
  

 

  دانشگاه رجاء
  و فناوری معاونت پژوهشی

 کتابخانه، مرکز اسناد و اطالع رسانی

 

 پایان نامه  نگارش  شیوه نامه
 مقاطع تحصیالت تکمیلی

  

 

 

1397 



دانشگاه رجاء                                             

معاونت پژوهشی و فناوری       

2 

 

نامه تحصیالت تکمیلینامه نگارش پایانشیوه  

  

  

 

 شماره صفحه مطالبفهرست

 3                مشخصات ظاهری پایان نامه                                  

 3             ه عنوان                                 شرح روی جلد و صفح

 5            پایان نامه                    صفحات داخل گرفتن قرار ترتيب

 10                                                 نامه پایان فصل های  ساختار

 11                           پایان نامه                            نگارشی نكات

 18                            مورد استفادهفونت  نوع و مطالب تایپ نحوه 

 22                      شيوه  استناد دهی                                         

 25                 شرایط تحویل پایان نامه به دانشگاه                        

 شيوه نامه صفحه انتهاییپنج                       و فرم گزارش مقالهنمونه صفحه عنوان و اظهار نامه  و عطف  

 

 

 

 توجه: 

 آماده گردیده است. نامهالگوی نگارش پایاننامه  با عنوان ای از صفحات پایانبه منظور راهنمایی بیشتر، نمونه -1

فی(، الزم است های پیش از صحاگیرند )نسخهرساله که در اختیار داوران محترم قرار مینامه/هایی از پایاندر نسخه -2

 پرهیز گردد.  های حق مالکیت و چاپنامهیدیه جلسه دفاع، آئینیابتدا صفحه عنوان قرار گرفته و از ارائه صفحات تا

 

 

 

 

   



دانشگاه رجاء                                             

معاونت پژوهشی و فناوری       

3 

 

نامه تحصیالت تکمیلینامه نگارش پایانشیوه  

  
 

 مقدمه

برای شما دانشجوی  کسب درجات علمی باالتر و با امید بهقطع تحصیلی  موفقیت در اتمام  این م بابت با سالم و عرض تبریک

 به  های تحصیالت تکمیلی وسازی تدوین پایان نامهکیفیت و با توجه به اهمیت یکسان نامه به منظور بهبوداین شیوه گرامی،

 هنگام را زیر نکات اناست دانشجوی نامه تهیه شده است. ضرورینگارش پایان ینحوه با دانشجویان آگاهی  و آشنایی منظور

  ی دانشجویان الزامی است.نامه برای کلیهاین شیوهاجرای  .رعایت نمایند نامهنپایا تنظیم

 نامه شخصات ظاهری پایانم -1

 کاغذ -1- 1         

 اص،خ موارد در و بوده  A4 کاغذ قطعشود  انتخاب مرغوب جنس از و سفید رنگ به نامه پایان در استفاده مورد کاغذ 

پایان صحافی از پس اینکه بر مشروط باشدمی مجاز بزرگتر قطع با کاغذهای از استفاده بزرگ، شکالا و جداول درج جهت

 .آیددر  A4 قطع به و خورده تا نامه

  جلد رنگ -1-2          

 .شود انتخاب قرمز زرشکی ارشد کارشناسی برای نامهپایان جلد

 مشخصات جلد   - 1-3          
 وکش چرم مصنوعی )گالینگور( است. میلی متر با ر 3تا  2جنس جلد مقوا با ضخامت 

 صحافی -4–1         

 باشد.با صحافی کیفیت پایین معذور می  هایکتابخانه از پذیرش پایان نامه .شود انجام خوب کیفیت با حافیص

 چاپ   -5–1        

 اپچ روشن و واضح ها ها و عکس، شکلنمودارها ،هاجدول، هاشتهنو شود، انتخاب خوب کیفیت با و پررنگ چاپ وعن

 .شود

 شرح روی جلد و صفحه عنوان  -2

 جلد روی شرح - 1– 2         

 خوانا و و یا نقره کوب  زرکوب نیز جلد روی هاینوشته و .گردد استفاده لوتوس  2م قل از جلد روی مطالب تایپ برای

 ( نمونه)مطابق . باشد

 :از است عبارت جلد روی مطالب قرارگرفتن ترتیب

 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم - 

 ، وسط چین 13 با شماره قلممتر از لبه باال و نیم سانتی 3این عبارت با فاصله 
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 رجاء دانشگاه آرم  -

 ، وسط چین متر از متن باالسانتی 1با فاصله  سانتیمتر، 2 و عرضو نیم  3طول  به

 دانشگاه رجاء     دانشگاه نام - 
   ، وسط چین 16 شماره قلم   با آرم از تر پائین انتیمترس 1  دانشگاه نام

 ها و دانشکده ها در سایت دانشگاه رجاء()مطابق با تقسیمات رشته دانشکده نام - 

 ، وسط چین   14 شماره قلم با دانشگاه  از تر پائین سانتیمتر 1 دانشکده نام

 نام گروه  -

 ، وسط چین 14 ر پایین تر از نام دانشکده با شماره قلمسانتیمت 1نام گروه 

 ارشد کارشناسی نامهپایان- 

 ، وسط چین  14 تر از نام گروه با شماره قلمیمتر پایینسانت 1این عبارت 

  رشته تحصیلی و گرایش -

 ، وسط چین 16قلم شماره   با عبارت باال از تر پائین سانتیمتر 1 تحصیلی گرایش ذکر با تحصیلیرشته 

 ه نامپایان عنوان - 

 ،  وسط چین18  شماره قلم با رشته تحصیلی از ترپائین سانتیمتر 2  نامهپایان عنوان

 راهنمادان ستاا یا استاد نام - 

 از تر پائین رانتیمتس 2هم و  سانتیمتر از 1 فاصله با شود تهنوش "اراهنم ستادانا یا استاد" کلمه زیر در راهنما)ان(  استاد نام

 ، وسط چین16 شماره قلم عنوان با

 مشاور اندتااس یا استاد نام  -

 از ترپائین تیمترسان 6از هم و  سانتیمتر 1 فاصله با شود نوشته "رمشاوتادان اس یا استاد" زیرکلمه در مشاور)ان(  استاد نام

 ، وسط چین 16  شماره قلم باعنوان 

 نامهپایان نویسنده نام  -

، 18  شماره قلم اب عنوان از ترپائین سانتیمتر  9از هم و  تیمترسان 1 فاصله با شود نوشته "نگارش" کلمه زیر در نویسنده نام

 وسط چین 

 تحصیلی لاس  -

در  14   ماره قلمش  با آرم از ترینپائ سانتیمتر 11 ،نامهپایان و دفاع  ارائهشمسی و میالدی   سال و ماه اساسرب تحصیلی سال

 به ترتیب نوشته شود. (انگلیسی) و پشت جلد صفحه روی جلد )فارسی( 

 جلدشماره   -

شماره باعنوان  ازرتپائينسانتيمتر12فاصله بادومجلداول،جلدشودمینوشته،باشدجلدیكازبيشنامهپایانكهصورتیدر

 14 قلم
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 عطف  -

و یا كوچكتر  18لم قبا شماره  .شود نوشته نامهپایان عطف روی بر بایستمی سال()ماه و  نامهپایان تاریخ ونویسنده نامعنوان، 

 (نمونهمطابق )طيق ضخامت پایان نامه 

 عنوان صفحه -2-2        

 .گیرد می قرار "به نام خدا"صفحه  از بعد که از نظر محتوا شبیه روی جلد است، صفحه این

 نامه پایان داخل صفحات قرارگرفتن ترتيب -3

 (سفیدصفحه آستر بدرقه: ) جلد از بعد صفحه -

 خدا نام به صفحه -

 )مطابق نمونه( (است جلد روی صفحه مشابهعنوان ) صفحه -

 ول است()با امضای اصل استاد راهنما مورد قب صفحه صورتجلسه دفاع  )اجباری(-

 )با امضای اصل دانشجو مورد قبول است( صفحه اظهارنامه )اجباری(-

 )اختیاری( یمتقد صفحه -

 )اختیاری( سپاسگزاری صفحه -

 )اجباری( فارسی چکیده صفحه -

 مطالب )اجباری( فهرست یا در نوشتار مندرجات هرستف-

 اجباری( ها،ها وکوته نوشتها، سرنام()در صورت وجود نشانهها )سرواژهها(، کوته نوشتفهرست عالئم )نشانه-

 جباری(ا ،در صورت وجود جدول) هاجدول فهرست -

 اجباری( هریک،در صورت وجود )ها رها/ عکسها/ تصویشکل فهرست -

 ها )در صورت وجود نقشه، اجباری(فهرست نقشه-

 فهرست نمودارها )در صورت وجود نمودار، اجباری(-

 (، اجباریها )در صورت وجود چند پیوستفهرست پیوست-

 م و تایپ و چاپ و صحافی گردد.()از این قسمت متن به صورت دورو تنظی نامهپایان متن -

 نامه پایانبرگرفته از  چاپ شده علمیهای یا اثرآدرس اثر -

 منابع -

 )ها(پیوست -

 نامهواژه -

 نمایه  -

 )اجباری(انگلیسی  چکیده -
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 )اجباری( انگلیسی عنوان صفحه -

 سفید آخر صفحه -

 نموده و رعایت نمایید:   نامه را مطالعهیحات مربوط به ترتیب صفحات پایاندر ادامه توض

