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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 هاي تخصصيتحصيالت تكميلي وآموزش اداره

گارش پايان انمهشيوه  انمه کارشناسي ارشد و رساله دکتري ن

 

 

 

 مقدمه

ها به تحليل و تفسيردادهها و و انجام آزمون هاي قابل اطمينان از طريق گردآوريپژوهش فرايند رسيدن به راه حل

هايي است كه منداست. لذا اجراي صحيح پژوهش مستلزم شناخت اصول، قواعد و روشريزي شده و نظاماي برنامهگونه

پژوهشگر با فراگرفتن و قبول كردن آن اصول، عالوه بر اعتبار بخشيدن به دستاوردهاي خويش و دستيابي به نتايج 

ر د وقفه، چه بسا به ترميم خطاهاي پيشين نيز توفيق يابد.مفيد در سايه جستجو و كاوش مستمر و بيجديد و 

 اخويش ب نظريهاي كارشناسي ارشد و دكتري پس از اتمام واحدهاي هاي آموزشي و پژوهشي، دانشجويان دورهنظام

 مرور منابع موضوع خاص با کياش در مورد را از طريق شناخت و كنکد رساله، قدرت پژوهشي خو يا گرفتن پايان نامه

 نامةپايان و احتماالً همين ،گذاردارزيابي مي به و آزمايش و انجام تحقيق قبليهاي انجام شده پژوهش ي انتقاديبررس و

 اساسي هدف لذا شود.ميب كشور محسو محققان در زمرة نالتحصيال فارغ قرار دادن براي مالكي كه است تحصيلي

هاي سالهرارشد و  يكارشناس يهانامهپايان تدوين برايستاندارد ا و عمان ،جامع الگويي به ، دستيابينامهشيوهن يه ايته

 باشد.هاي علمي و صنعتي ايران ميدر سازمان پژوهش يدكتر

 



 - 2 - 

 ب آنهايان نامه و ترتيپا يهابخشالف( 

د ياب، گردديل ميتحو سازمانكتابخانه هاي تخصصي و كل تحصيالت تکميلي وآموزشاداره كه به ييهاان نامهيپا

 ه شده باشند.يم و تهير تنظيدر ز ،ب ذكر شدهيبه ترت ديها بان بخشيا ر باشد.ينامبرده ز يهابخش يحاو

 (ياري)اخت  صفحه بسم اهلل 

 (1)پيوست  صفحه عنوان 

 (مورد قبول است ات داورانيه اصل يبا امضا 3يا  2وست يپفرم )داوران  اتينامه توسط هپايانب يتصو صفحه 

 (4)پيوست  نامهصفحه اصالت پايان 

 (5)پيوست  سوگند نامه دانش آموختگان دكتري 

  (ياريم )اختيا تقديصفحه اهدا 

 (ياريشگفتار )اختيپ 

 (يارير و تشکر )اختيصفحه تقد 

  كليدواژه( 7تا  4واژه به همراه  333چکيده فارسي )حداكثر 

 هاوستيپ نيها، و عناوفصل يو فرع ين اصليفهرست مطالب: شامل عناو 

 ها )در صورت وجود(فهرست جدول 

 ها )در صورت وجود(فهرست شکل 

 م و اختصارات )در صورت وجود(يفهرست عال 

 نامه ماننددر قالب فصول پايان يمتن اصل 

 تحقيقفصل اول: مقدمه و هدف از 

 پيشينه تحقيقفصل دوم: 

 هافصل سوم: مواد و روش

 و بحث فصل چهارم: نتايج

 و ارائه پيشنهاد گيريفصل پنجم: نتيجه

 منابع و مأخذ 
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  (يارينامه )اختواژه 

 ها )در صورت وجود(وستيپ 

 ( چکيده التينAbstract) نيالت يهادواژهيبه همراه كل  

 (6وست ي)پ يسيصفحه عنوان انگل 

 وه نگارشيش ب(

ن يا ح شده دريتصرن قواعد و مشخصات يد كتابخانه باشد. همچنييد مطابق روش مورد تأيان نامه باينگارش پان ييآ

 ت شود.يد رعايبا نامهشيوه

 )كاغذ 21*7/22پ گردد. ابعاد كاغذ يد مرغوب تايكاغذ سف يد رويان نامه بايپا يهاه قسمتي: كلکاغذ و چاپ .1

A4) وکنواخت يمتن  يشود. نوع قلم مورد استفاده در تمام يپ ميک رو تايكاغذ  يمتن ها رو يباشد. تمام يم 

