باسمه تعالی

راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه دکتری برای دانشکده علوم انسانی
با توجه به اهمیت یکسان بودن تدوین پایان نامه های تحصییت تکمییی و بیه مظویوآ نایظای و نییاه
دانشجویان با نحوه نگاآش،ضروآی است دانشجویان نکا زیر آا هظگام تظویم پایان نامه آعایت کظظد.
الف – ترتیب و موارد صفحات

 -1اولین صفحه  :سفید
 -2دومین صفحه  :بسم ا...الرحمن الرحیم (دآ وسط صفحه)
 -3سومین صفحه :تعهد نامه اصالت پایان نامه،مطابق نمونه
 -4چهاآمین صفحه  :صفحه مظشوآ اختق پژوهش (الزاما با فونت نستعییق)
 -5پظجمین صفحه :مطابق آوی جید (توجه :آوی جید نیز مشابه این فرم است)
 -6اشمین صفحه :سپاسگزاآی
 -7هفتمین صفحه :تقدیم اثر
 -8فهرست :به ترتیب فهرست مطالب،اکل ها و جدول ها (نواتن "عظوان"و "صیفحه"دآ تمیام
صفحا الزام است) مطابق نمونه
فهرست مطالب بایست اامل فصل ها،بخش ها و قسمت ها بااد.
تصویرها،نموداآها و مظح ها با لفظ اکل اآئه م اوند.همچظین تمام اکل هیا و جیدول هیا
باید با کیفیت مظاسب تهیه اوند.
 -9مخفف ها یا کوتاه نوات ها
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چکیده

چکیده اامل :بیان مسئیه،هدف تحقیق و نتایج به دست نمده به طوآ مختصر م بااید و بایید
حداقل211کیمه و حداکثریک صفحه(همراه با واژه های کیییدی)و بیدون رکرفرمیول ،ایکل و
مظابع بااد.
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پیشگفتاآ(مقدمه) :دآ این قسمت به معرف پایان نامه و مختصری دآ موآد محتوای فصیول