 خدا نام به صفحه - 3-1

 .آید می جلد از بعد سفید صفحه از پس

 فارسی صفحه عنوان -2-3

 نامه در صفحات انتهای این شیوهمطابق نمونه  

 )صورتجلسه دفاع( نامهصویبت -3-3

توسط  این صفحه  باشدمی نامهنپایا ارزشیابی به مربوط صفحه این است اجباری عنوان صفحه از بعد صفحه این آوردن 

میل فرم، شود و پس از تایید و امضای هیات داوران و استادان مربوطه و تکحصیالت تکمیلی به دانشجو داده میکارشناس ت

د راهنما مورد قبول است. در شود. این صفحه با امضای اصل استانامه قرار داده مینسخه اصلی در صحافی پایان

در نظر گرفته شده ی و در صفحهاسکن شود  کامل شده و تایید شدهنامه باید تصویر اصل فرم پایان PDFو   Wordهاینسخه

 نامه آپلود گردد.تصویببرای 

 )تعهد نامه( اظهارنامه -3-4

ی وی ایان نامه حاصل کار پژوهشکند که نتایج پدانشجو گواهی می پیوست( دردر این صفحه مطابق )فرم اظهارنامه 

   Wordهایدر نسخه امضای اصل دانشجو مورد قبول است.با  تعهدنامه و واگذاری حقوق  د و نسخه برداری نیست.باشمی

 دد.اظهارنامه آپلود گردر نظر گرفته شده برای  ینامه باید تصویر اصل فرم  اسکن  شود و در صفحهپایان PDF و 

 تقدیم  صفحه – 3-5

 .است ریاختیا  صفحهاین   آوردن 

 تشکر و قدردانی صفحه -6-3

 و ماییراهن مرهون نوعی به که نگارنده شودمی گزاریسپاس کسانی از معموالً است.  رینیز اختیااین صفحه   آوردن

 .باشدمی آنها یاری

  چکیده -3-7

تا  300 حداکثر فشرده صورت به که است پژوهش و تحقیق نتیجه و هدف بیانگر و نامهپایان کلی محتوای شامل چکیده

 ارائه بدون را نامهپایان در مندرج اطالعات حداکثر بایستمی چکیده  د.شومی ارائه صفحه یک درکه  است کلمه  500

 نگارشدر . گردد جلوگیری چکیده در اعداد و التین جمالت آوردن از است بهتر نماید.  منتقل خواننده به مرجعی هرگونه

 ایصفحه اولین چکیدهآیند. معلوم به جای مجهول میجمالت  ،بیشتر و روندمی رکا به دار( کامل )فعل هایجملهچکیده، 

 صورت فراوان دقت بایستمی آن نگارش در لذا د،دارمی مبذول آن به را توجه حداکثر خواننده که اشدبمی نامهپایان از

نامه پایان هایگرشناس و هاگرتوصیف لتکمی به که دکار رو به هاییواژه باید چکیده، بهتر وجوپذیریجست برای پذیرد.
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 آوانویسیبه فارسی   ...و خاص هاینام های جغرافیایی،نام ویژه تخصصی به هایکه اصطالح شودمی کند. سفارشمی کمک

 و دباش هاآن کامل شکل همراه باید چکیده در بار نخستین برای هاسرواژه و هاسرنام اختصارها، اربرد. کودش نگارییا آوا

  .شودنمی نوشته فرمولی چکیده در است، شدنی که جایی ات. رود کار به سرنام یا اختصار هاآن تکرار برای

تر از انواع دیگر نما که مفصلی تمامبایست به صورت چکیدهنامه میی پایانو چکیده دها انواع گوناگون دارچکیده

 باشد. می نامهپایانها و نتایج پژوهش هش، یافتهنوشته شود. محتوای چکیده شامل هدف، روش پژو است،

 وانعن و چکیده بیشتر، که آنجایی از. شودمی گفته پژوهش دامنة و کلیدی هایهدف چکیده، در هدف بخش در 

پژوهش به اشاره هدف، بهتر توضیح برای اگر. شود خودداری عنوان همانند هاییجمله نوشتن از شود،می خوانده

 .شودمی نیز اشاره پژوهش پیشینة به باشد، ازنی پیشین های

 خش،ب این در هستند. نیاز  پژوهش بهتر درك برای که یندآمی رویکردهایی یا فنون تنها پژوهش، روش بخش در 

 .شوندمی برده نام نیز اندآمده متن در که افزارهایینرم یا فنون

 هاییافته گیرندة بر در تواندمی بخش این شود. نوشته مانتمام و کوتاه است شدنی که جایی تا باید هایافته بخش 

 که هاییشبخ باشند، بسیار هایافته اگر باشد.... و شده مشاهده تأثیرهای ها،همبستگی و روابط نظری، یا تجربی

 .دارند لویتوا نوشتن برای دارند، تناقض پیشین هاینظریه و هابا یافته یا اشاره یاتازه و شده تأیید هاییافته به

 یشنهادها،پ کاربردها، ها،ارزیابی ها،توصیه تواندمی بخش این پردازد.می پژوهش دستاوردهای تشریح به نتایج بخش 

 .داشته باشددربر را شده رد و تأیید هایفرضیه و جدید روابط

 ایپت جدیدی صفحه در و گردیده ترجمه انگلیسی زبان به فارسی چکیده متن عیناً بایستیمی انگلیسی چکیده در

 واژه لیدکهر  پس از نوشتن فارسی، چکیده در است اجباری واژه کلید 5 تا 3 بین ذکر چکیده، پایان در ضمناً .شود

 صورت به تنها هاواژه کلیدنوشتن  ،التین چکیده در شود. ولیکن آورده در پرانتز نیز آنها التین معادل بایستیم

 .است کافی التین

 وشتارن فهرست -3-8

 به   را ندهخوان محقق و است، گرفته قرار بحث مورد متن در که است مطالبی رئوس واقع در که نامهپایان مطالب هر فهرست 

 .نمایدمی آگاه نامهنپایا محتوای از سرعت

 :شوند تایپ و تهیه زیر نکات گرفتن نظر در با نامهپایان مندرجات فهرست   

 نامهایانپ در که ترتیبی به اجزاء سایر و اصلی یبدنه های-زیر بخش و ها-بخش ، هافصل کلیه های عنوان فهرست تایپ-

فحات ی صید با شمارهآ-آنچه که در فهرست نوشتار می .گرددمی ذکر آنها ر مقابلد ی آنهابه همراه شماره صفحه  است آمده

 د.دربرگیر نیز را فرعی ایهسرفصل کلیه بایست می مطالب فهرست در متن همخوانی داشته باشد.

تایپ  االب سطر فصل شماره از دورتر رقم یک فاصله اندازه به ترتیب به هازیرفصل زیر و هافصل زیر شماره فصلی هر در- 

 .ببرد پی بخصوص فصل یک در ها-زیرفصل زیر و هازیرفصل تعداد به سریعاً نظر، یک با خواننده تا گردد

 .شود تایپ چپ به راست از ترتیب به   هازیرفصل زیر و هاصلزیرف ها،فصل گذاری شماره- 

 آید.( نمی، چکیده و...صورتجلسه دفاع، تشکر، نامه )صفحه تقدیمفهرست نوشتار، بخش آغازین پایان در-
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 هاها و کوته نوشت( ، نمادهاعالئم )نشانه فهرست  -9 -3   

 :نمود آغاز زیر عبارت درج با توانمی را قسمت این

 "است. شده استفاده زیر اختصاری عالئم از متن ترشدنکوتاه و سهولت منظور به نامهپایان این در"

     g       گرم : مثال

ها، نخست انه. در ترتیب قرار گرفتن این نشبایست نوشته شودنامه میهای استفاده شده در پایانها و نشانهفهرست نماد

داشته باشد  چنانچه یک نشانه یا نماد بیش از یک  تعریف. شودگلیسی و یونانی نوشته میی، انفارسی و سپس به ترتیب عرب

 شوند. ( از یکدیگر جدا می؛با نقطه کاما )

 هافهرست جدول –10- 3

 شود.ها نوشته میی آنها به ترتیب در فهرست جدولشماره صفحه و هانوشتار جدول هم باشد، عنوان جدولاگر در 
 

 هاها/ نقشهها/ عکستصویر /هاهرست شکلف -11 –3  

ند و اگر در کنشکل تصویری به خواننده ارائه می هایی هستند که اطالعات را بهها ابزارها/ نقشهها/ تصویرها/ عکسشکل

 آید.آنها به ترتیب در فهرست هر یک میی صفحه نامه آمده باشند، عنوان و شمارهمتن پایان

 اهفهرست نمودار –12– 3

نامه نماید و در پایانعات را باز میها و اطال...( که داده و ی انواع نمودار )خطی، ستونی، هیستوگرامی صفحهعنوان و شماره

 شود را در فهرست نمودار ذکر نمایید.اده میفاست

 هافهرست پیوست -13 –3

 شود.وشته میی صفحه در این قسمت نهمراه شماره ها بهپیوست باشد فهرستی از عنوان پیوستچند نامه دارای اگر متن پایان

 نامهتدوین فصول پایان –14 –3

ول( ا)از فصل  نامهپایان متن هم با شماره و نام فصل به صورت درشت روی یک صفحه تایپ گردد. های هر فصلعنوان

 ت.آمده اس 4تلف در بخش های مختوضیحاتی نیز مربوط به مطالب فصل .شود تایپ و پرینت به صورت دورو تنظیم و

