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
اجزای پایان نامه و ترتیب قرار گرفتن صفحات به شرح زیر می باشد:
.1

جلد پایان نامه به فارسی مطابق نمونه 1

 .2صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .3صفحه عنوان مطابق نمونه 2
 .4تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه به فارسی
 .5تعهد اصالت پایاننامه مطابق نمونه 3
.6

صفحه تقدیم پایان نامه( فقط در یک صفحه و اختیاری) شروع شماره گذاری الفبایی پایان نامه از این صفحه می باشد

 .7صفحه تقدیر و تشکر ( فقط در یک صفحه و اختیاری)
 .8فهرست مطالب
 .9فهرست جدول ها( در صورت وجود)
 .10فهرست شکل ها( شامل تصاویر ،نمودارها و نظایر آن در صورت وجود)
 .11فهرست نقشه ها(در صورت وجود)

 .12چکیده پایان نامه به فارسی  +کلید واژه به فارسی( فقط در یک صفحه و مطابق نمونه )4
 .13مقدمه ( شروع شماره گذاری عددی پایان نامه از این صفحه می باشد )

 .14متن اصلی پایان نامه به تفکیک فصل ها
 .15فهرست منابع
 .16پیوست ها(شامل تصاویر مقاالت منتشر شده حاصل از پایان نامه ،نقشه ها و  ...در صورت نیاز)
 .17چکیده پایان نامه به انگلیسی +کلید واژه به انگلیسی( فقط در یک صفحه و مطابق نمونه)5
 .18تعهد اصالت پایان نامه به انگلیسی مطابق نمونه 6
 .19تصویر صورتجلسه دفاع از پایان نامه به انگلیسی
 .20صفحه عنوان به انگلیسی مطابق نمونه 7
 .21جلد پایان نامه به انگلیسی مطابق نمونه 8
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اطالعات تکمیلی برای نگارش پایان نامه
عنوان :چون عناوین پایان نامه ها در بانک های اطالعاتی ثبت می شود ،الزم است عنوان پایان نامه عالوه بر رسا بودن ،مختصر باشد.