پرداخته م اود (اختیاآی)
-12

متن اصی پایان نامه ،تعیین تعداد فصل ها و محتوای ننها برعهده یروه نموزا است.
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محتوای فصول پایان نامه ( محتوای پایان نامه م تواند بصوآ زیر تظویم اود ).
فصل اول)کلیات تحقیق
مقدمه ،ضروآ تحقیق  ،بیان مسئیه ،اهداف ،فرضیا و سؤاال تحقیق ،موقعیت مظطقه میوآد
مطالعه اامل موقعیت آیاض  ،نسب  ،سیاس (بیرای آایته جارافیا)مراحیل تحقییق ،عظیوان
آوش تحقیق ،آوش جمع نوآی اطتعا  ،آوش تجزییه و تحیییل  ،محیدودیت هیای احتمیال
تحقیق ،تعاآیف واژه های اصی تحقیق
فصل دوم) مروری بر ادبیات تحقیق " پیشینه تحقیق"
 اامل اهم مباحث نوری پیرامون موضوع تحقیق که دآ یک تا چظد بخش جدایانه به نقل قیول از مظیابعمعتبر توسط محقق یردنوآی ،دسته بظدی ،تظویم و نگاآش م یابد .دآ این بخش ابتیدا بیه برآسی مظیابع
خاآج بر حسب سال از قدیم به جدید پرداخته م اود .اسام خاآج بصوآ فاآس دآ متن نواته اده
مثال :جونز( ......) 14، 1999سپس معادل التین نن زیرنویس التین م اود .بعد از پیشیظه خاآج  ،پیشیظه
داخی نوآده م اود که دآ ایظجا هم برحسب سال انتشاآ از قدیم به جدید برآس م اود.
فصل سوم) اندیشه های نظری تحقیق" داده ها و روش ها"
دآ ابتدا به معرف داده های موآد استفاده دآ تحقیق پرداخته م اود اامل  :معرف آوش نمونه برداآی یا
برآس جامعه موآد نور یا آوش مطالعه موآدی) (Case Studyچگونگ تعیین اندازه نمونه موآد مطالعیه
با استفاده از فرمول های نماآی و ،...و سپس به بیان آوش تحقیق معرف آوش ها و ابزاآ یردنوآی اطتعیا
کم و کیف  ،معرف الگوها یا مدل موآد استفاده برای تحییل مسئیه  ،معرف جزئیا آوش هیای تجزییه و
تحییل اطتعا  ،آوش سظجش اع تباآ و پایان تحقیق کمی و ییا صیحت و تعمییم پیتیری تحقییق کیفی ،
پرداخته م اود.
فصل چهارم) یافته های پژوهش
چزئیا مراحل پیاده سازی آوش تحقیق برای حل مسئیه
فصل پنجم) جمع بندی و نتیجه گیری
جمع بظدی ،نتیجه ییری ،نزمون فرضیا و پاسخگوی به سواال تحقیق و همچظین موضوعا پیشیظهادی
برای تحقیقا نت
 -13پیوست ها (دآصوآ وجود)
 -14پ نوات ها( :دآصوآ وجود)
 -15واه نامه ( :اختیاآی)
 -16مظابع و مآخت
 -17چکیده انگییس
 -18صفحه ماقبل نخر (توجه  :پشت جید نیز مطابق این صفحه است ،پیوست اماآه )6
 -19نخرین صفحه :صفحه سفید
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توجه  :در تدوین و تایپ صفحات پایان نامه از هیچگونه کادر تزئینی و تذهیب استفاده نگردد.
نحوه تنظیم مطالب
اهم نکات که م بایست دآ موآد ابعاد کاغت پایان نامه ،نحوه تظویم و کادآبظدی بیرای انعکیام مطالیب دآ
آوی کاغت آعایت یردد عباآتظد از:
از کاغت مرغوب و دآ قطع  A4به متووآ نگاآش پایان نامه استفاده اود .دآ مواآدی که نیاز به کاغت دآ قطع
بزآیتر است ،ضمن استفاده از اندازه های استانداآد آده  Aبه هظگام ضمیمه نموده کاغت مربوطه ،بیه انیدازه
 A4تا اده و حتماً داخل صحاف قراآ داده اود.
دآ تحریر متن ،معادال آیاض  ،جدول ها و نموداآها از کامپیوتر و نیرم افزاآهیای فاآسی موجیود اسیتفاده
یردد.
فرمول ها و معادال آیاض باید اماآه یتاآی اوند.اندازه حروف به هظگام استفاده از نرم افزاآ کامپیوتری  ،با فونیت  Lotus31بیوده و دآ تمیام میتن یکسیان
بااد.
 تاحد امکان از عکس و تصویر برای انعکام مطالب استفاده نشده و از اماتیک های یویا بهره یرفته اود.دآ صوآتیکه تصویری بصوآ کپ دآ پایان نامه اآائه اود ،بدیه است باید کامتً واضی بیوده و از کیفییت
خوب برخوآداآ بااد.
 حواا باال و پایین کاغت به ترتیب  1/5و  2/5سانت متر و از آاست و چپ نیز بیه ترتییب  1/5و 2/5سانت متر بااظد .صفحا بصوآ  22-22سطری تایپ اوند.
 جمت متن حت االمکان کوتاه و مطابق قواعد دستوآ زبان فاآسی و بصورت مجهول و سوم شخصنواته اده بااد.
 از نگاآش کیما التین دآ متن پروژه ،آوی ااکال و جدول ها اکیداً خودداآی اود.معادل التین پس از مشخص ادن به وسییه اماآه ای که باالی معادل فاآس نن کیمه تایپ می ایود ،دآ
زیرنویس پایین صفحه با اماآه عدد فاآس نوآده اود .دآ هر صفحه  ،اماآه های زیرنیویس دآ زییر نییم
