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  تعهد نامه
  

هاي این پایان نامه و اجزاء مربوط به آن براي اعالم می دارم که تمام فصل ……………اینجانب 
ها ، اسناد، مدارك و نامهها، کتب، پایانبرداشت از نوشته. انجام شده است) توسط اینجانب(اولین بار 

با ذکر مآخذ کامل و به شیوه تحقیق ) فارسی و غیرفارسی(تصاویر پژوهشگران حقیقی یا حقوقی 
  . علمی صورت گرفته است

بدیهی است در صورتی که خالف موارد فوق اثبات شود مسوؤلیت آن مستقیماَ به عهده اینجانب 
  . خواهد بود
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  شیوه تنظیم و ترتیب قرار گرفتن اجزاي پایان نامه  _الف 
  گیرد نامه قرار میموارد ذیل عیناً به ترتیب در پایان

  )شود نامه ارایه میبنا به سلیقه دانشجو انتخاب و در ابتداي پایان. ( الرحمن الرحیم... صفحه بسم ا●
نامه نمایید که مندرجات صفحه عنوان عیناً مطابق جلد پایانتوجه . باشدمطابق پیوست شماره یک می :صفحه عنوان ●

نامه درج ضمناً الزم است صفحه عنوان به زبان انگلیسی هم در پشت جلد و هم در آخرین صفحه پایان .باشدمی
  . گردد

یک . گیردها بعد از صفحه عنوان قرار میمطابق متن ضمیمه تایپ و پس از امضاء تمامی نسخه :صفحه تعهدنامه  ●
  . گرددنسخه نیز ضمیمه مدارك تسویه حساب می

هاي تحقیق و گسترة شامل هدف نویسنده از تحقیق، مختصري از سوابق تحقیق ، دشواري):  اختیاري( پیشگفتار ●
باشد که نویسنده مرهون راهنمایی و یاري آنان از افراد یا مؤسسات و نهادهایی می سپاسگزاريکلی آن و همچنین 

  .است
هاي شامل بیان کوتاه و موجز مسئلۀ تحقیق، اهداف و فرضیات، توصیف مختصر روشها و شیوه:  چکیده فارسی ●

چکیده فاقد هر گونه . شودکلمه تهیه می 300ها و نتایج حاصل شده که حداکثر در اي از یافتهها، خالصهگردآوري داده
چکیده به . هاي تحقیق درج گرددانتهاي چکیده کلید واژه ضروري است که در. باشدتصویر، شکل، منبع و فرمول می
  . گرددنامه و پس از صفحه عنوان انگلیسی ، درج میزبان انگلیسی نیز در انتهاي پایان

  نامهها و عنوان کتابها ، عناوین پیوستشامل عناوین اصلی و فرعی فصل:  فهرست مطالب ●
اي که جدول در آن درج شده است عنوان جدول و شماره صفحه در این فهرست شماره جدول، :فهرست جداول ●

  . شودذکر می
  . شود، نظیر فهرست جداول ، تنظیم می) اعم از تصویر، نمودار و نقشه( :هافهرست شکل ●
  ) در صورت ضرورت( :فهرست عالئم و اختصارات ●
باشد که نباید حداکثر از گیري میو نتیجه) ها و بحثیافته(هاي اصلی متن اصلی شامل مقدمه، فصل:  متن اصلی ●

نامه باشد صفحه پیوست به عنوان ضمائم پایان 50صفحه در صورتی که  200حداکثر تا (. تجاوز نماید صفحه 150
  ). مانعی ندارد

یکی طرح و معرفی مسئله تحقیق در بافتی مناسب و : در نگارش مقدمه دو مقصود عمده باید مدنظر باشد   :مقدمه●
ها آگاهی یافته و اي که خواننده از محتواي هر یک از فصلیگري برانگیختن و جلب عالقۀ خوانندة متن به گونهد

هاي شایان ذکر است در صورتی که دانشجو از روش تحقیق یا فنون و شیوه. هاي گوناگون را در یابدروابط بخش
کلیات یا ״ر خواهد بود که فصلی مستقل تحت عنوان جدیدي در فرآیند تحقیق خویش بهره برده باشد، آن گاه مناسبت