 نامه و چاپ شده و اثرهای علمی  برگرفته از پایانآدرس مقاله  -15 –3   

فحه از صفحه فرد .  این صآیداند در این صفحه مینامه برگرفته و منتشر و چاپ شدهای که از پایانها یا مقالهفهرست مقاله

 شود.آغاز می

   فهرست منابع –16– 3   

رون متنی بهای ه می شود. فهرست منابع که استناد، در فهرست منابع آوردنوشتاراتی به کار رفته در یک منابع اطالع

هی در بخش دی استنادته شود. توضیح بیشتر درباره شیوهدر نوشتار است  باید دست کم به دو زبان فارسی و غیر فارسی نوش

 آورده شده است. با نام شیوه استناددهی  7
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 )ضمایم( هاپیوست -17– 3

 نماید. تگیایجاد گسس تواندمی اصلی متن در آنها آوردن که است نامهپایان موضوع بهتر درك ها،پیوست کاربردن به از هدف

 به ایگونه هب اصلی متن در که است مشابهی اطالعات یا ها،فرم ها،نقشه تصاویر، آماری، هایجدول حاوی معموالً هاپیوست

 بهتر ،کرد رجوع آنها به پیوسته بایستی و است نوشته بحث موضوع موارد، گونه این ورتی کهدر ص .تاس شده اشاره آنها

 .گیرد قرار متن در است

.  و ... 2  پیوست ، 1 پیوست مانند کرد، تقسیم تریکوچک هایقسمت به اطالعات نوع براساس توانمی را بخش این 

 باشد.نامه میپایان هایصفحه گذاریشماره ادامه هامارهش این دارای شماره صفحه هستند که هاپیوست

 "های شرکت کننده در پژوهش: نام سازمان1پیوست "نمونه برای  

 "شماره ... پیوست به شود رجوع" توان نوشت:می نمود اشاره هاپیوست به باشد الزم هرجا 

 نامهواژه – 18–3

 شد،با داشته تازگی خواننده برای است ممکن که کار رفته به فنی تاصطالحا ویژه به خارجی اصطالحات نوشته در اگر

در  یکجا ار اصطالحات این داندمی الزم نگارنده گاه .بیاید صفحه پائین در پانویس صورت به آنها خارجی معادل بایستمی

 .بیاورد نیز متن انتهای

 :گردد رعایت زیر موارد بایستمی پیوندی نچنی به توجه با باشد، نامهپایان متن به مرتبط بایستی نامهواژه

 . باشد شده ظاهر زیرنویس صورت به نوشته طول در بایستی نامهواژه در رفته کار به اصطالحات - 

 .احتمالی هایمترادف کلیه نه رفته، کار به متن در که باشد همانی باید اصطالح آن هایمعادل  -

 ظاهر دیگر یها نامهپایان و متون در بارها که اصطالحی هرگونه نه دارد تازگی که باشد مواردی حاوی باید اصطالحات - 

 .است آشنا بالقوه مخاطبان برای شده و

 در آنها فارسی هایمعادل و چپ سمت از خارجی اصطالحات و شود تنظیم الفبایی صورت به است ضروری نامهواژه - 

 رتیبت حسب بر بایستیمی نامهواژه باشد مالحظه قابل هاهواژ عدادت که صورتی در .شود نوشته راست سمت از سطر همان

 .گردد تهیه نیز فارسی یهامعادل الفبایی

 (Index)نمایه  -19 –3

ها اژهعاتی مدارکی است که در قالب ودهی مدارك است که کار توصیف محتوای اطالهای سازمانسازی یکی از شکلنمایه

مایه باید نسبت یی نقبل از تهیه فهرست نها   Wordهای نمایه از سند با استفاده از امکانات لشود.  برای تهیه مدخبیان می

 Mark Entry روی    Indexاز گروه  Referencesهای اصلی و فرعی و ارجاعات متقابل متن سند در تب به تهیه مدخل

 اقدام نمایید. Insert Indexو یا 
 (Abstract)  انگلیسی چکیده –3-20
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 رد انگلیسی حروف با Abstract کلمه. است الزامی ارشد کارشناسی هاینامهپایان در انگلیسی چکیده وردنآ

 و ردیدهگ ترجمه انگلیسی زبان به فارسی چکیده متن عیناً بایستیانگلیسی می چکیده درگردد.  تایپ صفحه باالی قسمت

 .باشد سیانگلی زبان به واژه کلید 7 الی 5 با همراه لمه وک 500تا  300بین  بایستی چکیده .شود تایپ جدیدی صفحه در

 صفحه عنوان انگلیسی –3-21

 نامهپایان هایانت انگلیسی در چکیده از و پس است اجباری ارشد کارشناسی هاینامهپایان برای انگلیسی زبان به عنوان صفحه

الدی می  سال و ماه اساس بر تحصیلی سال همچنین. است فارسی عنوان صفحه ترجمه انگلیسی عنوان صفحه .گیردمیقرار 

  .)مطابق نمونه( نامه نوشته شود پایان و دفاع  ارائه

 نامهعطف پایان -22–3

نامه کم ایانو یا در صورت نیاز اگر قطر پ 18لوتوس واندازه قلم  2 فونت با بزرکو فارسی باعنوان  نامهپایان عطفدر 

 .است عطف ضروری پائینی لبه از سانتیمتر 5 فاصله با  دفاع نیز سال شمسیماه و خانوادگی و  و نامنام  ذکر .گردد تهیهباشد، 

 گذاشته شود. کلمه ابتدای آن را نوشته و عالمت سه نقطه )...( 7یا  6های بلند در عطف )مطابق نمونه( برای نوشتن عنوان

 نامهپایانهای فصل  رساختا -4
 : از عبارتند نامهپایان یک های فصل  و کلی ساخت
 اثر در به وجود آمده  مشکالت و قیتحق وعموض به پرداختن ییچرا حیتشر) تحقق مساله بیان  -2مقدمه    -1فصل اول: 

ضرر  ضرورت، )در  تیاهم و ضرورت حیتشر -3(.  مسئله انیب انیپا در واشاره به سوال اصلی  تحقیق حاضر قیتحق فقدان

و  دیواف  به تیاهم  درو مشابه قاتیتحق به نسبت حاضر قیتحق تیاولو و شودیم حیتشر قیتحق یاجرا عدم از یناش انیز و

 ذکر از یفرع اهداف ( دریفرع اهداف و یاصل )هدف  اهداف انیب -4شود(.  یم حیتشر قیتحق یاجرا از یناش مثبت آثار

 و یاصل دفه یمحتوا با تعداد و منطبق یعفر و یاصل کیتفک ها )بهفرضیه و هاسوال -5د. یکن یخوددار یآمار جامعه

 فیتعار -7ات( ی)کل قیتحق یقلمروها -6د. یکن یخوددار یآمار جامعه ذکر از یفرع یهاضیه و فر هاسوال در ی(فرع

 .قیتحق ییاجرا مدل -8ف( یمورد تعر ریمتغ گیریاندازه قابل های شاخص به رها )اشارهیمتغ یاتیعمل
 هادگاهید ارائه و یخیتار ر تحولیس نظران، صاحب دگاهید از رهایمتغ یعلم فیتعار شامل ینظر نهیشیپ -1  فصل دوم:  

 و هینظر یعرفو م نظران صاحب یهادگاهید لیتحل و یبند جمع -2 ق یتحق موضوع رامونینظران پ صاحب یهاالگو و

 یتجرب نهیشیپ -3 .قیتحق یچارچوب نظر عنوان هب ه،یپا ومقاله نظران صاحب دگاهید به مستند و لیدال ذکر ه بایپا یالگو

 صوصخ در نیمحقق ها(کتابپایان نامه ها و و )مقاالت یخارج و یداخل قاتیتحق نیآخر از گزارش شامل قیتحق موضوع

 جدول -4 .آمده( دست به جینتا و قیتحق یهاهیفرض و ریق، متغیتحق زمان ق،یموضوع   تحق  محقق، )نام ق یتحق موضوع

 نییتب یبرا شده گزارش قاتیتحق جینتا لیتحل و یبند جمع -5ها( ریق، متغیموضوع  تحق محقق، )نام یتجرب نهیشیپ یقیتطب

  .یمفهوم مدل ارائه - یلیتحل دلم ارائه -گذشته  قاتیتحق خالء حیتشر اساس بر حاضر قیتحق موضوع به پرداختن ییچرا
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 و یآمار جامعه یعرفم -اطالعات  یگردآور روش حیتشر هدف، و روش اساس بر قیتحق نوع نییتع -1فصل سوم:  

 یروش چگونگ حیتشر و یمارآ نمونه تعداد نییتع یآمار روش حی)تشر یآمار نمونه -3 یآمار جامعه انتخاب لیدال حیتشر

 نیا انتخاب ییراچ و ها داده یزار گردآوراب حتشری -5ق یتحق یمکان و یقلمرو زمان حیتشر -4 (نمونه افراد یتصادف یانتخاب

 مورد یآمار یهاروش حیتشر -7 ی ابزار گردآور آزمون جهینت درج همراه به یگردآور ابزار پایایی و ییروا -6ابزار  از نوع

 .وجود صورت در پژوهش یاخالق یحتمالا مالحظات حیتشر - 8انتخاب  لیدل با ذکر هاداده لیتحل و هیتجز روش و استفاده

