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بسم اهلل الرحمن الرحیم
شیوه تدوين پايان نامه در دوره کارشناسي ارشد علوم سیاسي آشتیان
مقدمه :آنچه كه مطالعه و شناخت علمي یك پژوهش علمي را ميسر ميسازد  ،حاصل طي
كردن فرایندهای نظامند و كنترل شده است كه ميتوان روش های علمي مختلفيي را رراسيا
رویكردهای گوناگون از یكدیگر متمایز نمود .از سوی دیگر را عنایت ره اسيتفاده از ایير روش
ها و نيز در جهت مستندسازی گزارشات در آینده ،ضرورت تنظييم دسيتورالعمل پایيان ناميه
احسا

مي شد تا ضمر استفاده از قواعد وساختاررندی یكسان ،دانشجویان نيز در سازمانرندی

تحقيقات خود از آن رهره مند گردند .ویكي از اهداف اصلي نگارش هر پایان نامه دراصل آشنا
نمودن دانشجو را نحوه نگارش و تنظيم یك مبحث علمي است .پایان ناميه  ،نوشيته ای اسيت
شامل چكيده پایان نامه ره فارسي ،فهرسيت تفيييلي مطاليف ،فهرسيت تيياویر ،جيداول و
نمودارها ،مقدمه و تاریخچه مختير ،مروری رركارهای انجام شده و آخریر اطالعيات تويوری،
عملكرد تحقيقي و عملي نتایج  ،رحث و پيشنهادات  ،فهرست منارع و ماخذ و چكيده پایان نامه
ره انگليسي كه توسط دانشجو و را هدایت و نظارت استاد راهنما و همكاری استادان مشاور (در
صورت داشتر)تنظيم و تدویر مي شود .رعایت ایر شيوه نامه از جانف دانشجویان ررای حفي
هماهنگي رير پایان نامه ها الزامي است .عنوان پایان نامه راید رسا ومختير راشد .
رر ایر اسا

دستور العمل تنظيم شده در قالف  3محور:

 )1دستور العمل ساختار محتوایي پایان نامه
 )2دستورالعمل ساختار شكلي پایان نامه
 )3دستور العمل مستند سازی پایان نامه،
ارائه شده كه ره سازمان رندی تحقيق كمك مي كند .در ادامه ره تشریح هر یك از ایر
محورهااشاره ميشود:
 -1دستورالعمل تنظیم ساختار محتوايي پايان نامه:

جهت تنظيم ساختار محتوایي پایان نامه ها ،توجه ره سازمان رندی كلي و ساختار فيلرندی
پایان نامه الزامي است .رناررایر در رخش زیر سعي مي گردد كليه فراینيدها و مراحيل ایير
ساختار طبق یك سلسله مراتف علمي و روش مند تشریح گردد:
2
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ترتیب و ساختار متن اصلي پايان نامه
 -1مقدمه  :مقدمه کلي درابتدا پايان نامه :مقدمه راید حاوی رئو

كليات تحقيق ومعرفيي

اجمالي كليت پایان نامه ره مخاطف وهم چنير حاوی معرفي سرفيل های مختلف پایيان ناميه
راشد ،معموالً مقدمه در پایان كار تدویر وره ارتدای پایان نامه اضافه مي شود.
در ایر قسمت ،هدفهای مورد نظر در پایان نامه ،روشها ،نحوه انجام تحقيق و ريه دسيت
آوردن نتيجه ها مورد رحث قرار مي گيرد .اغلف منارع ميروری ) (Literature Reviewنييز
در ایر قسمت انجام مي پذیرد ،همچنير ذكر اهمييت موضيوت تحقييق در رارطيه ريا توسيعه
كشورتوصيه مي شود .هرگونه مطلف استفاده شده از منارع دیگير  ،الزاميا رایيد توسيط ] [ و
شماره مرجع قيد شود .كليه اصطالحات التير مورد استفاده در پایان نامه ررای استفاده اولير رار
 ،الزاماُ در پاورقي قيد شود  .ضمناُ در قسمت ضمائم پایان نامه  ،جيدول اصيطالحات علميي
مورد استفاده در پایان نامه قيد شود.
توضيح ساختار پایان نامه راذكر رسيار مختير از مطالبي كه در فيل های مختلف آورده شيده
است ضروری مي راشد.
مقدمه عم تاً شامل مطالب زير ا ت


تاريخچه دارهای انجام ش ه



ارتباط موضوع تحقمق با دارهای قبلی



اهممت موضوع و ه ف آن



محتوای فصلهای بع ی

 -2فصل ها:
متن هر پايان نامه شامل چ ين فصل و هر فصل شامل چ ين بخش خواه بود .هر فصفل را مفی
توان بايك مق مه دوتاه آواز و بايك نتمجه گمری مختصر به اتمام ر ان  .در اين چ فصل ب فا بفه
نظر دانشجو و تائم ا تاد راه ما مطالب مختلف پايان نامه ازمان ب ی می شفود .فصفل آخفر بفه
نتمجه های ب ت آم ه  ،بحث و برداشت و پمش هادات اختصاص دارد ،باتوجه بفه اهممفت خفاص
اين فصل ارائه اين فصول با دقت دامل و با توجه به راه مايی های ا تاد راه ما ارائه می شود.
محتواي فصول تحقیق :محتوای یك پایان نامه عموماً رر حسف رخشها و فيول مختليف
تنظيم ميگردد و سپس هر فيل رر اسا

تقسيمات اصلي و فرعي رييورت محورهيا و ارعياد
3
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دیگری در ميآید .البته در هر فيل ره مقدمهای كوتاه در ارتدا و نيز خالصه ونتيجيه گييری از
مطالف فيل در انتها نياز مي راشدوسپس را یك پاراگراف موضوت فيل ره موضوت فيل رعد
مرتبط مي شود.
فصل اول) کلیات تحقیق :ایر فيل از تحقيق شامل محور های عمده زیر ميراشد كه عبارت
است از:
1ـ 1بیان مسئله :در ایر قسمت را تشریح موضوت مورد رررسي ،رتيدریج ريه فرموليه كيردن
مسوله تحقيق پرداخته ميشود؛ تا جنبه های مختلف از مسوله تحقيق ره صيورت یيك یيا چنيد
پرسش آغازیر علمي ريان شود.
2ـ 1اهداف تحقیق :اهداف كلي و جزئي تحقيق در قالف چند محور كلي و اساسي و ررپایيه
سؤال اساسي تحقيق طرح ميگردد.
3ـ1

