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  سرآغاز

ت بوده و اين مهـم در پـژوهش نهفتـه           ي كشور در گرو نوآوري و خالقي        پيشرفت و توسعه  
  .باشد  علمي كشور ميي هاست، لذا پژوهش مبناي توسع

ي امور پژوهشي     برنده  در دانشگاهها نيز توسعه و تقويت تحصيالت تكميلي بسترساز و پيش          
به . نداي در آموزش عالي كشور برخوردار ت ويژهميلي از اهميهاي تحصيالت تك است، لذا دوره  

  .شود اي از اعتبارات آموزشي كشور در اين بخش هزينه مي اي كه سهم ويژه گونه
  ـين دسـت        هـاي پيـشرفته     ص و آشنا با روش    تربيت افراد متخص يـابي بـه      ي تحقيـق، همچن

ه و گسترش مرزهاي دانـش، از  جديدترين مباني آموزش و پژوهش به منظور رفع نيازهاي جامع 
اهداف ويژه اين بخش از آموزش عالي كشور است؛ لذا معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي               

 ادبيات و علوم انساني تالش خود را متوجه ساماندهي امور مربـوط بـه ايـن بخـش                   ي  دانشكده
  .ر موانع و مشكالت آن را برطرف سازداي مؤثّ نموده، تا به گونه
نامه، مهمترين و دشوارترين كارتحصيلي دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلـي،           تدوين پايان 

اي در خط     كننده  انساني است، كه به عنوان كار عملي دانشجو، نقش تعيين           هاي علوم   به ويژه رشته  
لذا معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلـي دانـشكده         . ي آنها دارد    مشي علمي و پژوهشي آينده    

سـعي در   » نامـه   ي ويژه تصويب، تدوين و نگارش پايان        نامه  آيين«ي     با تهيه  ادبيات و علوم انساني   
  .ي خدمات برتر براي اين گروه از دانشجويان دارد ارائه
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دكتـر نادرجهـانگيري، دكتـر      : ي تحصيالت تكميلي دانشكده آقايـان       از اعضاي محترم كميته   
رد و آقاي دكتر جعفر ياحقي كـه بـه          رادم... زاده، دكتر عبدا    ايمانپور، دكتر عباس طالب     محمد تقي 
ـين             خاطر ارايه  انـد، صـميمانه تقـدير و         نامـه يـاري نمـوده       ي طرح اوليه ما را در تـدوين ايـن آي

ـيس محتـرم دانـشكده ادبيـات و            همچنين از مساعدت و راهنمايي    . شود  سپاسگزاري مي  هاي رئ
     نامه تقـدير و      دوين اين آيين  ي ت   نمودن زمينه   دزاده، در فراهم  علوم انساني جناب آقاي عباس محم

  .شود تشكر مي
 - محترم تحصيالت تكميلي دانـشكده      مسؤول –در پايان از زحمات آقاي محمدرضا اميري        

  .نمايم ، سپاسگزاري ميايشان استدريغ   تالش بي مرهوني حاضر نامه كه تنظيم و نگارش آيين
  

          محمدرحيم رهنما
  معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي 

  انساني ه ادبيات و علومدانشكد
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نامه طرح پشت جلد و صفحه اول پايان  
 

 
  دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  دكتر علي شريعتي
 

  دكتري/ ي كارشناسي ارشد نامه پايان
  .......گروه آموزشي 

  ..............گرايش 

  نامه عنوان پايان
  

  :راهنما) ان(ادنام و نام خانوادگي است
.............................................  
.............................................  

  :مشاور) ان(نام و نام خانوادگي استاد
.............................................  
.............................................  

  :نگارش
.............................................  

