
 

 

 

 تدوين و تهيه نامه شيوه

  پايان نامه ارشد
 

 تحصيالت تكميلي مؤسسه آموزش عالي نيما
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 كلي موارد و نكات

 :پذيرد انجام زير نظم اساسرب پايان نامه تنظيم نحوه

 پايان نامه عطف در سال و مولف نام و عنوان درج. باشد اي سورمه رنگ با زركوب) ( جلد روي طرح 

 )1 پيوست (مطابق است ضروري

 ا بسم صفحه...  

 اين كه شود درج دوم صفحه در باشد، سازماني يا مؤسسه مالي حمايت مورد پايان نامه كه درصورتي 

 .است شده تدوين مؤسسه) يا سازمان (نام موسسه يا سازمان همياري با پايان نامه

 د.باش مي 2 پيوست مطابق صفحه اين محتويات: عنوان صفحه 

 يعني داراي شماره و تاريخ از دبيرخانه  رسيده تاييدبه  امضاء شده و (نامه امه اصالت پايانفرم تعهدن
 3 پيوست مطابق)  مؤسسه باشد

 شود آورده پايان نامه نسخ از يك هر در نامهفرم تعهدنامه اصالت پايان اصل از نسخه يك: تذكر.  

 پژوهشگر) تمايل صورت (در تقديم صفحه   
 پژوهشگر) تمايل صورت (در سپاسگزاري صفحه   
 صفحه) يك (حداكثر اژهو  كليد و نتيجه و تحقيق روش اهداف، ضوع،مو بيان حاوي فارسي، چكيده 

 ها) پيوست عناوين و اصلي تيترهاي فصل، عناوين (شامل مطالب فهرست 

 نياز) صورت عاليم(در و اشكال نمودارها، جداول، فهرست 

 مقدمه  

 پايان نامه اصلي متن  

 نياز) صورت (در پيوستها 

 منابع فهرست 

 انگليسي( چكيدهAbstract( صفحه يك در. 

 4 پيوست (مطابق انگليسي عنوان صفحه( 

 5پيوست انگليسي(مطابق به جلد پشت زركوب فرم(  
  
  

  



 نگارش شيوه

  د:پذير صورت فارسي زبان به و زير شده تعيين روش مطابق بايد پايان نامه نگارش
 د. شو حروفچيني »WORD«برنامه با مطالب تمامي .1

 .) باشدA4 )21×5/29نوع از متن كاغذ .2

 متر سانتي 1 كه بايد باشد مي...و3 و2 و1 اصلي و ب و الف ابجد) حروف (با فرعي صفحات شماره .3

 .گيرد قرار صفحه وسط در كامال و صفحه انتهاي از باالتر

 با كوچكتر عنوانهاي و سياه 16 تيتر با اصلي عنوانهايي و 14 نازك لوتوس قلم با پايان نامه متن فونت .4

 فاصله .باشد متر سانتي نيم و يك تاحداكثر و 1 حداقل متن سطرهاي بين اصلهفد. شو تايپ 14 تيتر

 پايين و متر سانتي 5/3صفحه باالي فاصله و متر سانتي 2چپ  و متر سانتي 4 راست سمت ازحاشيه

 تايپ تايمز 13 سياه قلم با اصلي تيترهاي و 12 تايمز قلم با انگليسي درفونت . باشد سانتيمتر 3 صفحه

 ).6 شماره پيوست( شود

 به رود مي به كار پايان نامه در بار اولين براي كه التين اسامي و تخصصي هاي واژه انگليسي معادل .5

 متن درون در انگليسي واژه هاي درج (از.شود درج مربوطه صفحه در نت) زيرنويس(فوت صورت

 .شود) پرهيز

 ترين پايين بطوريكه فاصله شود نوشته متن ريزتراز اندازه دو با رنگ پر خط يك زير زيرنويسها، .6

 شماره يك از صفحه هر نويس زير.حفظ شود سانتيمتر 3 اندازه به حاشيه كاغذ پاييني لبه تا زيرنويس

 .شود گذاري

  :توضيحات
 هاييشخصيت يا شخصيتي به را خود پايان نامه تواند مي دانشجو تمايل صورت درتقديم:  صفحه .1

 .نمايد متقدي )آن مانند و مادر (پدر،

 به رسيدن راه را در دانشجو كه كساني كليه از تشكر و قدرداني از عبارتست قدرداني: و تشكر صفحه .2

 د.ان نموده ياري هدف

 حداكثر پژوهش، واژگان كليدي و هايافته و تحقيق روش هدف، ،پايان نامه موضوع بيان شامل ه:چكيد .3