 دو به هاداده لیتحل و هیتجز -2نمونه  یآمار فیتوص -1 های تحقیق ها و تشریح یافتهتحلیل دادهتجزیه و فصل چهارم: 

 رها.یمتغ یبندرتبه جیتان جدول -3ها هیفرض ا ردی دییاز تا حاصل یهاافتهی حیتشر یبرا یاستنباط و یفیتوص روش

هیفرض رد ای تایید از اصلح یهاافتهی یمبنا بر آمده دست به جینتا حیتشر و نییتب -1ها گیری و پیشنهادنتیجهفصل پنجم:  

تیمحدو حیتشر-4ق یتحق ینوآور حیتشر -3  یتجرب و ینظر نهیشیپ با جینتا قیتطب و سهیمقا - 2ق یتحق اهداف به با اشاره ها

 ، روشینوآور یق، دارایحقت جینتا منطبق بر قایدق دیبا شنهادهایپ) قیتحق جیبر نتا یمبتن ییاجرا یشنهادهاپی -5ق یتحق یها

 برطرف یهاو راهکار قیتحق جیانت بر یمبتن یپژوهش یشنهادهایپ -6باشد(.  شنهادهایپ یاجرا حوزه کردن اجرا و مشخص

 .(وجود صورت محقق )در یشنهادهایپ -7نده یآ قاتیتحق در هاتیکردن محدو

 نامه نکات نگارشی پایان -5

 نامهپایان اصلی متن نگارش در ضروری تنکا -1–5

 :است ضروری اصلی متن تدوین در زیر نکات رعایت

 .شوند پررنگ یا مورب دارند، تأکید به نیاز که قسمتهایی -

 .نشود کشیده خط آنها زیر و نشود ظاهر  (:)نقطه دو هرگز بخشها، عناوین از پس  -

 .آیدمی کروشه یا پرانتز از سپ جمله آن نقطه شود، ظاهر ایشهکرو یا و پرانتز جمله یک آخر اگر   -

 .شود خصمش )،  (ویرگولت عالم با جمالت در مکث نقاط  -

 .است الزم خالی لهفاص یک آنها از پس و دنچسبمی خود قبلف حر به غیره و هاویرگول ها، طهنق همواره  - 

 .است الزم گولویر شود،می ظاهر جمله اول که غیره و  "لهرحا به" ، "پسس" چون عباراتی از پس -  

 .است مهم بسیار نامهپایان در مطالب بیان وضوح و سادگی که باشیم داشته توجه باید   -

 کالم حتفصا و گویایی آنکه بدون البته شود استفاده سنگین و خشک کلمات ایه جب روزمره اصطالحات از نامهپایان در- 

 .برود دست از

 نویسنده از را کاملی پیام هم روی بر و باشد کلمه چند مجموع یا کلمه یک ندتوامی که است فعل و فاعل دارای جمله  - 

 .نمائید جزء جزء را آن شدید، مجبور اگر و گردد پرهیز طوالنی جمالت نوشتن از بنابراین. ساندبر خواننده به

 .بپرهیزید کلی و گنگ اظهارات از- 

  .رودمی کار به انسان برای فقط جمع فعل  -
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 . گردد عمل سانیک و ترتیب همان به نیز متن کل در شود،یم استفاده غیره و پارامتر یا کلمه از خاصی فرم اگر ،متن در - 

 .است عبارت یک بلکه شودنمی محسوب بخش آن جمله از قسمتی بخش، یک عنوان که، شود توجه - 

 "عنوان" حتت فصل ابتدای در "مهمقد" کلمه تنیس الزم ولی شود، شروع مقدمه یک با بایستی نامهپایان هایفصل تمام - 

 .گردد ذکر آن

 .نمایید تعریف را استفاده مورد هایژهوا خبر هر از قبل - 

 دی،بع قسمت و سطر یک آخر را  "می" مثل قسمتی تواننمی غیره و  "دگردبرمی" ،"شودمی"قببل  از کلماتی در - 

 خود متعاقب کلمات به اتصال بدون غیره و می به، نظیر اضافه وفحر عالوه به . نوشت بعدی سطر اول را"شود"یعنی

ی که از کلمات و. در نگارش این کلمات و نیز کلمات جمع غیره و ترتیببه  صورت،به شود، می مانند شوندمی تایپ

 .(Ctrl (- +یا   (+Ctrl+Shift 2)استفاده نمایید  Wordاز نیم فاصله در اند، چند جزء تشکیل شده

فاصله استفاده برای ایجاد نیم   Shift + Space))توانید با نصب صفحه کلید فارسی در رایانه از کلید میانبر همچنین می  

 نمایید.

 هاپاراگراف و بندها نوشتن در مهم نکات  -2–5

 پاراگراف ره در نبنابرای . کند بیان را واحدی فکر که هاییجمله یهمجموع یا جمله از است عبارت پاراگراف یا بند 

 .گنجانید را فکر یا ایده یک توانیم تنها

 :شودمی توصیه زیر هایراه بندها یا هاپاراگراف میان ارتباط برقراری برای 
 .کند می حمایت را تز این پاراگراف، آن جمالت سایر و است پاراگراف آن تز ، پاراگراف یک جمله اولین  -

 لیاص فکر آن که روشنی و ساده جمله آوردن وسیله به پاراگراف هر اصلی موضوع و فکر به خواننده توجه جلب -

 .رداردبرد را

 این"ثل : م   دقیقی تأکیدهای از استفاده  پاراگراف پایان در تأکید عنوان به "اصلی فکر برگیرنده در جمله" آوردن -

 رد قبیل این از هاییهواژ و "باتوجه" ،"پس"، "علیرغم" ،"نتیجه در"،  "دیگر طرف از"،  "نخست"، "مطلب

 ."رابط" عنوان به است، اصلی فکر گیرندة بر در  که ایجمله متن

 فکر برگیرندة در جملة از پیش کند،می خالصه را پیشین پاراگراف مفاد که هاییجمله یا جمله عبارت، آوردن -

 .(نیاز صورت در) پاراگراف اصلی 

 در را فراپاراگ مهم اجزای از یک هر است الزم رو این از ،شودیم هنوشت بیشتر یا سطر بیست در پاراگرافی گاهی -

 .سازیم مشخص (-) تیره خط یا شماره با آورده، هم زیر سطرهای

 .شودمی زیادتر گیریبهره و کمتر خستگی بیشتر، تنوع باشد، زیادتر نوشته یک بندهای هرچه  -

 را او پیام و ندک دنبال را نویسنده فکر مسیر تواندمی بهتر هخوانند گیرد، قرار هم زیر پاراگراف هر فرعی اجزای اگر -

 .بگیرد ترسریع و ترروشن

 .است ضروری است قبلی مطالب کردن خالصه تنها اشفهوظی که پاراگرافی آوردن -
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  )پاورقی، پی نوشت، پانوشت( نگارش پانویس –3 -5

 به نیز انبیج دید یک و افزایدمی مطلب بیشتر درك به آنها یحتوض که هاابهام رفع و متنی هفشرد مطالب از ایپاره توضیح

یس نوشته در پانو گرددی سخن میاننده از اصل مطلب و گسستگی رشتهو ذکر آنها در متن باعث انحراف خو دهدمی خواننده

 : شود برآورده منظور چند است ممکن نامهپایان در هاپانویس آوردن شود. ازمی

 ؛دهدمی یاری مطالب منطقی ربط رعایت و خواننده فکر هدایت به که متن اصطالحات ضیحتو و لغات تشریح -

 ؛ی یک واژه به زبانی دیگربرای آوردن ترجمه -

 معرفی اجمالی اعالم؛ -

 .آوانویسی یک واژه -

 جای شتهون متن در را آن تواننمی که است ایگونه به ماهیتاً ولیکن است، تحقیقی نوشته ضروری جزء ها گرچهپانویس

توان ، میی که مطالب پانویس زیاد باشدپانویس هر صفحه بهتر است در پایین همان صفحه بیاید، در موارد استثنای .داد

 باشد، لفص هر پایان پانویس در اگر د.ردگمی آغاز مستقالً صفحه هر پانویس شماره پانویس را در  انتهای فصل آورد.

 تا آغاز از دتوانمی گذاریشماره شود، ظاهر متن پایان در صورتی که در شود،می آغاز مستقالً هر فصل هایپانویس شماره

 .یابد ادامه مسلسل طور به نوشته انتهای

آید. س از آنها میپبه آن و بدون نقطه ها بدون فاصله از واژه در متن و همان شماره در پایین صفحه برای استناد شماره پانویس

ذاری با ماره گها، شه زبان انگلیسی و دیگر زبانهای بهو برای واژی یا عربی از شماره گذاری فارسی های فارسبرای پانویس

سمت چپ  پانویس فارسی از سمت راست و پانویس  انگلیسی ازشود. گذاری  در پی هم انجام میاعداد انگلیسی ولی شماره

 گیبا تورفت و نخست خط در تورفتگی بدون و چین چپ انگلیسی و چین راست فارسی هایپانویس، نوشته در تایپ شود.