خط دآ سمت چپ کاغت ،از یک نغاز و به ترتیب افزایش م یابظد .سایر کیمیا انگییسی نییز دآ سیطوآ
بعدی ،ب ه همین ترتیب دآج م اوند .ایر پیدا کردن معادل فاآس برای کیمه ای خیا میثتً ییک مقالیه
التین بسیاآ مشکل بود ،م توان تیفظ التین کیمه آا با حروف فاآس نواته و دآ زیرنویس اصل کیمه التین
آا نوات.
 اماآه یتاآی صفحا به دو نوع مجزا صوآ م پتیرد .دسته اول صفحا پایان نامه ،از صفحه فهرست،تا انتهای صفحا لیست عتئم و اختصاآا با حروف الفبا ،و به صیوآ متیوال همچیون الیف ،ب ، ،و
غیره ،دسته دوم صفحا  ،از صفحه متن اصی تا انتهای پایان نامه به صوآ عددی اماآه یتاآی م اوند.
آوی صفحه اول هر تقسیم اصی از پایان نامه ،مانظد صفحه چکیده ،صفحه اول فهرست ،صفحه اول هر فصل
و غیره اماآه صفحه نواته نم اود ول اماآه نن به حساب م نید .اماآه هر صفحه با  1/5برابر فاصییه
بین سطرها از پایین کاغت دآ وسط سطر به فاآس ساده نواته اود.
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 دآ نگاآش متن اصی  ،عظاوین اصی و فرع دآ ابتدای سطر با اماآه بظدی دو عددی نواته اود .قبیل ازاروع هر عظوان اصی دو سطر ،و قبل از اروع هر عظوان فرع یک سطر خال مظووآ اود.
 بین معادال و نواته ها یک سطر خال نوآده م اود .اماآه معادله دآ سمت آاسیت خیط  ،و ایماآهجدول ها دآ باال و اماآه اکل ها دآ پایین بصوآ  XX-YYنواته م اود  XXایماآه فصیل و YY
اماآه معادله (جدول ،اکل ،نقشه ،نموداآ) م بااد .دآ صوآتیکه سطر معادله داآای جای کیاف نبااید ،از
سطر بعدی استفاده م اود.
 مظحظ ها ،جدول ها ،تصاویر و یا ااکال دآون کادآ بسته قراآ یرفته ،طرف باالی ننها م بایست به طرفباالی کاغت قراآ داده اود .هر یک از مظحظ ها ،جدول ها تصاویر و ااکال داآای اماآه بیوده و دآمیتن بیه
ننها اااآه اود .زیرنویس اکل دآ قسمت زیرین کادآ دآج م اود .توضیی ایکل دآ سیمت چیپ بعید از
اماآه تایپ م اود و بصوآ وسط چین تظویم اود .تدابیر مشابه نیز برای باالنویس جدول آعایت اود.
هر یک از مظح ها ،جدول ها ،تصاویر و یا ااکال دآ ط متن پایان نامه داآای اماآه ای مستقل از یکدیگر
بوده و بصوآ متوال تا انتهای هر فصل افزایش م یابد .دآ کییه مظحظ ها و نموداآها ،هریک از محوآهای
مختصا معرف اده و واحد مربوطه نیز دآ کظاآ محوآ مختصا دآج اود .این موضوع دآ میوآد سیطرها و
ستون های جدول ها نیز صادق م بااد .به مظووآ افزایش کیفیت و دقت نموداآها ،توصییه می ایود کیه
یک از نرم افزاآهای متداول کامپیوتری مانظد  EXCELLو غیره دآ آسم نموداآها موآد استفاده قراآ ییرد.
 الزم است کییه محاسبا مظحصراً دآ سیستم نحاد بین المیی  SIانجام اود .دآ مواآد استثظای کیه بیهعیت محدودیت مظابع موجود استفاده از سیستم های دیگر نحاد اجتظاب پتیر به نور م آسد ،ضروآی است
که نتایج نهای هر قسمت از محاسبا آا عتوه بر سیستم نحاد مربوطه ،پس از تبدیل واحد دآ سیسیتم SI
نیز دآج نمود .ضمظاً به این موضوع نیز حتماً توجه اود که دآ مقابل تک تک نتایج محاسبا  ،واحد مربوطه
باید رکر اود.
 ترتیب ساختاآی اآائه مطالب نوم و ترتیب دآ اآائه مطالب و یکسان سازی ایوه  ،عتوه بر افزایش مییزاندآک خوانظده ،سهولت دسترس و دآیافت ننرا میسر م سازد .لتا دآ ایین بخیش ،ضیمن بییان مشخصیا
هریک از قسمت ها،ترتیب اآائه ننها نیز رکر اده است.
 جلد پایان نامه :پایان نامه ،مطابق با نمونه طرح جید اآائه اده دآ پیوست ایین نئیین نامیه  ،زآکیوب وطبق آوال قبی یروه نموزا مجید یردد .عظوان پایان نامه با حروف بزآگ و سایر مطالب با حروف کوچک
دآج اود .دآ کظاآ ایرازه نیز صرفاً عظوان و نام تهیه کظظده پایان نامه و سال اختتام نن بیا حیروف کوچیک
زآکوب یردد.
 Ph.D.Thesisبرای دکترا M.A.Thesis ،برای کاآاظاس اآاد B.A ،برای کاآاظاسی  ،هظگیام رکیر
مشخصا استاد یا استادان آاهظما ،صرفاً دآجه عیم ایشان ،دکتریا مهظدم رکر ایده و سیپس نیام و نیام
خانوادی مربوطه دآج م یردد .از نواتن عظاوین دیگر مانظد :نقای ،جظاب ،استاد و غیره پرهییز ییردد .دآ
قسمت زمان اآائه ماه و سال دفاعیه پایان نامه قید اود .بعظوان مثال  :اسفظد 1393
 صفحه عنوان  :دآ این صفحه  ،مطالب آوی جید پایان نامه عیظاً تکراآ م اود.4

