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 ضوابط تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

 جلد : 

نامة مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته های علوم انسانی به رنگ سرمه ای و برای دانشجویان         جلد پایان

 برای پشت جلد( 4مطابق نمونه برای روی جلد و  1رشته های فنی و مهندسی به رنگ زرشکی است. )مطابق نمونة 

 عطف :  

شت و روی جلد پایان      صل بین پ شیة بیرونی حدفا ست . درج عنوان پایان نامه ، نام و نام خاوادگی   عطف ، حا نامه ا

 دانشجو و ماه و سال دفاع ضروری است.

 نامه:اجزای پایان

 صفحه ی بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ .1

 (؛1 ه یصفحه ی عنوان داخل جلد )مطابق نمون .2

 (؛2 ه ینامه به فارسی )مطابق نمونتصویر صورتجلسه ی دفاع از پایان .3

 (؛3 ه ینامه/رساله )مطابق نمونپایان اثر تعهد اصالتفرم  .4

 صفحه ی تقدیم )فقط در یک صفحه(؛ .5

 صفحه ی سپاسگزاری )فقط در یک صفحه(؛ .6

 فهرست مطالب؛ .7

 ها )درصورت وجود(؛فهرست جدول .8

 نظایر آن درصورت وجود(؛و عالئم اختصاری ها و ها )شامل تصاویر، نمودارها، دیاگرامفهرست شکل .9

 (؛کلمه 500اله + کلیدواژه )حداکثر نامه/رسفارسی پایان ه یچکید .10

 مقدمه؛ .11

صلی پایان  .12 صل  متن ا ساله به تفکیک ف شنهادهای ادام ها )نتیجهنامه/ر ر پایان  تواند دکار می ه یگیری نهایی و پی

 در نظر گرفته شود(؛ ای فصلِ بحث، و یا به صورت فصل جداگانه 

 فصل تنظیم شود. 5تواند در یحداکثر م 14و  13نکته: مجموع موارد 

 فهرست منابع؛ .13

رت کامپیوتر و ... درصو ه یها، برنامنامه/رساله، نقشهها )شامل تصاویر مقاالت منتشر شده حاصل از پایانپیوست .14

 نیاز(؛

 کلمه(، 500نامه/رساله + کلیدواژه )حداکثر انگلیسی پایان ه یچکید .15
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 (.4مطابق نمونه ی عنوان به انگلیسی ) ه یصفح .16

 و صفحه عنوان : (صحافیپایان نامه )لد شخصات روی جم

صفحه روی جلد صحافی شده پایان نامه و صفحه عنوان پایان نامه شامل نشان موسسه ، نام موسسه ، نام دانشکده              

، رشتتتته تحصتتتیلی ، گرایل تحصتتتیلی ، مقطع ، عنوان پایان نامه ، نام و نام خانوادگی دانل آموخته ، نام و نام               

ست : )مطابق             شرح زیر ا شیدی دفاع به  سال خور شاور ، ماه و  ستاد م ستاد راهنما ، نام و نام خانوادگی ا خانوادگی ا

 (1نمونه شماره 

 نشان موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود  .1

 .و بدون فاصله با پاراگراف بعدی پررنگ 16با اندازه قلم  )موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود(نام موسسه  .2

سانی(    نام  .3 شکده علوم ان شکده )به عنوان مثال : دان صله   پررنگ 14با اندازه قلم  دان سبت به پاراگراف    12و با فا ن

 .بعدی

شته ی   .4 شته .........گرایل        جهت اخذ درجه پایان نامه»نو شد ر سی ار شنا و با   پررنگ 16با اندازه قلم  ........«کار

 نسبت به پاراگراف بعدی. 12فاصله 

 یک سطر خالی . .5

     نسبت به پاراگراف بعدی. 12و با فاصله  پررنگ 20اندازه قلم و  B Titrقلم با  پایان نامهعنوان  .6