اهمیت و ضرورت تحقیق :دالیل انتخاب موضوت وضرورت انجام تحقيق ره لحاظ نظيری،

اجرایي ،علمي و  ...تشریح ميگردد.
 1 -4پیشینه و ادبیات نظري تحقیق :در قسمت پيشينه وادريات نظری تحقيق ره ارائه تحقيقات
داخلي و خارجي مرتبط را موضوت تحقيق پرداخته ميشود .تحقيقاتي كيه ريه لحياظ نظيری و
تجرري ره عنوان سارقهای از گذشته موضوت راشند .ایر مطالعات ره ترتيف زماني ،ارعاد مختليف
روشي ،نظری و نتایج آنها ره همراه مشخيات كامل مجری ،كارفرما و محل نگهداری در قالف
تحقيقات داخلي و تحقيقات خارجي در حداقل یك صفحه آورده ميشود و سپس مورد نقيد و
رررسي قرار ميگيرند .وهمچنير ره تفاوت كار های انجام شده را تحقيق حاضر مي پردازیم.
5ـ  1چارچوب نظري تحقیق (يا چارچوب مفهومي تحقیق) :ایر رخش در رردارنده كليه مباحث
نظری و مفهومي در زمينه موضوت مورد مطالعه است .در ایر قسمت را تشریح انوات رویكرد و
ارعاد آنها ،چارچوب نظری شكل ميگيرد البته زماني كه پژوهش پيمایشي از نوت توصيفي راشد
چارچوب مفهومي و سؤاالت پژوهشي كافي است و چارچوب نظری وطرح فرضيات ررای
روش های تحقيق پيمایشي ازنوت تبييني مي راشد .محور مهم ایر رخش مشتمل رر نظریات و
رویكردهای مختلف مرتبط را موضوت مورد تحقيق مي راشد(.دانشجو یك چارچوب نظری را
ررای پایان نامه خود تدویر ورا رسم یك مدل تحليلي ،ررای آزمون(تائيد یا عدم تائيد )فرضيه
های خود را از آنها استفاده مي كند.
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 1 -6سؤاالت تحقیق:سوال اصلي وسواالت فرعي ريان مي شود .هر پرسش تحقيق مي توانيد
یك فيل را تشكيل دهد.ودر پایان هر فيل جمع رندی ونتيجه گيری مختيری ره عمل آید.

7ـ 1فرضیات تحقیق  :فرضيه اصلي وفرضيه های فرعي ريان مي شود.
 1-8متغیرهاي تحقیق :در ایر خيوص تعاریف كليه مفاهيم و متغير های اساسي ريه لحياظ
نظری و عملياتي ارائه شود .و مراحل شاخص سازی (مفهوم ،ارعياد ،مؤلفيه و شياخص) آنهيا
تشریح گردد .همچنير نحوه مقيا

سازی (ليكرت ،گاتمر و  ،)...سطوح سنجش متغيرها (ريه

لحاظ اسمي ،ترتيبي ،فاصلهای و نسبي) و نيز سطوح تأثيرگذاری آنها (مستقل یا وارسته ريودن)
رطور دقيق مشخص شود.
9ـ 1تعاريف مفاهیم تحقیق :مفاهيم كليدی تحقيق توضيح داده مي شود
11ـ 1مدل تحلیلي تحقیق :منظور مطالف ذیل مي راشد
11-1ـ  1روش پژوهش :در مجموت دو نوت تحقيق كمّي و كيفي از هم قارل تفكيك اند .ایير
دستورالعمل عمدتاً ررای تحقيقات كمّي كه ره روش پيمایشي( )Surveyیا زمينهای كه از نوت
توصيفي و تبييني ميراشند ،كارررد دارد.
11-2ـ 1جامعه آماري تحقیق :در صورتيكه تحقيق آماری است ،جامعه آماری مورد مطالعه
رایستي در ارعاد مختلف (زمان ،مكان ،تعداد ،سر  )... ،محدود و مشخص شوند.
11-3ـ  1حجم نمونه و شیوه نمونهگیري :ررای معرف رودن نمونه تحقيق ،حجم نمونه رایسيتي
طبق فرمول های آماری ره طور دقيق و مستدل ررآورد شود .همچنير شيوه نمونهگيری رر حسف
دو نوت احتمالي (تيادفي ساده ،سيستماتيك ،خوشهای ،چند مرحلهای ،طبقهای PPS ،و  )...و
غير احتمالي (تعمدی ،سهميهای ،دستر

پذیر )...انجام گيرد .استفاده از هر یك از روش هيای

نمونه گيری در یك تحقيق مستدل و مطارق را روش و جامعه آماری مورد مطالعهراشد.
11-4ـ 1اعتبار و روايي ابزار پژوهش :اعتبار ( )Validityارزار و متغيرهای تحقيق ره
صورت اعتبار محتوایي ( صوری و یا نمونهگيری) ،تجرري و سازه و نيز روایي یا اعتماد
( )Reliabilityآنها رر حسف منارع خطای ريروني (آزمون ي آزمون مجدد و یا صور موازی) و
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یا خطای دروني (آلفای كرونباخ و یا دو نيمه كردن) رطور مناسف و مستند مورد رررسي و
سپس جزئيات هر یك رطور دقيق گزارش مي گردد.
11ـ 1ابزار گردآوري دادهها :دادههای مورد نظر در یيك تحقييق از طریيق ارزارهيای
مختلف (پرسشنامه ،مياحبه و  )...جمعآوری ميگردد كه احتياج ره تشيریح و توضييح دقييق
دارد .و در صورت استاندارد رودن ارزار ره شرح تاریخچه و نحوه رومي سازی و اعتبار و روایي
آن پرداخته مي شود.
12ـ  1نحوه تجزيه و تحلیل دادهها :تجزیه و تحليل داده ها از طریق روش های مختلف
آمار توصيفي و استنباطي صورت ميگيرد .در صورت استفاده از روش و آزموني كه تا حدودی
احتياج ره توضيح داشته راشد ميتوان اشاره مختيری درراره آزمون ها داشيت .ريدیهي اسيت
عمليات تجزیه و تحليل داده ها از طریق نرم افزار  SPSSصورت مي گيرد.
 1-13سازمان دهي تحقیق :منظور ريان فيل رندی تحقيق است كه در چند فيل وچه
مباحثي تنظيم شده است.
 1-14نتجه گیري فصل  :الزم ره توضيح است كه در پایان هر فيل سعي شود را یك
نتيجه گيری ویك پاراگراف موضوت فيل ره موضوت فيل رعدی مرتبط شود .
فصل دوم)  :ره مباني نظری وتجرري تحقيق مي پردازد كه نياز ره توضيح ريشتر ندارد.
ال هير فييل تحقييق ريه
فصل سوم) :متنا سف را عنيوان وسيواالت فرعيي تحقيق:معميو ً
پاسخگویي یك سوال فرعي اختياص مي یارد.
فصل چهارم) :تجزيه و تحلیل دادههاي تحقیق :در تجزیه و تحليل دادهها توجيه ريه عيواملي
چون؛ تعداد متغيرهای تحقيق (تحليل تك متغيره ،دو متغييره و چنيد متغييره دادههيا) ،سيطوح
سنجش متغيرها (اسمي ،ترتيبي ،فاصلهای و نسبي) ،سطوح تأثيرگذاری آنها (مستقل یيا وارسيته
رودن) و استفاده از دادهها ررای مقاصد استنباطي و توصيفي،مهم ميراشد .رر ایير اسيا

