موسسه آموزش عالی ناصر خسرو
بسمه تعالی
دستور العمل نگارش و تدوین پایان نامه تحصیالت تکمیلی (مقطع کارشناسی ارشد)
به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه ی ارائه پایان نامه ها ،دستور العمل واحد و یکسانی تهیه و تنظیم گردیده که دانشجویان
رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد در هنگام پایان نامه ملزم به رعایت این نکات می باشند.
 -1کلیه مطالب در برنامه  wordتایپ شود و بر روی کاغذ  A4به صورت یک رو تا اخر صفحه چکیده و
متن پشت و رو چاپ شود.
 -2شماره صفحات از ابتدا تا چکیده به صورت (الف ،ب ،پ )...،و بعد از چکیده به صورت ( )...،1،2،3درج
گردد که باید یک سانتی متر باالتر از پایین صفحه و وسط باشد.
 -3فونت متن فارسی با قلم بی لوتوس نازک  (b lotus) 14و تیترهای اصلی (دو شماره ای) با قلم یاقوت
 16و تیترهای کوچکتر (سه شماره ای) با قلم بی لوتوس  (Bold b lotus) 14تایپ شود .
 -4فونت انگلیس با قلم  Time new Roman 12و تیتر اصلی با قلم Bold Time new Roman 12
باشد.
 -5فونت پاورقی فارسی با قلم بی لوتوس نازک  10و پاورقی انگلیسی با قلم  Time new Roman 8درج
گردد.
 -6تعداد سطرها  22خط در صفحه و فاصله بین خطوط  1.5سانتی متر باشد.
 -7فاصله حاشیه ها  :حاشیه از سمت چپ و راست صفحات هرکدام  3سانتی متر ،حاشیه باالی صفحات 3.5
سانتی متر ،حاشیه پایین صفحات  3سانتی متر باشد.
 -8چکیده مطالب حداکثر  250کلمه و در یک صفحه باشد .الزم به ذکر است که واژه های کلیدی (حداکثر
5کلمه) در چکیده وجود داشته باشد.
1

 -9جلد پایان نامه از نوع گالینگور طبق جدول رنگ صفحه  11انتخاب گردد و موارد پشت و رو جلد به
صورت زرکوب چاپ شوند.
 -10فونت مرجع انگلیسی با قلم  Time new Roman 12و مراجع فارسی با بی لوتوس نازک  12و ترتیب
آن مطابق فرم پیوست باشد.

پایان نامه شامل بخش های زیر است (رعایت ترتیب الزامی است)
 سفید (اولین برگ)
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 نمونه طرح روی جلد (سومین برگ مطابق نمونه در پیوست ) 1
 تصویب نامه پایان نامه با امضا اساتید راهنما ،مشاور ،داور و نماینده تحصیالت تکمیلی موسسه
(چهارمین برگ ،در پیوست)2
 سپاس و قدردانی (پنجمین برگ ،اختیاری ،مطابق نمونه در صفحات پیش رو)
 واگذاری حقوق (ششمین برگ ،مطابق نمونه درپیوست)3
 تعهد به قانون ( Copyrightهفتمین برگ ،مطابق نمونه در پیوست)4.
 تقدیم (هشتمین برگ ،اختیاری ،حداکثر یک صفحه ،مطابق نمونه در صفحات پیش رو)
 فهرست مطالب (دهمین بخش ،حداکثر در  5فصل آورده شود) فهرست تصویرها ،فهرست جدول
ها ،فهرست نمودارها ،فهرست نقشه ها (در صورت نیاز)
 چکیده (حداکثر  250کلمه و دریک صفحه ،در پایان آن حتما از کلمه کلیدی استفاده شود).
 متن اصلی پایان نامه (پیشنهاد می شود که تعداد صفحات پایان نامه بیش از صفحه نباشد) شامل :
 oمقدمه (حداکثر سه صفحه)
 oفصل اول (کلیات) شامل :
 بیان مساله ضرورت و اهمیت پژوهش اهداف2

