نامه دوره ي كارشناسي ارشد :  2پيوست 

  )قبل از دفاع (دفاع از پايان نامه دوره ي كارشناسي ارشد فرم درخواست :  3پيوست 

  )بعد از دفاع ( گواهي انجام اصالحات :  4پيوست 

  ) بعد از دفاع ( فرم تحويل پايان نامه زركوب به اساتيد راهنما ، مشاور و مدير گروه :  5پيوست 

  تعهد اصالت پايان نامه :  6پيوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