تدارك ببیند و در آن به صورت مبسوط به بیان مسئلۀ تحقیق، اهداف و ضرورت انجام مطالعه ،  ״طرح تحقیق
گیري و تجزیه ها، شیوه نمونههاي گردآوري دادهچهارچوب نظري، فرضیات و سؤاالت تحقیق، روش تحقیق و شیوه

  .  بپردازدها و تحلیل داده
بندي متن بر اساس معموالً فصل. باشدگیري و پیشنهادات میها، بحث و نتیجههاي اصلی، یافتهشامل فصل: متن  ●

  توصیه . گیردهاي تاریخی، تقسیمات موضوعی و مضمونی و یا ترکیبی از هر دو صورت میگسترة زمانی و دوره
این فصل در واقع همان ساختار پروپوزال پایان نامه را . ایه گرددار ״کلیات یا طرح تحقیق״شود که در فصل اول می



و ضرورت تحقیق، چهار  مواردي چون بیان مسئله، اهداف دارد که به صورت تفصیلی ارایه می گردد و باید شامل
تدارك  ״پیشینۀ تحقیق״باشد  همچنین فصلی مستقل تحت عنوان ... چوب نظري، فرضیه و سواالت، روش تحقیق و

یده شود و در آن به طور مبسوط حاصل تحقیقات و تتبعاتی که حول مسئلۀ تحقیق صورت گرفته همراه با بیان د
تا روشن گردد که تحقیق حاضر براي رفع آن کمبودها و . هاي تحقیقات انجام شده، بیان گرددها و نارساییکاستی

هاي انجام شده اختصاص ها و تجزیه و تحلیلیافته ها به بیانسایر فصل. دهدپیشبرد حل مسئله چه خدمتی انجام می
  . خواهد داشت

-در اینجا، شرح فصول و یافته. بندي تحقیق داردنتیجه در حقیقت نقش بسیار مهم و پرظرافتی در جمع :گیري نتیجه●

ق محق. شودگیري میهاي مهمی که از آنها بحث شده به صورت خالصه عرضه شده و از مجموع تحقیق، نتیجه
هاي به دست حلاند و به پژوهشهاي بعدي نیاز دارند فهرست کند و راهجواب ماندهتواند مسایلی را که بیهمچنین می

  . آمده نسبی یا قطعی را گزارش کند

فهرست  مثالً فهرست مآخذ اصلی، . بندي پرداختتوان به تقسیمدر تنظیم این بخش می:  فهرست منابع و مآخذ●
  .هاي غیرفارسی ت مقاالت، منابع به زبان فارسی ، منابع به زبانمآخذ فرعی، فهرس

نامه نگنجد به عنوان ها، تصاویر، جداول و یا توضیحاتی که در متن پایانها، نقشهسندها ، گزارش:  هاپیوست●
فهرست مطالب هاي دیگر متمایز باشد و عنوان آن در هر پیوستی باید از پیوست. گرددپس از متن ارایه می ״پیوست״

  . ذکر شود
شود و نامه ارایه میاین فهرست پس از فهرست منابع و مآخذ و پیوستها و معموالً در انتهاي پایان :فهرست راهنما ●

. اي تنظیم شود که پژوهشگران به آسانی بتوانند به مطلبی که مورد عالقۀ آنان است راهنمایی شوندباید به گونه
. توان یافت نامه میم و مفاهیم و موضوعاتی است که دربارة آنها اطالع مهمی در پایانفهرست راهنما جامعِ اَعال

  . اي که به چاپ نرسیده، جنبۀ اختیاري داردنامهتدوین این فهرست براي پایان
  هاي تحقیق به زبان انگلیسیکلمه همراه با کلید واژه 300حداکثر  :چکیده انگلیسی●
 سیصفحه عنوان به زبان انگلی●

  
  نامه بندي و ارائه پایانشیوه نگارش ، تایپ ، صفحه _ب 
ترجیحاً انتشارات (این بخش باید با تبعیت از منابع معتبر انتشار یافته در این زمینه  :شیوه نگارش و مأخذآوري ●