ي با اندازه Time New Romanو نگارش التين فونت  13ي با اندازه (B Nazaninن )يفونت نازن نگارش فارسي يبرا

 ت شود.يرعا يها و متن اصلربخشيها، زها در سرفصلاندازه فونتباشد. يم 11

ا سطرها فاصله ام ،متر استيسانت 15/1ان نامه برابر يپا ي: فاصله سطرها در تماميبند هيشو حا يفاصله گذار .2

متر و يسانت 3 يو باال مساوه سمت راست يباشد. حاشيم در ورد Singleمتر معادل  يسانت 1 ده برابريدر چک

ت شود. در ينامه رعاانيپا د در سرتاسريها باهين حاشيا باشد.يمتر ميسانت 5/2ن برابر ييه سمت چپ و پايحاش

ها باشد، با كوچک كردن هيداخل حاش يبزرگتر از فضاها يا نقشهها ، جدولهاموارد اندازه شکل يكه در برخ يصورت

 گردد.يت ميه رعاي)بصورت تاخورده( حاش A3ا با استفاده از كاغذ يآنها و 

، الف، ب :مانندالفباي فارسي  حروفبا  (ياول متن اصلان نامه تا يپان )از اول يشماره صفحات آغاز :يشماره گذار .3

كه  يصفحات متن اصل ي. تمامشوندنوشته مي گردد(يپ ميصفحه عنوان بدون شماره تا يعنين صفحه ي)اول ...پ، 

 حاوي يهاصفحات شامل صفحه يشوند. شماره گذار يد شماره گذاريشود، بايا فصل نخست شروع مياز مقدمه 

 گردد. يز ميوست نيشکل، جدول، منابع و پ

 ن است.ييمتر از لبه پا يسانت 5/1رد. فاصله شماره صفحه در حدود يگين و در وسط قرار مييشماره صفحه در پا

بخش بعد از آن كه شماره فصل در سمت راست و شماره  يشوند، بطوريم يها به عدد شماره گذارربخشيها و زبخش

  آورده شود مانند:

 3-2-4  است.   3از فصل  2از بخش  4ربخش يان كننده زيب 

 3-2-4-1  است.  3از فصل  2از بخش  4از بخش  1ربخش يان كننده زيب 
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ه شوند. يت مناسب تهيفيد با كيها باو جدول ها(يرها، نمودارها، منحنيها )تصوشکل يتمام ها:ها و شکلجدول .4

ظهور  بيد به ترتيها باها و جدولشکل يبرخوردار باشد. تمام يوضوح كاف ه شده از آنها ازيته يكه كپ يابه گونه

، 3فصل  يهاجدول ي، براو 2-2و  1-2، جدول 2فصل  يهاجدول يمثأل برا، شوند يدر هر فصل شماره گذار

چنانچه  گردد.ير آنها ذكر ميها در زآنها و عنوان شکل يها در باالذكر شود. عنوان جدولو  2-3و  1-3جدول 

ن الزم است به يگردد. همچنيا شکل ذكر ميآورده شده است، مرجع در عنوان جدول  ياز مرجع يا شکليجدول 

 گذاري ورد استفاده گردد.ترجيح بر اين است كه از سيستم شماره ها در متن ارجاع شده باشد.ها و جدوله شکليكل

توان بصورت يح را ميداشته باشد، توض يح خاصياز به توضيا واژه نيک عبارت يكه  يدر صورت س:يرنويا زيس يپانو .5

بصورت كوچک كه  ياا واژه توسط شمارهين صورت عبارت يدر همان صفحه ارائه نمود. در ا (Footnote) سيرنويز

شود. قلم مورد استفاده يح مربوط به آن شماره ارائه ميتوض ،سيرنويشود و در زيپ ميدر باال و سمت چپ آن تا

 .و شماره گذاري بصورت صفحه به صفحه انجام گردد 13ي با اندازه يقلم متن اصل همانس يرنويدر ز

ند، در داخل پرانتز يآيكه در متن م يبيها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتفرمول ها:و فرمول ياضيروابط ر .6

در كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده شود.  يشوند، به طوريم يبه عدد شماره گذار

 نوشتن فرمول ها از سيستم فرمول نويسي ورد استفاده گردد.