می فاصله یک پانویس، در چه و متن در چه پانویس، عدد از پس .آیندمی بعد به دوم خط از پانویس یشمارهی اندازه به

گذاشته  طهقن آن پایان در باشد، نام یا واژه یک پانویس اگر شود.می نوشته بزرگ های انگلیسیپانویس حرف آید. نخستین

 هر هاینویسپا کند.می دیگر پیروی هایزبان به چه و فارسی به چه نویسی،جمله قواعد از باشد، جمله اگر ولی شود،نمی

 پنجم کی از یک صفحه هایپانویس است شوند. بهترمی اصلی جدا متن اندازة به کشیده خط یک با آن اصلی متن از صفحه

 د.نباش افزون آن

 نشان باال اندیس با های کوچکحرف با و هستند متن هاپانویس از مستقل جدول، هایپانویس ول: جد هایپانویس -

 کار به را هاآن نخواهد نویسنده یا کنند درست انگلیسی، ابهام هایشوند. اگر حرفآغاز می " أ "شوند که با می داده

 برای توانمی را  ...و # ،† ،* مانند نمادها از ایمجموعه باشند، شیمی ریاضی و هایفرمول که جایی مانند برد،

 . برد کار به پانویس

 باال مگیه و راست به از چپ یونانی و انگلیسی برای و چپ به راست از فارسی هایپانویس برای نمادها یا هاحرف -

شانه ارجاع خواهید نیکه م ایدر انتهای کلمه  Wordبرای نوشتن پانویس در آیند.می جدول پایینی زیرخط و پایین به

 ،نمایید کلیک Footnotesدر گروه   Insert Footnoteروی  Referencesدر آن نمایان شود، کلیک کنید، از تب 

  سید.توانید توضیح را در قسمت پانویس بنویشود. سپس میو به صورت زیر خطی در پایین صفحه ظاهر می "1"عدد 
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 و آوانویسیارسی لغات التین در متن ف نگارش  -4 -5    

 ویس ذکر گردد.به هنگام استفاده از کلمات علمی ترجیحا معادل فارسی آنها در متن آورده شود و معادل انگلیسی آنها در پان

امیده  ننویسی یا دگرنویسی ی گویش زبان اصلی، آواک زبان به خط زبانی دیگر بر پایهنوشتن یک واژه یا اصطالح از ی

ای ویژه به کار ههر آوا، نویسباز کردن دیداری صدای گفتار )یا آواها( است که در آن برای نشان دادن  آوانگاری نیزشود. می

ای علمی آوانویسی ههان، جانوران، اشیا و ...( و نامهای خاص )گیاهای جغرافیایی )مکانی(، نامشود که نامسفارش می رود.می

ای نمونه برای به ویژه اینکه در چکیده و عنوان، آوانویسی الزامی است. بر شود. آوانویسی باید به زبان فارسی انجام شود،

  (Lavander) اسطوخودوس

 آوانویسی: الواندا/ الواندر؛

   læv.ə.ndərآوانگاری:

 Lavandula stoechas Lنام علمی:  

 . برای اولین بار ضرورت دارد برای عبارات علمی و اختصارات فقطآوردن پانویس  انگلیسی 

هانحوه ارائه کوته نوشت -5-5           

 هایی هستندز نشانهنمادها نی .روندصه کردن معانی پیچیده به کار میهایی برای خالها یا عالمتها، نشانهدر بسیاری از رشته

شت به شمار ونواژه هر دو کوتهروند و معنایی را برای خواننده دربردارند. سرنام و سرکه برای انتقال پیامی به کار می

ی د یک واژهمانن شوند )مثل اچ. تی. ام. ال.(، ولی در سرنام حرف هاها حرف ها جدا جدا خوانده میروند. در سرواژهمی

کل ششود )مانند نزاجا که سرنام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران است(. عالمت اختصاری جدید خوانده می

درك کند.  کند، معنای آن را بدون نیاز به دیدن شکل کامل آنعبارت است که به خواننده کمک می کوتاهی از یک واژه یا

رفته د. روی همواننده از قبل آشنا باشعالمت اختصاری، پیام نویسنده را به خواننده انتقال نخواهد داد مگر اینکه برای خ

ا خواننده آن را شود تاده شود، کامل  نوشته و تعریف میار استفنامه برای نخستین بسرنام، سرواژه و عالئم در پایان گاههر

آوانویسی  در مواردی که الزم است از کلمات اختصار انگلیسی )حروف مخفف( در متن استفاده شود ابتدا کامل درك نماید.

ی حروف کامل انگلیسبایست معادل داخل پرانتز نوشته شود و سپس می فارسی آن نوشته شود و سپس معادل انگلیسی آن در

 شود. ذکرمخفف در پانویس 

 نگارش عدد در متن – 6– 5

 رود: کار به نوشتار متن در تواندمی عدد زیر هایعبارت در

 آید؛می شمارش واحد همراه عدد که هنگامی دقیق، هایکمیت 

 ،مخلوط؛ اعداد و کسر اعشار 

 فهرست؛ یک در شده گذاریشماره اقالم 

 روز از هاییزمان و هانشانی ها، تاریخ. 
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 نشوند: نوشته نوشتار در عددها این است بهتر

 حرف با د،نباش پیچیده یا بزرگ حد از شبی اگر است، نیاز جمله آغاز آن بودن که عددی: جمله آغاز در عدد -

 نباشد؛ نیاز آن آغاز در عدد به که کرد بازنویسی ایگونه به را جمله باید وگرنه شود،می نوشته

 نرود، کار هب ها آن میان عالمتی گونه هیچ و شوند نوشته یکدیگر کنار عدد دو اگر دیگر:  عدد کنار در عددی -

 نوشت؛ حرف با را هاآن از یکی باید بنابراین آید،می پدید تایپ یا خواندن هنگام لغزش امکان

 .نیست خوب هاکمیت این برای که دهدمی نشان را دقت از ایگونه عدد، کاربرد تخمینی، یا تقریبی هایبیان در -

 باشد الزم چهچنان. شود کسر جدا مخرج از است، عدد ترینبزرگ اندازة با برابر آن اندازة که خطی با باید کسر صورت

 سطح یک در تنم با را آن منفی، توان یا (/)  عالمت بک اسلش  کاربرد با باید شودمی اگر شود، گنجانده متن در کسر

 .داد قرار

 جمله یک رد عدد چندین یشود. وقتمی نوشته رقم با آن از بیشتر و ده و با حرف ده از کمتر عددهای اصل، یک وانعن به

 .شودمی انجام یکسان شکلی به عدد یا حرف با ها نوشتن آن ،باشد

 رود که عددی بیش از هزار باشد.ها، هنگامی به کار میهای سه تایی رقمکاما برای جدا کردن گروه

 3مانند یکشنبه )شود آن روز و سال آن با عدد نوشته میای نوشتن تاریخ در متن، نام ماه و نام روز هفته با حروف و تاریخ بر

 (.1394فروردین 

 نگارش جدول در متن  –7- 5

 در و لجدو عنوان پایان در منبع آن باشد، آمده دست به دیگری منبع از جدول اطالعات یا جدول چنانچه جدول:  منبع

 .شودمی نوشته پرانتز

 در جدولی که هنگامی یابند.  ادامه پیاپی هایصفحه در توانندمی جدول هایستون باشد، نیاز اگر صفحه:  چند در جدول

 اندازه یا شمارش واحدهای شوند. می تکرار هاستون و هاردیف سرنویس جدول، عنوان و شماره یابد، ادامه بعد هایصفحه

 در و شوندیم نوشته پرانتز در بیایند، هاستون سرنویس در نمادها و واحدها اگر نوشت.  یادداشتیک  در انتومی را گیری

 رود. می کار به خانه آن کردن پر برایتیره  خط نباشد، دسترس در جدول از ایخانه اطالعات اگر .شوندنمی تکرار هاستون

 نگارش شکل در متن  – 8 -5

 : نددار گونه چند هاشکل

 ؛دهدمی اننش را ها آن مانند و هاساختمان ها، دستگاه ابزارها، تجهیزات، ساختاری جزئیات یا طرح که ییصویرهات -

 کند؛می ارائه را اه آن مانند و عددی فنی، و علمی روابط سازمانی، ساختارهای عملیات، آمارها، که هایینگاره یا نمودارها -

 قتصادی،ا و گیفرهن هایپیشرفت زمین، از قطعاتی توپوگرافی، ها،راه مانندیی هاویژگی دندا نشان برای که هایینقشه -

 .رودمی کار به هاآن مانند و اجتماعی وضعیت
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آید به شکل رنگی یا سیاه و سفید به کار کس هایی که برای نشان دادن اشیاء و صحنه ها همان گونه که به چشم میع -

 رود.می

 یا تغيرم دو پيوند نمونه برای است.  دشوار هاواژه با هاآن گفتن که است جزئياتی دادن شانن هاشکل رکردکا 

 تصویر کلش به اطالعات این که هنگامی ولی گفت؛ توانمی هاواژه با سختی به را هامشاهده از گروه دو مقایسة

 را ریتروشن توصيف که رودمی کار به هنگامی هاشکل .دهدمی انتقال خواننده به روشنی به را یجنتا ،درآید

 .دهند دست به هاواژه یدرباره

 است فنی هایداده تحلیل ها،شکل کارکرد دومین . 