کادر بندی :کادر بندی صفحات پایان نامه باید یکسان باشد .فاصله شروع خطوط تا لبه راست و چپ صفحه  3سانتی متر ،فاصله سطر اول تا
لبه باالیی  2/5و تا لبه پایین  2سانتی متر است .تمام نمودارها ،جداول ،نقشه ها ،شکل ها و فهرست ها باید در کادر مذکور گنجانیده شوند.
شماره گذاری صفحات :شماره بندی صفحات قبل از مقدمه( از صفحه تقدیم) به صورت الفبای فارسی است .شماره گذاری از صفحه اول
مقدمه تا انتها ،بصورت عددی خواهد بود .شماره صفحات در سمت چپ باالی صفحه و یا پایین صفحه در وسط درج شود.
نحوه تایپ :نوع قلم متن پایان نامه 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 .متن فهرست منابع و چکیده فارسی و انگلیسی با فاصله خطوط  1و اندازه قلم
 12تایپ شود.کلید واژه ها با قلم  Bold 11نوشته شود.
چکیده  :حداکثر در یک صفحه .از اشاره به مراجع در چکیده خودداری گردد .کلیدواژه ها در انتهای صفحه چکیده می آید و به ترتیب حروف
الفبا تنظیم شود .ضمن اینکه واژگان باید با ویرگول از یکدیگر جدا شوند.
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
فاصله از کادربندی باالی صفحه مربوطه آغاز شود .عنوان بخش های هر فصل با یک سطر فاصله از آخرین سطر بخش قبلی شروع می شود.
هریک از بخش های 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 ف صل دوم با شد ،ب صورت  3-4-2خواهد
شد.
شماره گذاری شکلها و جدول ها و عنوان بندی آنها :شماره گذاری شکل ها و جداول نیز از قاعده باال تبعیت میکند.بعنوان مثال
شکل هشتم در فصل سوم بصورت شکل  8-3نوشته می شود .شماره و عنوان جدول ها به صورت وسط چین در باالی جدول و شماره ،و عنوان
شکل ها در زیر شکل آورده می شود .عنوان شکل ها و جدول ها با اندازه قلم  10نوشته می شود.
شماره گذاری روابط و فرمول ها :هر رابطه ای که در متن باشد با 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 .شماره فرمول یا رابطه در داخل پرانتز و در ابتدای
سمت راست خطی که فرمول در آن ارائه شده است ،نوشته می شود.
پانوشت :پانوشت انواعی دارد که در نوشتن پایان نامه سه نوع آن بیشتر به کار میرود :الف -پانوش ـت توض ـیحی؛ ب -پانوش ـت ترجم ـه ای؛
پ -پانوشـــت تلفظی .هر سه نوع پانوشت در تمام پایان نامه ،تنها یکبار ،و آن هم برای نخستین باری که به آن اشاره می شـــود بـــا شـــمار
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فارسـی بـا انـدازه قلم 10در باالی کلمه مشخص ،و در پایین صفحه ،بعد از نوشتن عدد مربوطه ،گذاشتن یک نقطه یا خط ( )-و رعایت فاصله،
و بـــا انـــداز یـــک یـــا دو واحد کوچکتر از متن اصلی نوشته می شوند .در پانوشت ،مطالب فارسی به صورت راست چین و مطالب التین به
صـــورت چـــپ چـــین درج مـــی گـــردد .پانوشتها روی عناوین بخش ها نمی آیند ،بلکه بر روی نخستین کلمه در متن بخش مربوطه نوشته
میشوند.
منابع:
فهرست منابع ،مراجع و مآخذ در متن پایان نامه به صورت زیر آورده می شود:
 -1ذکر مرجع در متن پایان نامه به صورت نام ،سال و صفحه (اختیاری) انجام می گیرد .به عنـوان مثـال (اسـمعیلی ) 410: 1389 ،و یـا
(اسـمعیلی و همکاران ،(Smith, M.A. 2007, PP: 10‐15) ،(Smith, M.A., et al. 2008) ،)10-15 :1375 ،فهرست
مراجع در ایـن حالـت در انتهای پایان نامه به صورت الفبایی در دو بخش مجزای مراجع فارسی و مراجع خارجی تنظیم می شود.
در این شیوه به منظور ذکر منابع مورد استفاده در متن پایان نامه ،اگر منبع مورد نظر توسط یک یا دو نفر نوشته شده باشد ،نام خـانوادگی
هر دو نفر می آید ،اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد تنها به ذکر نام نویسند اول و سپس عبارت «و همکـاران» اکتفـا مـیشـود.
از ذکـر القاب و عناوین افراد مانند مهندس ،دکتر و مانند آن خودداری شود .نام کوچک نویسندگان در متن نوشته نمی شود.
. 1-1اگر نام نویسنده/نویسندگان در متن پایان نامه ،ذکر نشود ،نام نویسنده و سال انتشار منبع در آخر جمله و یا پـاراگراف مربوطـه در
داخل پرانتز درج می شود .در این صورت منابع فارسی به صورت فارسی و منابع انگلیسی به انگلیسی نوشته می شوند .در منـابع فارسـی
نوشتن ویرگول ( )،بین نام نویسنده و سال ،و نقطـه ویرگـول (؛) بـین دو منبـع مختلـف ضـروری اسـت .در منـابع انگلیسـی از ویرگـول و
نقطه ویرگول انگلیسی ( ,و ;) استفاده میشود.
مثال :آمار ارائه شده درمورد میزان فرسـایش خسـارات ناشـی از آن در سـطح جهـانی ( )lal.1996;Royal et al.,2002و در ایـران
(جاللیان و همکاران1373 ،؛ مهدوی1381،؛ عرب خدری و همکاران ،) 1384 ،ضمن برانگیختن سؤاالت زیادی در زمینـة روش اسـتخراج،
دقت و قابلیت اعتماد این داده ها ،هشداری جدی درمورد ابعاد پدید فرسایش خاك است.
 - 2-1اگر نام نویسنده/نویسندگان در متن پایان نامه ذکر شود ،سال انتشار منبع بعد از نام نویسنده/نویسندگان در داخل پرانتـز ذکـر میشود.
در این حالت اسامی انگلیسی در متن به فارسی و در درون پرانتز به انگلیسی نوشته می شوند .
مثال :هالی و نوت ( ( Hally and Note ,1992مدل رگرسیون خطی را برای شناسایی مکانهای ژنی کنترل کنند صفات کمـی
در یـک جمعیت  F2ارائه نمودند
 - 3-1اگر در یک منبع به پژوهشگری اشاره شود ،اما نویسند پایان نامه به مقالة آن پژوهشگر دسترسی نداشـته باشـد و بخواهـد بـه استناد
آن منبع به نام پژوهشگر اشاره کند ،باید بعد از ذکر نام پژوهشگر عبارت «به نقل از  »....را در داخل پرانتز بنویسد.
مثال :ساکس (به نقل از ربیعی(، )1382 ،از تک ژن کنترل کنند رنگ پوستة بذر در لوبیا برای شناسایی ژنهای کنترل کننـد انـداز
دانـه استفاده نمود.
According to Hertzberg (2002), Dahl gives the U. S. Constitution "bad marks in
'democratic fairness' and 'encouraging consensus'" (p. 90).
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Samovar and Porter (1997) point out that "language involves attaching meaning to
)symbols" (p.188
 -چنانچه از یک نفر ،دو و یا سه منبع مربوط به یک سال ذکر شود ،بعد از سال انتشار ،الف ،ب ،ج b ، a /و  cنوشته میشود .