ایير

فيل از تحقيق ره دو قسمت عمده تقسيم ميشود:
 توصیف آماري دادهها :در ایر رخش ره توصيف تيك متغييره دادههيا از طریيق جيداول،
نمودارها ،شاخص های مختلف (تمركز ،پراكندگي و  )...پرداخته ميشود .ره نحوی كه نخست؛
6
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متغيرهای زمينه ای تحقيق (جنس ،سر ،تحييالت و  )...و سپس كليه شاخصها و سؤاالت هر
یك از متغيرهای مستقل و وارسته رطور دقيق و یكایك توصيف ميگردند و سپس نحوه تركيف
و ساختر مقيا

ها و مفاهيم مورد نظر تشریح و تحليل مي گردد .عمدتاً ريرای پيژوهش هيای

توصيفي كه در صدد پاسخ ره سؤاالت تحقيق اند ایر رخش كفایت مي كنند.
تبیین آماري دادهها :در ایر قسمت ره تحليل دو یا چند متغيره دادهها ررحسف فرضيات
تدویر شده پرداخته ميشود .در واقع تحليل روارط آماری داده ها رایستي متناسف را سطوح
سنجش متغيرهای تحقيق راشد؛ ره گونه ای كه از آزمون های مختلف آماری (پارامتریك و
ناپارامتریك ،خطي و غير خطي ،متقارن و یا غير متقارن) رطور صحيح استفاده و ره دقت
جزئيات هر یك ريان شود .رعد از تایيد یا رد فرضيات تفسير و تحليل علمي آنها ضرورت مي یارد.

فصل پنجم :خالصه تحقیق  ،نتیجهگیري تحقیق وپیشنهادات :در ایر فيل  ،نخست خالصهای از
كل تحقيق ارائه مي گردد .سپس نتایج نظری و تجرري حاصل شده در ارتباط را تحقيقات
تجرري و نيز مطالعات نظری قبلي مورد مقایسه و تحليل قرار ميگيرد .در نهایت پيشنهادات و
راهبردهای پژوهشي در ارعاد مختلف از رطر نتایج ردست آمده استخراج ميگردد .قسمت های
مختلف ایر رخش را مي توان ردیر صورت تدویر كرد:
جمعبندي کلي نتايج
ارزيابي روش و يا کار انجام شده نسبت به روش يا کار ساير محققین
پیشنهادها
خالصه تحقیق
يافتههاي تجربي تحقیق
يافتههاي نظري تحقیق
داليل تائید يا عدم تائید فرضیه ها وبررسي اهداف پايان نامه(اهداف برآورده شده اند ياخیر)
 پیشنهادها وراه حل هاي تحقیق ونوآوري او در پايان نامه چه بوده است.
محدوديتهاي تحقیق

ضمائم تحقیق :در انتهای پایان نامه هر گونه مدارك ،اسناد ،فرم و رطور كلي هر اطالعاتي كه
ارائه آنها را هدف تكميل پایان نامه و ارائه سوارق،مفيد و ضروری مي راشيد ،آورده شيوند .در
ایر راره ارائه یك نمونه از پرسشنامه تنظيم شده و ره همراه خروجي های آماری الزامي است.
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چکیده انگلیسي :آنچه كه در چكيده فارسي آمده است ره زران انگليسي ترجمه و نوشيته ميي شيود .ودر
پایان نامه رعد از فهرست منارع قرار مي گيرد.
 -صفحه عنوان به زبان انگلیسي (همان مطالب روي جلد پايان نامه)

 )2دستورالعمل تنظیم ساختار شکلي پايان نامه:

را توجه ره وجود سالئق و از سویي وجود امكانات و ارزارهای مختلف ريرای تنظييم شيكل
ظاهری و نگارشي یك پایان نامه در رخش زیر یكسری قواعد تشریح مييگيردد تيا ريه لحياظ
شكلي،پایان نامه های تحقيقي ره یك صورت تهيه گردند:
1ـ )2مطالب روي جلد پايان نامه و صفحات اولیه :مطالف روی جلد پایان نامه ريه شيكل ذیيل
مرتف مي گردد.
آرم دانشگاه راید ره طول  4ساتني متر و عرض  3سانتي متر در وسط صفحه راال
تمام مندرجات روی جلد نسبت ره دو طرف چپ و راست آن راید كامالً در وسط قرار
گرفته و ترتيف و محل قرارگيری هر یك از مندرجات دقيقا مطارق نمونه پيوست راشد .

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیان
دانشکده علوم انساني
گروه علوم سیاسي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(())M.A.
عنوان:
........................................................................
استاد راهنما:
…………………………….
استاد مشاور:
……………………………………..
نگارش:
.................................
سال اجرا
............

فرم زرکوب روي جلد به فارسي

عنوان پايان نامه(:عنوان پایان نامه خود راطوری انتخاب كنيد كه كوتاه روده وره خوري ريان
كننده كاری راشد كه قيد انجام دادن آن را دارید.ومناسف تر است كه ازركار گييری عبيارت
های مانند ،رررسي،ارائه وارزیاري در ارتدای عنوان خودداری نمائيد).
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)2-2فرم داخلي جلد به فارسي (صفحه عنوان همان مطالب روي جلد پايان نامه) :رعد از یك ررگ سفيد
 ،فرم داخلي جلد ره فارسي :ایر قسمت دقيقآ مطارق طرح جلد رعالوه معرفي كاملتر پيروهه و معرفيي اسياتيد
مشاور و مدعو  ،نوشته شود.
 )2-3صفحه مزين به اسماء جالله( بسم اهلل الرحمن الرحیم)

 )2- 4صفحه تقديم به  . . .درصورت تمایل دانشجو مي تواند پایان نامه خود را ره شخص یا شخييتي تقيدیم
دارد.
 )2-5صفحه تشکر و قدرداني :ایر متر عبارت است از قدرداني و تشكر از كليه كساني كه دانشيجو را در

راه نيل ره هدف كمك نموده اند.
 )2-6صفحه تائیدات داوران تائيدیه هيوت داوران ( شامل نام و نام خانوادگي و محل امضيا و محيل
نمره استاد راهنما  ،استاد مشاور و كارشنا

رشته و مدیر گروه ) و محل درج نمره نهيایي ( رعيدد و

حروف ) و محل امضا ررای قسمت نمره نهایي
 )2-7صفحه تعهد اصالت پايان نامه ومنشور اخالقي