 یک سطر خالی . .7

 پررنگ و بدون فاصله با پاراگراف بعدی. 14با اندازه قلم « ندهنگار»واژه ی  .8

 نسبت به پاراگراف بعدی. 12پررنگ و با فاصله  16دانل آموخته با اندازه قلم نام و نام خانوادگی  .9

 پررنگ و بدون فاصله با پاراگراف بعدی. 14با اندازه قلم « استاد راهنما»نوشته ی  .10

 نسبت به پاراگراف بعدی. 12پررنگ و با فاصله  16نام و نام خانوادگی استاد راهنما با اندازه قلم  .11

 گ و بدون فاصله با پاراگراف بعدی.پررن 14با اندازه قلم « استاد مشاور»نوشته ی  .12

 نسبت به پاراگراف بعدی. 12پررنگ و با فاصله  16نام و نام خانوادگی استاد مشاور با اندازه قلم  .13

 یک سطر خالی . .14

 پررنگ. 14با اندازه قلم  دفاع از پایان نامه ماه و سال .15

 :پایان نامه عنوان

بر رستتا بودن،  شتتوند، الزم استتت عناوین پایان نامه عالوه ثبت میهای اطالعاتی ها در بانکنامهچون عناوین پایان

 مختصر نیز باشد.
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 کادربندی:

 3های سمت راست و چپ صفحه،    نامه الزم است یکسان باشد. فاصلة شروع خطوط از لبه      کادربندی صفحات پایان 

سطر اول تا لبة باالیی    سانتی  صلة  شه شد. کلیة نمودارها، جدول متر باسانتی  2، و تا لبة پایینی 5/2متر، فا ها، ها، نق

 ها باید در کادر مذکور گنجانده شوند.ها و فهرستشکل

 گذاری صفحات:  شماره

شماره         شماره  ست.  سی ا صورت الفبای فار صفحة تقدیم( به  صفحات قبل از مقدمه )از  صفحة اول  بندی  گذاری از 

ر سمت چپ باالی صفحه، و یا پایین صفحه در وسط     مقدمه تا انتها به صورت عددی تنظیم شود. شمارة صفحات د    

 درج شود.

 شود. رعایت نامه پایان متن تمام در متر سانتی 5/1خطوط  فاصله

 چینی:نحوة حروف

ساله بر روی کاغذ  چینی پایانحروف شت  یک A4نامه/ر سط چاپگر لیزری یا     رو، و یا پ ستاد راهنما( تو و رو )با نظر ا

 افزارهای موجودنامه/رستتاله، لوتو ، نازنین، بدر، میترا یا معادل آنها در نرمنظایر آن انجام شتتود. نوع قلم متن پایان

کیدة فارسی و انگلیسی با    واحد باشد. متن فهرست منابع و چ   5/1، و فاصلة بین سطرها   12انتخاب شود. اندازة قلم  

 بولد نوشته شود. 11ها با قلم واژهتایپ شود. کلید 12واحد و اندازه قلم  15/1فاصلة خطوط 

 واژة شود تا به صورت یک استفاده@+Ctrl+Shift دستور   از غیره و "رود می شود،  می "مانند کلماتی تایپ برای

 شوند.  ظاهر متن در "رودمی  شود،می"واحد 

 الخط:رسم

 الخط درست )مصوب فرهنگستان( و آیین نگارش توجه جدی شود.نامه ضرورت دارد به رسمدر نگارش پایان

 چکیده:

شاره به مراجع در چکیده خودداری می گردد.       شود ، و از ا چکیده مطالب پایان نامه حداکثر در دو صفحه آماده می 

شتتوند. ضتتمن اینکه واژگان باید با   ترتیب حروف الفبا تنظیم میآیند و به ها در انتهای صتتفحة چکیده میکلیدواژه

 ساختار چکیده پایان نامه به شرح زیر است :  ویرگول از یکدیگر جدا شوند.