 است. نوشتار یک خوانایی افزایش نیز آن کردارک سومین 

 درك توان رههموا نویسندگان، زیرا است؛ هاآن گذاشتن کنار از بهتر نیست، روشن ها آن کارکرد که هاییشکل داشتن نگه

 پیوندی متن با هک شود داشته نگه هاییشکل تنها است بهتر همه این با کنند. می برآورد هست که آنچه از بیش را خوانندگان

 . کندمی خواننده به ایویژه کمک و دارد مستقیم

 شود:می سفارشها شکل بهتر کاربرد برای زیر هایویژگی

-غزشل      نیز گاهی ولی، روندمی کار به اطالعات انتقال سازیآسان و ازیسروشن برای هاشکل هرچند سادگی:  -

 است؛ جزئیات از انبوهی با نوشتار مایة دست پوشاندن همان هازشاین لغ د.دهمی روی هاآن کاربرد در هایی

 نوشتار دیکلی ةمای درون و اندیشه اهمیت ،نیست نیاز که جزئیاتی با نباید شکل، یک کردن درست هنگام بنابراین

 .باشند روشن و ساده باید هاشکل است، شدنی که تاجایی رو، ین. از اساخت دگرگون را آن دستاوردهای و

 شکل عنوان باشد.  داشته کلشی هشمار با  همراه توصیفی عنوانی باید شکل هر: )برنوشت( شکل شرح یا عنوان -

 باشد که برای فهم سریع آن  نیاز باشد.  نباید بزرگ تر از آنی و کند توصیف را آن ماهیت باید

 از زنیا بی تصویری، برخی مواد شود.می گذاشته نقطه آن پایان در باشد، کامل ایجمله توصیفی اگر برنوشت -

 در یگرید سجاوندی عالمت یا نقطه گونه موارد، این  در. دارند نیازسایی شنا برای عنوانی تنها و هستند توضیح

 .شودنمی تهگذاش برنوشت پایان

 . باشند مناسب اندازة با و شفاف کافی اندازة به باید هاباال: شکل کیفیت -

 ت. ایناس بهتر بخش فصل یا هر از ها آن گذاریشماره شروع ،باشد متن در بسیاری هایشکل اگر گذاری: شماره -

شود.  یم تر آسان هاشماره تغییر یا ویرایش و کار دهدمی کاهش را ها شکل برخی نشدن گذاریشماره خطر کار،

 ست،نخ بخش که داشت خواهد بخش دو شماره هر شود، انجام بخش فصل یا هر آغاز از هاشکلگذاری شماره اگر

شکل  مانندیابند )می پیوند هم به تیره خط با قسمت دو بود. این خواهد شکل یشماره دوم، بخش و فصلی هشمار

6-3). 

 ترینمنطقی که اشدب جایی در دبای  استناد شود. این استناد روشنی به متن در هاجدول و هاشکل یهمه به استناد: باید -

 نماید.  باز متن محتوای و هاشکل محتوای میان را پیوند
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 :باشد داشته را هاویژگی این باید ها شکل به استناد محل

 را نندهخوا فکری جریان باشد، نشده ردهب متن در آن از نامی که . شکلیدبیای شکل از پیش محل تریننزدیک در 

 زمان در خواننده بیاید، متن در آن به استناد از پس نکند. اگر شکل توجه آن به است ممکن خواننده و گسلدمی

را  زیچی چه که دانست خواهد و شودنمی گسسته او فکری جریان این، بر . افزونکرد خواهد نگاه آن به مناسب

 .کند وجو جست شکل در

 روشنی هب ساختار این اینکه جزئیات دانستن کننده، خسته و پیچیده توصیف یک خواندن از پس ود. ش انجام سریع 

 گرفته امانج دیر بسیار شکل به استناد زیرا دارد؛ کمی بسیار تاثیر ،است شده داده نشان بعد ی صفحه شکل در

 .دبپرداز نیز شکل دیدن به تواندمی که است زمانی بهترین خواند،می را خواننده توضیح که هنگامی است.

 به ستنادا. آورد نیز رای صفحه شماره توانمی باشد، بعد صفحة چند در شکل گر. اگیرد انجام هاآن یشماره با 

 .بیاید پرانتز در یا متن درون تواندمی شکل

 و روابط ریاضی  هافرمول نگارش  -9 -5

عدد  .شود رذک پرانتز داخل در و سطر راست سمت الیه منتهی در هاهشمار و باشد اشتهد شماره دو  بایستی ها فرمول کلیه 

ود. شباشد که با خط تیره از هم جدا میچپ شماره ترتیب فرمول در فصل می سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت

ای نمونه شود. بردر آن خط نوشته می آید که فرمولر یک  پرانتز در سمت راست خطی میی ریاضی دشماره فرمول یا رابطه

 شود:فصل سوم  این گونه نوشته می برای فرمول ششم از

                                                  (3- 6                                     )y=fx2 

ای یک طه هته باشد. شماره فرمول در رابفاصله داش 10ی ریاضی باید از آخرین عالمت فرمول حداقل شماره فرمول و رابطه

 شود.ای چند خطی در آخرین خط نوشته میهها و فرمولخطی در همان خط و در رابطه

باید در  دار،های مقیاسسر متن هماهنگ  باشد. برای عبارتهای ریاضی باید در سراالب ریاضی انتخاب شده برای فرمولق

 کاربرد مقیاس همگونی باشد. 

که  یک  د. هنگامیشوبا حروف کج )ایتالیک( نوشته می  های ریاضی چه بخشی از متن باشند و چه جدا،و رابطه هافرمول

افزاری ای نرمهشود. شماری از بستهها فاصله اضافی گذاشته میبلند و در چند خط باشد، میان خط ی ریاضی فرمول یا رابطه

 کنند.کار رعایت میها  را خودی میان خطاند فاصلهکه برای نوشتن معادالت نوشته شدهکامپیوتری 

ترتیب ید به ها جدا از متن نوشته شود باشود. چنانچه این نمادوف انگلیسی غیر ایتالیک نوشته میهای شیمیایی به حرنماد

 ی آنها در سمت چپ واکنش نوشته شود.شماره گذاری  شوند و شماره

مرکز صفحه  ردباشد و از متن نیز جدا باشد، به نسبت اندازه فرمول  نداشته دیگری معرف یا شماره ها،فرمول صورتی که در 

 .گیردمی قرار یا با تورفتگی

 به شود داده حاست توضی اوایل نوشتار آمده در که عالئم ها در فهرست فرمول متغیرهای یا و پارامترها کلیه است الزم  -

 .باشدمی شده شناخته خیلی که ایکمینه جزء
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 نامهپایان در استفاده مورد فونت نوع و مطالب تایپ نحوه - 6

  مطالب تایپ نحوه 1-6- 

 .شود و پرینت تایپ به صورت دورو تنظیم و)از فصل اول(   نامهپایان مطالب  -

 شود. تنظیم و تایپصفحه فرد  از  شروع هر فصل  -

 : پذیرد انجام زیر صورت به ستمی بای نامه پایان از صفحه هر در مطالب تایپ  -

 بین فاصله و صفحه یک در سطر 27 حداکثرو  22 حداقل می بایست  نامهن پایا سطرها در هر صفحه ی  تعداد 

 .می باشد  Wordدر   Single    و معادل سانتیمتر یک حدود در سطر دو

  باشد.  "پی تی" 12فاصله بین عنوان زیرفصل ها از متن پیشین 
 

 ت مختلف پایان نامه صفحا حاشیه بندی -2–6
 

 :پذیرد انجام زیر چهارچوب در بایست می که است الزامی نامهن پایا مطالب تایپ جهت ها حاشیه فاصله رعایت

ز سمت چپ اسانتی متر و  5/3سانتی متر ، از سمت راست  5/2سانتی متر، از پایین صفحه  5/3فاصله از باالی صفحه  - 

 سانتی متر می باشد. 5/2

 افیصح بیشتر، حاشیه با کناره های فقط تا شود عوض باید میان در یک صورت به صفحات راست و چپ های حاشیه - 

 گردد.

 باشد.  سطر فاصله سه از باالی صفحه، با  صفحه اول در هر فصل فاصله  - 

 .شود تایپ مجزا صفحه یک روی درشت صورت به بایستی هال فص عناوین - 
 متر باشد.بایست دست کم نیم سانتیی  بندهای متن اصلی  میتورفتگی سطر اول در همه - 

 شماره گذاری صفحه –3–6    

های ی صفحه رهسانتی متر از لبه بیرونی صفحه انجام می شود. شما 2شماره گذاری همه صفحه ها در باالی آنها، به فاصله ی 

 باال سمت چپ نوشته می شود.و شماره ی صفحه های فرد در گوشه ی زوج در گوشه ی باالی سمت راست 

 منابع  ت ها،فهرس : شامل که متن انتهای تا پیشگفتار یا مقدمه یعنی صفحه اولین شروع از متن پایان نامه اصلی های صفحه 

 شود. می آغاز 1ه صفحه شمار ازها،   پیوست  و

 ار نمی رود.کئینی  و مانند آن به در صفحه آرایی صفحات پایان نامه به جز صفحه تقدیم و تشکر )اختیاری(، کادر تز 

         

 شماره گذاری صفحه

    بدون شماره  آستر بدرقه

 بدون شماره بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 ب  صفحه عنوان 

 ت  تاییدیه صورتجلسه دفاع

 تعهدنامه اصالت پایان نامه و واگذاری حقوق 

 )اظهارنامه(

 ث

 ج  تقدیم به

 ح  تشکر و قدردانی 

یده فارسی )ترجیحا در یک صفحه(چک  خ  

 د  فهرست مطالب )نوشته ها(

 فهرست عالئم و اختصارات

 )نشانه ها، نماد ها، کوته نوشت ها(

 

 ادامه حروف الفبا

 ادامه حروف الفبا  فهرست جدول ها

 فهرست شکل ها

هر  کل ها، تصویرها، عکس ها، نقشه ها)شامل ش

(ود هر یککدام به صورت جداگانه در صورت وج  

 ادامه حروف الفبا  

 ادامه حروف الفبا فهرست نمودار ها

 ادامه حروف الفبا فهرست پیوست ها

از اینجا تا انتهای ) نامه )شروع فصل ها(متن پایان 

پایان نامه، متن به صورت دورو تنظیم و تایپ و 

 پرینت و صحافی گردد(.