 باشد. صفحه يك در

 آن) مانند و چكيده سپاسگزاري، ، (تقديم پايان نامه اوليه صفحات بمطال فهرست در ب:مطال فهرست .4

 شماره با همراه پيوستها و اصلي تيترهاي فصلها، مقدمه، عناوين شامل مطالب فهرستد. شو نمي ذكر

 .است مربوطه صفحه



 .ودب خواهد فصل زير چندين شامل فصل، هر و فصل چندين شامل پايان نامه هر متن ه:پايان نام متن .5

 . كند مي بازگو را فصل محتواي به مربوط كليات مقدمه، و شود مي آغاز كوتاه مقدمه يك با فصل هر

 : مقدمه  -الف

مقدمه تمامي فصول  .شود آورده ها هدف و ضرورت موضوع، بيان شامل كلي مقدمه يك متن ازشروع قبل
 گذاري شوند. نبايد شماره

 ا:ه فصل  -ب

 شود مي دهي سازمان ، ثمباح طرح اهميت و اولويت برحسب جداگانه فصول در پايان نامه مختلف مطالب

 :پذيرد زيرانجام شرح به بندي فصل بيشتر همگوني و هماهنگي ايجاد منظور به شود مي پيشنهاد

 )تحقيق طرح شامل( تحقيق كليات اول؛ فصل  - 1

 تحقيق پيشينه و نظري مباني دوم؛ فصل  - 2

 تحقيق روش سوم؛ فصل  - 3

 .)فرضيات/ فرضيه نآزمو و توصيفي هاي يافته شامل( تحقيق هاي يافته چهارم؛ فصل - 4

 پيشنهادات ارايه و گيري نتيجه و بندي جمع پنجم؛ فصل  - 5

 آورده پايان نامه پيوست در افزاري نرم هايبرنامه و حجيم هاي داده ضرورت صورت در ا:ه پيوست -6

 .شوند

 با بعدي هاي صفحهد. شونمي گذاري شماره ...ا بسم و جلد داخل هايصفحهگذاري:  شماره شيوه -7

 . داشت خواهد ادامه پايان نامه انتهاي تا مقدمه از عدد با گذاري شماره و شود مي گذاري شماره ابجد وفحر

 چند به است ممكن نيز فصل هر و فصل چند به پايان نامه اصلي هاي موضوع ن:عناوي گذاري شماره - الف

 يكديگر از فاصله خط با كه شماره دو با زيرفصلها، از يك هر و شماره يك با ها فصلشود.  تقسيم زيرفصل

 زير ترتيب شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بيانگر راست سمت عدد د.شو مي مشخص اند شده جدا

 درسمت فرعي  تيترهاي شماره ، باشد فرعي تيترهاي داراي زيرفصل هر كه صورتي در .نظراست  رد مو فصل

  .چهارم فصل سوم فصل زير زا فرعي تيتر اولين يعني 1- 3- 4 مثال .گيرد مي قرار عدد چپ
 آن، مانند و فرمول يا رابطه جداول، از يك هر ا:ه فرمول و روابط  عاليم، اشكال، جداول، گذاري شماره -ب

 در رابطه ترتيب نشانگر چپ سمت عدد و فصل راست شماره سمت عدد. شود مي مشخص قبلي روال مطابق

  ) نشان داده مي شود.4- 3( صورت به سوم فصل در رابطه چهارم مثال باشد مي فصل هر
نكته بسيار مهم: تمامي اشكال و جداول بايد رسم شده و بصورت عكس نباشند. تمامي اشكال و جداول بايد 

و  )(بولد شده 12داراي شماره و عنوان باشند. عنوان جداول بصورت وسط چين در باالي آنها با اندازه قلم 



قرار گيرند. توجه  )(بولد شده 12عنوان شكل ها و نمودارها در پايين آنها بصورت وسط چين با ساير قلم 
نماييد كه تمامي اشكال، جداول و نمودارها بايد داراي رفرنس باشند. اگر جدول، شكل يا نموداري توسط 

  محقق ايجاد شده است، رفرنس آن را به اين صورت ذكر مي نمايد (منبع: محقق)
  .گذاري شود شماره اعداد از استفاده با پايان نامه هاي پيوستها:  پيوست گذاري شماره - ج
 نقل كه صورتي در متن، در استفاده مورد منابع .باشد مي APA  روش اساسبر نويسي منبع شيوه بع:منا-8

 سال نويسنده، خانوادگي خالصه (نام صورت به پرانتز داخل در مورد استفاده متن از پس باشد، مستقيم قول

