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 تعهد نامه
 

هاي اين پايان نامه و اجزاء مربوط به آن براي اعالم مي دارم كه تمام فصل ……………اينجانب 

 ها ، اسناد، مدارك ونامهها، كتب، پاياناولين بار )توسط اينجانب( انجام شده است. برداشت از نوشته

تصاوير پژوهشگران حقيقي يا حقوقي )فارسي و غيرفارسي( با ذكر مآخذ كامل و به شيوه تحقيق 

 علمي صورت گرفته است. 

بديهي است در صورتي كه خالف موارد فوق اثبات شود مسوؤليت آن مستقيماَ به عهده اينجانب 

 خواهد بود. 

 تاريخ               امضاء          
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 شيوه تنظيم و ترتيب قرار گرفتن اجزاي پايان نامه  _الف 

 گيرد نامه قرار ميموارد ذيل عيناً به ترتيب در پايان

 شود (ه ميينامه ارا. )بنا به سليقه دانشجو انتخاب و در ابتداي پايان صفحه بسم ا... الرحمن الرحيم●

يد كه مندرجات صفحه عنوان عيناً ياباشد. توجه نممطابق پيوست شماره يك مي صفحه عنوان :●

ضمناً الزم است صفحه عنوان به زبان انگليسي هم در پشت جلد و هم  .باشدنامه ميمطابق جلد پايان

 نامه درج گردد. در آخرين صفحه پايان

ها بعد از صفحه عنوان مطابق متن ضميمه تايپ و پس از امضاء تمامي نسخه صفحه تعهدنامه : ●

 گردد. رد. يك نسخه نيز ضميمه مدارك تسويه حساب ميگيقرار مي

هاي )اختياري(:  شامل هدف نويسنده از تحقيق، مختصري از سوابق تحقيق ، دشواري پيشگفتار ●

باشد كه نويسنده از افراد يا مؤسسات و نهادهايي مي سپاسگزاريتحقيق و گسترة كلي آن و همچنين 

 مرهون راهنمايي و ياري آنان است.

، توصيف مختصر فرضيات و اهداف، مسئلة تحقيق: شامل بيان كوتاه و موجز  چكيده فارسي ●

 033ها و نتايج حاصل شده كه حداكثر در اي از يافتهها، خالصههاي گردآوري دادهروشها و شيوه

باشد. ضروري است كه در شود. چكيده فاقد هر گونه تصوير، شكل، منبع و فرمول ميكلمه تهيه مي

نامه و پس هاي تحقيق درج گردد. چكيده به زبان انگليسي نيز در انتهاي پاياننتهاي چكيده كليد واژها

 گردد. از صفحه عنوان انگليسي ، درج مي

 نامهها و عنوان كتابها ، عناوين پيوست: شامل عناوين اصلي و فرعي فصل فهرست مطالب ●

اي كه جدول در آن نوان جدول و شماره صفحهدر اين فهرست شماره جدول، ع فهرست جداول: ●

 شود. درج شده است ذكر مي

 شود. )اعم از تصوير، نمودار و نقشه( ، نظير فهرست جداول ، تنظيم مي ها:فهرست شكل ●

 )در صورت ضرورت(  فهرست عالئم و اختصارات: ●

باشد كه گيري مينتيجهها و بحث( و هاي اصلي )يافته: متن اصلي شامل مقدمه، فصل متن اصلي ●

صفحه پيوست  03صفحه در صورتي كه  033حداكثر تا ). تجاوز نمايد صفحه 051نبايد حداكثر از 

 (نامه باشد مانعي ندارد. به عنوان ضمائم پايان

در  معرفي مسئله تحقيقدر نگارش مقدمه دو مقصود عمده بايد مدنظر باشد : يكي طرح و   مقدمه:●

اي كه خواننده از محتواي هر ري برانگيختن و جلب عالقة خوانندة متن به گونهبافتي مناسب و ديگ

هاي گوناگون را در يابد. شايان ذكر است در صورتي كه ها آگاهي يافته و روابط بخشيك از فصل
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هاي جديدي در فرآيند تحقيق خويش بهره برده باشد، آن گاه دانشجو از روش تحقيق يا فنون و شيوه