 صفحه قدردانی (اختیاآی) دآ این قسمت ،دآ یک صفحه مجزا نوآده م اود و نگاآنده مراتب قدآدانخود آا از ااخا و یا موسسات که دآ تدوین مطیب با فراهم نوآدن اطتعا  ،امکانا و ییا تییمین بودجیه
همکاآی نموده اند .ابراز م نماید.
 صفحه تقدیم (اختیاآی) دآ یک صفحه مستقل بعد از صفحه قدآدان  ،برحسب صتحدید نگاآنده به فرد،افراد یا موسسه ای تقدیم م یردد.
 فهرست (مطالب ،جدول ها ،ااکال و نموداآها) فهرست مطالب :صفحا فهرست بعد از صفحه تقدیم قراآم ییرند .کیمه "فهرست" دآ وسط و باالی کییه صفحا مربوطه تایپ ییردد .عظیاوین اصیی و فرعی دآ
سمت آاست و اماآه صفحه دآ حاایه چپ نواته اود .اماآه عظوان اصی با خط تییره از عظیوان مربوطیه
جدا م اود .اماآه عظاوین فرع حداکثر بصوآ  ZZ-YY-XXنواته م اود که  XXاماآه عظیوان
اصی و  YYیک از عظاوین فرع  XXو  ZZنیز یک از بخش های زیرین  YYم بااید .کیه البتیه دآ
فهرست نویس فقط تا عظوان فرع دوم (اصی  -فرع – زیرین) اماآه ییتاآی ایده و نوایته می ایود.
عظاوین اصی از مظته الیه سمت آاست هر سطر ،عتاوین فرع به اندازه چهاآ حرف داخیتر از عظوان اصیی
و عظاوین فرع تر به اندازه هشت حرف داخیتر از عظوان اصی نواته م اوند.
فهرست تصاویر و نموداآ :دآایظجا الزم اسیت به این نکته اااآه اود که تمام نقشه ها ،نموداآها ،عکس ها و
یراف ها چه دآ متن و چه دآ فهرست ،تحت عظوان شکل نوآده اود .بیه عظیوان مثیال :ایکل )5-1نقشیه
استان ییتن ،اکل  )4-3نموداآ سری زمان دمای ایستگاه  ، ...ایکل  )3-2تصیویری ازسیازندهای زمیین
اظاس مظطقه  ،آاهظمای تصاویر و ااکال نیز با دآج اماآه اکل و ارح نن و صفحه نن ،جدایانه دآج م
یردد.
فهرست جدول ها :آاهظمای جدول های پایان نامه نیز بصوآت که ارح داده اد و بصوآ جدایانیه بعید از
فهرست ااکال نوآده م اود .ترتیب که دآ ایظجا به جهت اآائه مطالب بیان یردیید بیه یونیه ایسیت کیه،
همواآه دآ فهرست نویس «تقدیم» حروف و « چکیده » اماآه « »1آا به خود اختصا م دهد.
 لیست عالئم و اختصارات (مخفف ها) :این قسمت که بعد از فهرست قراآ م ییرد ،لیسیت اسیت ازکییه عتئم و اختصاآات که دآ متن بکاآ آفته است .باید سع اود که دآ متن از عتئم اسیتانداآد اسیتفاده
اود .نحوه نگاآش لیست عتئم بدین ترتیب است که دآ چپ عتمت و دآ سمت آاست مفهیوم نن دآج می
یردد .ترتیب نگاآش عتئم مطابق با نوع عتمت بکاآ آفته ،متفاو م بااد .معموالً نخست حروف انگییس
سپس حرف یونان نواته م اوند.
الزم به رکر است که دآ کل متن پایان نامه برای نمایش هر پاآامتر فیزیک فقط باید از ییک نمیاد اسیتفاده
کرد .به عظوان مثال برای نمایش دما فقط از یک حرف مانظد  Tاستفاده اود.
 چکیده :چکیده پروژه حداقل دآ حجم معادل 211ال  251کیمه تهییه ایده و ایامل بییان مختصیرمسئیه موآد برآس  ،آوش تحقیق و مراحل بکاآ یرفته اده برای کسب و جمع نوآی اطتعا  ،نحوه تجزییه
و تحییل و نتیجه کی حاصیه م بااد .خوانظده با مطالعه چکیده بایید تشیخیص دهید کیه پیروژه موجیود
دآبرییرنده مطالب موآد عتقه وی م بااد یا خیر؟ تاآیخچه و سابقه موضوع دآ این قسیمت رکیر نشیده ،
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بیکه دآ مقدمه پروژه توضی داده م اود .چکیده دآ یک صفحه قراآ م ییرد .دآ باالی نن بیه فاصییه دو
سطر از حاایه باالی صفحه دآ میانه سطر عظوان پایان نامه نواته م اود .الزم اسیت دآ انتهیای چکییده،
کیما کییدی موآد استفاده دآ پایان نامه به تعداد  4-7واژه اضافه اود.
