راهنماي ن گارش پايان انهماهي دانشجو یی

مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی  -اداره برنامه ریزی و تحقیقات
تاریخ تنظیم :مهر 1395

پایاننامه یا تز یا رساله نوشتاری است منطبق بر پروپوزال که دانشجویان در موضوعی خاص مربوط به رشتۀ تحصیلیی خیود
برای دریافت مدرک تحصلیی مینویسند.
یكی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظلم مطالب یك موضوع عیمی پژوهشی اسیت
این راهنما به شلوه سادهای نگاشته شده و میتواند دانشجویان را تا رسلدن به یك پایان نامه کامل همراهی کند .بیهمنظیور
ایجاد هماهنگی در نحوة نگارش و تنظلم پایان نامهها ضروری است دانشجویان نكیا ذییل را در هنگیا نگیارش و تنظیلم
صفحا پایان نامه رعایت نمایند.
در ادامه مطالب و نكا مورد نلاز جهت رعایت در نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویی به ترتلب ارائه شده است.
« ترتیب مطالب پایان نامه»
 .1جید روی پایان نامه (زرکوب) شامل آر دانشگاه نا دانشگاه نا دانشكده پایان نامه یا رساله جهت اخذ درجه
کارشناسی ارشد/دکتری رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما دانشجو ماه و سال میباشد
 .2صفحه سفلد
 .3صفحهی بسم ا...
 .4صفحهی معرفی سازمان حمایت کننده (بانك شهر) (الزامی)
 .5صفحهی عنوان فارسی مشابه طرح روی جید
 .6صفحهی تأیلدیه هلئت داوران (تصویب نامه)
 .7صفحهی تقدیم (اختلاری)
 .8صفحهی سپاسگزاری (اختلاری)
 .9صفحهی فهرست مطالب :به ترتلب شامل عنوان و شمارة صفحا کیلۀ مطالب مندرج در پایان نامه میباشد
 .11صفحهی فهرست جدولها (در صور نلاز)
 .11صفحهی فهرست شكلها (در صور نلاز)
 .12صفحهی فهرست نقشهها /سایر فهرستها (در صور نلاز)
 .13چكلده فارسی :شامل خالصهای از مسئیه مورد تحقلق بلان روش یا روشهای به کار گرفته شده مواد یا ابزار نتایج
به دست آمده و پلشنهادا است .چكلده به هر دو زبان فارسی (در ابتدا) و انگیلسی (در انتهیا) نگاشیته مییشیود و
برای پایان نامههای انگیلسی بالعكس عمل میشود .چكلده بهتر است در یك صفحه تنظلم شود.
 .14متن اصیی پایان نامه که شامل موارد زیر میباشد
 فصل اول :مقدمه (طرح موضوع پژوهش اهملت آن و)...
 فصل دو  :مروری بر پلشلنه پژوهش
 فصل سو  :روش پژوهش و ابزار و مواد
 فصل چهار  :تجزیه و تحیلل
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 فصل پنجم :بحث و نتلجه گلری خالصه و پلشنهادا
 تذکر :این نحوه تنظلم عناوین فصول پلشنهادی بوده و بر اساس رشته و موضوع مورد پیژوهش در صیور
لزو میتواند تغللر یابد.
 .15فهرست منابع و مأخذ
 .16پلوستها (در صور نلاز)
 .17چكلده انگیلسی ABSTRACT
 .18صفحهی انگیلسی مشابه طرح روی جید انگیلسی
 .19صفحه سفلد
 .21جید پشت پایان نامه (زرکوب) زبان انگیلسی شامل آر دانشگاه نا دانشگاه عنوان پایان نامه استاد راهنما دانشجو
ماه و سال ملالدی میباشد.
 .21عطف پایان نامه :شامل عنوان پایان نامه نا و نا خانوادگی دانشجو و ماه و سال تحصلیی میباشد.
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« نحوۀ تدوین مطالب پایان نامه»
 -1راهنمای نگارش فصول پایان نامه
این نحوه تدوین و تنظلم فصول پلشنهادی بوده و بر اساس رشته و موضوع مورد پژوهش در صور لزو میتواند تغللر یابد.
فصل اول :کیلا تحقلق
این فصل شامل بلان مسئیه ضرور انجا تحقلق اهداف و فرضلههای پژوهش تعریف متغلرها و تعریف اصطالحا است.
 بلان مسئیه به معنای توصلف و توجله موضوع پژوهش است .در این قسمت باید به این سؤال جیواب داده شیود کیه
چرا مسئیه پژوهش مسئیهای است که باید مورد تحقلق عیمی قرار گلرد .اصل کیی در بلان مسئیه رعایت یك رونید
منطقی است بهطوری که شروع آن با مشكل و ختم آن باهدف تحقلق میباشد .در بلان مسئیه معیو میشیود کیه:
بروز و شلوع مشكل چقدر است؟ چه کسانی را در بر میگلرد؟ این موضوع از چه زمانی و به چه ترتلبی در جامعیه
بهصور مسئیه در آمده و چه تحولی داشته است؟ دالیل احتمالی مشكل چلست؟ چه راه حلهایی تیا کنیون بكیار
رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این روش انتخاب شده اسیت؟ الز اسیت عیوار