 . پررنگ 14با اندازه قلم «  چکیده»کلمة 

 شود:میماده آمشخصات زیر توجه به و با  12با اندازه قلم چکیده در قالب یک پاراگراف واحد در حداکثر دو صفحه 

 واحد 15/1فاصله خطوط .  1

 سانتی متر 5/2حاشیه ها در باال، پایین و لبه بیرونی .  2
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 سانتی متر 3حاشیه مربوط به لبة عطف .  3

 شوند:لید واژه ها با یک سطر فاصله از متن با مشخصات زیر آورده میک

 شود.پررنگ نوشته می  12با اندازه قلم « هاکلید واژه»کلمه .  1

 ها به صورت الفبایی است .چیدمان واژه.  2

 پررنگ می باشد. 11واژه با فونت  5ها حداکثر تعداد واژه.  3

 های عنوان پایان نامه متفاوت باشند.  ها ترجیحا با واژهواژه.  4

 گذاری مطالب:شماره

تقسیم شود. صفحة اول هر فصل با دو تواند به چند بخل نامه/رساله به چند فصل و هر فصل میموضوع اصلی پایان

های هر فصل با یک سطر فاصله از آخرین شود. عنوان بخلمربوطه آغاز می ه یسطر فاصله از کادربندی باالی صفح

( -های فصل و بخشی که با یک خط فاصله )های هر فصل با شمارهشود. هریک از بخلسطر بخل قبلی شروع می

گردد. عدد سمت راست بیانگر شمارة فصل، و عدد سمت چپ، شمارة بخل مورد می اند، مشخصاز یکدیگر جدا شده

گیرد. مثالً: نظر است. اگر هر بخل چند زیربخل داشته باشد، شمارة هر زیربخل در سمت چپ عدد فوق قرار می

ح یا زیر ها تا حداکثر چهار سطشود )شمارهنوشته می 3-4-2سومین زیربخل از بخل چهارم فصل دوم به صورت 

 بخل قابل قبول است(.

   : بندی آنهاها، عالئم، اختصارات و عنوانها، جدولگذاری شکلشماره

شکل  شماره  شماره گذاری مطالب  ها نیز ها و جدولگذاری  شکل  کند. بهتبعیت میاز قاعده ی  از  10عنوان مثال 

 شود:ها توجه به نکات زیر توصیه میشود. برای شماره گذاری شکل نوشته می «10-1شکل »به صورت  1فصل 

 است. وسط چینبصورت  و شکل زیر درشماره شکل  گیری قرار لمح.  1

 شود.نوشته می 10قلم اندازه  و با متن فونتهمان  باشماره شکل .  2

 شوند.نوشته می صورت پر رنگ به شکل شماره و شکل لغت.  3

  شود.در نظر گرفته می فاصله سطر یک اصلی متن و  شکل زیرنویس متن بین.  4

 شود:برای شماره گذاری جدول ها توجه به نکات زیر توصیه می

 ند.شودر باالی جدول آورده میو چین ها به صورت وسطشماره و عنوان جدول.  1

 شود.نوشته می 10با اندازه قلم و  متن فونتهمان  باها عنوان جدول.  2

  شود.در نظر گرفته می فاصله سطر یکو عنوان جدول  اصلی بین متن.  3
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ها نیز از صفحه( و شروع فهرست جدولشماره شکل، عنوان، صفحه)جدید و شامل  یهها از صفحشروع فهرست شکل

 ها وشکل شرح باشد. الزم است به این نکته توجه شود کهمی ( شماره جدول، عنوان، صفحهی جدید و شامل )

 . در رسم جدول ها عناوین ستون ها باید وسط چین باشند.باشد گویاو  توصیفی ها بایدجدول

. فهرست عالئم و اختصارات شودمیها آورده اختصارات بالفاصله در صفحه پس از فهرست جدول فهرست عالئم و

 باید:

 (بعد فارسی )اول یونانی بعد التین .چیدمان الفبایی داشته باشد.  1

 عادل فارسی در سه ستون مجزا آورده شوند.عالمت، معادل کامل انگلیسی و م.  2

 .است ضروری جدول یا شکل زیرنویس در وجود صورت در اختصارات و عالئم رح. ش 3

 : متن و هافصل مشخصات

 تمامی. باشد چپ صفحه از باید فصل هر اگر صفحات پایان نامه بصورت پشت و رو حروف چینی شده باشند، شروع