 مقدمه یا پیشگفتار م بایست اامل مواآد ریل بااد: -1بیان واض و کامل مسئیه موآد برآس و هدف مطالعه.
 -2بیان دالیل اهمیت موضوع و اآزایاب نن.
 -3بیان مختصر تاآیخچه کاآها و تحقیقا قبی انجام اده آوی موضوع و وضعیت فعی نن.
 -4معرف و مروآ اجزاء و بخش های پایان نامه ،این مطالب به این سوال که چرا این برآس ییا پاییان نامیه
صوآ م پتیرد پاسخ داده و نشان م د هد که یام دآ جهت تکمیل و با آفع نقیص فعالییت یتایتگان
م بااد.
 -5به نور م آسد که توضیحا مختصری دآ موآد نحوه تجزیه و تحییل مسیاله و آوش هیا ،نحیوه انجیام
تحقیق و نتایج بدست نمده از نن ضروآت ندااته بااد.
 متن اصلی این بخش از پایان نامه ،اصل و اسام نن م بااد .دآ واقع این بخیش اسیت کیه بیه دانیشپژوهان کمک اصی مطالعات آا م نماید .بظابراین مطالب نن باید به صوآ واض  ،مظوم و قابل فهیم اآائیه
یردد .بایست سع یردد تظها قسمت های که مستقیماً با موضوع میوآد بحیث مربیوس اسیت نوآده ایوند.
مابق مطالب به صوآ پیوست اضافه یردد .بطوآ کی اهمیت پایان نامه صرفاً به نیونوآی نگاآنیده بسیتگ
داآد .لتا از مطالب تکراآی ،کتسیک و متعیق به دیگران فقط بصوآ اختصاآکمک یرفته اود .میتن اصیی
پایان نامه به طوآ مظطق به پظج فصل حداکثر  211صفحه  A4تقسیم م اود ،فصل بظدی پایان نامه بظیا
به نور دانشجو و تایید استاد آاهظما انجام م اود .هر فصل م تواند به چظد بخش تقسیم اود .مطالب هر
فصل نن آا م توان با بیان نن قسمت از تحقیق که فصل بدان اختصا یافته است ،توضی مطییب و آوش
های که دآ آابطه با این قسمت موآد استفاده قراآ یرفته است و بر امردن نکان که باید کشیف و دانسیته
اود ،نغاز نمود.
 مراجع پس از اتمام بخش نخر ،باید مراجع دآج یردد .بطوآ کی چظدین ایوه میخت نویس مطرح استکه ،دآ ایظجا به ارح یک از معروفترین ننها پرداخته م اود .بطوآ کی چظانچیه بیرای مطیبی از مظبعی
استفاده اود،
رکر نن مرجع دآ لیست مراجع پایان نامه الزام م بااد .میختنویس دآ متن به ایظصوآ اسیت کیه اییر
نقل قول اده دآ انتهای نقل قول پرانتز باز کرده و نام خانوادی  ،سال و اماآه صفحه آا نواته پرانتز بسیته
م اود .مثال( :عییجان  . ) 152 ، 1381 ،و ایر به کاآ محقق اااآه م اود ،نیام محقیق نوایته ایده و
سال و اماآه صفحه دآ پرانتز نوآده م اود .مثال :عییجان ( ) 25 ، 1387بیه مطالعیه آونید دمیای اییران
پرداخته است  ..........ایر نویسظدیان دو نفر بااظد نام هردو نوآده م اود .مثال  :عییجان و کاویان (1371
 ) 133 ،و ایر بیش از دو نفر بااظد ،نام نفر اول نواته اده و بجای نام سایر نویسظدیان دیگران یا همکاآان
نواته م اود .مثال :عییجان و همکاآان(. ) 48 ، 1379
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برای میختنویس دآ بصش منابع به اکل زیر م توان عمل نمود:
مقاالت :ابتدا نام خانوادی نویسظده اول سپس نام ( ،نام و نام خانوادی نویسیظدیان بعیدی) سیال انتشیاآ،
عظوان مقاله ،نام مجیه ،اماآه مجیه ،اماآه صفحا مقاله نوآده م اود.
مثال :استمیان ،سعید ،آضا مدآم و سعید سیطان  )1385( ،یروه بظدی مکیان خشکسیال بیا اسیتفاده از
ااخص استانداآد باآش دآ استان ییتن ،نب و فاضتب  ،اماآه  57صص 72-75
کتاب :نام خانوادی نویسظده اول سپس نام( ،نام و نام خانوادی نویسظدیان بعیدی ) سیال انتشیاآ ،عظیوان
کتاب  ،انتشاآ .
عییجان  ،بهیول  ، )1381( ،اقییم اظاس سیظوپتیک ،انتشاآا سمت ،تهران.
کتاب ترجمه شده :نام خانوادی نویسظده اول سپس نام( ،نام و نیام خیانوادی نویسیظدیان بعیدی) سیال
انتشاآ ،عظوان کتاب ،نام و نام خانوادی مترجم  ،انتشاآا .