-

مثال :اسدی و همکاران (1378الف) یا ( )Asadi et al.,2007aدرمورد فرسایش ناشی از جریان در قدرت جریانهای کم....

-

در صورتی که مرجع یک سایت باشد و نویسنده مشخص نباشـد ،در ایـن صـورت [  [http:\\..., yearدر مـتن استفاده می شود.
برای تهیة فهرست منابع و مآخذ در انتهای پایان نامه باید موارد زیر مدنظر قرار گیرد:

الف -مقالة مربوط به یک مجلة علمی :نام خانوادگی و نام نویسند اول ،نام خانوادگی و نام نویسندگان بعدی( ،سال انتشار)«،عنوان مقاله»،
نام مجله ،شمار جلد و شمار صفحات مقاله.
مثال :
طاهری ،اسفندیار («، )1391ریشه شناسی چند واژه از لری بویراحمدی» ،فصلنامة ادب پژوهی ،شمار : 20صص 88-75
Fogg, Richard Wendell, (1985), “Dealing with Conflict: A Repertoire of Creative, Peaceful
Approaches”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 29, No. 2, pp 330-358.

ب -مقاله مربوط به همایش ها و کنگره های علمی :نام خانوادگی و نام نویسنده اول ،نام خانوادگی و نام نویسندگان بعدی( ،سال انتشـار)،
«عنوان مقاله» ،نام همایش ،محل برگزاری ،شمار صفحات در مجموعه مقاالت.
مثال:
امیر ابراهیمی ،مسرت «، )1380( ،نان ،الگوی قدیمی قضایی ،پیچیـدگی هـای اجتمـاعی جدیـد در تهـران» ،همـایش مـوازین توسـعه و
ضدتوسعة فرهنگی -اجتماعی شهر تهران :سازمان فرهنگی -هنری شهرداری تهران ،صص .287-250
Howarth, P. ,(1995, March), “Phraseological standards in EAP”, the meeting of the British Association
of Lecturers in English for Academic Purposes, Nottingham.