 

 

1 

نامهآدرس اثر علمی چاپ شده برگرفته از پایان   ادامه شماره صفحات 
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 ادامه شماره صفحات فهرست منابع فارسی

 ادامه شماره صفحات  فهرست منابع عربی )در صورت وجود(

 ادامه شماره صفحات فهرست منابع انگلیسی

 ادامه شماره صفحات پیوست ها

 ادامه شماره صفحات واژه نامه )در صورت تمایل(

اره صفحاتادامه شم نمایه  )در صورت تمایل(  

 ادامه شماره صفحات ( Abstractچکیده انگلیسی  ) 

نامه آخرین صفحه پایان صفحه  عنوان به زبان انگلیسی  

 

 سرصفحه  - 4–6

 در صفحهی شماره و راست مته ی سکنار در فصل عنوان چپ(، سمت های فرد )صفحه های صفحه سرصفحه ی باالی

  . آید می چپ سمت کناره ی

 استر سمت یکنارهدر  صفحه یهشمار و چپ سمت یکناره در پایان نامه عنوان زوج، های صفحه باالی سرصفحه ی در

 خدا، امن به صفحة جز )به زوج و فردی ها صفحه همه ی در نیز سرصفحه از متن جداکنندة خط یک باید همچنین .آید می

 ر(.)مطابق نمونه  زی بیاید ها(  پیوست ستنخ صفحة و سفید های برگ و ها، فصل و ها فهرست شروع صفحه عنوان،

   ه صفحهشمار                                         خط جدا کننده                           عنوان فصل       

 

  23                          فصل دوم:......            

 

 

 نمودار هاعکس ها/ نقشه ها/  عنوان گذاری جدول ها/ شکل ها/ تصویر ها/ – 5–6

 10و با فونت  چین( آن )وسط پایین در صویرهات /ها نمودار ها/ شکل عنوان چین( و آن )وسط باالی در ها جدول عنوان

ولی باشد،  باید   "پی تی" 6آن    از پس خط تا شکل عنوان و آن از پیش خط تا جدول عنوان یفاصله شود.  می نوشته

 از ویرتص /کلش /نموداراگر جدول/  .نیست الزم خالی سطر جدول ها و شکل ها خود با جدول ها یا اشکل ه عناوین بین
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جدول ها/ نمودار ها/  توضیح است هتر. بشود استناد عنوان از پس و پرانتز در منبع آن به باید باشد، شده گرفته دیگری منبع

 د.شو درك بهتر تا بیاید ها آن از پیش صویرهات /ها شکل

 .گردند ارائه فارسی به  زبان  و عنوان شماره با قید بایستی مه،ن ناپایا در شده ارائه و جداول اشکال -

شود و  ارهاش پایان نامه متن از جا در یک حداقل بایست می ،دارد وجود که هاییل فرمو و جداول شکل ها، به کلیه -

 عنوان داشته باشند. 

 -3 شکل) مثال برای گردد قید مربوطه فصل شماره جداول و اشکال گذاری مارهشدر  3 فصل از 4 شمارة شکل مفهوم به

4). 

 هاها و زیربخششماره گذاری بخش –6–6        

 هر ها، صلف ر. درود کار به نقطه  ها زیربخش و ها بخش انتهای در و تیره خط عدد، باید متن همة در گذاری شماره برای

 های شماره با ترتیب به ها خشب از یک هر گذاری ( شماره 1 -2 نمونه برای . )دشو بخش چند تواند می اصلی موضوع

 تسم و فصل شمارة بیانگر راست سمت عدد سان، شوند. بدین می جدا یکدیگر تیره از خط یک با که است بخش و فصل

 طخ از پس سمت چپ، در نیز زیربخش هر شمارة باشد، داشته زیربخش چند بخش هر اگر ت. اس بخش بیانگر شمارة چپ

 .دشو می نوشته 2 – 3 – 1دوم شماره  زیربخش سوم، بخش نخست، فصل برای نمونه برای  . شود می افزوده تیره

 اصلی متن فونت -7- 6        

 Timesونت شود و حروف انگلیسی با ف استفاده 13 و اندازه قلم  لوتوس  2 فونت از نامه پایان متن حروف تایپ جهت - 

New    Roman  برنامه از استفاده با نامه پایان یپ. تا    WORD 2010پذیرد صورت باالتر یا. 

  قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامهنوع  وجدول اندازه 

  ندازها                      نوع قلم                                            نوع متن                         

  13                                               نازک لوتوس  2                                             فارسی متن

 Times New Roman                                         12متن انگليسی                                        

 18                                             يتر             ت                                       عنوان فصل          

  16                        لوتوس سياه                        Bold                                 تيتر های اصلی   

 14                                              لوتوس سياه  Bold          تيتر های فرعی                          
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 12                              وتوس نازک                   ل 2             چكيده فارسی                           

 10                                              شماره صفحه و عنوان صفحه                        بی نازنين        

  10                                      لوتوس سياه            2    نمودار                  وعنوان شكل یا جدول 

 12حداكثر                         لوتوس نازک                   2      جدول                                   متن 

 10حداكثر                          لوتوس نازک                 2           زیرنویس جدول                        

 10                                   لوتوس نازک               2                                     نویس فارسی پا

 Times New Roman                                                     8   گليسی                            ان نویسپا

 Bold Times New Roman                                               11   عنوان چكيده انگليسی                 

 Times New Roman                                                     12    متن چكيده انگليسی                      

 13                    لوتوس نازک                                        2فهرست منابع فارسی / عربی                       

 Times New Roman                                           12                           فهرست منابع انگليسی

     

  دهیشيوه ی استناد – 7    
 منبع مشخصات و شامل  است دیگران های نوشته از استفاده در علمی امانت رعایت و نوشته به اعتبار بخشیدن، تحقیق مأخذ

ناد مهمترین عنصر ارزش گذاری در علم سنجی از آنجایی که امروزه است. است شده نقل ها آن از مطلبی که است منابعی یا

 است، چگونگی استناد مولفان در آثارشان می تواند این ارزش گذاری را تحت تاثیر قرار دهد.

ارجاعات درون متنی فهرست منابع و نرم افزار های مدیریت استناد ها،  د با استفاده از یتواندهی می برای سهولت استناد

هره گیری از این نرم افزار ها کافی است کاربرگ مربوط به هر سند تکمیل شود، یعنی اطالعات کتابشناختی در ب .را آماده نمایید

 مورد نیاز وارد نظام اطالعاتی گردد. 

و فهرست منابع مورد استناد در انگلیسی ذیل عنوان   "فهرست مآخذ"در پایان کار فهرست منابع فارسی ذیل عنوان 

"Works Cited"  ابتدا شود.  ن آن به شکل زیر خط دار اجتناب گیرد. از گذاشتن گیومه، قالب، پرانتز، یا نوشتقرار می

 نوشته می شود.فهرست منابع فارسی و سپس فهرست منابع عربی )در صورت وجود( و سپس فهرست منابع انگلیسی 

و ماخذنویسی های استناددهی ز شیوههای مختلف ملزم هستند متناسب با رشته و موضوع خود یکی ادانشجویان محترم رشته

 ذیل را انتخاب نمایند:
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   استناددهی به روشAPAمدیریت ، ادبیات  های علوم تربیتی، علوم اداری و اقتصاد،: برای دانشجویان دانشکده

 و علوم انسانی 

   استناددهی به روشIEEEمهندسی و معماری فنی و انشجویان دانشکده : برای د 

نامه باید به یک شیوه معرفی شوند، استفاده از هر کدام از سبک های دیگر پایان شده دراز آنجا که تمامی مراجع ارائه

و استاد تواند براساس نظر گروه نیز می و یا هر کدام از سبک های باال در رشته های مختلف هستند استناد دهی که متداول

 .  راهنما متفاوت باشد

   APAاستناددهی به روش  -1 -7

 APA از عبارتPhsycological American  Associasions    سی آمریکا( اقتب شنا شده   )انجمن روان  اس 

شیوه کتابی در حدو           شمار می رود. راهنمای این  سی در جهان به  شیوه ماخذ نوی سوم ترین  ست و امروزه مر د ا

 رد.نیز شهرت دا "سال –نام "صفحه است. این شیوه که مبتنی بر نظام استناد درون متنی است به نظام  1000

 قالب:

ناشر. :، محل انتشار، مترجمعنوان کتابکتاب: نام خانودگی، نام )سال نشر(.   