  ) صورت پذیرد... مرکز نشر دانشگاهی، سمت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران و 
شیوه . دارانه در متن ارایه شونداند به صورت مستند و امانتدارد تمامی منابعی که مورد استفاده قرار گرفتهضرورت 

هاي پذیرفته شده در مجامع علمی نامه انتخابی به یکی از روشاستناد به منابع ، با توجه به نظر استاد راهنما و شیوه
 1. صورت پذیرد

                                                             
استفاده ) باشندهاي دانشگاه  نیز موجود میکه در کتابخانه(شود که از منابع ذیل نگارش، توصیه میو آئینهاي سندآوري در ارتباط با شیوه.  1

  : شود
  ) .385مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، : تهران(هاي علمی، چاپ اول هاي استناد در نگارشعباس حري و اعظم شاهبداغی ، شیوه _
  ) .1370مرکز نشر دانشگاهی، : تهران (نگارش، چاپ چهارم ، آیین)گیالنی(احمد سمیعی  _
 ) .1372تهران، مرکز نشر دانشگاهی، (مرکز نشر دانشگاهی ، شیوه نامۀ مرکز نشر دانشگاهی، چاپ ششم  _



  . تایپ گردد) 4A(  21×  7/29نامه باید روي کاغذ سفید مرغوب با ابعاد هاي پایانکلیه بخش :قطع کاغذ ●
 ״Lotus 14״تواند قلم متن می. شودها با قلم متفاوت تایپ میهاي اصلی ، فرعی، متن و زیرنویسعنوان :قلم تایپ●

  . تایپ باید در یک روي کاغذ صورت گیرد. باشد
، حاشیه سمت راست و  متریک سانتیدر تمامی صفحات متن برابر با  فاصله سطرها :بندي گذاري و حاشیهفاصله●

اي تنظیم اشکال و تصاویر نیز به گونه. متر استسانتی 5/2متر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر سانتی 5/3باال برابر با 
ر از فضاي داخل حاشیه ها بزرگتها یا جدولدر صورتی که در برخی موارد اندازة شکل. شود که این فاصله حفظ گردد

  حاشیه رعایت ) به صورت تا خورده( 3Aباشد، با کوچک کردن آنها و یا در موارد خاص ، با استفاده از کاغذ 
  . گرددمی
و یا اعداد حروف ابجد تا مقدمه با استفاده از ) به جز صفحۀ عنوان(نامه از اولین صفحه پایان :شماره گذاري ●

شماره صفحه در پایین و وسط . شود گذارياعداد شمارهو از مقدمه تا آخرین صفحه با  ) ...یکم، دوم و (ترتیبی 
 . باشدمتر میسانتی 5/1گیرد و فاصلۀ آن از لبۀ پایین صفحه در حدود صفحه قرار می

  .بالمانع استبه صورت دورو  پایان نامه/در صورت تمایل گروه و دانشجو پرینت رساله :پرینت رساله●
ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، به و جدول) هاتصویرها، نمودارها، منحنی(ها تمامی شکل :هاو شکل هاجدول●

ها با لفظ شکل نامیده تصاویر، نمودارها و منحنی. اي که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشدگونه
ها در باالي آنها و عنوان جدول. گذاري شوندا تا انتها شمارهها به طور مستقل از ابتدها و جدولتمامی شکل. شوندمی

  . شودمرجع مورد استفاده نیز در کنار عنوان معرفی می. گرددها ذکر میها در زیر آنعنوان شکل
توان به در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ، آن توضیح را می :نویس پانویس و پی●

اي که به صورت کوچک در در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره. ت پانویس در همان صفحه ارایه نمودصور
مطالب پانویس . شودشود، مشخص شده و در پانویس توضیح مربوط به آن ارایه میباال و سمت چپ آن چاپ می

هاي نام. نویس در پایان فصل انتقال یابدنباید از سه سطر بیشتر شود و چنانچه بیش از سه خط باشد باید به بخش پی
بهتر است قلم مورد .  1گرددغیرفارسی نیز در متن به زبان فارسی نگاشته شده و معادل التین آن در پانویس ارایه می

  . استفاده در پانویس با قلم متن اصلی متفاوت باشد
هر گاه ) هاها و شکلغیر از جدول(شود در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می :ذکر اعداد در متن ●