 ر:يطبق نمونه ز

(1- 5 )     𝐹 = 𝑚𝑎 

 از فصل اول است. 5ان كننده رابطه يكه ب

رد، يگيكه مورد استفاده قرار م يمنابعه يالزم است در متن به كل نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ: .7

شود يباز م يانقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله كروشه يک منبع مطلبياشاره شود. چنانچه در داخل متن از 

 باشد: ير مياز دو روش ز يکي. نحوه ارجاع در متن به ] 3[مانند  گردديو مرجع ذكر م

ب شماره در فهرست ين روش مراجع به ترتيدر اشوند. يم يگذار شماره ،نديآيكه در متن م يبيمراجع به ترت

  ذكر خواهد شد.منابع و مأخذ 

مراجع به ، ن روشيا، در (Taylor, 2005)مثال:  يباشد. برايسنده و سال انتشار آن ميذكر منبع با ارجاع به نام نو

 گردد. يذكر م منابعسنده در فهرست ينام نو يب حروف الفبايترت

مراجع  در فهرستوه ذكر منبع در متن و يات و شيكه جزئ ک از دو روش، الزم استيدر صورت استفاده از هر 

 ورد استفاده گردد.  endnoteگردد از سيستمپيشنهاد مي معروف و شناخته شده باشد. يهاوهياز ش يکيمنطبق بر 

 ان نامه: يمشخصات جلد پا .8

 باشديم نگور(ي)گال يمتر با روكش چرم مصنوعيليم 3تا  2با ضخامت  جنس جلد از مقوا. 
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  باشد.يم ()کارشناسي ارشد يزرشک)دکتري( و  ياسرمهرنگ جلد 

 متر بزرگتر از قطع كاغذ است. يم سانتيقطع جلد ن 

 گردد.يجلد بصورت زركوب چاپ م يرو ينوشته ها 

  شود.يم نوشته و زركوبسنده و سال يان نامه، نام نويعطف، عنوان پادر قسمت 

 

 نکته قابل توجه:

 ان نامه:يپا يکينسخه الکترونمشخصات ج. 

ان يشامل متن كامل پا يکيک نسخه الکترونيان نامه خود، ياز پا يک نسخه چاپيعالوه بر دانشجو موظف است  -1

 د.ل دهيتحو يبه كتابخانه مركز اند، د كردهييات داوران آن را تايكه ه يينها ينا منطبق با نسخه چاپيو عنامه 

در قالب خالصه فارسي و انگليسي ل يک فايو  pdf ل كامل در قالب فرمت يک فاي ان نامه بصورتيمتن كامل پا -2

 شود.تحويل داده مي CD يبر رو Wordشگر يرايوفرمت 

 

 ها:پيوست .د

 و روي جلد : صفحه عنوان فارسي1پيوست 

 كارشناسي ارشد نامهصفحه تصويب پايان: 2پيوست 

 رساله دكتري: صفحه تصويب 3پيوست 

 فرم اصالت اثر: 4پيوست 

 : سوگند نامه 5پيوست 

 : صفحه عنوان انگليسي6پيوست 

 رساله دكتري انگليسي: صفحه تصويب 7پيوست 
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 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 )نام پژوهشکده(

 

 (PhDيا دکتري ) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد يا رساله نامهپايان

 00000000000000رشته و گرايش

 

 عنوان

 )عنوان پايان نامه در اينجا نوشته شود(

 

 

 نگارش

 )نام کامل نويسنده در اينجا نوشته شود(

 

 

 استاد راهنما

 )نام کامل استاد راهنما در اينجا نوشته شود(

 

 استاد مشاور

 ستاد راهنما در اينجا نوشته شود()نام کامل ا

 

 ماه و سال

 
 (كارشناسي ارشد نامهصفحه تصويب پايان) 2پيوست 
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 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش

 )نام پژوهشکده(

 

 نامه كارشناسي ارشد گواهي دفاع از پايان

 

 نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته يا رساله دكتريهيأت داوران پايان

  ..............................................گرايش: ... ..................................: در رشته

 "....................................................................................." با عنوان    

 ه حروفب    به عدد             با نمره نهايي:            را در تاريخ 

 
 

      و با درجه:     
 ارزيابي نموده اند. 

 امضاء دانشگاه يا مؤسسه مرتبه دانشگاهي نام و نام خانوادگي مشخصات هيأت داوران رديف

     استاد راهنما: 1

     استاد مشاور: 2

     استاد مدعو: 3

     استاد مدعو: 4

تحصيالت  شوراينماينده  5

 تکميلي:

    

 

  .گرددنامه درج ميتذكر: اين برگه پس از تکميل توسط هيأت داوران در نخستين صفحه پايان
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رساله دكتريصفحه تصويب 
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 )فرم اصالت اثر( 4پيوست 

 

 تعهد نامه اصالت اثر
 شماره:....................... 