 پرهیزصفحات سفید خالی  کلیه و فصل هر اول صفحات در صفحه شماره تایپ از ولی شوندمی شماره گذاری صفحات

 شد. نخواهد ظاهر آنها در صفحه شماره گردد یعنی

سه  ازبعد  فصل، هر اول ه یصفح در مطالب شروعشد.  خواهد ظاهر جداگانه صفحهدر یک  هر فصل عنوان و شماره

 بود.  خواهد صفحه باالی زسطر خالی ا

 : هاگذاری روابط و فرمولشماره

ای هر رابطهروابط و فرمول ها در متن بصورت وسط چین و با همان فونت و اندازه قلم متن اصلی نوشته می شوند. 

شود. عدد سمت راست بیانگر شمارة فصل، و اند مشخص میدر متن با دو شماره که با خط فاصله از هم جدا شده

رابطة مورد نظر در فصل مذکور است. شمارة فرمول یا رابطه در داخل پرانتز و در عدد سمت چپ، شمارة ترتیبی 

 به مثال زیر دقت کنید:شود. است، نوشته میابتدای سمت راست خطی که فرمول در آن ارائه شده

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋2 (1-8 )  

 : پانوشت

 -پانوشت توضیحی؛ ب -رود: الفنامه/رساله سه نوع آن بیشتر به کار میپانوشت انواعی دارد که در نوشتن پایان

بار، و آن هم برای نامه/رساله، تنها یکپانوشت تلفظی. هر سه نوع پانوشت در تمام پایان -ای؛ پپانوشت ترجمه

در باالی کلمه مشخص، و در پایین صفحه،  10اندازه قلم شود با شمارة فارسی بانخستین باری که به آن اشاره می

( و رعایت فاصله، و با اندازة یک یا دو واحد کوچکتر از متن -بعد از نوشتن عدد مربوطه، گذاشتن یک نقطه )یا خط
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چین درج چین و مطالب التین به صورت چپشوند. در پانوشت، مطالب فارسی به صورت راستاصلی نوشته می

 وند.شآیند، بلکه بر روی نخستین کلمه در متن بخل مربوطه نوشته میها نمیها روی عناوین بخلپانوشت گردد.می

 منابع:

 متن : داخل فارسی در منابع به ارجاع نحوه

 (1394پرانتز  برای کتاب، مقاله و ... دارای یک نویسنده )مستشاری،  داخل در سال و نام روش از استفاده

 (1394مشایخی،  دارای دو نویسنده )مستشاری وو ... برای کتاب، مقاله

 .(1394همکاران،  همکاران )مستشاری  و واژه با اسامی نویسندگان برای کتاب، مقاله و ... دارای بیل از دو نویسنده

 : متن داخل انگلیسی در منابع به ارجاع نحوه

 (Mostashari, 2015نویسنده به صورت مستشاری )انگلیسی دارای یک برای نویسنده کتاب، مقاله و... نحوه ارجاع

 ,Mostashari and Mashaiekhiمشایخی ) برای کتاب، مقاله و ... انگلیسی دارای دو نویسنده مستشاری و

2015 ) 

همکاران  ...انگلیسی با بیل از دو نویسنده به صورت مستشاری  ومی نویسندگان برای کتاب، مقاله واسا

(Mostashari et al., 2015 ) 

)حستتب ستتنت رای  در گرایل زیرنامه/رستتاله به یکی از ستته صتتورت فهرستتت منابع، مراجع و مذخذ در متن پایان

 شود:مربوطه( آورده می

صفحه )اختیاری( انجام می     ذکر مرجع در متن پایان -1 سال و  صورت نام،  سمعیلی،  گیرد. بهنامه به  عنوان مثال )ا

 .Smith et al)،  (Smith, 2007, PP: 10-15)(،10-15: 1375اران، ( و یا )استتتمعیلی و همک  410: 1389

نامه/رستتتاله به صتتتورت الفبایی در دو بخل مجزای مراجع فهرستتتت مراجع در این حالت در انتهای پایان ،(2008