 فرضیات پژوهش (اصلی و فرعی) تعریف واژه ها و متغیرها (نظری و عملیاتی) oفصل دوم (مروری بر ادبیات تحقیق) شامل :
 مروری بر ادبیات تحقیق oفصل سوم شامل (متدولوژی /روش انجام تحقیق) شامل:
 روش و طرح تحقیقاتی جامعه آماری نمونه و روش اندازه گیری روش محاسبه حجم نمونه ابزارهای گردآوری روش گردآوری داده ها روش تجزیه و تحلیل oفصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده)
 آمار توصیفی/تحلیلی oفصل پنجم شامل (بحث و نتیجه گیری)
 بحث در یافته ها محدودیت های تحقیق پیشنهادهای تحقیق oفصل ششم شامل (منابع)
 منابع فارسی منابع انگلیسی پیوست ها چکیده به زبان انگلیسی نمونه طرح پشت جلد ( پیوست)53

 -سفید (آخرین برگ)

الف) اطالعات کلی
 در پایان نامه واژه ها و اسامی انگلیسی به صورت فارسی در متن درج شوند ،کلمه انگلیسی در اولین حضور در متن
به صورت زیرنویس بیان شوند (سربرگ  Referencesبخش  footnotesبرنامه )word
 شماره گذاری صفحات ،با اعداد ( )...،1،2،3شماره گذاری شوند ،شماره ها از ابتدا هر فصل ،بدون درج شماره در
صفحه اول هر فصل درج شوند ،باید توجه داشت که صفحه اول از شماره گذاری محسوب می شود.
 برای تیتر هر فصل ،یک پاراگراف خالی(فاصله) باشد ،بعد شماره فصل ذکر شود.
 در شماره گذاری عنوان ها (تیترها) ،به صورت نمونه ،4-3-1 ،یعنی قسمت چهارم از زیر بخش سوم از فصل اول،
شماره گذاری شود.
منظور از عنوان اصلی ،تیترهای اصلی فصل که با دو شماره به طور نمونه( 3-1 ،شماره فصل و شماره قسمت
مورد نظر) و منظور از عنوان فرعی ،زیر تیترهای اصلی فصل که با سه شماره یا بیشتر به طور نمونه( 2-3-1 ،شماره
فصل ،شماره بخش و شماره قسمت مورد نظر نظر) بیان می شوند ،می باشد.
 در مورد شماره گذاری جدول ها ،تصویرها و نمودارها ،جدول ها ،به طور باالنویس و تصویرها ،به طور پایین
نویس و به صورت نمونه ،3-1 ،یعنی جدول (تصویر) سوم از فصل اول ،شماره گذاری شود.
تمامی جداول و نمودارها به صورت رایانه ای (کامپیوتری) باشد.
بعد از شماره گذاری تیترها ،جدول ها ،تصویرها و نمودارها یک فاصله (اینتر) زده شود ،بعد مطلب مورد نظر ذکر
شود.
عناوین جدول ها و تصویرها در باالی جدول بدین ترتیب بیان شود:
تمامی جداول و نمودارها بهصورت رایانه ای (کامپیوتری) باشند.
بعد از شماره گذاری تیترها،جدول ها،تصویرها و نمودارها یک فاصله(اینتر) زده شود،بعد مطلب مورد نظر ذکر
شود.
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عناوین در باالی جدولها (تصویرها) به ترتیبی بیان شود؛ در صورتی که کمتر از یک خط باشند بهصورت مرکزی
و در صورتی که بیش از یک خط باشند؛ بهصورت  justifyذکر شوندو اشاره به منبع آنها در صورتی که برای
نگارنده نیست؛ الزامیست و همچنین شماره جداول و تصاویر به صورت جداگانه نوشته شود.
مطالب جداول و عناوین محور تصویرها ،حتیاالمکان فارسی باشند.
برای اشاره به جدولها (تصویرها) ،بهتر است از عبارات" تصویر زیر "یا "تصویر باال " استفاده نشود و از شماره
مندرج شده برای هر جدول یا تصویر استفاده شود.
 برای ارجاع خواننده به کتابنامه (منابع) که درپایاننامه خود به آن استناد میکنید،میتوانید به دوتصویر عمل کنید:
 oنام نویسندهای را که به مطلب او استناد می کنید،ضمن متن بیاوریدوجلوی نام،سال انتشار مقاله یا کتاب رادر پرانتز
ذکرکنید.
o