 تاريخ:........................ 
 

رايش................................. اينجانب .......................... دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد / دكتري در رشتة ......................................../ گ

ام، با كسب درجة ...........  دفاع نموده "................................................... "نامه يا رساله خود تحت عنوان: كه در تاريخ .......... از پايان

 شوم :شرعاً و قانوناً متعهد مي

 

و  رساله حاصل تحقيق و پژوهش اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي نامه يامطالب مندرج در اين پايان (1

ام، رعايت كامل امانت را نموده، مطابق مقررات، ارجاع نامه، كتاب، مقاله و غيره استفاده نمودهپايانپژوهشي ديگران اعم از 

 ام.نموده هاو در فهرست منابع و مآخذ اقدام به ذكر آن

اير س تر يا باالتر( دررساله قبالً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي )هم سطح، پايين نامه يايا بخشي از اين پايان تمامي (2

 ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.دانشگاه

نامه يا رساله كامال حاصل كار اينجانب بوده و از هر گونه جعل داده و يا تغيير اطالعات پرهيز مقاالت مستخرج از اين پايان (3

 ام.نموده

درصد همپوشاني( به نشريات و يا  33از نامه يا رساله )با بيش از ارسال همزمان و يا تکراري مقاالت مستخرج از اين پايان (4

 نمايم.هاي گوناگون خودداري نموده و ميكنگره

 هاي علمي و صنعتي ايران و ..............سازمان پژوهشنامه يا رساله متعلق به كليه حقوق مادّي و معنوي حاصل از اين پايان (5

حاصل از اين تحقيق اعم از چاپ كتاب، مقاله، ثبت اختراع مندي و يا نشر دستاوردهاي شوم هر گونه بهرهبوده و متعهد مي

كل تحصيالت تکميلي ادارهو غيره )چه در زمان دانشجويي و يا بعد از فراغت از تحصيل( با كسب اجازه از استادان راهنما و 

 باشد. هاي علمي و صنعتي ايرانپژوهش

از درجه اعتبار هاي علمي و صنعتي ايران پژوهشسط در صورت اثبات تخلف )در هر زمان( مدرک تحصيلي صادر شده تو (6

 ساقط و اينجانب هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

 
 

 نام و نام خانوادگي دانشجو:

 

 امضاء 
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 )سوگندنامه( 5پيوست 

 هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهشسوگند نامه دانش آموختگان دکتري 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 خويش نمود كه با طي مراحل تحصيل به اخذ درجه دكتري نائل شوم به را كه مرا مشمول الطاف سپاس يزدان پاک

اه گذاشته شده است، در پيشگالهي كه با امکانات اين مرز و بوم فراهم و نزد اينجانب به امانت  شکرانه اين نعمت بزرگ

 :كه كنمملت ايران به كتاب آسماني خود، قرآن كريم، سوگند ياد مي

 

 در راه اعتالي كشور ايران و جامعه بشري قدم برداشته و در اين راه اي، به نحو احسندر سراسر زندگي حرفه 

 .نکنم از هيچ كوششي دريغ

 

 هاي نظر داشته و از موقعيت هاي تخصصي، رضاي خدا را همراه با صداقت علمي و اجتماعي مددر تمام فعاليت

استفاده كنم و در همة امور، منافع كشور را بر منافع فردي مقدم به دست آمده در جهت رفع مشکالت مردم 

 بدارم.

 

 اي در حد توان سعي و تالش داشته و در اداي وظايف و تعهدات حرفه همواره علم و دانش خود را به روز نگاه

 خود را به كارگيرم.

 

 را خواهم كه مخواستارم و از او ميمفاد اين سوگندنامه را  بندي بهواينک ازخداوند متعال توفيق بندگي و پاي

 و انساني خويش موفق بدارد. هاي رفيع علم و دانش و ايفاي رسالت علميادامه و پيمودن مسير و فتح قله در

 

 :و ايمان دارم كه

 

 "(81آيه  إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )سوره حجرات، "
 )كنيد بيناستداند، و خداوند به آنچه ميها و زمين را ميغيب آسمان ،خداوند ،ي ترديدب)
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