ستفاده در متن پایان       شیوه به منظور ذکر منابع مورد ا شود.در این  سی و مراجع خارجی تنظیم می  ساله،   فار نامه/ر

ان آید، اما اگر تعداد نویسندگ هر دو نفر می اگر منبع مورد نظر توسط یک یا دو نفر نوشته شده باشد، نام خانوادگی    

ن  شود. از ذکر القاب و عناویاکتفا می« و همکاران»بیل از دو نفر باشد تنها به ذکر نام نویسندة اول و سپس عبارت   

 شود.افراد مانند مهند ، دکتر و مانند آن خودداری شود. نام کوچک نویسندگان در متن نوشته نمی

نامه/رساله ذکر نشود، نام نویسنده و سال انتشار منبع در آخر نویسنده/نویسندگان در متن پایاناگر نام  -1-1

شود. در این صورت منابع فارسی به صورت فارسی و منابع جمله و یا پاراگراف مربوطه در داخل پرانتز درج می

ویرگول طهن نام نویسنده و سال، و نقشوند. در منابع فارسی نوشتن ویرگول )،( بیانگلیسی به انگلیسی نوشته می
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( استفاده ;و  ,ویرگول انگلیسی ))؛( بین دو منبع مختلف ضروری است. در منابع انگلیسی از ویرگول و نقطه

 شود.می

 Lal, 1996; Royal et)آمار ارائه شده درمورد میزان فرسایل خسارات ناشی از آن در سطح جهانی  مثال:

al., 2002)  ضمن ( 1384؛ عرب خدری و همکاران، 1381؛ مهدوی،1373جاللیان و همکاران، )و در ایران ،

ها، هشداری جدی درمورد برانگیختن سؤاالت زیادی در زمینة روش استخراج، دقت و قابلیت اعتماد این داده

 ابعاد پدیدة فرسایل خاک است.

، ستتتال انتشتتتار منبع بعد از نام     نامه/رستتتاله ذکر شتتتود    اگر نام نویستتتنده/نویستتتندگان در متن پایان        -1-2

سندگان در داخل پرانتز ذکر می    سنده/نوی سی و در درون       نوی سی در متن به فار سامی انگلی شود. در این حالت ا

 شوند.پرانتز به انگلیسی نوشته می

های ژنی  مدل رگرستتتیون خطی را برای شتتتناستتتایی مکان  (Hally and Note,1992)هالی و نوت  مثال:

 ارائه نمودند. F2فات کمی در یک جمعیت کنندة صکنترل

شاره شود، اما نویسندة پایان      -1-3 مقالة آن پژوهشگر دسترسی     نامه/رساله به اگر در یک منبع به پژوهشگری ا

شاره کند، باید بعد از ذکر نام پژوهشگر عبارت          ستناد آن منبع به نام پژوهشگر ا شد و بخواهد به ا شته با به »ندا

 ر داخل پرانتز بنویسد.را د....« نقل از 

کنندة رنگ پوستتتة بذر در لوبیا برای شتتناستتایی   (، از تک ژن کنترل1382)به نقل از ربیعی،  1ستتاکس مثال:

 کنندة اندازة دانه استفاده نمود.های کنترلژن

در  [http:\\...,year]در صورتی که مرجع یک سایت باشد و نویسنده مشخص نباشد، در این صورت          -1-4

 شود.ستفاده میمتن ا

شماره   پایانذکر منابع در متن -2 صورت  شماره   ای انجام مینامه به  ست با رعایت ترتیب از  گذاری میشود. این  بای

. فهرستتت منابع در ]7-2[و یا  ]7و3و2[و یا  ]2[عنوان مثال شتتمارة کوچک به بزرا از ابتدای متن انجام شتتود. به

 شود.نامه/رساله درج میاناین حالت برحسب شماره در انتهای پای

ستفاده کتاب باشد، می    -2-1 ستفاده را به این صورت      اگر در این شیوه منبع مورد ا توان شمارة صفحات مورد ا

 .]15-68: 2[به عنوان مثال  ]، شماره صفحات2[نوشت 

فهرستتت منابع الفبایی،  نامه/رستتاله به صتتورت ذکر شتتماره در متن برای مراجع مورد استتتفاده و در انتهای پایان -3

 فارسی و التین به طور مجزا.