 باشد غيرمستقيم قول نقل كه صورتي در و گردد مي ) ذكر32: 1388مثال (الواني ، – صفحه) اثر شماره :انتشار

  .باشد نمي صفحه شماره ذكر به نياز
 .شود مي دهآور منابع التين) سپس و فارسي منابع (نخست پايان نامه درآخر منبع كتابشناسي كامل مشخصات

  : مي شود تنظيم صورت اين به الفبا حروف برحسب منابع فهرست
 خانودگي (نام پرانتز فارسي در به و خالصه صورت به باشد شده استفاده التين منابع از متن داخل چنانچه

 .شود مي نوشته انگليسي به صفحه زير در فوت نت صورت به نويسنده نام و صفحه) :انتشار سال نويسنده،
 .)75: 1998، 1(فيليپس :مثال

 : كتاب  الف

 تهران، شهر در پتانسيل آنومي زمينه در پژوهشي ، اجتماعي ياآشفتگي آنومي)،  1378 ( فرامرز پور، رفيع -

 . سروش سيما، و صدا انتشارات : تهران

  شود مي ذكر نيز باشد شده نظر تجديد كتاب چنانچه -
 ناصر موفقيان)، (ترجمهجديد  عصر در شخصي هويت و جامعه ،تشخص و تجدد)،  1378 آنتوني( گيدنز،-

  .نشرني :تهران
Bernard ,C.(1975), An Introduction to Experimental , London: Sage Publication 

 محسوب مولف عنوان به مورد نظر شود،سازمان مي تهيه مولف نام درج بدون موسسات و ها سازمان توسط گزارشاتي :تذكر

 .شود مي

  مقاله:  ب
 با مقايسه ملي ايران،در تيم عضو گيران كشتي سني ويژگيهاي توصيفي )، مطالعه1383ميردار،شادمهر (

  المپيك ،تهران. ملي كميته ، 25 شماره المپيك، المللي،در بين شاخصهاي
  

                                                            
1 -Philips  



  :مقاالت مجموعه  -ج
، در 330- 312ص اخير، سدة در ايران در شهرنشيني شتابان )، گسترش1372( فيروزه توفيق، -

 .چاپخش تهران، صديقي، حسين غالم دكتر استاد گردآورنده) يادنامه (ورجاوند،

- Perez-Diaz, V. (1998 ) The Public Shere and a European civil society, in J.C. Alexander 
(ed) Teal Civil Societies: Dilemmas of Instinltionalization pp.211-238. London: Sage 
Publication 

   :پايان نامه   -د
 شيراز، شهر بزهكارانه در رفتار در پذيري جامعه عوامل اثرات بررسي)، 1376شيري، احمد علي (

 .شناسي جامعه ارشد كارشناسي نامه پايان شيراز، دانشگاه:شيراز

  شود: درج دريافت وتاريخ ساعت ذكر با صورت اين به اينترنتي معتبر هاي سايت از استفاده مورد منابع و
IMF,(2002),The IMF ,s Approach to Promoting Good 
Governa nee and Combating Corruption –A Guide ,retrieved 
from: 
http ://www.imh.org/external/np/gov/guide/eng/index.Htm 
time…..date….. 

  :ها توصيه
 .باشد رسا و مختصر پايان نامه عنوان-

 د و بصورت عكس نباشد.باش برخوردار خوبي كيفيت از پايان نامه در استفاده مورد تصاوير  -

 .شود پرهيز تكراري ارايه مطالب از االمكان حتي و بوده دانشجو هاي نوآوري حاوي پايان نامه است شايسته -

 .باشد وادب فارسي زبان فرهنگستان مصوبات مطابق ها واژه ماليوا فارسي زبان به پايان نامه -

  .باشد رو يك پايان نامه هاي صفحه -
 .صحافي شودپايان نامه  دفاع جلسه در قبولي از پس و شده تايپ بايد پايان نامه دفاع، هنگام

 يك و ثبت ايران پژوهشهاي علمي و اسناد مركز سايت وب در را پايان نامه اطالعات بايست مي دانشجو -

 .نمايد تحويل ذيربط مركز به ارسال جهت را آن از نسخه

 ازدفاع پس

 از نسخه (به رنگ سورمه اي) يك پايان نامه صحافي و دفاع جلسه در قبولي نمره اخذ و نهايي پذيرش از پس

 به نسخه يك ،مؤسسه دفتر پژوهش به را آن نسخه از يك و مشاورين و راهنما استاد/اساتيد اختيار در آن

پايان نامه اصالح شده مطابق با نظرات داوري  wordو  pdf حاوي فايل كامل cdدو عدد  و ،مؤسسه كتابخانه
  .داده شود تحويل

  



  (حاشيه پايان نامه) جلد عطف طرحح) 

 عنوان پايان نامه و سال نگارش باشدشامل نام و نام خانوادگي دانشجو، 

   

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) پايان نامه(صفحه روي جلد براي  1پيوست 

  

  مؤسسه آموزش عالي نيما

  دانشكده...........

