ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال
ضروری است که دانشجویان کلیه نکات زیر را هنگام آماده سازی و تنظیم پایان نامه رعایت نمایند:

مشخصات کلی پایان نامه کارشناسی ارشد
 -1جلد پایان نامه به رنگ مشکی است:
 -2مشخصات روی جلد مطابق نمونه 1
 -3صفحه حاوی جمله بسم اهلل الرحمن الرحیم
 -4مشخصات صفحه اول مطابق نمونه 2
 -5تعهدنامه اصالت پایاننامه مطابق نمونة 3
 -6تقدیم پایان نامه( فقط در یک صفحه و حداکثر در سه سطر)
 -7تقدیر و تشکر ( فقط در یک صفحه ،خالصه و مجمل)
 -8فهرست مطالب
 -9فهرست جداول( در صورت وجود)
 -10فهرست اشکال( در صورت وجود)
 -11فهرست عالئم اختصاری
 -12چکیده پایان نامه به فارسی  +کلید واژه( فقط در یک صفحه و مطابق نمونه )4
 -13چکیده پایان نامه به انگلیسی +کلید واژه به انگلیسی( فقط در یک صفحه و مطابق نمونه )5
 -14پایان نامه باید دارای مقدمه و فصلهای الزم به تفکیک باشد.سیاهه منابع و مراجع به شرحی که بعدا ذکر خواهد شد ،در انتهای
پایان نامه میآید.
 -15نتیجه گیری نهایی و پیشنهادهای ادامه کار ،می تواند در پایان فصل بحث اضافه شود.
 -16در قسمت عطف پایان نامه( حاشیه بیرونی حد فاصل بین پشت و روی جلد پایان نامه) در ج نام دانشجو ،مقطع و سال ضروری
است.
 -17ضمائم :کلیه ضمائم پس از فهرست ،منابع و مأخذ ارائه میشوند .ضمائم می توانند شامل تصاویر مقاالت منتشر شده حاصل از
پایان نامه  ،نقشه ها ... ،باشد.
 -18تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه ،در آخرین صفحه پایان نامه میآید.
 -19صفحة عنوان به انگلیسی (مطابق نمونة .)6
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 ...........................................................................................................با کسب نمرة  ....................و درجة ........................دفاع کرده ام،
اظهار می کنم که:
 )1این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایاننامه،
کتاب ،مقاله و  )....استفاده کرده ام ،مطابق ضوابط موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست منابع ذکر و درج
نمودهام.
 )2این پایاننامه قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایینتر یا باالتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
داخلی و خارجی ارائه نشدهاست.
ضمناً متعهد میشوم:
 )3چنانچه بعد از دانش آموختگی ،قصد استفاده و هر گونه بهرهبرداری اعم از چاپ مقاله ،کتاب ،ثبت اختراع و  ...از این پایاننامه یا
رساله را داشته باشم ،از استاد محترم راهنما و گروه آموزشی مربوطه مجوزهای الزم را اخذ نمایم.
 ) 4چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن را بپذیرم و موسسه آموزش عالی راهبرد شمال مجاز
است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام ،هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
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اطالعات تکمیلی برای نگارش پایان نامه