مثال :باتاچاآیا ،یوآی و جانسون ،آیچاآد ،) 1387( ،مفاهیم و آواهظای نماآی ،جیید دوم ،ترجمیه مرت ی
این اهر ناوب و فتاح میکائیی  ،مرکزنشر دانشگاه  ،تهران.
پایان نامه :نام خانوادی دانشجو ،نام دانشجو ،سال انجام دفاع ،عظوان پایان نامه ،مقطع تحصیی  ،نام استاد
آاهظما (استادان) ،نام دانشگاه ،نام یروه نموزا .
مثال :مظتوری ،مجید( ،)1384تحییل زمان مکان دمای ایران دآ نیم سده یتاته ،آساله دکتری ،اسیتادان
آاهظما ،سیدابولف ل مسعودیان و حسظعی غیوآ ،دانشگاه اصفهان ،یروه جارافیا.
دآ ترتیب مراجع ،ابتدا مظابع فاآس  ،سپس مظابع خاآج و دآ نهایت مواآد ایظترنت بر حسیب حروف الفبا
مطرح م اوند .به هر مرجع یک اماآه تخصیص داده م اود ،باید توجه نمود که چظانچه چظد مرجع از
یک نویسنده در یک سال مظتشر اده با " الف ب ج " بعد از سال هم تفکیک م اوند.
نحوه مرجع نویس برای مقاله خاآج با سه نویسظده:
Tong L., Ichiro F., and Benyang T., 2114 , Temperature Advection: Internal
Versus External Physical Oceanography, No. 34,PP. 1936-1944 .Processes,
Journal of
الزم به رکر است که مظابع اماآه یتاآی یردد از اماآه  1تا نخر این اماآه یتاآی به ترتیب تمام مظیابع
فاآس  ،التین و ایظترنت آا دآبرم ییرد.
پیوست ها دآ انتهای پایان نامه ،پیوست ها قراآ م ییرند .همانگونه دآ متن اصی رکر یردید .پیوست بگونه
ای انتخاب م اود که ضمن نیاز به وجود ننها ،قراآدادن ننها دآ متن اصی باعیث از بیین آفیتن انسیجام و
پیوستگ مطیب م یردد .هر پیوست به یک موضوع اختصا م یابد .به مظووآ مرتب نمودن پیوست ها،
ترتیب زیر پیشظهاد م یردد:
پیوست  -1مظحظ های حاصل و یا تهیه اده از استانداآد دآ صوآت که تعداد ننها زیاد بااد.
پیوست  -2جدول ها حاصل و یا تهیه اده از استانداآد دآ صوآت که تعداد ننها زیاد بااد.
پیوست  -3اثبا ق ایا
پیوست  -4دستوآالعمل استفاده از برنامه کامپیوتری تهیه اده
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پیوست  -5لیست برنامه کامپیوتری
پیوست  -6نقشه های تهیه اده الزم به رکر است پیوستهای نیرم افیزاآی داخیل جیید دآ پاکیت وییژه ای
چسبانده م اوند .دآ صفحه اول هر پیوست ،دآ باال و وسط کادآ کیمیه پیوسیت و ایماآه ترتییب نن دآج
اده و سپس با یک خط فاصیه دآ وسط کادآ عظوان مربوس به نن پیوست نوآده م اود.
چکیده انگییس  :این بخش حداکثر دآ یک صفحه اآائه اده و م توان ترجمه چکیده فاآس بااد.فرم داخل جید به انگییس  :این فرم دقیقاً ترجمه جید فاآس دآ ابتدای پایان نامه م بااد.شیوه نگارش
-1نرم افزاآ موآد استفاده برای تایپ پایان نامه  Microsoft Wordم بااد.
 -2متن چکیده با قیم  Lotus 12و کیمه " چکیده " دآ اولیین خیط بیا قییم  Lotus 14 Boldدآ اول
سطر دآج اود .نواتن " واژیان کییدی " یا " واژه های کییدی " یا "کیما کییدی " الزام است ( بین 4
تا  7کیمه ) عظوان واژیان کییدی با قیم  Lotus 12 Boldو خیود واژه هیای کیییدی بیا قییم Lotus 14
نواته اود.
 -3متن چکیده انگییسی ) (Abstractبیا قییم  Times New Roman 12و کیمیه " "Abstractدآ
اولین خط با قیم  Times New Roman 12 Boldدآ اول سطر دآج اود .نواتن "" Key Words
الزام است.
 -4متن پیشگفتاآ با قیم  Lotus 12و کیمه " پیشگفتاآ" دآ اولین خط با قیم  Lotus 12 Boldدآ اول
سطر دآج اود.
 -5متن اصی پاین نامه باید آوی یک طرف کاغت  A4با قیم  Lotus 13و با فاصیه خطوس ییک سیانتیمتر
) (Line Spacingو حاایه های صفحا مطابق نمونه ی زیر آعایت یردد:

نیمه

صفحه اول هر فصل

صفحه بعدی
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 -6از صفحه فهرست تا صفحه اول ،متن صفحا با حروف الفبا دآ وسط پایین صیفحه ایماآه ییتاآی می
یردد.
 -7صفحا متن با اعداد 1و2و3و و ...دآ پایین وسط صفحه و به فاصییه ی  1/5 cmاز پیاین کاغیت ایماآه
یتاآی م اود .توجه اود که بر آوی صفحه اول هرفصل  ،اماآه صفحه رکر نم اود ،لیکن بیه حسیاب
م نید.
 -8قسمت های مختیف هر فصل با اعدادی نویر  4-6یا  2-4-6مشخص م اود که عدد  6ایماآه فصیل،
عدد  4اماآه بخش و عدد  2اماآه قسمت است .اماآه و عظوان هر فصل با قیم  ، Lotus 18 Boldبخش
های مختیف فصل ها با قیم  Lotus 16 Boldو قسمت ها با قیم  Lotus 14 Boldتایپ ایود( .توجیه :
اماآه فصل با حروف نواته اود)
 -9تمام اکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهوآ دآ هر فصل اماآه یتاآی اوند .مثتً برای جدول هیای
فصل  ،2جدول  ،1-2جدول  2-2و ...برای جدول های فصل  3جدول  ،1-3جدول 2-3و ...عظوان جدول هیا
دآ باالی ننها و عظوان اکل ها دآ زیر ننها رکر م یردد ( Lotus 14 Bold) .ایر اکی از مرجعی نقیل
اده بااد ،الزم است مرجع نن دآ زیر اکل نوآده اود.
 -11جدول های که دآ آاستای طول کاغت تظویم م اوند ،باید طوآی قراآ ییرند که متن باالی ننهیا دآ
سمت عطف پایان نامه واقع اود و همچظین اکل های که دآ آاستای طول کاغت تظویم می ایوند ،بایید
طوآی قراآ ییرند که متن پایین ننها دآ سمت لبه ی پایان نامه قراآ ییرد .اکل ها و جدول ها حت المقدوآ
داخل متن و دآ نزدیکترین فاصیه به محی که رکر اده ،نوآده اوند.
-11فرمول ها دآ هر فصل به طوآ جدایانه و به ترتیب که ظاهر م اوندمانظد جدول ها و اکل ها ایماآه
یتاآی یردد.
-12معادل انگییس لاا با اصطتحا فاآس که برای اولین باآ به کاآ م آود به صوآ زیرنیویس (فقیط
برای یک باآ) دآ صفحه ی مربوس دآج اود( .حت المقدوآ دآ متن پایان نامه از به کاآ بیردن واژه هیای بیا
الفبای انگییس احتراز اود) .زیرنویس ها دآ هر صفحه با ییتآادن ایماآه ی  2،1و ...فاآسی دآ یوایه ی
باالی نخرین کیمه دآ متن مشخص م اوند .دآ زیرنویس ها فقط معادل زبان خاآج لاا یا اصیطتحا
فاآس نواته اود .دآ صوآ وجود توضیحا بیشتر باید دآ قسمت پ نوات ها نوآده اود.
 -13الزم است دآ متن به کیمه مظابع که مرد استفاده قراآ م ییرد اااآه اود.
 -14نحوه صحاف پایان نامه  :آوی جید مانظد چهاآمین صفحه  ،عطف نن مانظد نمونه ی زیر (عظوان پاییان
نامه نام و نام خانواده ی ماه سال ) و پشت جید مانظد صفحه ی ماقبل نخر زآکوب م اود.
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دانشگاه آزاد