  پايان نامه

  كارشناسي ارشد مدركبراي دريافت 

  رشته........................

  گروه........................

  :پايان نامهعنوان 
  ): غيره و دانشجو ، نگارنده چون عناويني ذكر بدون ( نويسنده كامل نام

  استاد/ اساتيد راهنما:

  استاد مشاور:

  سال ماه و

 

 و 16 شماره با عناوين بقيه و .شود درج 20 شماره با و تيتر فونت با پايان نامه عنوان شود دقت :تذكر

  .باشند چين وسط همگي



  ) جلد داخل - پايان نامه براي عنوان صفحه ( 2 پيوست

  
 ...................................................... دانشكده

 .....................................................مركز نام

  پايان نامه

  كارشناسي ارشد مدركبراي دريافت 

  رشته........................

  ...........گروه.............

  :عنوان پايان نامه
  ): غيره و دانشجو ، نگارنده چون عناويني ذكر بدون ( نويسنده كامل نام

  استاد/ اساتيد راهنما:

  استاد مشاور 

  سال ماه و

  ) جلد داخل - پايان نامه براي عنوان صفحه ( 2 پيوست

  

  

  



  ) نامهتعهدنامه اصالت پايان صفحه ( 3 پيوست

  

  

  

وزش ع ه آ ماؤ ی    ا
  نامهتعهدنامه اصالت پايان

 
كه در   ............................................مقطع كارشناسي ارشد در رشته (گرايش)  آموختهاينجانب .............................................. دانش

  ........ تحت عنوان:.............درجة  با كسبتاريخ ............................از پايان نامه خود 
دفاع نموده ام، "......................................................................................................................................................................"

  متعهد مي شوم : و قانوناً شرعاًبدينوسيله 
پژوهشي ديگران  در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش اينجانب بوده ومطالب مندرج در  )1

ارجاع و در  فهرست منابع و  ،مقررات، مطابق نمودهرا استفاده نموده ام، رعايت كامل امانت  غيره ، مقاله و، كتابهاعم از پايان نام
  .نموده امها آنكر ذاقدام به مĤخذ 

) در ساير دانشگاهها و ، پايين تر يا باالترهم سطح براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( اين پايان نامه قبالًتمامي يا بخشي از  )2
 مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

از يا تغيير اطالعات پرهيز نموده ام و گونه جعل داده و  حاصل كار اينجانب بوده و از هركامال پايان نامهاين مقاالت مستخرج از  )3
هاي همپوشاني) به نشريات و يا كنگره درصد 30(با بيش از پايان نامه اين ارسال همزمان و يا تكراري مقاالت مستخرج از 

 ايم.وده و مي نمگوناگون خودداري نم

4( گونه بهره مندي و بوده و متعهد مي شوم هر مؤسسه آموزش عالي نيمامتعلق به حاصل از اين پايان نامه  معنوي ي وكليه حقوق ماد
يا بعد از فراغت يا نشر دستاوردهاي حاصل از اين تحقيق اعم از چاپ كتاب، مقاله، ثبت اختراع و غيره (چه در زمان دانشجويي و 

 باشد. مؤسسهو مشاور و حوزه پژوهشي )  با كسب اجازه از تيم اساتيد راهنما از تحصيل

از درجه اعتبار ساقط و اينجانب هيچگونه  مؤسسهدر صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرك تحصيلي صادر شده توسط  )5
 ادعايي نخواهم داشت.

    
  :  دانشجو و امضاء خانوادگي نام و نام

  

20فرم شماره   

 شماره : ............
..........تاريخ : ..  

 پيوست : ...........



  جلد) داخل – پايان نامه براي انگليسي عنوان (صفحه 4 پيوست

  

  
Nima Higher Education Institution 

 
Faculty …………. 

………… 
Thesis Submitted for the Award of Master of 

M.A/M.Sc................................................ 
 
  

Department of……………………….. 
Title: ……………………….  

  )Titleكلمه  ذكر بدون(

BY:………………….. 

  )BY(بدون ذكر كلمه 

Supervisor:………….………… 
 

Advisor:………………………. 
  

  

Month ,Year  
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