 )2-8چکیده پايان نامه به فارسي :هر پایان نامه راید را چكيده آغاز شود كه عبيارت اسيت از
رحث پيرامون موضوت پایان نامه  ،شيوه های تحقيق و نتيجه كلي  .در قسمت چكييده كارهيای
انجام شده و نتایج ردست آميده در تحقيق رطيور مختير ارائه شود (حداكثير یيك صيفحه و
ردون ذكر فرمول ،شكل و مرجع).
چکیده پايان نامه :چكيده هرتحقيق در حد یك صفحه مي راشد .ایر صيفحه ريه صيورت
مجزا و حداقل 222و حداكثر  352كلمه ره زران فارسي و انگليسي تنظيم مي شيود .چكييده از
كل پایان نامه تهيه مي گردد ره نحوی كه نتایج مطالعه و ارعاد آن را ره اختياردر ررداشته راشد.
كليد واههها حداقل  5و حداكثر 12كلمه منفرد یا تركيبي راشند كه ميتوانند مهمتریر واهههيای
مورد استفاده یا مناسفتریر واهه ها جهت جستجوی موضوت مورد مطالعه راشند،كه در انتهيای
چكيده درج ميگردد .چكيده فارسي مناسف تر است كه رعد از صيفحه فهرسيت نمودارهيا و
اشكال ،و چكيده انگليسي در انتهای پایان نامه قرار داده شود.در چكييده مناسيف ميي راشيد
كلمات كليدی آورده شود
) صفحات عنوان شده فوق در پايان نامه شماره گذاري نمي شود(.
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فهرست مطالب::هر پایان نامه راید دارای فهرست مطالف راشد معموآل ایر قسمت شامل

عنوان رخشهای پایان نامه همراه را شماره صفحه مرروطه است .در فهرست مطالف،عناویر ردیر
گونه ارائه ميشوند.
)شماره گذاري صفحات (فهرست مطالب ،فهرست جداول وفهرست نمودار هابر اساس حروف ابجد خواهد بود(.الـف،
ب،ج ،د،و)......

 )4فهرست جدولها ،نمودارها و اشکال

صفحات فهرست جداول :در ایر قسمت همه جداول تحقيق از ارتدا تا انتها رر حسيف فييول
مختلف شماره گذاری مي شود .در شماره گذاری جداول؛ عدد نخست ريانگر شيماره فييل و
عدد دوم شماره جدول مورد نظر را نشان ميدهد .مانند :جيدول شيماره 3يي( 2یعنيي جيدول
شماره  3از فيل دوم تحقيق).
 )5فهرست عالئم و اختصارات :درایر قسمت ليست جدولهاو شكلها راذكر دقيق عنوان ،شماره و
صفحه مرروطه درج مي شود.
 صفحات فهرست نمودارها و اشکال :همه نمودارها و اشكال مورد استفاده نيز از ارتدا تا انتهيای پایيان
نامه رر اسا

فيول مختلف تحقيق شماره گذاری ميشوند .

)6متن پايان نامه
 )7نتايج  ،پیشنهادات وتحقیقات آتي
 )8پیوستها (ضمیمه،1ضمیمه)…،2
 )9لیست مقاالت ارائه شده
)11مرجع ها و ماخذها

 )11چکیده پايان نامه به انگلیسي  :چكيده انگليسي ) :(Abstractایر رخش حداكثر در
یك صفحه ارائه شده و مي تواند ترجمه چكيده فارسي راشد.
)12فرم داخلي جلد به انگلیسي

 :ایر فرم دقيقآ ترجمه فرم داخل جلد فارسي در ارتدای

پایان نامه مي راشد.
 )13فرم زرکوب پشت جلد به انگلیسي

تذکر :از هرگونه حاشيهرندی در صفحات پایان نامه استفاده نشود.
( از القاب آقا،خانم ،جناب ،دکتر،اسم کوچک در استناد ها ومتن خودداري شود).
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شیوه شماره گذاري و ارائه منابع:
الزم ا ت برای دادن مأخذ از شموه "درون مت ی" بشرح زير ا تفاده شود
ا رجاعات در كنار محتوای متر در پایان ناميه ريه صيورت پررني

تير از ميتر وريه صيورت

( )BOLDنوشته شود.
شماره گذاري صفحات  :صفحه های فرم داخفل جلف و بسف ا…الفرحمن الفرحم  ،تقف ي وتشف ر
و....شماره گذاری نمی شون  .صفحه های بع ی به ترتمب از فهر ت مطالب به بع با حروف ابج
( الف،ب،ج،د،ه )…،شماره گذاری می شون  .شماره گذاری با ع د از مق مه شروع ش ه و تا انتهای
پايان نامه (پمو تها) ادامه خواه داشت .طريقه شماره گذاری نمزبصورتی خواه بود دفه اعف اد در
قسمت پائمن و و ط هر صفحه قرار خواه گرفت.
شماره گذاري فصول و بخش ها  :منارع مختلف مورد استفاده در تحقيق رایسيتي در داخيل ميتر و
انتهای پایان نامه ارائه شود.
منابع وماخذ تحقیق:مراجع ومنابع مورد استفاده در پايان نامه
مراجع به ترتمب ظهور در متن مشخص ش ه و درانتهای پايان نامه به ترتمب شماره و بصورت
زيربمان میشون (ره ایتاليك رودن عنوان كتاب و گزارش ،نام نشریات ادواری و مجموعه
مقاالت كنفرانسها توجه شده و از مثالها ره نحو كامل تبعيت گردد).
كليه منارع مورد استفاده در تحقيق ره تفكيك منارع فارسي و منارع التير رير حسيف حيروف الفبيا
نوشته شود .وره تفكيك كتاب ،مجالت،روزنامه ،سایت های اینترنتي ،و ......تنظيم مي شود(.تاریخ نشير
رالفاصله پس از نام خانوادگي ونام نویسنده در پرانتز قرار مي گيرد.
هر پایان نامه دارای چند فيل (معموالً  5فيل ) مي راشد و هر فيل نيز معموالً دارای چند رخش مي راشد.

صفحه اول هر فيل راید از خط پنجم یا ششم شروت شود.هر یك از رخشهای هر فيل را دو شماره كه
را خط تيره از یكدیگر جدا شده اند  ،مشخص مي گردد.عدد سمت راست ريانگر شماره فييل و عيدد
سمت چپ شماره ترتيف رخش مورد نظر است .در صورتيكه یك رخش دارای زیر رخش راشد  ،شماره
هر زیر رخش در سمت چپ شماره مذكور قرار مي گيرد ،مثل( )3-4-2یعني زیر رخش سيوم از رخيش
چهارم فيل دوم.
شماره گذاري شکلها  ،جدولها ،نمودار و نقشه ها

شماره گذاری شكلها ،جدولها  ،نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلي است .مثالً دهمير شكل در
فيل سوم ره صورت (شكل  )12-3نوشته مي شود.
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شماره گذاري پیوست ها

پيوست های پایان نامه را حروف الفبای فارسي نامگذاری مي شوند.شكلها و جدولهای موجيود در هير
پيوست  ،را توجه ره پيوست مرروطه شماره گذاری خواهيد شيد.ره عنيوان مثيال :سيومير جيدول در
پيوست" ب" ره ایر صورت نوشته مي شود(جدول ب)3-
شماره گذاري روابط و فرمولها