باشد به  10و هر گاه عدد مربوطه بزرگتر از ..... شود مثل پنج، هفت و باشد آن عدد با حروف نوشته می 10کمتر از 
  .  59و  18شود مثل صورت عدد نوشته می

                                                                                                                                                                                   
 چاپ اول ، کارول اسلید، سبک و شیوه، مقاله هاي تحقیقی،گزارش ها و پایان نامه ها ، ترجمه مهراندخت نظام شهیدي ، -

 1380تهران، انتشارات آگه ، 

،  "سمت "غالمحسین غالمحسین زاده ،نگارش و ویرایش ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها  -
1372   

  1384غالمرضا خاکی ،شیوه نامه تدوین طرح و نقد تحقیق ،تهران ، بازتاب ،  -
  
  :  شود یه میدر این ارتباط استفاده از کتاب زیر توص.  1
  1381انتشارات فرهنگ معاصر ،  :هاي خاص ، چاپ اول ، تهران فریبرز مجیدي، فرهنگ تلفظ نام 



و چنانچه بیان عدد به صورت درصد  7/19شود مثل استفاده می(/) عالمت براي مشخص کردن اعداد اعشاري از 
  %82شود مثل استفاده می(%) مورد نیاز باشد از عالمت 

در صورتی . باشدمی STالمللی متریک نامه ، سیستم بینسیستم واحدهاي مورد استفاده در پایان :سیستم واحدها ●
  . معادل متریک آن در پرانتز درج گردد که استفاده از واحدهاي دیگر الزم باشد،

براي برگزاري جلسه  صحافی نشدهتعداد چهار نسخه به صورت  :ها قبل از برگزاري جلسه قضاوت تعداد نسخه ●
  . شود قضاوت به دفتر گروه تحویل می

نمره  2د تا مقرر گردی 22/10/93 مطابق مصوبه شوراي تحصیالت تکمیلی مورخ: هاي تحصیلی نامهپایاننمره  ●
بابت مقاله مستخرج از پایان نامه به نمره پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به صورت تشویقی اختصاص یابد نمره پایان 

تا چهارماه پس از تاریخ جلسه قضاوت، اصل مقاله دانشجویانی که حداکثر خواهد بود و به این ترتیب  20نامه از 
یا علمی ترویجی مصوب و یا مجوز پذیرش قطعی براي چاپ را ارایه چاپ شده در نشریات علمی ـ پژوهشی و 

  . باشدمی 20نمره پایان نامه از . نمره به نمره پایان نامه آنها قابل افزایش است 2نمایند مطابق جدول ذیل تا 
  جمع امتیاز  امتیاز در هر مورد  نوع نشریه

  نمره  2حداکثر    نمره 2حداکثر   معتبر  ISIنشریات علمی ـ پژوهشی مصوب و 
  نمره  1حداکثر   نمره  1حداکثر   نشریات علمی ـ ترویجی مصوب 

ملی و بین (هاي علمی مقاله چاپ شده در همایش
یا مقاله چاپ شده در نشریات علمی معتبر و ) المللی

  تخصصی

در کل موارد و هر تعداد فقط   نمره  5/0حداکثر 
  نمره 5/0

ها به هر تعداد ارایه شود و همچنین به مقاالت در مرحله داوري و یا در همایشبه مقاالتی که در سایر نشریات 
  . امتیاز تعلق نمی گیرد

  . مقاالت باید با ذکر مستخرج از پایان نامه و با نام استاد راهنما، دانشجو و دانشگاه هنر ارایه شود *
-مجوز چاپ صادر شده باشد امتیازي تعلق نمیبه مقاالتی که قبل از تصویب موضوع پایان نامه، ارائه، چاپ یا  *

  . گیرد
ضرورت دارد مستندات تأیید مقاله و اصل مقاله به همراه صورتجلسه قضاوت براي طی مراحل تأیید نمره مقاله  *

  . التحصیلی دانشجو ضمیمه گرددو امور فارغ
  .یالت تکمیلی دانشگاه می باشدتشخیص و تطبیق نمره مقاله با این مصوبه و تأیید آن به عهده شوراي تحص *
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