ناشیی از تیداو

مشكل و فواید ناشی از اجرای تحقلق و کاربرد آن بهروشنی مطرح گردد.
 اهداف باید صریح روشن بدون ابها و واقع بلنانه باشد و بهصور منطقی و با افعال رفتاری بلان شود .اهداف باید با
عنوان بلان مسئیه فرضله و سؤاال پژوهش هماهنگ باشد.
 فرضله و سؤاال بهصور یك جمیه خبری و حتیالمقدور جهت دار نوشته شیود و حیاوی ییك پلشیگویی باشید و
زیربنای عیمی داشته باشد.
 در تعریف نظری متغلرها باید از یك مرجع معتبر استفاده نمود و بهطور دقلق و واضح و با کیما ساده آن را تعریف
کرد .در تعریف عمیی متغلر بهصور واقعلاتی قابل اندازه گلری با کیما ساده و واضح بلان شود.
فصل دو  :مروری بر تحقلقا انجا شده
مروری بر مطالعا بهمنظور دستلابی به جنبههای مختیف موضوع پژوهش است که برای محقق فرصتی فراهم مییسیازد تیا
درک کند در این زملنه چهکارهایی انجا شده و چه اطالعاتی در این زملنه وجیود دارد و او بایید از کجیا شیروع کنید و ییا
چهکاری و چگونه کار را انجا دهد .در نهایت مبتنی بر مرور بر مطالعا در قالب یك چارچوب نظری تدوین میگردد .بهطور
کیی میتوان گفت چارچوب نظری پایهای است که تما طرح و پروژه مطالعاتی بر روی آن قرار داده میشود .معموالً چارچوب
نظری بر اساس مبانی نظری ( نظریههای صاحبنظران) کارهای مطالعاتی پلشلن (داخیی-خارجی) دانیش و تجربیه محقیق
تنظلم میگردد.
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فصل سو  :مواد و روشها
این فصل متناسب با نوع رشته شامل روش پژوهش جامعه پژوهش محلط پژوهش نمونه پژوهش روش نمونه گلری حجم
نمونه و روش محاسبه آن مشخصا واحد پژوهش و معلارهای ورود و خروج مطالعه توضلح ابزار گردآوری اطالعا و روایی
و پایایی ابزار روش گردآوری اطالعا

روش تجزیه و تحیلل دادهها محدودیتهای پژوهش و مالحظا اخالقی است.

فصل چهار  :نتایج
این فصل شامل بلان نتایج حاصل از تحقلق است .مطالب این بخش تنهیا بیر اسیاس یافتیههیای حاصیل از پیژوهش تنظیلم
میگردد و شامل اطالعا نوشتاری جداول و نمودارها میباشد .ضروری است یافتهها در ابتدا با جمیال سیاده و روان بلیان
شده و برای بلان جزئلا به جداول و نمودار استناد شود.
فصل پنجم :بحث و نتلجه گلری
این فصل شامل بحث تفسلر نتلجه گلری جمع بندی و پلشنهادا است .قسمت اول بحث پاسخ به سؤاال پژوهش اسیت
سپس نتایج با یافتههای دیگر محققلن مقایسه میگردد و دالیل تفاو ذکر میشود.
در این فصل باید به یافتههای مهم و شاخص پایان نامه با دالیل منطقی و عیمی اشاره شود و تنها نتایجی میورد بحیث قیرار
گلرد که در فصل نتایج به آن اشاره شده است .نتلجه گلری در آخر بحث آورده میشود .در این قسمت نتیایج اختصاصیی و
مهم بهصور دسته بندی ارائه میگردد طوری که خواننده پایان نامه با خواندن آن بتواند یافتههای مهیم پاییان نامیه را بیه
دست آورد.
در قسمت پلشنهادا به مسائل بیجواب در رابطه با تحقلق انجا شده اشاره میشود و پلشنهادهایی برای تحقلقا بعدی به
استناد نتایج به دست آمده در این تحقلق ارائه میشود .در حقلقت در این بخش زملنیههیای تحقلقیاتی جدیید پیلش روی
محققان گذاشته میشود.
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 -2راهنمای نگارش منابع
در این قسمت نحوه ارجاع منابع در متن پایان نامه مانند (کتاب مقاله مصاحبه اینترنت و  )...و همچنیلن نگیارش فهرسیت
منابع مورد استفاده در گزارش ارائه شده است.
الف) نحوه ارجاع منابع در متن
 برای ارجاع منابع در متن پایان نامه به ترتلب نا خانوادگی نویسنده و سال آورده میشود (حقانی )1387
 این نحوه ارجاع منابع در متن با توجه به نوع دانشگاه متفاو بوده و در مواردی ذکر صیفحه نلیز ضیروری
است (حقانی .)49 :1387
 در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند نا خیانوادگی هیر دو نویسینده ذکیر مییشیود (مردوخیی و
جهانگلری .)1387
 در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر بلش از دو نفر باشند بعد از نا نویسنده اول " و همكاران " ذکر مییشیود
(حسلنی و همكاران .)1385
 در میورد منیابع انگیلسیی نیا خیانوادگی نویسینده (نویسیندگان) بیه فارسیی ماننید میوارد فیو آورده مییشیود
(اسیملت و همكیاران  .)2114آنجیا کیه بیرای اولیلن بیار در میتن نیا فارسیی نویسینده منبیع انگیلسیی ذکیر
میشیود نیا خیانوادگی آن بیه زبیان انگیلسیی بیهصیور پیاورقی آورده شیود (در پیاورقی بیهصیور