عنوان :چون عناوین پایان نامه های تحصیلی در بانکهای اطالعاتی حفظ می شود ،الزم است ضمن رسا بودن مختصر باشد.
نحوه تایپ :تایپ پایان نامه کارشناسی ارشد باید روی کاغذ  A4صورت گیرد .نوع قلم لوتوس ،نازنین ،زر ،بدر و یا معادل آ نها در نرم افزار
های  MICROSOFT WORDمی تواند انتخاب شود .اندازه قلم پوینت  12و فاصله بین سطرها  1/5باشد.
چکیده فارسی :فقط در یک صفحه( کادر مطابق نمونه ،)3حداکثر  300کلمه ،اندازه قلم پوینت ،12فاصله سطرها  1باشد.
چکیده انگلیسی :فقط در یک صفحه (کادر مطابق نمونه )4حداکثر 300کلمه ،اندازه قلم پوینت  ،12فاصله سطرها  1باشد.
مراجع :اندازه قلم پوینت  ،12فاصله سطرها  1باشد.
کادر بندی :کادر بندی صفحات پایان نامه باید یکسان باشد .فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه  3سانتی متر ،فاصله خطوط تا لبه چپ 2
سانتی متر ،فاصله سطر اول تا لبه باالیی  2/5و تا لبه پایین  2سانتی متر است .تمام نمودارها ،جداول ،نقشه ها ،شکلها و فهرستها باید در کادر
باال گنجانیده شوند.
شماره گذاری صفحات :شماره بندی صفحات قبل از مقدمه به صورت الفبای فارسی است که از صفحه بعد از عنوان شروع می شود .از
صفخه اول مقدمه تا انتها ،بصورت عددی خواهد بود .شماره صفحه می تواند در باالی صفحه ( وسط یا سمت چپ) و یا در پایین صفحه ( در
وسط) درج شود.
شماره گذاری مطالب :موضوع اصلی پایان نامه به چند فصل و هر فصل می تواند به چند بخش تقسیم شود .صفحه اول هر فصل با دوسطر
از کادربندی باالی صفحه مربوطه آغاز شود .عنوان بخشهای هر فصل با یک سطر فاصله از آخرین سطر بخش قبلی شروع می شود .هریک از
بخشهای هر فصل با شماره های فصل و بخشی که با یک خط فاصله ( ) -از یکدیگر جدا شده اند ،مشخص می شود.عدد سمت راست بیانگر
شماره فصل و عدد سمت چپ شماره بخش مورد نظر است .در صورتی که هر بخش دارای زیربخش باشد ،شماره هر زیربخش در سمت چپ
عدد فوق قرار می گیرد .به عنوان مثال اگر « مدیریت» سومین زیربخش از بخش چهارم فصل دوم باشد ،بصورت  3-4-2خواهد شد.
شماره گذاری شکلها و عنوان بندی آنها :شماره گذاری شکلها و جداول نیز از قاعده باال تبعیت میکند.بعنوان مثال شکل هشتم در
فصل سوم بصورت شکل  8-3نوشته می شود .دقت شود که شماره گذاری جدولها و شکلها مستقل از یکدیگر است .عنوان جدولها در باالی
جدول و عنوان شکلها ،در زیر شکل آورده می شود.
شماره گذاری روابط و فرمولها :هر رابطه ای که در متن باشد یا دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند ،مشخص می گردد.
عدد سمت راست ،بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ،شماره ترتیبی رابطه مورد نظر است .مثال دهمین فرمول یا رابطه در فصل اول به
صورت
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( ) 10 -1داخل پرانتز نوشته می شود.

پانوشت :معادل انگلیسی وازه های جدید یا نا متداول به صورت پانوشت در صفحه مربوطه ذکر شود .شماره به فارسی با اندازه پوینت  10در
باالی کلمه و در پانوشت به صورت التین با پوینت  11درج شود.
مراجع و مآخذ :فهرست منابع  ،مراجع و مآخذ در انتهای پایان نامه به یکی از دو صورت آورده می شود.
 -1ذکر مرجع در متن پایان نامه بصورت نام و سال ،انجام می گیرد .مثال ] اسمعیلی ،[1375 ،و یا ]اسمعیلی و همکاران،[1375 ،
] ،[smith,M,1995فهرست مراجع در این حالت در انتهای پایان نامه بصورت الفبایی ،در دو بخش مجزای مراجع فارسی و
مراجع خارجی ارائه می شود.
 -2ذکر مرجع در متن پایان نامه بصورت شماره ای انجام میشود .مثال] ،[2و یا ] 2و 3و  .[7فهرست منابع در این حالت برحسب شماره
در انتهای پایان نامه درج می شود.
مثال از صورت اول:
1. Ritchie, G.,A.1991.Journal of Experimental Botany,42:425,1557-1593.
] [2باقری ،عبدالرضا ،1379 ،مبانی کشت بافتهای گیاهی( ترجمه) ،انتشارات دانشگاه فردوسی.
مثال از صورت دوم:
)[1]J.W. smith, M,W,Rabo.J.phy.chem.98.3542(1996
] .[2محمد حسین علیزاده ،فصل نامه المپیک ،شماره  3و .1378 ،4
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