هر رارطه در متر پایان نامه  ،را دو شماره كه را خط فاصله از یكدیگر جدا مي شوند  ،مشخص
مي شود.عدد سمت راست ريانگر شماره فيل و عددسمت چپ  ،شماره مورد نظر است .ميثالً
هشتمير رارطه در فيل ششم ره صورت ( )8 -6نوشته مي شود.
 -1شماره گذاري متن:
 -2مرجع ها و ماخذ ها

بطور دلی چ انچه از م بعی برای مطلبی ا تفاده شود ذدر ماخذ الزم ا ت در اي گونه مفوارد مطلفب
بمن دو گمومه ))  (( 00000نوشته می شود و بالفاصله بع از ان قالب] [0000000باز می گردد.
پس در بخش پايانی پروژه مشخصات مرجع نوشته ممشود.
-3شماره گذاري جدولها و نمودارها:
درهرفصل هر ج ول (ش ل) با درج شماره فصل و ج ول در آن فصل شماره گذاری می شود.
پس موضوع ش ل( ج ول) بالفاصله بع از شماره گذاری درج خواه ش  .به طور مثال ج ول
شماره  3فصل دوم بصورت زير شماره گذاری می شود
ج ول (يا ش ل) 2-3مقايسه مست پمش هادی با مست قبلی
-4شماره گذاري روابط رياضي:
هر رابطه و يا معادله رياضی بو مله دو ع د تو ط يك خط فاصله از ي يگر تممز داده و مشفخص
می گردن  .ع د مت چپ نشانگر شماره فصل و ع د مت را ت ،نشانگر شماره ،ترتمب رابطفه
در هر فصل می باش  .مثال رابطه چهارم در فصل پ ج را بصورت ذيل باي نشان داد () 5-4
قالب کلي تنظیم اطالعات مربوط به فهرست منابع به صورت زير است :

* منابع فارسي :
دتاب نام خانوادگی نويس ه ،نام نويس ه  ،ع وان دتاب  ،ال نشر فشفماره جلف  ،نوبفت چفا
،محل انتشار ،ناشر .
بعنوان مثال :

الوانی  ،م مه ی  ،م يريت عمومی ، 4334 ،چا

دوم  ،تهران  ،نشرنی

توضمح اي ه چ انچه دتاب ترجمه باش  ،بع از ذدر " ال نشر " نام مترج ذدر می شود .
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بعنوان مثال  :مورهد  ،گريفمن ،رفتار ازمانی  ، 4330،ترجمه ددتفر فم مهف ی الفوانی و والمرضفا
معمارزاده  ،چا

پ ج ف انتشارات مرواري .

مجله نام خانوادگی نويس ه  ،نام نويس ه  ،ع وان مقاله  ،تاريخ نشر  ،نام مجله  ،شماره  ،دوره
* منابع انگلیسي :

دتاب به ترتمب و از چپ به را ت
نام خانوادگی نويس ه  ،نام نويس ه  ،ع وان دتاب  ،محل انتشار  ،ناشر  ،ال انتشار
مجله نام خانوادگی نويس ه  ،نام نويس ه  ،ع وان مقاله  ،نام مجله  ،شماره  ،دوره  ،ال انتشار .
به عنوان مثال :

……………………Folk,R..1
 امالي واژهها و پسوندها :در ایر خيوص ،مجموعه قواعد و ضوارط خط فارسي كه تحت
عنوان «دستور خط فارسي» توسط فرهنگستان زران و ادب فارسي انتشار یافته است ،مالك عمل
ميراشد.
نحوه بیان معادل فارسي يا التین :چنانچه الزم راشد در كنار كلمه خاصي معادل التير یا هم
معني فارسي آن ارائه شود ،رعد از كلمه فارسي معادل التير در داخل پرانتز نوشيته مييشيود.
ررای ريان معادل و هم معني یك كلمه در زران فارسي كافي است كلميه هيم معنيي در داخيل
پرانتز قرار گيرد.
منابع و مأخذ در ذيل جداول ،نمودارها و اشکال :چنانچه جدول یا شيكل خاصيي از یيك منبيع ميورد
استفاده قرار گرفته منبع مورد نظر در زیر آن ارائه و نيز در آخير ،پایيان ناميه ريه تفيييل آورده شيود .ماننيد:
(راقری / )25:1385 ،ومنبع التير ره صورت ))Sorce: Bagheri ,13:5:25
معرفي تفصیلي منابع و مأخذ در انتهاي پايان نامه :در انتهای پایان نامه منارع مورد استفاده ريدیر صيورت رير
حسف حروف الفبا مرتف ميشود.

کتابها :نام خانوادگی ،نام ( ال انتشار)؛ ع وان دتاب ،مترج (درصورت ترجمه بودن اثر) ،جل ،
محل انتشار ناشر.
مقاالت :نام خانوادگي ،نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره ،شماره نشریه ،مكان
نشر.
13

دستورالعمل تنظيم پایان نامه  /

علی محمدی

پايان نامه ها :نام خانوادگي ،نام (سال تحييلي كه رساله دفات شيده اسيت)؛ عنيوان كاميل
رساله ،نام استاد راهنما و مشاوران ،شهر محل استقرار دانشكده و یا دانشگاه :نام دانشگاه.
منابع الکترونیکي :نام خانوادگي ،نام (تاریخ مراجعه ره سایت یا ورالگ)؛ عنوان مقاله یا نوشته،
آدر

دقيق اینترنتي و یا نحوه دسترسي ردان ( CDو )...

*منابع فارسي :

در انتهای مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتمب
"نام خانوادگی نويس ه  ،ال چا

 ،شماره صفحه يا صفحات " درج می شود.

بع وان مثال (دعائی )4333،451،
در صورتم ه از دتاب يا مقاله ترجمه ش ه ای ا تفاده ش ه باش  ،می بايست نام خانوادگی نويس ه
يا نويس گان (ح ادثر  3نويس ه ) به زبان فار ی ب ون اشاره ب ام مترج ذدر شود.
بع وان نمونه برای م بعی با يك نويس ه (رابم ز )53-4334،53،برای م بعی بفا  2نويسف ه (دفوانتز
اودانل ) 4331،92،
و در صورتم ه دتاب يا مقاله ترجمه ش ه به فار ی بمش از  3نفر نويس ه داشته باش  ،مفی بايسفت
ت ها نام خانوادگی نويس ه اول (نه مترج ) و ب نمال آن عبارت " و ديگران " ذدر شود
( .....و ديگران  ،ال چا
بعنوان مثال

ترجمه دتاب در ايران  ،شماره صفحه يا صفحات )

(توماس و ديگران ) 54-53 ، 4330،

و ه گامم ه يك م بع برای چ بار ت رار می شود عبارت نام خانوادگی و شماره صففحه ذدفر مفی
شود .بعنوان مثال ( :احم ی ) 493،
*منابع انگلیسي :

در صورتم ه از دتاب يا مقاله به زبان اصلی ا تفاده می شود ،می بايست به ترتمفب و از چفپ بفه
را ت نام خانوادگی نويس ه يا نويسف گان (حف ادثر  3نففر )  ،فال چفا