                                                           
1. Socks 
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توان شمارة صفحات مورد استفاده را به این ترتیب نوشت     در این شیوه نیز در صورت استفاده از کتاب می    -3-1

 ]، شماره صفحات2[

یرد:گنامه/رساله باید موارد زیر مدنظر قرار درهر سه حالت فوق برای تهیة فهرست منابع در انتهای پایان

  

مقالة مربوط به یک مجلة علمی: نام خانوادگی و نام نویستتتندة اول، نام خانوادگی و نام نویستتتندگان بعدی،                  -الف

 ، نام مجله، شمارة جلد و شمارة صفحات مقاله.«عنوان مقاله»،(سال انتشار)

 مثال:

 صص  :20پژوهی، شمارة  فصلنامة ادب ، «شناسی چند واژه از لری بویراحمدی  ریشه »(، 1391)طاهری، اسفندیار،  . 1

75-88. 

1.Fogg, Richard Wendell, (1985), “Dealing with Conflict: A Repertoire of Creative, 

Peaceful Approaches”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 29, No. 2, pp 330-358. 

وادگی و مخفف نام نویستتتنده اول، نام خانوادگی و نام       های علمی: نام خان   ها و کنگره مقاله مربوط به همایل     -ب

 ، نام همایل، محل برگزاری، شمارة صفحات در مجموعه مقاالت.«عنوان مقاله»، (سال انتشار)نویسندگان بعدی، 

 مثال:

سرت،  . 1 ضایی، پیچیدگی »، (1380)امیر ابراهیمی، م ، همایل  «های اجتماعی جدید در تهراننان، الگوی قدیمی ق

سازمان فرهنگی   -فرهنگی ةزین توسعه و ضدتوسع    موا شهر تهران:  -250، صص  هنری شهرداری تهران  -اجتماعی 

287 . 

1.Howarth, P., (1995), “Phraseological standards in EAP”, the meeting of the British 

Association of Lecturers in English for Academic Purposes, Nottingham. 

های  تویژه سای های اینترنتی معتبر بهتوان از سایت های اینترنتی: درصورت ضرورت می  مقالة مستخرج از سایت   -ج

 استفاده کرد. در این صورت به ترتیب، نام خانوادگی و مخفف نام   (Database) مرتبط با گردآوری اطالعات جامع

سة تهیه     س سندة متن یا مؤ سایت،  نوی ضوع »کنندة  صورت ایرانیک   ، نا«عنوان مو سایت اینترنتی به  ذکر  م و آدر  

 شود.  می

 مثال:

شاورزی »(، 1390.  رحمانی، ت. )1 شاورزی.   های برنامه، مؤسسة پژوهل  «نقل دولت در بخل ک صاد ک ریزی و اقت

 . www.agri-peri.ir/reporst.htmبازیابی شده از آدر  

http://www.agri-peri.ir/reporst.htm
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1. Bretin, Andre, )1924(, Manifesto, “Manifest of Surrealism”, 

http://en.Wikipedia.org/wiki/ Surrealist. 

2. IMF, )2002(,“ The IMFs Approach to Promoting Good Govern a nee and Combating 

Corruption – A Guide”, http ://www.imh.org/external/np/gov/guid/eng/index.Htm.  