اسالمي واحدالهیجان )( Lotus 13 Bold
دانشكده علوم انسانی( Lotus 12 Bold ( ،
گروه ( Lotus 11 Bold ( ، ..........

پایان نامه ی دکتری رشته ی .......گرایش ( Lotus 18 Bold ( ................

عنوان پایان نامه ( 15 Bold

استاد

(Titr

 /استادان راهنما( Lotus 15 Bold) :

دکتر ( Lotus 13 Bold) …………..

استاد  /استادان مشاور:
دکتر................................

پژوهشگر:
.....................

 ......ماه 31........
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)( Lotus 13 Bold

دااگشنه آزاد اسالمي
سازمان مركزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب  ..........................دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته  ......................كه در تاريخ
 .........................از پايان نامه  /رساله خود تحت عنوان :
......................................................................................................................................................................
با كسب نمره و درجه  ..............دفاع نموده ام  ،بدينوسيله متعهد مي شوم :
 ) 1اين پايان نامه  /رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از
دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه  ،كتاب  ،مقاله و  ) ...استفاده نموده ام  ،مطابق ضوابط
و رويه موجود نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده ام .
 ) 2اين پايان نامه  /رساله قبالً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي ( هم سطح  ،پايين تر يا باالتر ) در ساير
دانشگاه ها و مؤسسات عالي ارائه نشده است .
 ) 3چنانچه بعد از فراغت از تحصيل  ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب  ،ثبت اختراع و ...
از اين پايان نامه داشته باشم  ،از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
 ) 4چنانچه در هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شود  ،عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي
مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه
ادعايي نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگي دانشجو
تاریخ وامضاء
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معاونت ژپوهش وفن آوري

هب انم خدا

منشور اخالق ژپوهش
با یاري از خدا وند سبحان و ااقتعد هب اینکه عالم محضرخداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و
نظر هب اهمیت جای گاه دانش رد اعتالي فرهنگ و تمدن بشري  ،ما دانشجویان و اعضاي هیات علمي
تخ
واحداهي دااگشنه آزاد اسالمي متعهد مي گردیم اصول زری را رد انجام فعالیت اهي ژپوهشي مد نظر قرار داده و از آن طي نکنیم:

 – 1اصل حقیقت جویي :تالش رد راستاي پي جویي حقیقت و وافداري هب آن و دوري از رهگوهن پنهان سازي حقیقت .
 – 2اصل رعالت حقوق  :التزام هب رعالت کامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهیدگان ( انسان  ،حیوان و نبات ) و ساری صاجبان حق .
 – 3اصل مالکیت مادي و معنوي  :تعهد هب رعایت کامل حقوق مادي و معنوي دااگشنه و کلیه هم کاران ژپوهش .
 – 4اصل منافع ملي  :تعهد هب رعالت مصالح ملي و رد نظر داشتن ربشیپد توسعه کشور رد کلیه مراحل ژپوهش .
 – 5اصل رعایت انصاف وامانت :تعهد هب اجتناب از رهگوهن جانبدا ري غیر علمي و حفاظت از اموال تجهیزات و منابع رد اختیار.
 – 6اصل راز داري  :تعهد هب صیانت ازاسرارواطالعات محرماهن افراد،سازمانها وکشور و کلیه افراد و نهاداهي مرتبط با تحقیق .
 – 7اصل احترام  :تعهد هب رعایت حریم اه و حرمت اه رد انجام تحقیقات و رعالت جانب نقد و خودداري ازرهگوهن حرمت شکني.
– 8اصل رتویج:تعهدهب رواج دانش واشاهع نتایج تحقیقات و ااقتنل آن هب هم کاران علمي ودانشجویان هب غیرازمواردي هک منع اقنوني دارد.
 – 9اصل ربائت :التزام هب ربائت جویي از رهگوهن رفتار غیر حرهف اي و اعالم موضع نسبت هب کساني هک حوزه علم و ژپوهش را هب شائبه اهي غیر علمي مي آالیند .
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