مثال:
رحمانی ،ت ( «، )1390نقش دولت در بخش کشاورزی» ،مؤسسة پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی .بازیابی شـده از آدرس
 12 ، www.agri‐peri.ir/reporst.htmاردیبهشت ساعت  9صبح 200 :صفحه.
Bretin, Andre; (1924), Manifesto, “Manifest of Surrealism”, http://en.Wikipedia.org/wiki/ Surrealist.
IMF, (2002),“ The IMFs Approach to Promoting Good Govern a nee and Combating Corruption – A
Guide”, http ://www.imh.org/external/np/gov/guid/eng/index.Htm.
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د -کتاب :اگر کلیة فصل های یک کتاب به طور مشترك توسط یک یا چند نفر نوشته شده باشد ،ذکر منبع به صورت «نـــام خـــانوادگی و نام
نویسند اول ،نام خانوادگی و نام نویسندگان بعدی ،سال انتشار ،عنوان کتاب ،نام ناشر» خواهد بود .برای منابع انگلیســی الزم اســت حرف اول
تمام کلمات عنوان (به جز کلماتی مثل )with ،of ، andبا حروف بزرگ نوشته شود.
اما اگر هریک از فصلهای یک کتاب نویسنده یا نویسندگان جداگانه ای داشته باشد و آن کتاب توسط یک یا چند نفر دیگر به عنـــوان هماهنگ
کننده ( )editorبه چاپ رسیده باشد ،روش درج منبع به صورت "نام خانوادگی و نام نویسنده اول و ســـپس نـــام خـــانوادگی و نام نویسندگان
بعدی فصلی که در متن پایان نامه از آن استفاده شده است ،سال انتشار ،عن ـوان فص ـل م ـورد نظ ـر ،ن ـام خ ـانوادگی و ن ـام هماهنگ کننده یا
هماهنگ کنندگان ،عنوان کتاب ،نام ناشر و شمار صفحات فصل مربوط ـه" خواه ـد ب ـود .توج ـه ش ـود ک ـه بع ـد از ن ـام هماهنگ کننده یا
هماهنگ کنندگان ،عبارت «هماهنگ کننده» برای منابع فارسی و"  "ed.یا"  "eds.برای منـابع انگلیسـی ،در داخـل پرانتز قید می گردد.
در صورتی که کتاب مورد نظر توسط یک یا چند نفر ترجمه شده باشد ،پس از نوشتن نام خانوادگی و نـام نویسـنده یـا نویسـندگان ،سال ترجمه،
عنوان ترجمه( ،ترجمة «نام خانوادگی و نام مترجم») ،نام ناشر ذکر میشود .در چنـین حـالتی بـرای اسـتفاده از منبـع در متن ،نام مؤلف و سال
ترجمه ذکر میشود.
مثال:
رفیع پور ،فرامرز (، )1378آنومی یا آشفتگی اجتماعی ،پژوهشی در زمینة پتانسیل آن ـومی در ش ـهر ته ـران (ترجم ـة احم ـد ذاک ـری)  ،ته ـران:
انتشارات صدا و سیما.
گیدنز ،آنتونی ( ،)1378تجدد و تشخص ،جامعه و هویت شخصی در عصر جدید (ترجمة ناصر مؤفقیان) ،تهران :نشر نی.
L. Stein, 1994, Random patterns, J. S. Brake, Ed., Random patterns in Computers and You, New
York: Wiley, pp. 55-70.



ه -پایان نامه :نام خانوادگی و نام نویسنده پایان نامه ( ،سال انتشار)« ،عنوان پایان نامه» ،مقطع تحصیلی و رشته ،ن ـام دانش ـگاه .توجه شود که
نام استاد راهنما نباید بیان شود.
مثال:
شــیری ،احمدعلی (« ، )1376بررســی اثرات عوامل جامعه پذیری در رفتار بزهکارانه در شــهر شــیراز» ،پایان نامة کارشــناســی ارشــد جامعه
شناسـی،شیراز :دانشگاه شیراز.
کیانی راد ،ع« ، )1390( .تدوین الگوی بیمه درآمدی برای محصوالت منتخب کشاورزی» ،رسالة دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تهران.
Byerlee, D. (1993), “Calculating Levels of Protection: Is It Always Appropriate to Use World
Reference Prices Based on Current Trading Status?”, MSc. Thesis on Agricultural Economics,
Agriculture Faculty, Iowa State University.
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نمونه1