پس از بیان مطلب مورد استناد ،نام نویسنده وسال انتشار کتاب یا مقاله رادرپرانتز ذکرکنید.توجه کنید که در این مورد

خاص باید بین نام نویسنده وسال انتشار کتاب یا مقاله عالمت ویرگول قراردهید .مانند (رفیعی)1386 ،
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** در تمام موارد بیان شده و در کل پایان نامه به (و  ، .؛) باید بالفاصله بعد از کلمه قرار گیرند ولی کلمه بعدی بعد از
یک فاصله یا )،(spaceقرار میگیرد.
ج.چکیده زبان انگلیسی
در آخر پایاننامه ،چکیده به زبان انگلیسی آورده شود (حداکثر  250کلمه ،در یک صفحه و حداکثر شش کلمه کلیدی) تا
راهنمایی برای غیر فارسی زبانان باشد .فونت قلم باید با قلم تیتر  Times new Roman 14و فونت قلم متن
 Times new Roman 12باشد.
د.پیوستها
برای پیوستها وضمایمی مانند :جدولها ،نمودارها ،تصویرها و نقشهها باید فهرست تهیه شود.
ها.طرح انگلیسی پشت جلد
برای صفحه پشت جلد ،عبارتهایSupervisor :برای استاد راهنما و Advisorبرای استاد مشاورپیشنهاد میگردد.
تعیین رنگ جلد پایاننامههای رشتههای مختلف:
رنگ جلد پایاننامه

رشته تحصیلی

سرمه ای

حسابرسی و حسابداری

زرشکی

مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها)

سبز

ارتباط تصویری و پژوهش هنر

مشکی

روانشناسی بالینی

ضمنا طرح رو و پشت جلد نیز باید زرکوب شود.
یادآوری مهم :
دانشجویان باید پایاننامه خود را بهصورت دو فایل text .docوtext.pdfدر لوح فشرده (  ،) CDضبط کنند و یک
نسخه از آن را به کتابخانه موسسه تحویل دهند.
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نمونه صفحه تقدیم

بعنوان مثال:
تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم که در دوران زندگی همواره با روشنای ذاتیشان کوره راه زندگیم را روشن ساختند هرگز
بر این باور نیستم که بتوانم حتی بخشی از زحمات آن بزرگواران را جبران نمایم فقط بر آن امیدم که بتوانم
بدینوسیله سپاسی هرچند ناچیز نسبت به زحمات آن بزرگواران ابراز داشته باشم.
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نمونه صفحه تقدیرو سپاسگزاری

بعنوان مثال:
خداوند را سپاس میگویم که به من فرصت داد تا عمر خود را در راه تحصیل علم ودانش سپری کنم ،و
همواره استادانی دلسوز و فرزانه بر سر راهم قرار داد تا در این راه دراز وبی پایان علم جویی ،راهنمای راهم
و تسکین آتش سیری ناپذیرم باشند .به امید آنکه به یاد خورشید تابان راهم ،شمع کوچکی بر سر راه تشنگان
دیگرباشم.

با سپاس از
راهنمای فرزانه ،مشوق راه علم
استاد/اساتید ارجمند :
جناب آقا /سرکارخانم دکتر........................
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نمونه صفحه فهرست مطالب

فهرست مطالب
صفحه

عنوان

مقدمه ..............................................................................................................................................
فصل اول :
 1-1عنوان فرعی اول .................................................................................................. ..................
 2-1عنوان فرعی دوم .................................................................................................. ...................
فصل دوم
 1-2عنوان فرعی اول .....................................................................................................................
 2-2عنوان فرعی اول .....................................................................................................................
تا فصل پنجم به همین ترتیب
منابع و ماخذ
فهرست منابع فارسی ......................................................................................................................
فهرست منابع غیر فارسی ................................................................................................................
پی وست ها ......................................................................................................................................
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چکیده انگلیسی ..............................................................................................................................