صل  کتاب: -د شد، ذکر منبع به          اگر کلیة ف شده با شته  سط یک یا چند نفر نو شترک تو های یک کتاب به طور م

بعدی، ستتال انتشتتار، عنوان کتاب، نام   نام خانوادگی و نام نویستتندة اول،  نام خانوادگی و نام نویستتندگان»صتتورت 

،  and ،ofخواهد بود. برای منابع انگلیستتی الزم استتت حرف اول تمام کلمات عنوان )به جز کلماتی مثل  « ناشتتر

with.با حروف بزرا نوشته شود ) 

سندگان جداگانه  اما اگر هریک از فصل  سنده یا نوی شته باشد و آن کتاب توسط یک     های یک کتاب نوی ا چند یای دا

شد، روش درج منبع به صورت     editorنفر دیگر به عنوان هماهنگ کننده ) نام خانوادگی و نام  "( به چاپ رسیده با

شده          ستفاده  صلی که در متن پایان نامه از آن ا سندگان بعدی ف سپس نام خانوادگی و نام نوی سنده اول و  ست،  نوی ا

کنندگان، عنوان کتاب، نام ناشر و  کننده یا هماهنگام هماهنگسال انتشار، عنوان فصل مورد نظر، نام خانوادگی و ن   

کنندگان، عبارت کننده یا هماهنگخواهد بود. توجه شتتود که بعد از نام هماهنگ "شتتمارة صتتفحات فصتتل مربوطه

 گردد.برای منابع انگلیسی، در داخل پرانتز قید می "".edsیا  ".ed"برای منابع فارسی و « کنندههماهنگ»

ورتی که کتاب مورد نظر توسط یک یا چند نفر ترجمه شده باشد، پس از نوشتن نام خانوادگی و نام نویسنده       در ص 

سال ترجمه، عنوان ترجمه، )ترجمة    سندگان،  شر ذکر می «(نام خانوادگی و نام مترجم»یا نوی شود. در چنین  ، نام نا

 شود.کر میحالتی برای استفاده از منبع در متن، نام مؤلف و سال ترجمه ذ

 مثال:

 )ترجمة پتانسیل آنومی در شهر تهران   ة، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمین  (1378، )پور، فرامرزرفیع. 1

 .سیما و تهران: انتشارات صدا ،احمد ذاکری(

صر جدید       (1378، )ینآنتو، گیدنز صی در ع شخ شخص، جامعه و هویت  صر م  ة)ترجم ، تجدد و ت  فقیان(، تهران:ؤنا

 نی.   نشر

1.   L. Stein, 1994, Random patterns, J. S. Brake, Ed., Random patterns in Computers 

and You, New York: Wiley, pp. 55-70. 

 به صورت ذیل نگاشته شوند: های فارسی و انگلیسیشود تمام رفرنسپیشنهاد می

 منابع فارسی: 

 نی.   فقیان(، تهران: نشرؤناصر م ة)ترجم هویت شخصی در عصر جدید تجدد و تشخص، جامعه و. 1378، آ. گیدنز. 1

http://en.wikipedia.org/wiki/
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. فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 1378و شریفی تهرانی، ع.  ض.بنی هاشمی،  .؛ارشاد، ج .؛ایزد پناه، ک. 2

 ، دانشگاه تهران. "بیماری شناسی گیاهی "دوم، 

 منابع انگلیسی:

1.Brown, R. 2009. Plant Pathology, techniques and protocols. Scottish Agricultural 

Science Agency, DMB, Edinburgh, UK. Humana Press. 

2.Johanson, K. E., and Petersson, B. 2002. Taxonomy of Mollicutes, in Molecular 

Biology and Pathogenicity of Mycoplasma (Razin, S. and Herrmann, R., eds.). Kluwer 

Academic Plenum Publishers, New York, NY, pp. 1–29. 

3.Liu, B. L., Tabler, M., and Tsagris, M. 2000. Episomal expression of a hammerhead 

ribozyme directed against plum pox virus. Virus Res. 68, 15-23. 

سنده پای   پایان -ه ساله: نام خانوادگی و نام نوی شار(،      اننامه/ر سال انت ساله، ) ساله عنوان پایان»نامه/ر طع ، مق«نامه/ر

 تحصیلی و رشته، نام دانشگاه. توجه شود که نام استاد راهنما نباید بیان شود.