تدارك ببيند و در آن به  ״كليات يا طرح تحقيق״ خواهد بود كه فصلي مستقل تحت عنوانمناسبتر 

مسئلة تحقيق، اهداف و ضرورت انجام مطالعه ، چهارچوب نظري، فرضيات  صورت مبسوط به بيان

گيري و تجزيه و تحليل ها، شيوه نمونههاي گردآوري دادهروش تحقيق و شيوه و سؤاالت تحقيق،

 ردازد.  ها بپداده

بندي باشد. معموالً فصلگيري و پيشنهادات ميها، بحث و نتيجههاي اصلي، يافتهشامل فصلمتن :  ●

هاي تاريخي، تقسيمات موضوعي و مضموني و يا تركيبي از هر متن بر اساس گسترة زماني و دوره

گردد. اين فصل در  هيارا ״كليات يا طرح تحقيق״شود كه در فصل اول گيرد. توصيه ميدو صورت مي

 ه مي گردد و بايد شاملييلي اراصواقع همان ساختار پروپوزال پايان نامه را دارد كه به صورت تف

و ضرورت تحقيق، چهار چوب نظري، فرضيه و سواالت، روش  مواردي چون بيان مسئله، اهداف

شود و در آن به  تدارك ديده ״پيشينة تحقيق״تحقيق و... باشد  همچنين فصلي مستقل تحت عنوان 

ها طور مبسوط حاصل تحقيقات و تتبعاتي كه حول مسئلة تحقيق صورت گرفته همراه با بيان كاستي

هاي تحقيقات انجام شده، بيان گردد. تا روشن گردد كه تحقيق حاضر براي رفع آن و نارسايي

ها و تجزيه و فتهها به بيان يادهد. ساير فصلكمبودها و پيشبرد حل مسئله چه خدمتي انجام مي

 هاي انجام شده اختصاص خواهد داشت. تحليل

. در اينجا، داردبندي تحقيق جمعدر  ينقش بسيار مهم و پرظرافت حقيقتنتيجه در  گيري :نتيجه●

هاي مهمي كه از آنها بحث شده به صورت خالصه عرضه شده و از مجموع شرح فصول و يافته

 تحقيق، 

اند و به پژوهشهاي بعدي جواب ماندهلي را كه بييتواند مساهمچنين ميشود. محقق گيري مينتيجه

 هاي به دست آمده نسبي يا قطعي را گزارش كند. حلنياز دارند فهرست كند و راه

بندي پرداخت. مثالً فهرست مآخذ توان به تقسيم: در تنظيم اين بخش مي فهرست منابع و مآخذ●

 غيرفارسي .هاي مقاالت، منابع به زبان فارسي ، منابع به زبانفهرست مآخذ فرعي، فهرست  اصلي، 

نامه ها، تصاوير، جداول و يا توضيحاتي كه در متن پايانها، نقشه: سندها ، گزارش هاپيوست●

هاي ديگر متمايز گردد. هر پيوستي بايد از پيوسته مييپس از متن ارا ״پيوست״نگنجد به عنوان 

 رست مطالب ذكر شود. باشد و عنوان آن در فه

نامه اين فهرست پس از فهرست منابع و مآخذ و پيوستها و معموالً در انتهاي پايان فهرست راهنما :●

اي تنظيم شود كه پژوهشگران به آساني بتوانند به مطلبي كه مورد عالقة شود و بايد به گونهه مييارا

و مفاهيم و موضوعاتي است كه دربارة آنها آنان است راهنمايي شوند. فهرست راهنما جامعِ اَعالم 
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اي كه به چاپ نرسيده، نامهتوان يافت . تدوين اين فهرست براي پاياننامه مياطالع مهمي در پايان

 جنبة اختياري دارد. 