ور، دبیرخانه.(. تهران: هیات امنای کتابخانه های عمومی کش3(. آیین نگارش علمی )ویرایش 1381حری، عباس )        

هران: ت(. 1375) علی عالقه بند. ترجمه: مدیریت رفتار سازمانی(. 1972هرسی، پاول؛ بالنچارد، کنت )       

      .امیرکبیر

 ه علوم ومعارفقم: انتشارات پژوهشگا(.  1386یلیام )بی تا(. عقل و دل. ترجمه: محمد هادی شهاب )وین رایت، و      

.اسالمی  

 کتاب با دو نویسنده 

 عرابی اروش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد  (.1995مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. )      

 .های فرهنگیپژوهش  تهران: انتشارات دفتر  (.1377)

 کتاب با بیش از دو نویسنده     

 ر.. تهران: چاپادرآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه(. 1390کوکبی، احمد، رضایی، سعید و محمدی، مهدی )      

    .ات آگه. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشار(1376) سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه   

، دوره، شماره، ناشر.عنوان نشریهخانودگی، نام )سال نشر(. عنوان مقاله،  مقاله: نام        

تری، ذکر رشته ، پایان نامه مقطع ارشد/ رساله دکعنوان پایان نامهپایان نامه: نام خانوادگی، نام )سال نگارش(. 

.تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه، محل دانشگاه  

   APA وهارجاع درون متن به شی -2 -7   

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=469:apa&catid=153:7steps&lang=fa
http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=472:ieee&catid=153:7steps&lang=fa
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  (1387حمدی، )م

 (1387احمدی،  ی ومدمح)

 IEEEاستناد دهی به روش  -7-3

گی اولين باید بر اساس نام خانواد را منابعدهی به منابع استفاده می گردد. در این روش  ماخذ نویسی از شماره

گان انوادگی نویسندنویسنده مرتب نموده و در صورت یکسان بودن نام خانوادگی نویسنده اول، بر اساس نام خ

رتيب برای معرفی کرده و به همين ت   1ه بعدی و سال مرتب می شوند. پس از مرتب سازی اولين منبع آن را با شمار

ماره ش .که در متن از این شماره برای ارجاع دهی استفاده می گردد، سایر منابع یک شماره ارجاع مشخص می شود

ناد استفاده این عدد را داخل کروشه ] [ و در انتهای متن مورد است. گیردمیمراجع بعد از فاصله داخل کروشه قرار 

 . کنند می

ویسندگان، یسنده یا ندر کل ترتيب نوشتن مشخصات منابع در این سبک از رفرنس نویسی به صورت ابتدا شماره ارجاع، نام نو

 .در انتها سال انتشار می باشدناشر و  ، ، شماره ویرایش آن، محل انتشارعنوان منبع

، محسن، اصول طراحی و ویژگی های داخلی سیستم های عامل، ترجمه صدیقی مشکنانی، استالینگ، ویلیام   ]1[

     .1380 پدرام، حسین، ویرایش سوم، اصفهان، نشر شیخ بهایی، 

 IEEEارجاع درون متن به شیوه  -7-4

اع داده ات به یک منبع، در کل متن فقط با یک شماره یکسان ارجدقت داشته باشید تمامی ارجاعدر این روش 

  .شودمی

 نرم افزار مدیریت منابع تحقیق  -5 -7

 همین طور با توجه به اینکه ارجاع دهی یکی از وقت گیرترین قسمت ها در نگارش پایان نامه و مقاله می باشد و

به کارگیری نرم افزار های  یادگیری و امروزه با است،است که دارای خطای ویرایشی  ییکی از رایج ترین بخش های

مدیریت منابع با امکانات گسترده ی  فرم ورود اطالعات از پیش طراحی شده و امکان ذخیره و به روز رسانی  و 

 نوشتار و با قابلیت تنظیم خودکار ، ایجاد لیست خودکار ارجاعات درون متنی و نیز در  انتهای تغییر منابع و مراجع

 دو نرم افزار رایج برای استناددهی منابع نرم افزار کند.استناددهی کمک شایانی به شما می در تمامی شیوه های

Endnote   و بخش Refrence Manager   نرم افزارWord  .می باشد Endnote   افزارهای نرمیکی از 

 ایجاد شخصی فایل یک توان می افزار نرم این باشد. با می کتابشناختی و شخصی اطالعات مدیریت در کاربردی
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کرد و منابع و ماخذی که برای نوشتن مقاله، پایان نامه و هر نوشته ی تحقیقاتی دیگر قرار گرفته است را مدیریت 

 عمل می کند. Word   کرد. این نرم افزار به صورت یک ویرایشگر کمکی برای نرم افزار

 دانشگاه به نامه پایان تحویل شرایط -8  
امه نگارش نآیین نسخه )مطابق  با  یک  در نامه یانپا دفاع از پس یک ماه  مدت ظرف را خود نامه پایان است موظف دانشجو

ن نامه در دو با فایل کامل پایا همراه و نماید و باکیفیت مناسبپرینت و صحافی  ( نگارش پایان نامه الگویو  پایان نامه

اهنمای تسویه ربق با )مطا به کتابخانهلوح فشرده  در های برگرفته از پایان نامه مقاله به همراه فایل ، PDF و Word فرمت 

 .پژوهشی دانشگاه تحویل نماید و معاونتاطالع رسانی( اسناد و  مرکزبا کتابخانه، 

 

 دانشجویان نکات زیر را در زمان تحویل پایان نامه در نظر داشته باشند: 

  نامه را به همراه داشته باشند.اصالحات پایان  شده فرم تایید -

 دی به منظور تحویل به کتابخانهیک نسخه مجلد چاپی صحافی شده با کیفیت خوب و یک عدد سی -

 دی به منظور تحویل به دفتر معاونت پژوهشییک عدد سی -

)نسخه  آنها ی پایان نامه به استادان راهنما/ مشاور/ داور با هماهنگی استادان مربوطه طبق نظرتحویل نسخه -

 چاپی/ الکترونیکی( انجام گردد.

مسیر:  در نامه به کتابخانهندی پایاپژوهش )طبق راهنمای تحویل سی معاونت دی تحویلی به کتابخانه وسی -

ایت دانشگاه( شامل یک پوشه با نام و نام خانوادگی و شماره س ---ژوهشی پ ---تابخانه ک ---راهنماها 

از متن کامل پایان نامه به صورت پیوسته و کامل   PDFو  WORDل حاوی  دو فایدانشجویی دانشجو 

 WORDفایل و  صفحه ابتدایی پایان نامه و فهرست منابع 25چکیده فارسی/انگلیسی و  PDFفایل های   و

 مقاله چاپ شده باشد.  PDFو 

رش از مقاله گزا، قالهم فایل عالوه بر است الزم باشد، نموده اقدام مقاله چاپ به نسبت دانشجو که در صورتی -

 .باشد شده ذخیره و اضافه تحویلی، فشرده لوح داخل هم مطابق فرم پیوست

 دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در صورتی که شماره صفحات مذکور در هر یک ازنکته ی مهم :  -

ی کتابخانه سویههای چاپی و الکترونیکی منطبق نباشد، تنامه در نسخهها با صفحه شمار متن پایانفهرست

 صورت نپذیرفته و دانشجو ملزم به انجام اصالحات است.

 دی های تحویلی به کتابخانه و پژوهش چیزی ننویسند.دانشجویان توجه داشته باشند روی سی -

 

 موفق باشيد.



  

 
 دانشگاه رجاء

قسمت های خالی این فرم به غیر ازمحل امضاء تایپ گردد(توضیح: )    اظهارنامه   

نامه ..............  دانشگاه رجاء نویسنده  پایان.......... گروه .... دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته .............انب ...........اینج

 .............. متعهد می شوم:................ تحت راهنمایی آقای/خانم  .......................................................

 حقیقات در این رساله توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است و تعهد می نمایم در صورت ت

اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد در هر مرحله از مراحل منتهی به فارغ التحصیلی و یا پس از آن و یا 

دارد ضمن رد پایان نامه نسبت به لغو و یا ابطال مدرك تحصیلی تحصیل در مقاطع دیگر و یا اشتغال و ... دانشگاه حق 

 مربوطه اقدام نماید.

 ام.استناد کردهبه مرجع مورد استفاده با دقت و درستی  ،حققان دیگرهای م در استفاده از نتایج پژوهش 

 یا امتیازی در هیچ جا ارائه  تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرك این پایان نامه و محتوای آن را

 ایم.نکرده

  .و یا « دانشگاه رجاء»آثار برگرفته از آن با وابستگی سازمانیکلیه حقوق معنوی این اثر متعلق دانشگاه رجاء قزوین  است

«Raja University »شد.خواهد  منتشر 

  نامهپایاناند را در مقاالت مستخرج از هنتایج اصلی رساله تاثیرگذار بودحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن 

آنها نام استاد)ان( راهنما به عنوان نویسنده مسئول و نیز نام استاد)ان( مشاور و نشانی الکترونیکی رعایت کنم و در تمامی 

 دانشگاهی آنان را قید نمایم.

  ام، هراد دسترسی داشته یا از آنها استفاده کرد، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افپایان نامهدر کلیه مراحل انجام این

  اصل رازداری، ضوابط و اصول اخالق پژوهشی را رعایت نموده ام.                       

 امضای دانشجو                                تاریخ   نام و نام خانوادگی دانشجو                 

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

، عنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شدهکلیه حقوق م

می باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی  دانشگاه رجاء( متعلق به ، ترجمه، اقتباس و...تکثیر، نسخه برداری

 مربوط ذکر شود.

 یج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیست.استفاده از اطالعات و نتا

           نام و نام خانوادگی استاد)ان( راهنما       بهره برداری از پایان نامه تا تاریخ ............. ممنوع است.

 ءامضا تاریخ و                                                                                                                    

                                                                   . کتابخانه  در صورت تایید محرمانه بودن پایان نامه توسط استاد راهنما موظف به رعایت آن می باشد
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