فهرست جدولها
عنوان صفحه
(نام جداول ذکرشود)
جدول .....................................................................................................................................:1-1
جدول ................................................................................................................................... :2-1
جدول ................................................................................................................................... :1-2
جدول ................................................................................................................................... :2-2
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نام نمودارها ذکرشود
نمودار................................................................................................................................... :1-1
نمودار.....................................................................................................................................:1-2
فهرست تصویرها
عنوان صفحه
نام تصویرها ذکر شود
تصویر......................................................................................................................................... :1-1
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تصویر:1-2

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

فهرست نقشهها
عنوان صفحه
عنوان نقشهها ذکر شود
نقشه...........................................................................................................................................:1-1
نقشه............................................................................................................................................:1-2
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پیوست 1
طرح روی جلد پایان نامه(رشته هنر)

آرم دانشگاه (ترجیحاًدرابعاد 2/ 5در  3سانتیمتر)
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مؤسسـه آموزش عالی ناصرخسرو

عنوان پایاننامه
................................................................................................

پروژه عملی (گروه هنر)
.........................................................

پایاننامه کارشناسیارشد رشته.....
گرایش......

نام دانشجو
....................

استاد راهنما
.................

استاد مشاور
...............

سال تحصیلی (تاریخ دفاع پایاننامه برحسب ماه مربوط نوشته شود.به عنوان مثال :شهریور )95
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طرح روی جلد پایان نامه(سایر رشته ها)

آرم دانشگاه (ترجیحاًدرابعاد 2/ 5در  3سانتیمتر)
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مؤسسـه آموزش عالی ناصرخسرو
عنوان پایاننامه
................................................................................................
پایاننامه کارشناسیارشد رشته.....
گرایش......
نام دانشجو
....................
استاد راهنما
.................
استاد مشاور
...............
سال تحصیلی (تاریخ دفاع پایاننامه برحسب ماه مربوط نوشته شود.به عنوان مثال :شهریور )95
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پیوست 2

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مؤسسـه آموزش عالی ناصرخسرو
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته..........گرایش..............
تحت عنوان:
عنوان پایان نامه
در تاریخ

 ،توسط کمیته تخصصی داوران مورد بررسی و

پایان نامه دانشجو،

تصویب نهایی قرار گرفت.
 -1استاد راهنما :دکتر

امضاء

 -2استاد مشاور :دکتر

امضاء

-3استاد داور :دکتر

امضاء

 -4نماینده تحصیالت تکمیلی آقای /خانم

امضاء
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پیوست 3

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایاننامه متعلق به مؤسسـه آموزش عالی ناصرخسرو
میباشد.
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پیوست4
به نام خدا
نام ونام خانوادگی:
عنوان پایاننامه:
استاد/اساتید راهنما:

اینجانب

تهیه کننده پایاننامه کارشناسی ارشد حاضر خود را ملزم به حفظ امانتداری و

قدردانی از زحمات سایر محققین و نویسندگان بنا بر قانون  Copyrightمیدانم .بدین وسیله اعالم مینمایم
که مسئولیت کلیه مطالب درج شده با اینجانب میباشد و در صورت استفاده ازتصاویر؛ جداول ،و مطالب
سایر منابع ،بالفاصله مرجع آن ذکر شده و سایر مطالب از کار تحقیقاتی اینجانب استخراج گشته است و
امانتداری را به صورت کامل رعایت نمودهام .در صورتی که خالف این مطلب ثابت شود ،مسئولیت کلیه
عواقب قانونی با شخص اینجانب میباشد.

نام ونامخانوادگی دانشجو:

امضاء وتاریخ:
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نمونه طرح پشت جلد

Ministry of Science, Research and Technology

.........

........
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5پیوست