 هاي تحقيق به زبان انگليسيهمراه با كليد واژه كلمه 033حداكثر  چكيده انگليسي:●

 صفحه عنوان به زبان انگليسي●

 

 نامه بندي و ارائه پايانشيوه نگارش ، تايپ ، صفحه _ب 

اين بخش بايد با تبعيت از منابع معتبر انتشار يافته در اين زمينه  شيوه نگارش و مأخذآوري :●

مت، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دانشگاه تهران و ... )ترجيحاً انتشارات مركز نشر دانشگاهي، سَ

 صورت پذيرد( 

دارانه در متن اند به صورت مستند و امانترد تمامي منابعي كه مورد استفاده قرار گرفتهضرورت دا

-نامه انتخابي به يكي از روشه شوند. شيوه استناد به منابع ، با توجه به نظر استاد راهنما و شيوهيارا

 1هاي پذيرفته شده در مجامع علمي صورت پذيرد. 

( 4A)  01 × 7/02امه بايد روي كاغذ سفيد مرغوب با ابعاد نهاي پايانكليه بخش قطع كاغذ :●

 تايپ گردد. 

 شود. قلم متن ها با قلم متفاوت تايپ ميهاي اصلي ، فرعي، متن و زيرنويسعنوان قلم تايپ:●

 باشد. تايپ بايد در يك روي كاغذ صورت گيرد.  ״Lotus 14״تواند مي

متر ، حاشيه در تمامي صفحات متن برابر با يك سانتيفاصله سطرها  بندي :گذاري و حاشيهفاصله●

متر است. سانتي 0/0متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر سانتي 0/0سمت راست و باال برابر با 

اي تنظيم شود كه اين فاصله حفظ گردد. در صورتي كه در برخي موارد اشكال و تصاوير نيز به گونه
                                                                 

باشند( استفاده هاي دانشگاه  نيز موجود ميشود كه از منابع ذيل )كه در كتابخانهنگارش، توصيه ميهاي سندآوري و آئين. در ارتباط با شيوه1 

 شود: 

( 1030شگاه تهران، هاي علمي، چاپ اول )تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانهاي استناد در نگارشعباس حري و اعظم شاهبداغي ، شيوه _

. 

 ( .1073نگارش، چاپ چهارم )تهران : مركز نشر دانشگاهي، احمد سميعي )گيالني(، آيين _
 ( .1070مركز نشر دانشگاهي ، شيوه نامة مركز نشر دانشگاهي، چاپ ششم )تهران، مركز نشر دانشگاهي،  _

ن نامه ها  ، ترجمه مهراندخت نظام شهيدي ،چاپ اول ، كارول اسليد ، سبك و شيوه ، مقاله هاي تحقيقي ،گزارش ها و پايا-

 1033تهران ، انتشارات آگه ، 

،  "سمت "غالمحسين غالمحسين زاده ،نگارش و ويرايش ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها -

1070  

 1384، غالمرضا خاكي ،شيوه نامه تدوين طرح و نقد تحقيق ،تهران ، بازتاب  -
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از فضاي داخل حاشيه باشد، با كوچك كردن آنها و يا در موارد  ها بزرگترها يا جدولاندازة شكل

 گردد. )به صورت تا خورده( حاشيه رعايت مي 0Aخاص ، با استفاده از كاغذ 

حروف ابجد نامه )به جز صفحة عنوان( تا مقدمه با استفاده از از اولين صفحه پايان شماره گذاري :●

شود. شماره  گذارياعداد شمارهاز مقدمه تا آخرين صفحه با  ( و يكم، دوم و ...و يا اعداد ترتيبي )

متر سانتي 0/1گيرد و فاصلة آن از لبة پايين صفحه در حدود صفحه در پايين و وسط صفحه قرار مي

 باشد. مي

در صورت تمايل گروه و دانشجو پرينت رساله به صورت دورو بالمانع است )بجز  پرينت رساله:●

 كز مدارك علمي ايران( نسخه ارسالي به مر

ها بايد با كيفيت ها( و جدولها )تصويرها، نمودارها، منحنيتمامي شكل ها:ها و شكلجدول●

وير، ااي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد. تصمناسب تهيه شوند، به گونه

ها به طور مستقل از ابتدا تا و جدولها شوند. تمامي شكلها با لفظ شكل ناميده مينمودارها و منحني

گردد. ها ذكر ميها در زير آنها در باالي آنها و عنوان شكلگذاري شوند. عنوان جدولانتها شماره