Smith et

.)al.
 این نحیوه ارجیاع منیابع انگیلسیی در میتن بیا توجیه بیه نیوع دانشیگاه متفیاو بیوده و در میواردی ذکیر
منابع انگیلسی در متن به زبان انگیلسی درج میشود.
 چنانچه در ابتدا یا اواسط جمیه بیه منبعیی ارجیاع داده شیود فقیط سیال در داخیل پرانتیز قیرار مییگلیرد .حقیانی
()1387
 چنانچه در پایان جمیه به منبعی ارجاع داده شود نا خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و سال در داخیل پرانتیز قیرار
میگلرد.
 چنانچه در پایان جمیه به چند منبع ارجاع داده شود منابع با « ؛ » از یكدیگر جدا میشوند( .حقانی 1387؛ حسلنی
و همكاران )1385
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ب) نحوه نگارش فهرست منابع
 ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غلرفارسی آورده میشود.
 ترتلب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگیلسی (حروف الفبای نا خانوادگی نویسنده) میباشد.
 در صورتی که چندین منبع از یك نویسنده استفاده شود ترتلب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع منفیرد
نویسنده میباشد.
 ترتلب نوشتن مشخصا هر منبع بهصور زیر باشد:
 .1نا خانوادگی نویسنده  .2نا کوچك نویسنده  .3سال انتشار  .4عنوان کتاب مقاله گزارش پایاننامه یا رسیاله .5
نا ناشر مجیه سملنار یا مؤسسه عیمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نا دانشگاهی که پاییاننامیه در آنجیا ارائیه
گردیده است  .6شماره صفحاتی که مطیب مورد نظر از آن استخراج شده است.
نمونههایی از شلوه نگارش فهرست منابع:
مقاله)
 نا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا کوچك نویسنده (گان) .سال انتشار .عنوان کامل مقاله .نیا کامیل مجییه
شماره جید مجیه :صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.
 معتمدی شیمزاری ع اژهای ج آزاد فالح پ کلامنش ع .1381 .بررسی نقش حمایت اجتمیاعی در رضیایتمندی از
زندگی سالمت عمومی و احساس تنهایی در بلن سالمندان باالتر از  61سال .مجیه روان شناسی .115-133 :22
 Cummings EM, Davis PT. 2112. Effects of marital conflict on children: Recent
advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 43:31-36.
 فقط حرف اول کیمه اول عنوان مقاله بهصور بزرگ نوشته میشود.
 حرف اول تما کیما نا مجیه بهاستثنای حروف اضافه نلز بهصور بزرگ نوشته میشود.
 برخی از رشتههای عیو انسانی که از سبك  APAاستفاده میکنند نا مجییه بیهصیور میورب (ایتاللیك) نوشیته
میشود.
همایشها)
 نا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا کوچك نویسنده (گان) .سال ارائه .عنوان مقاله .عنوان همایش ییا کنگیره
بطور کامل محل برگزاری ماه و روزهای برگزاری صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در کتاب مجموعه مقاال .
 رئلسی ع السمی ی .1379 .بررسی ملكروفاسلسها محلط رسوبی و سكانسهای سازند آسماری .مجموعه مقیاال
چهارملن همایش انجمن زملن شناسی ایران تبریز دانشگاه تبریز  8-11شهریور ص .179 -181
 Huang H, Shen LR, Zhang R. 2115. A prediction framework for cardiac
therapy via 4D cardiac motion analysis. Proceeding of 8th