  تاريخ تدوين
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  تأييد هيأت داوران
  دكتري/ ي كارشناسي ارشد نامه پايان

  ...............گروه آموزشي 
  

................................................. ...خانم / ي آقاي نامه كنندگان زير، اعضاي هيأت داوران پايان امضاء
  : با عنوان
»........................................................................................................................................................«  

ــشكده..................................................... ي  در رشــته ــشگاه   دان ــساني دان ــات و علــوم ان ي ادبي
ي مربـوط، آن را       نامـه   ي دفاع حاضر شدند و پس از بررسي كامل، برابر آيين            دوسي، در جلسه  فر

/ ي دكتـري    براي دريافت درجه  ..............................................ي    و درجه .............................. ي    با نمره 
  .كارشناسي ارشد تأييد كردند

  : اعضاي هيأت داوران•
  امضاء          دكتر: راهنما) ان(داستا

  امضاء           دكتر : 1استاد مشاور
  امضاء            دكتر: 2استاد مشاور
  امضاء          دكتر): از دانشگاه                            (1استاد داور
  امضاء          دكتر): از دانشگاه                            (2استاد داور
  امضاء          دكتر                    ): از دانشگاه        (3استاد داور
  امضاء              دكتر: ي تحصيالت تكميلي دانشگاه نماينده



 

  
  
  

  نامه تصويب پايان :بخش اول

  ):نامه عنوان پايان(انتخاب موضوع) 1 ي ماده
اي كـه در آن مـورد كـاركرده     نامه، متخصص زمينه جا كه دانشجو پس از گذراندن پايان  از آن 

شود، ناگزير است عمري در آن قلمرو بـه پـژوهش و تـدريس بپـردازد؛ لـذا بـسيار                     شناخته مي 
ي خود انتخاب     ي مورد عالقه    نامه را از حوزه     بجاست كه براي كسب توفيق بيشتر، موضوع پايان       

  .ي كافي به خرج دهد نمايد و براي انتخاب آن دقّت و حوصله
در اين زمينه الزم است . نامه است ايانانتخاب موضوع مورد عالقه و مناسب، از مراحل مهم پ

با استادان متخصص و باتجربه مشورت كرد و وقت مناسبي را براي انتخاب موضوع مناسب در                
الزم است دانشجويان مقاطع تحصيالت تكميلي با توجه به مهلـت قـانوني خـود از                . نظرگرفت

ـتاب    نامه باش  همان نيمسال اول تحصيلي به فكر انتخاب موضوع پايان         ند، تا با كمبـود وقـت و ش
ي  ي خـود و مطالعـه   الزم است دانشجو با توجه به سوابق موضـوع مـورد عالقـه    . روبرو نشوند 

ـام كارهـاي مـوازي و             ها و طرح    نامه  هاي اطالعاتي پايان    ها، بانك   فهرست هاي پژوهـشي، از انج
  .انتخاب موضوعات تكراري پرهيز نمايد

بـراي  . انـد   نامـه   ، دو عامل مهم در انتخاب موضوع پايان       ي دانشجو   ي تحصيلي و عالقه     رشته
نظـر،    انتخاب موضوع بايد قبل از هركاري انديشيد و با مشورت استاد راهنمـا و افـراد صـاحب                 
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هـا و مراجعـه بـه اينترنـت، از تكـراري نبـودن                شناسي  همچنين جستجو در منابع علمي و كتاب      
نامـه    ي انتخاب براي عنوان پايـان       ي شايسته موضوعات كلّ . موضوع انتخابي اطمينان حاصل نمود    

نيستند و هرچه موضوع باريكتر، روشنتر و محدودتر باشد، توفيق دانشجو براي يافتن حرفي تازه               
  .عنوان بايد تازه، دقيق، رسا و جامع و مانع باشد. و ديدگاهي ژرف بيشتر است

  :تأييد موضوع پيشنهادي) 2ي ماده
ي كارشناسـي ارشـد، ترجيحـاً، بايـد           لزامـاً، ودانـشجويان دوره    ي دكتري، ا    دانشجويان دوره 

ي گروه آموزشي، كه بـه صـورت ويـژه بـراي تـصويب                نيمسال سوم، در جلسه     حداكثر تا پايان  
نامـه و فـرم       نامه آنها تشكيل شده است، شركت نموده و به دفاع از موضـوع پايـان                موضوع پايان 

ل توجيهي و ضرورت انجام طرح، كاربردهاي پـژوهش و          ي دالي   ارائه. تكميلي پيشنهاده بپردازند  
ي مزبور    ي مواردي است كه دانشجو بايد در جلسه         هاي نوآوري تحقيق پيشنهادي، از جمله       جنبه