 مثال:

  ةنام، پایان«پذیری در رفتار بزهکارانه در شتتهر شتتیرازبررستتی اثرات عوامل جامعه»، (1376) ،احمدعلی شتتیری،. 1

 شیراز: دانشگاه شیراز. ،شناسیکارشناسی ارشد جامعه

شاورزی   »(، 1390راد، ع. )کیانی. 2 صوالت منتخب ک صاد     «تدوین الگوی بیمه درآمدی برای مح سالة دکتری اقت ، ر

 کشاورزی، دانشگاه تهران.

1.  Byerlee, D.  (1993),  “Calculating  Levels  of  Protection:  Is  It  Always  Appropriate  

to  Use  World Reference  Prices  Based  on  Current  Trading  Status?”,  MSc.  Thesis 

on Agricultural Economics, Agriculture Faculty, Iowa State University. 

 

 

 

 

 

 صفحه روی جلد و صفحه عنوان پایان نامه - 1 شماره نمونه
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 لنگرودموسسه آموزش عالی قدیر 

  دانشکده علوم انسانی

 کارشناسی ارشد رشته حسابداریجهت اخذ درجه پایان نامه 

 

بررسی رابطه بین سود تقسیمی و اهرم مالی در شرکت های 

 خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 ندهنگار

 نام و نام خانوادگی دانش آموخته

 استاد راهنما

 استاد راهنمانام و نام خانوادگی 

 مشاوراستاد 

 مشاورنام و نام خانوادگی استاد 

 

 1395 پاییز

 

 

 

داوران پایان نامه  هیات 

 کارشناسی ارشد

 موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود
 غیردولتی( -)غیرانتفاعی

 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه – 2 شماره نمونه
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.......... را با عنوان ...................................................................... دانشجوی رشته .........................................

با نمره نهایی به ....................................................................« »..........................................................................................................

 . عدد ................................................ به حروف ................................................  ارزیابی نمودند

 مشخصات اعضاء هیئت داوری

 سمت ردیف
خانوادگی اعضاء هیئت  نام ونام

 داوری
 مرتبه دانشگاهی

دانشگاه یا 

 موسسه
 امضاء

     استاد راهنما 1

     استاد مشاور 2

     استاد داور 3

 

 این قسمت توسط  نماینده شورای تحصیالت تکمیلی تکمیل می گردد : 

 
  نمره( .........................................................  18)از با حضور اعضای فوق و نمره .......................« ..»........دفاع از پایان نامه در تاریخ 

 به تصویب رسید.

  این قسمت توسط  نماینده شورای پژوهشی تکمیل می گردد :

نمره( .................................. محاسبه و نمره نهایی  2نمره حاصل از ارزشیابی مقاله / مقاالت علمی دانشجو برابر ضوابط )تا سقف 

مقاله( با درجه ............................................... و با عدد ........................... و با حروف دفاع از پایان نامه )مجموع نمره دفاع و 

 .............................................. به تصویب رسید .

 

 

 بسمه تعالی

ّ ّهدّانهمّاصالتّارثتع 

 

 شمتاره: ......................

 تاریتتخ: ......................

 پیوست: .....................

 

 به عدد : 

 
 به حروف : 

 

 شورای تحصیالت تکمیلینماینده 

 سیدوحیدحسینی پور

 

 نماینده شورای پژوهشی

 ذرارجمندمحسن آ

 

 مدیرتحصیالت تکمیلی
 سیدوحیدحسینی پور
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متعهد می شوم که مطالب مندرج در این  -------------اینجانب 

پروژه/پایان نامه/رساله حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای 

پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ 

پایان نامه/ رساله قبال برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا باالتر ارائه نشده است. در ذکر گردیده است. این پروژه/ 

 .از اعتبار ساقط خواهد شد مؤسسه)در هر زمان( مدرک تحصیلی صادر شده توسط  صورت اثبات تخلف

ی م غیرانتفاعی قدیر لنگرود-مؤسسه آموزش عالی غیردولتیکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

 .باشد

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو

 امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر فرم تعهدنامه اصالت – 3 شماره نمونه

 به انگلیسی جلد و صفحه عنوان پایان نامه پشتصفحه  - 4 شماره نمونه
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