 شود. مرجع مورد استفاده نيز در كنار عنوان معرفي مي

در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد ، آن  نويس :پانويس و پي●

ه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه يتوان به صورت پانويس در همان صفحه اراتوضيح را مي

شود، مشخص شده و در اي كه به صورت كوچك در باال و سمت چپ آن چاپ ميتوسط شماره

شود. مطالب پانويس نبايد از سه سطر بيشتر شود و چنانچه يه ميپانويس توضيح مربوط به آن ارا

هاي غيرفارسي نيز در متن نويس در پايان فصل انتقال يابد. نامبيش از سه خط باشد بايد به بخش پي

. بهتر است قلم مورد استفاده  1گردده مييبه زبان فارسي نگاشته شده و معادل التين آن در پانويس ارا

 لم متن اصلي متفاوت باشد. در پانويس با ق

ها و شود )غير از جدولدر مورد اعداد صحيحي كه در داخل متن نوشته مي ذكر اعداد در متن :●

شود مثل پنج، هفت و ..... و هر گاه باشد آن عدد با حروف نوشته مي 13ها( هر گاه كمتر از شكل

 .  02و  13ثل شود مباشد به صورت عدد نوشته مي 13عدد مربوطه بزرگتر از 

و چنانچه بيان عدد به  7/12شود مثل براي مشخص كردن اعداد اعشاري از عالمت )/( استفاده مي

 %30شود مثل صورت درصد مورد نياز باشد از عالمت )%( استفاده مي

                                                                 

 شود :  در اين ارتباط استفاده از كتاب زير توصيه مي. 1 

 1031انتشارات فرهنگ معاصر ،  هاي خاص ، چاپ اول ، تهران :فريبرز مجيدي، فرهنگ تلفظ نام 
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  STالمللي متريك نامه، سيستم بينسيستم واحدهاي مورد استفاده در پايان سيستم واحدها:●

 صورتي كه استفاده از واحدهاي ديگر الزم باشد، معادل متريك آن در پرانتز درج گردد.  باشد. درمي

براي  صحافي نشدهتعداد چهار نسخه به صورت  برگزاري جلسه قضاوت:قبل از ها تعداد نسخه ●

 شود . برگزاري جلسه قضاوت به دفتر گروه تحويل مي

مطابق مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي مورخ : نامه و مقاله مربوطه موضوع تنظيم شده پايان ●

نامه دوره كارشناسي نامه به نمره پاياننمره بابت ارايه مقاله مستخرج از پايان 0مقرر گرديد  14/10/21

خواهد  13هاي تحصيلي دوره كارشناسي ارشد از نامهپاياننمره ارشد اختصاص يابد به اين ترتيب 

جلسه قضاوت اصل مقاله چاپ شده در پس از تاريخ  ماه چهاربود و دانشجوياني كه حداكثر تا 

نمره به نمره  0ارايه نمايند مطابق جدول ذيل تا را چاپ قطعي براي نشريات و يا مجوز پذيرش 

 يابد. نامه آنها افزايش ميپايان

 ازـامتي نوع نشريه

 در هر مورد

 جمع امتياز

 نمره0 حداكثر نمره  0    مصوبپژوهشي  ـنشريات علمي 

  نمره 1حداكثر   ترويجي مصوب ـنشريات علمي 

 حداكثر

 نمره 0/1

 ـ مروري و يا علمي ـ پژوهشي، علمي ـ ساير نشريات داراي هيأت تحريريه معتبر كه درجه علمي

 ترويجي مصوب را ندارند. 

 نمره 0/3حداكثر

داراي هيأت داوران هاي تخصصي داخلي و خارجي چاپ كامل مقاله در مجموعه مقاالت همايش

 )چاپ چكيده مقاله، پوستر و يا سخنراني در همايش امتياز ندارد.(معتبر 

 نمره 0/3حداكثر

  به ساير موارد امتيازي تعلق نخواهد گرفت . 