 ،شفماره صففحه يفا

صفحات ) بصورت انگلمسی ذدر شود ( ) Last Name,Year,Page
بعنوان مثال :

 برای م بعی با يك نويس ه () Robbins,2004،35،33 برای م بعی با  2نويس ه () Stoner& - Friman,2002،253و در مواردي ه دتاب يا مقاله به زبان اصلی  ،دارای بمش از  3نويس ه باش  ،باي ت ها نام خانوادگی
نفر اول ذدر ش ه و پس از واژه ( ) eta4ا تفاده شود
بصورت ( ) Last Name & Eta4،2002،244-221
14
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بعنوان نمونه :

() Thomason & Eta4،2002،244-221
در صورتم ه يك م بع انگلمسی برابر چ بار ت رار می شود  ،در انتهای مطلب داخل پرانتز عبفارت
( ) Lbid,Pذدر می شود.
براي مثال 33(:و) Lbid
 )2-1-4پينوشتها :هر كلمه یا جملهای كه نياز ره توضيح ريشتر داشته راشد ،و در داخيل
متر ضرورت آن احسا

نگردد؛ ميتوان را اسيتفاده از شيماره ميرتبط منيدرج در انتهيای آن

عبارت یا كلمه ،را همان شماره درانتهای ،پایان نامه در ذیل عنوان پينوشتهيا معرفيي شيود.
نحوه شمارهگذاری پينوشت از عدد یك الي آخر و مختص ره یك صفحه است .عدد پينوشت
مقداری از ردیف متر راالتر تایپ ميشود.
)2-1-5
4ـ1ـ مقاالت مندرج در نشريات ادواري

نام خانوادگیمولف  ،نام مؤلف ،ع وان مقاله ،نام نشريه ادواری ،نام ناشر (در صورت وجود) ،شماره مجل
و شماره نشريه ،صفحات از ...تا ،...ال انتشار.
مثال:

عالمی ،حمم  ،برنامه نويسی به زبان  ASPدر صفحات  ، HTMLا تقالل ،دانشگاه آزاد بوشهر،
شماره  ،5ص  23ف .4394 ، 34
Jonas, J.J., Simulation of Network, ISIJ Int., Vol. I, No. 4, pp. 34-42, 1994.

4ـ2ـ کتب
نام خانوادگی ،حرف اول نام مؤلف  /مترج (ين) ،نام دتاب ،شماره ويرايش ،ناشر و محل نشر ،تاريخ انتشار.
Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 5891
مثال:
اح ی ،م ،شب ه های گسترده  ،انتشارات رايانه پرداز .4335 ،
4ـ3ـ پاياننامهها (گزارشات علمي)

نام خانوادگی ،حرف اول نام مؤلف (مؤلفمن) ،ع وان پاياننامه (گفزار ) ،دانشف ه ،دانشفگاه (ناشفر) ،فال
انتشار.
مثال:

فرقانی ،م ،ريررسي شرایط محيطي در شبكه های كيامپيوتری ريي سييم  ،دانشف ه مه
دانشگفاه فردو ی مشه  ،گزار

علمی،

.4333 ،33
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4ـ4ـ مجموعه مقاالت در کنفرانسها :

نام خانوادگی ،حرف اول نام مؤلف (مؤلفمن) ،ع وان مقاله ،نام د فرانس ،شفماره مجلفه ،صففحات از ...تفا،...
محل ،ال د فرانس.
مثال:

فرقانی  ،م و ددتر يغمايی  ،م ،طراحی فوئم  ، .......مجموعفه مففقاالت هشفتممن د ففرانس بفمن المللفی
مه

ی دامپموتر ،ص20ف ،33تهران .4330
)2-1-5-1نقل قول مستقیم در داخل متن :در زمينه نحوه ارائه منارع و مأخذ در داخل ميتر ،چنانچيه
مطالف آورده شده رطور مستقيم راشد ،جمالت مورد نظر در داخل گيومه قرار مي گيرد و در داخل پرانتيز؛ نيام
خانوادگي نویسنده ،سال انتشار و صفحه و یا صفحات آورده مي شود .رمانند زیر:

«......متر مورد استفاده ( »......راقری.):6:1386 ،

/

»...................« )Bagheri ,1386::5(.

)2-1-5-2ـ نقل قول غیر مستقیم در داخل متن :وقتي مطالف غير مستقيم و فقيط مضيامير آن ارائيه
گردد نياز ره گذاشتر گيومه نيست .همچنير در داخل پرانتز؛ نام خيانوادگي نویسينده ،سيال انتشيار مطليف و
صفحات آن نوشته ميشود.
ـ نقل قول از منبع ديگري در داخل متن :در صورتي كه نویسنده،جملهای از اثر دیگر ی ردست آورده و
ردان استناد كرده راشد رهتر است تمامي مشخيات اثر نخست ذكر شود و در داخل جمله كلميه «ريه نقيل از»
آورده شود .رمانند( ».......................................« :ره نقل از اميني.):5:1386 ،
نحوه شمارهگذاري عناوين در بخشها و فصول پايان نامه :هر فيل ميتواند ره چنيد یيا
چندیر زیر فيل( )...1،2،3و هر زیر فيل ره چند زیر فيل فرعي (1ي1،2ي1،3ي )...،1و هر زیر فيل فرعي ره
چند زیر فيل فرعيتر(1ي1ي1ي2 ،ي1ي1،3ي1ي )..،1تقسيم گردد.
ایر تقسيم رندی ره همير شكل مي تواند تا چهاررقم (1ي1ي1ي2( ،)1ي1ي1يي1و )...اداميه یاريد .تقسييمات
فرعيتر را استفاده از خط تيره ( ي ) و یا سایر عالئم موجود در ررنامه  Wordصورت ميپذیرد .شمارهگيذاری
اعداد از چپ ره راست انجام مي گيرد .همچنير در صورت زیادی حجم مطلف ،چند فيل مييتوانيد در ذیيل
یك رخش و یا یك جلد تنظيم و تدویر گردد.
چگونگي تايپ پايان نامه :الف  :اندازه کاغذو نوع تايپ

 متر نوشته شده عاری از اشتباه چاپي و مطارق آئير نگارش فارسي و نيز ویراستاری شده
راشد .صفحات اصلی می بايست به صورت اده و ب ون ا تفاده از دادر و يا ر صفحه تايپ شود.
16
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متن پايان نامه با برنامه  WORDتايپ شود.
 داوذ متن در ان ازه 24( A4در  21/3انتممتر )باش .
هر صفحه دارای  22طر و حاشمه را ت  ،چپ ،باال و پايمن بفه ترتمفب برابفر بفا ، 2/5 ، 3/5
3/5و  3انتممتر باش در نتمجه عرض متن  45انتی متر خواه بود.
 متن باي يك خط در ممان تايپ شود و فاصله بمن طرهای متن يك انتی متر باش  .بايسفتی
در هر صفحه بمن  20تا  24خط نوشته شود.
 تمامی متن پايان نامه باي تو ط يك فونت تايپ ش ه باش (.بهتر ا ت از ر