  .ي آنها بپردازد به ارائه
فصل هفتم (ي و فرم پيشنهاده دانشجويان كارشناسي ارشد نامه ي تصويب موضوع پايان  نحوه•
  )دوره كارشناسي ارشدي آموزشي  نامه آيين

 آن دانشجو موظّف است در نامه، آخرين بخش دوره كارشناسي ارشد است كه طي تهيه پايان
  .ي تحصيلي خود زيرنظر استادراهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد  مربوط به رشتهي يك زمينه

لي، از اعضاي   استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأييد كميته تحصيالت تكمي            
استاد مشاور . گردد  تعيين مي، با حداقل مرتبه استادياري،هيأت علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه   

به پيشنهاد استاد راهنما و پس از تأييد كميته تحصيالت تكميلي از بين اعضاي هيـأت علمـي بـا            
گيرد صان و محققان داخل يا خارج از دانشگاه صورت ميمتخص.  

ـتادان صـاحب            دانشجو، پس  نظـر در ارتبـاط بـا          از مشورت و كسب موافقت يك تن از اس
نيمسال اول و قبل از شـروع نيمـسال            بايد پيشنهاد خود را پس از پايان        ي خود،   نامه  موضوع پايان 
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، اعالم و به طور رسمي آن را تـسليم  )1فرم شماره(نامه  ي پايان   سوم، با تكميل نمودن فرم پيشنهاده     
  .هت تصويب نمايدگروه آموزشي ج

در صورت عدم موافقت گروه آموزشي با موضوع پيشنهادي، دانشجو موظّف است موضوع             
  .جديدي را مجدداً به گروه آموزشي ارائه دهد

فصل سوم، پنجم و    (ي دانشجويان دكتري      نامه  ي تصويب موضوع و فرم پيشنهاده پايان         نحوه •
  )ي آموزشي دوره دكتري نامه هفتم آيين

استاد راهنماست كه بـه      ي  ال تحصيلي بر عهده   ست راهنمايي دانشجو از نخستين نيم     مسؤولي 
ـابقه    (ي استادياري و باالتر     درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيأت علمي با مرتبه         ي   با سه سال س

ربـط    با موافقت عضو هيأت علمـي و تأييـد گـروه ذي           ) تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد      
ي   در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه، مسؤوليت راهنمايي رساله.شود تعيين مي

يك يا چندتن از اعضاي . شوند دار مي دانشجو را بيش از يك استاد راهنما، به طور مشترك، عهده
ـا حـداقل مرتبـه         (هيأت علمي يا ساير متخصصان       ـتاديار         داراي مدرك دكتـري ي ـا اس ـتادياري ي ي اس

  .شوند ي دانشجو تعيين مي به عنوان استاد مشاور رساله) پژوهشي
ـاهنگي          دانشجو موظّف است تا پايان نيمسال اول تحصيلي موضوع رساله          ي خـود را بـا هم

دفاع از فرم تكميل شده پيشنهاده رساله       . استاد راهنما تعيين و فعاليت پژوهشي خود را آغاز نمايد         
ـتاد : انـداز  ممتحنين عبارت. ي بايد انجام شود حداكثر تا پايان نيمسال سوم تحصيل      راهنمـا،  ) ان(اس

مشاور، دو داور داخلي، نماينده شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه و در صورت نيـاز              ) ان(استاد
  .يك داور خارج از دانشگاه فردوسي به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد گروه

ه، بايـد بـا تـشكيل شـوراي گـروه           شـده پيـشنهاد     گروه آموزشي پس از دريافت فرم تكميل      
آموزشي، موضوع پيشنهادي را به تأييد آن برساند و پس از تكميل موارد مربوط و مهر و امضاي                  

موضـوع  . ها، آنها را به بخش تحصيالت تكميلـي دانـشكده بـسپارد             شده در فرم    هاي تعيين   محل
  .يابد انساني قطعيت مي  علومي تحصيالت تكميلي دانشكده ادبيات و نامه پس از تأييد كميته پايان
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هـاي    همزمان پس از تصويب طرح پيشنهاده، دانشجو موظّف است با مشورت گـروه، فـرم              
، كه توضيحات مربوط به آن در پايان همين فصل آمده است، را نيز تكميـل                3 و شماره    2شماره  
  .نمايد