 دانشجو و دانشگاه هنر ارايه شود. ،نام استاد راهنمانامه، با ذكر مستخرج از پايانمقاالت بايد  ـ 

شده باشد امتيازي ارائه، چاپ يا مجوز چاپ صادر  ،نامهقبل از تصويب موضوع پايانبه مقاالتي كه ـ 

 گيرد. تعلق نمي

-ضرورت دارد مستندات تأييد مقاله و اصل آن به همراه صورتجلسه قضاوت براي طي مراحل فارغ ـ

 التحصيلي دانشجو ضميمه گردد. 

زامي است و مصوبه قبلي شوراي تحصيالت بعد ال و 32اجراي اين مصوبه براي دانشجويان ورودي ـ 

 گردد. تكميلي در اين خصوص لغو مي

 باشد. مي شوراي تحصيالت تكميليـ  تشخيص و تطبيق نمره مقاله با اين مصوبه و تأييد آن به عهده 
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فرصت دارد كه اشكاالت جزيي مطرح شده  ماه 0حداكثر پس از برگزاري جلسه قضاوت، دانشجو  ●

به گروه نامه خود را صحافي شده داوران را زيرنظر استاد راهنما برطرف و پايان از طرف هيأت

نامه با در صورتي كه پايان در غير اينصورت دانشجو با مشكل جريمه مواجه خواهد شد. تحويل نمايد

اشكاالت عمده همراه باشد الزم است دانشجو زير نظر استاد راهنما اقدام به تصحيح نمايد. )طبيعي 

ست چنانچه دانشجو فرصت قانوني براي ادامة تحصيل نداشته باشد بايد ابتدا مشكل سنوات ا

 تحصيلي خود را پيگيري و حل نمايد.( 

انجام پس از برگزاري جلسه قضاوت و  :پس از برگزاري جلسه قضاوت هاتعداد نسخه●

شود. پس از ام مياصالحات الزم مطابق نظر اعضاء جلسه و استاد راهنما، نسبت به صحافي اقد

نامه توسط دانشجو مستقيماً به استاد راهنما و يك جلد  به كتابخانه دانشكده صحافي يك جلد پايان

نامه نيز در آخرين مرحله به همراه اوراق تسويه حساب به دفتر دو جلد پايانشود. مربوطه تحويل مي

 شوده مركزي تحويل مينامه به كتابخانكامل پايان CDسه عدد گردد. گروه تحويل مي
 نامه به كتابخانه دانشكده ندارند. عصر نيازي به تحويل يك جلد پاياندانشجويان پرديس ولي تذكر:

متر با روكش چرم مصنوعي )گالينگور( و با سانتي 0تا  0جنس جلد از مقوا با ضخامت  نوع جلد :●

-ر اساس اطالعات صفحه عنوان ميكوب و عيناً باي و مطالب روي جلد به صورت نقرهرنگ سورمه

نامه نامه ، نام نويسنده و تاريخ به ماه و سال نيز در قسمت عطف پايانباشد. آرم دانشگاه، عنوان پايان

 متر بزرگتر از قطع كاغذ است. شود. قطع جلد نيم سانتينقره كوب مي

وهشگاه اطالعات مدارك علمي نامه / رساله در روي پايگاه پژاطالع از نحوه درج نمايه پايانجهت  ●

توانيد به نماينده مستقر در مي http://thesis.irandoc.ac.irايران عالوه بر مراجعه به سايت 

كتابخانه مركزي راهنماي آن را نيز دريافت نموده و سپس نسبت به درج نمايه و دريافت كد رهگيري 

 اقدام نماييد. 
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 (01تيتر )وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

 
 ( 01)ياقوت  دانشكده ................................

 

 (01)ياقوت نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد پايان
 (01)ياقوت  رشته .............................

 (01)هما عنوان

 (01ياقوت ..........................)
 (01استاد راهنما )هما 

 (01.................... )ياقوت ................

  (01)هما  (وجود)در صورت  عملي عنوان بخش

 (01ياقوت ) ..................................
 (01)هما  (وجود)در صورت  استاد راهنماي بخش عملي

 (01.............................. )ياقوت ....

  (01)هما  (وجود)در صورت  استاد مشاور 

 (01)ياقوت  ........................................

 (01)هما  نگارش و تحقيق

 (01........................................ )ياقوت 

 (01)ياقوت  ................ ماه و سال
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