الخط لوتوس با

ان ازه  44ا تفاده شود )البته ع اوين اصلی با فونت تمتر و ان ازه  49و ع اوين فرعفی بفا انف ازه 44
تايپ شود.
 تمامی متن پايان نامه ،معادالت رياضی ،عالئ ب ار برده ش ه می بايست بو مله دامپموتر تايفپ
شون  .متن يا فرمول د ت نويس به هم ع وان پذيرفته نمی شود.
 تمامی ج ولها و نمودارها می بايست دامپموتری باش و شفماره گفذاری شف ه و در فهر فت
اش ال و ج اول ابت ای پايان نامه قم شود.
براي تايپ بخش هاي مختلف پايان نامه از قلمهاي زير استفاده شود:

نوع متن

نوع قلم

متن فار ی

اندازه

لوتوس نازک

44

تمترهای اصلی

تمتر

49

تمترهای فرعی

لوتوس ماه

44

ع وان چ م ه فار ی

تمتر

49

متن چ م ه فار ی

لوتوس نازک

44

Times New Roman

44

ع وان چ م ه انگلمسی
متن چ م ه انگلمسی
فهر ففففففت مراجففففففع

Times New Roman

فار ی/عربی
فهر ت مراجع انگلمسی

لوتوس نازک

42
44
40

Times New Roman

نحوه تنظیم نوع و اندازه قلم مورد استفاده (فونت و سايز) :ررای كليه مطالف و مندرجات موجود
درپایان نامه از فونت لوتو ( )B Lotusاستفاده شودكه رر حسف موارد مختلف اندازه
( )Sizeو يا تمره بودن ( )Boldمتفاوت میباش .
 نوت و اندازه قلم ررای كل پایان نامه :لوتوس 14
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نوت و اندازه قلم ررای تيتر فرعي اول :تیتر  13تيره  نوت و اندازه قلم ررای تيتر فرعي دوم :تیتر 12تيره
نوت و اندازه قلم ررای عنوان رخش :تیتر  22تيره  نوت و اندازه قلم ررای عنوان فيل :تیتر  18تيره
 نوت و اندازه قلم ررای زیر مجموعه تیتر فرعي سوم :تیتر  11تيره و مورب () Italic
 نوت و اندازه قلم ررای زیر مجموعه تيتر فرعي دوم :تیتر 12تيره و مورب ره همراه خط تيره یا سایر عالئم

 نوت و اندازه قلم ررای شماره صفحه :لوتو

 12تيره

 نوت و قلم التير ررای كل مترTimes New Roman 11 :
 نوت و اندازه قلم ررای تيتر جداول ،نمودارها و اشكال :تیتر  12تيره
نام بخشها و فصول گزار

با قل

 نام زير فصل های فرعی با قل تیتر

ـ نام زير فصل های اصلی با قلم تیتر

تیتر

ـ فهرست منابع و مأخذ

توصیه ها :
 -1جمالت متن حتی االم ان دوتاه و مطابق قواع د تور زبان فار ی باش .
 -2در قسمت مرور بر م ابع مطالعاتی در پايان جمله يا پاراگراف مفورد ا فتفاده ماخفذ يفا
شماره م بع مشخص گردد.
 -3دلمه واح ها در مست  SIداده شود .داربرد مست متری و يا اي چی در د ار واح های
 SIمانعی ن ارد.
 -4حتی االم ان از عالمتهای ا تان ارد ا تفاده شود.
 -5در صورتم ه تصويری بصورت فتودپی يا ا ن ش ه در پايان نامه ارائه می شفود بايف
دامال واضح و از دمفمت خوبی برخوردار باش .
 -9بطور دلی اهممت پايان نامه صرفا به نوآوريهای نگارن ه بسفتگی دارد .لفذا از مطالفب
ت راری ،دال مك و متعلق به ديگران فقط بصفورت اختصفار دمفك گرفتفه شفود .در
صورت ا تفاده از مطلبی از هر م بع  ،نام م بع را با شماره مرجع ا تفاده ش ه مشخص
فرمايم .
 -3برای پروژه های برنامه نويسی نوشتن برنامه دفامپموتری بطفور مفصفل در پايفان نامفه
ضروری ا ت ولی اگر موضوع آن برنامه نويسی نمست نوشتن جزئمات و مفتن اصفلی
برنامه ضرورتی ن ارد و در صورت نماز با نظر ا تاد راه ما در ضمممه آورده شود .
 -3داوذ مورد ا تفاده برای نوشتن پايان نامه باي از قطع  A4انتخاب شود.
 -40تايپ متن پايان نامه بو مله دامپموتر باش .
 -44ع اوين اصلی  Boldو با قل  43و با شماره گذاری
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 -42ع اوين فرعی درجه بع  Boldو باقل  49و با شماره گذاری
 -43ع اوين فرعی تر بع ی اده (ومر  )Boldو با قل  44و با شماره گذاری
 -44متن اصلی با قل لوتوس  44نوشته شود.
 -45ابت ای هر پاراگرافی با تورفتگی  4/5انتی آواز گردد.
 -49برای تبممن و توضمح بهتر پروژه از اش ال و تصاوير حتی االم ان ا تفاده گردد.
 -43مطالب ج اول و ع اوين محورهای ش ل ها فار ی اختمار شود مگر در فصفل مفرور
بر ادبمات موضوع و در صورتم ه از دارهای ديگران عم ا ش لی نقل می شود به لحفا
امانت داری،محورهای التمن ع وان نويسی شود ( .عمن مرجع اصلی)
 -43از ذدر اطالعات اضافی روی جل خودداری گردد.
-41زبان نوشتاری پايان نامه فار ی میباش .
 -20ع اوين ش ل به همراه شماره ش ل در زير آن آورده شود در صورتم ه دمتفر از يفك
خط ا ت بصورت تراز از مردز و در صورتم ه بمش از يك خط ا ت  justifyشود.
 -24ع اوين ج اول در باالی آنها و در صورتم ه يك خط يا دمتر ا ت بصورت مردفزی
و در صورتم ه بمش از يك خط ا ت باي  justifyشود.
 -22در انتهای چ م ه های فار ی و انگلمسی در ح  9دلمفه بع فوان دلمفات دلمف ی يفا
) (key wordsآورده شود.
 -23اصل دلمات ا ا ی التمن ده به فار ی برگردان ه می شون در پاورقی هر صفحه بفا
شماره ارجاع آورده شود .مثال ا امی نويس گان خارجی و يا اصطالت علمی
 -24توصمه ممشود فصل اول ده مروری بر موضوع ا ت  ،ح ادثر  30صفحه باش .
 -25توصمه ممشود برای پروژه های ي فره ح اقل صفحات  400و ح ادثر صفحات پايان
نامه  450صفحه باش .
 -29ج س داوذ به دار رفته در پايان نامه باي از يك نوع باش و ان ازه آن  A4باش .
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نحوه تنظیم مشخصات ظاهري پايان نامه :صفحات جداکننده فصول و بخشها:

در ابت ای هر فصل (برای فهر ت مطالب نمزيك صفحه مجزا الزم ا ت)يك صفحه ج ا د ف ه
گذاشته شود ده ع وان آن درج ش ه ا ت .ولی شماره صفحه در آن قم نشود ولی در شماره گذاری
م ظور شود (توجه به قل و ان ازه آن نمز ضروری ا ت).