  : تعيين استاد راهنما) 3ي ماده
ـين   ي  هدكتري و ماد  ي آموزشي دوره      نامه  فصل سوم آيين  (  كارشناسـي   ي  ي آموزشـي دوره     نامـه    شانزده آي

  )ارشد
ـتاد و تأييـد              براي دانشجويان كارشناسي ارشد، استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقـت اس

ي   ي تحصيالت تكميلي از اعضاي هيأت علمي مؤسسه يا خارج از مؤسسه باحداقل مرتبه               كميته
  .شود استادياري تعيين مي

ت راهنمايي دانشجو از نخستين نيمـسال تحـصيلي         ي دكتري مسؤولي    اي دانشجويان دوره  بر
ي   ي استاد راهنماست كه به درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيـأت علمـي بـا مرتبـه                   برعهده

شود و با تـصويب       ربط، تعيين مي    استادياري و باالتر و با شرط موافقت وي و گروه آموزشي ذي           
  .يابد ت تكميلي دانشكده، قطعيت ميي تحصيال در كميته
ـ          . 1ي    تبصره استاد راهنما، بايد عضو هيأت علمي يكـي از مؤس     اقل داراي  سات بـوده و حـد

ي   هاي دوره دكتري بايـد سـه سـال سـابقه            ي استادياري يا استاديار پژوهشي و براي رساله         مرتبه
ت راهنمـايي   يـاز مـسؤولي   در صـورت ن   . تدريس يا تحقيق در دوره كارشناسي ارشد داشته باشد        

  .شوند دار مي ي دوره دكتري را بيش از يك استاد راهنما و به صورت مشترك، عهده رساله
ي كافي موجود نيـست،       هايي كه استاديار به اندازه      در مقطع كارشناسي ارشد رشته    . 2ي  تبصره

ـين        توان با تأييد كميته     استاد راهنما را مي    ي    مربيـان برجـسته    ي تحصيالت تكميلي دانشكده، از ب
  .ي كار مفيد آموزشي و پژوهشي دارند، انتخاب كرد گروه، كه حداقل ده سال سابقه
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  : ارزيابي جامع) 4ي  ماده
  )ي آموزشي دوره دكتري نامه فصل ششم آيين(

ي آموزشـي و حـداكثر تـا پايـان نيمـسال              ارزيابي جامع در دوره دكتري، پس از پايان دوره        
ـ    . دانشجويان، بايد انجام شود) ال تحصيلي پايان دومين س  (چهارم هـاي   تايـن ارزيـابي شـامل قابلي

به طور مستقل يا در قالب فـرم        (و پژوهشي   ) ي دانشجو   نامه  در راستاي موضوع مصوب پايان    (آموزشي  
ـام                ) تكميل شده پيشنهاده   است، كه به صورت كتبي و شفاهي توسط گـروه آموزشـي مربـوط انج

  .گيرد مي
ـ   ) ان(راهنما و استاد) ان(استاد: وسط هيأتي باحضورارزيابي جامع ت مشاور، دو داور داخلـي 
ي تـدريس يـا تحقيـق در     ي استادياري يا استاديار پژوهشي با سه سال سابقه         داراي حداقل مرتبه  

ـ و در صورت نياز يك داور خـارجي    دوره ـارج از دانـشگاه فردوسـي   (ي كارشناسي ارشد  و ) خ
  .گيرد ت تكميلي دانشگاه، انجام ميي شوراي تحصيال نماينده
در .  است 15،  )نمره شفاهي % 30نمره كتبي و    % 70با احتساب   (اقل نمره قبولي ارزيابي جامع      حد

     صورت عدم قبولي دانشجو در او   اكثر تا پايان نيمسال بعـد در ارزيـابي دوم          لين ارزيابي، بايد حد
ي دكتري  ي دوره غير اين صورت از ادامهشركت كند و در صورت قبولي، دوره را ادامه دهد، در 

  .محروم خواهد شد

  :گزارش پيشرفت كار) 5ي ماده
نامـه گـزارش      دانشجوي تحصيالت تكميلي موظّف است پس از تـصويب موضـوع پايـان            