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

نام

1

دانشجو2

استاد

راهنما3

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

ماه و سال

. 1به جای عبارت « عنوان» ،صرفا موضوع پایان نامه نوشته می شود.
 .2به جای عبارت « نام دانشجو»  ،صرفا نام و نام خانوادگی دانشجو نوشته می شود.
 . 3از آوردن عناوین جناب ،پرفسور ،استاد و  ....خودداری شود .صرفا عنوان «دکتر » حسب مورد کافی است.

6

نمونه2

گروه ........................
گرایش..........................................

عنوان1

نام

دانشجو2

استاد

راهنما3

..........

استاد

مشاور4

..........

ماه و سال

 .1به جای عبارت « عنوان» ،صرفا موضوع پایان نامه نوشته می شود.
 . 2به جای عبارت « نام دانشجو»  ،صرفا نام و نام خانوادگی دانشجو نوشته می شود.
 .3از آوردن عناوین جناب ،پرفسور ،استاد و  ....خودداری شود .صرفا عنوان «دکتر » حسب مورد کافی است.
 . 4از آوردن عناوین جناب ،پرفسور ،استاد و  ....خودداری شود .صرفا عنوان «دکتر » حسب مورد کافی است.
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نمونه3

تعهد اصالت پایان نامه
اینجانب .................................................دانشآموختة مقطع کارشننننااننن ارشننن ناپیوانننتر در رشنننتة ..............................گرایش
..................................................................................کننر در رننارینن  ……………………..از پننایننا نننامننر خننود ننا ننننننوا
.................................................................................................................................................. ...........................................................................
 ....................................................................................................................................................................ا کسننننب ن.ر .................... .و در جة
........................دفاع ن.وده ام ،اظهار م کنم کر:
 )1این پایا نامر حاصل رحقیق و پژوهش اینجانب وده و در مواردی کر از داتاوردهای نل .و پژوهش دیگرا (انم از پایا نامر،
کتاب ،مقالر و  )....ااتفاده کرده ام ،مطا ق ضوا ط موجود ،نام منبع مورد ااتفاده و اایر مشخصات آ را در فهرات منا ع ذکر
و درج ن.ودهام.
 )2این پایا نامر قبالً رای دریافت هیچ م رک رح صیل (هم اطح ،پایینرر یا االرر) در اایر دان شگاهها و مؤ ا سات آموزش نال
داخل و خارج ارائر نش هاات.
ض.ناً متعه م شوم:
 )3چنانچر ع از دانش آموختگ  ،قص ااتفاده و هر گونر هره رداری انم از چاپ مقالر ،کتاب ،ثبت اختراع و  ...از این پایا نامر یا
راالر را داشتر اشم ،از ااتاد محترم راهن.ا و گروه آموزش مر وطر مجوزهای الزم را اخذ ن.ایم.
 ) 4چنانچر در هر مقطع زمان خالف موارد فوق ثا ت شود ،نواقب ناش از آ را پذیرم و مواسر آموزش نال راهبرد ش.ال مجاز
اات ا اینجانب مطا ق ضوا ط و مقررات رفتار ن.وده و در صورت ا طال م رک رحصیل ام ،هیچگونر ادنای نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگ :
راری و امضاء:
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نمونه4

چکیده
1

عنوان
نام دانشجو

2

کلید واژه:

 .1به جای عبارت « عنوان» ،صرفا موضوع پایان نامه نوشته می شود.
 .2به جای عبارت « نام دانشجو»  ،صرفا نام و نام خانوادگی دانشجو نوشته می شود.
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5نمونه

Abstract

title
Author

Key words:
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