فصل اول:

()titr/21

کلیات تحقیق

دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتیان
دانشکده علوم انساني
گروه علوم سیاسي

()titr/21

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(())M.A.
عنوان:
...............................................................
استاد راهنما:
...............................................
استاد مشاور:
...............................................
نگارش:
..............................................
سال اجرا

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

متر پایان نامه از طریق ررنامه  Wordتایپ و تدویر ميگردد .در زیر ريه نحيوه تنظييم ميتر تایيپ شيده
ميپردازیم:
حاشیه متن از اطراف :ررای تنظيم یك متر در صفحه كامپيوتر حاشيه از راال ،پيایير و سيمت راسيت و
چپ  3سانتي متر فاصله داشته راشد(.مناسبتر مي راشد كيه فاصيله هيای اطيراف صيفحات تيارع یيك قاعيده
واستاندارد معير راشد ره عنوان مثال ،سمت راست پایان نامه كه صحافي مي شود  3/5سانتي متر راشد تا رعد از
صحافي فاصله هر چهار طرف مساوی راشد).الزم ره توضيح است در صفحات رعيد از شيروت فييل وشيروت
فهرست مطالف وفهرست منارع وفهرست جداول و .....شروت از سطر ششم ره رعد خواهد رود.
فاصله سطرها :در یك متر تایپ شده تعداد سطرها رير  22تا  26خط راشد .ررای تنظيم از ایير دسيتور
استفاده شودFormat  Paragraph  Line spacing Exactly 26:
کادر بندي صفحه :دلمه صفحات بر روی داوذ  A4پري ت گرفته میشود.
 محل درج شماره صفحه :شماره صفحات پايان نامه در هر دو حالت پري ت به صفورت
( Portraitعمودی و افقی) در پائمن صفحه و و ط درج شود.

21

/ Landscape

دستورالعمل تنظيم پایان نامه  /

علی محمدی

 جلد پايان نامه :جل پايان نامه گالم گور ش ه ،ورمه ای طالدوب ش ه ،و در دو طفرف
روی جل به زبان فار ی و انگلمسی مطالب مورد نظر چا

گردد.

(رنگ جل پايان نامهها و ر الهها برای رشته علوم ما ی ورمه ای ممباش ).
 همان ش ل زير  ،در قسمت صفحافی شف ه پايفان نامفه  ،مطفالبی همجفون موضفوع ونويس ه و ماه و ال ارائه پروژه نوشته شود.

عطف جلد یا رغل نویسي پایان نامه (عنوان پایان نامه و نام نویسنده و تاریخ ارائه پروهه)
 )3دستورالعمل نحوه مستند سازي پايان نامه

مستندسازی پایان نامه تحقيقاتي رعد از اتمام آن ،و رعد از تيحيح و ویراستاری كليه مطالف ره
لحاظ شكلي و محتوایي ،ره دو صورت انجام ميگيرد:
 )3-1تکثیر پايان نامه:
پایان نامه پژوهشي در  6مجلد تكثير شود .و فقط در یك جلد از آن ،خروجيهای آماری كامپيوتری ضميمه
گردد.
 )3-2مستند سازي کامپیوتري پايان نامه
رعد از اتمام پایان نامه و تيحيح نهایي آن ررای كليه مطالف تایپ شده و دادههای جمعآوری شيده فایيل
كامپيوتری تهيه گردد؛
ره نحوی كه در مرحله اول؛ فایل كامپيوتری متر فارسي تایپ شده پایان نامه از طریق ررنامه  Wordتحت
محيط ویندوز  XPذخيره گردد.
در مرحله دوم فایل متر تایپ شده از طریق نرم افزار  Acrobateريه فایيل( PDFپيي دی اف) تبيدیل
گردد.
در مرحله آخرنسخه الكترونيكي داده های آماری تحقيق كه از طریق نرم افزارهای آمياری مختليف (ريویژه
 )SPSSره كامپيوتر وارد شده و خروجيهای آنها نيز تهيه گردد.
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درنهایت در قالف سه پوشه «متر نوشتاری»« ،متر پيدیاف  PDFشده» و «دادههای آماری تحقيق» در یك
لوح فشرده ( )CDقالفدار كپي (رایت) كرده و ره همراه گزارش نهایي ره گروه ارسال گردد.
( یك نسخه  CDپایان نامه ره صورت  WORDو PDFقبل از جلسه دفات تحویل استاد راهنما وگيروه
شود).
توصیه هاي مهم

4ف ح اقل هر دو هفته ي بار برای ارائه گزار

به ا تاد خود مراجعه نمايم .

-2اصل پاياننامه پس از تايپ وآماده ازی دامل ب ون صحافی  ،به ا تاد تحويل ممگردد تا پفس از
بفرر ی ،در صورت مطابقت با ضوابط مصوب ،تأيم يه صادر و همراه با اصل پاياننامهجهت ت ثمفر
وصحافی به دانشجو مسترد شود .پس از تحويل پايان نامه  ،زمان دقمق دفاعمه خود و همچ من نحوه
برگزاری جلسه دفاعمه را با ا تاد و م يرگروه هماه گ نمايم .
تذكر :در صورت وجود نقايص ،موارد آن مشخص شف ه و بفرای رففع ،بفه دانشفجو عفودت داده
میشود.
3ف از هر پاياننامه حف اقلچهار نسخه صحافی شف ه به اضافه ديس فت يفا  CDحاوی پایان نامه
یا رساله كامل را  Word222:يا باالتر ،فازگفار بفا دف پم وي فف وز  4259تو ففط دانشفجو
تحويفل م ير گروه يا معاونت پژوهشی ممشود تا پس از درج نمفره در بفرم مخصفوص نمفره بفه
ترتمب به ا تادراه ما ،دتابخانه وگروه تحويل گردد.يك نسخه از پايان نامه ها پس از درج نمفره بفه
دانشجو مسترد ممگردد.
 -4در صورتم ه پايان نامه حاوی نرم افزار يا خت افزار خاصی باش  ،الزاماً به همراه نسخه ای از
پايان نامه به ا تاد راه ما تحويل گردد .ضم اُ دلمه مقاالت و مطالفب جسفتجو شف ه از اي ترنفت يفا
برگرفته ش ه از دتابها و مجالت و دلمه ا الي های ا تفاده ش ه در جلسه دفاعمه باي در  CDهمراه
پايان نامه به ا تاد راه ما تحويل گردد.
با آرزوي موفقیت -علي محمدي عضو هیات علمي گروه علوم سیاسي واحد آشتیان
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