resynchronization
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International Conference on Medical Image Computing. California, USA, Oct 26-29,
pp: 714-711.
كتاب)
 -1وقتی نویسنده کل کتاب یك یا چند نفر باشند:
 نا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا کوچك نویسنده (گان) .سال انتشار .عنوان کامل کتاب .شماره چاپ .محل
یا شهر محل انتشار :اسم ناشر تعداد کل صفحا کتاب.
 سرمد ز بازرگان ع حجازی ا  .1381روشهای تحقلق در عیو رفتاری .تهران :انتشارا آگاه  251صفحه
 Morrice C. 1999. Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, London:
Financial Times Pitman Publishing, 651 p.
 -2اگر کتاب ترجمه شده است نا مترجم پس از عنوان کتاب بلان شود:
 کاپالن هی و سادوک ب .1385 .خالصه روان پزشكی :عیو رفتاری – روان پزشكی .ترجمه ن پورافكاری جید دو
تهران :شهر آب  231صفحه.
 -3اگر نویسنده فصیی از کتاب با نویسنده کتاب متفاو باشند:
 نا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا کوچك نویسنده (گان) کل کتاب .سال انتشار .عنوان کتاب .نا خانوادگی
نویسنده (گان) حرف اول نا کوچك نویسنده (گان ) فصل مربوطه عنوان فصل مربوطه .شماره چاپ .محل ییا شیهر
محل انتشار :اسم ناشر صفحه شروع تا صفحه ختم فصل مورد نظر.
 فرهنگ  .بلماریهای آلرژیك کودکان  .1364در :مسایل روزمره طب اطفال .گردآورنده توکیی تهران :دانشجو ص
.125-141
 Phillips SJ, Whisnant JP. 1995. Hypertension and stroke. In: JH Laragh, BM Brenner
(Eds). Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd edn., New
York: Raven Press, pp: 465-478.
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)پایان نامه
. نوع پایان نامه نا دانشكده و دانشگاه. عنوان کامل پایان نامه. نا خانوادگی و حرف اول نا کوچك نویسنده سال
 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشیكده عییو. رابطه سبكهای دلبستگی با انواع مكانلز های دفاعی.1379 .

 بشار

.تربلتی دانشگاه تهران
 Wilson LR. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New
Zealand. MSc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.
)گزارش علمي یا فني
 نیا مؤسسیه سیازمان ییا دانشیگاه. عنوان گزارش. سال انتشار.) نا خانوادگی و حرف اول نا کوچك نویسنده (گان
.شماره گزارش
 در صورتلك ه گزارش نویسنده مشخصی نداشته باشد بجای نا نویسنده (گان) نا سازمان یا مؤسسه مربوطیه نوشیته
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«ویرایش و نكات فني پایان نامه و رساله»
یك پایان نامه باید دارای شكل و قطع مناسب و ظاهری آراسته باشد نویسنده پایان نامه باید در مواردی از قبلل:
رعایت اصول و ارکان عیمی در تدوین پایاننامه و در مجموع انسجا کیی در متن؛ رعایت اصول شیكیی پاییاننامیه مطیابق بیا
دستورالعملهای نگارش پایاننامهها (نوع و سایز قیم فاصیه بلن خطوط طول مقالهها و)...؛ رعایت اصول و قواعید نگیارش در
تدوین پایاننامه (امالء و انشاء صحلح کیما

شلوایی روایی اصطالحا عیمی سازماندهی زمان افعال) توجه و دقت کافی

مبذول دارد.
با توجه به تفاو در شلوههای تدوین و نگارش پایان نامه در مؤسسا آموزشی و دانشگاهی کشور؛ در خصوص نكیا فنیی و
ویرایشی متن اعم از :رنگ و جنس جید اندازه و نوع قیم مورد استفاده حاشلهبندی و فاصیه گذاری نحیوة شیماره گیذاری و
عنوان بندی (صفحا

بخشها جدولها شكلها فرمولها و  )...روابط ریاضی و فرمولها پاورقی ییا زیرنیویس درج لغیا

التلن در متن فارسی و پلوستها مبتنی بر ضوابط و دستورالعمل تدوین پایان نامه هیر ییك از مراکیز دانشیگاهی و آموزشیی
میباشد و در صور لزو میتواند تغللر یابد.
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