به رؤيت و تأييد    ) كه با همين عنوان تهيه شده است      (هاي مربوط     پيشرفت كار خود را در قالب فرم      
  .شود ي دانشجو ثبت مي ها در پرونده اين گزارش. د مشاور برسانداستاد راهنما و استا
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  :بندي زمان) 6ي ماده
هـاي    تالينامه، فع   دانشجوي تحصيالت تكميلي موظّف است پس از تصويب موضوع پايان         

ي خود را در قالب فرم زمان بندي ارائه نموده و دو ماه مانده بـه پايـان مهلـت       نامه  پژوهشي پايان 
بندي بايد به تأييد  جدول زمان. هاي نهايي را تحويل استاد راهنما و استاد مشاور دهد خهقانوني نس

ي  استاد راهنما و مشاور رسيده و يك نسخه از آن را در اختيار گروه آموزشـي مربـوط و نـسخه              
  .ديگري نيز در اختيار دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده قرار بگيرد

ي تحصيالت تكميلي دانشكده،  گروه آموزشي و كميتهپس از اعالم تصويب موضوع توسط 
به صورت جداگانـه    (نامه در هر نيمسال تحصيلي      نام و انتخاب واحد درس پايان       بايد نسبت به ثبت   
  .رات موجود، اقدام گرددي دفاع، مطابق مقرّ تا زمان برگزاري جلسه) و براي هر نيمسال

ت ر نيمسال است كه دانشجو بايد در مد       هاي مجاز دانشجويان كارشناسي ارشد، چها       نيمسال
چنانچـه دانـشجو در   . ي خويش نيز دفاع نمايد   نامه  مزبور ضمن گذراندن دروس مربوط، از پايان      

بايد نـسبت بـه انتخـاب واحـد درس          . ي خود نشود    نامه  اين چهار نيمسال موفق به دفاع از پايان       
ـنجم تحـصيلي اقـدام         نامه و ارسال فرم تكميل شده تقاضاي تمديد سنوات            پايان براي نيمـسال پ
  )فرم اشكال آموزشي.(كند

چنانچه دانشجو در نيمسال پنجم هم موفق به اتمام كار نشود، بايد نسبت به انتخـاب واحـد                  
نامه و ارسال فرم تكميل شده تقاضاي تمديد سنوات براي نيمـسال شـشم تحـصيلي              درس پايان 

يمسال شـشم بـا موافقـت شـوراي تحـصيالت           الزم به ذكر است كه تمديد سنوات ن       . اقدام كند 
چنانچه دانـشجويي   . گيرد  نامه انجام مي    ي پايان   تكميلي دانشگاه و با كسر يك نمره از سقف نمره         

ي خود نشود، بايد ضمن گذراندن مراحل فـوق و            نامه  در نيمسال ششم نيز موفق به دفاع از پايان        
نامـه بـا    ي پايـان  ه از سـقف نمـره  ي موارد خاص دانشگاه، ضـمن كـسر نمـر         كسب تأييد كميته  

  .دانشجويان نوبت دوم، مراحل تحصيلي خود را دنبال نمايد
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ي دكتري چهار سال است و در صورت ضرورت بـه پيـشنهاد               مدت مجاز تحصيل در دوره    
  .شود استاد راهنما و تأييد گروه مربوط، حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي به اين مدت افزوده مي

  :توضيحات
  . است(Proposal)، فرم پيشنهاده 1ر از فرم شماره منظو

ـان   ، فرمي است در دو صفحه كه مربوط به تقاضاي تـصويب موضـوع             2منظور از فرم شماره    نامـه    پاي
  .است

بيني و تأييـد      اين فرم كه براي پيش    . ي سوم است    ، فرم طرحهاي پژوهشي مرتبه    3منظور از فرم شماره   
ربط به معاونت پژوهشي جهت       تكميل توسط گروه آموزشي ذي    نامه است، پس از       هاي پايان   هزينه

ـام مراحـل اجرايـي         . شود  طرح در شوراي پژوهشي دانشكده و تصويب آن ارسال مي          پـس از اتم
ـاي   ي مدارك الزم، ميزان هزينـه  نامه دانشجو با مراجعه به معاونت پژوهشي دانشكده و ارائه           پايان ه

  .كند ي مصوب را دريافت مي انجام يافته
  ))نامه مي باشد  الزم به ذكر است يك نمونه از فرمها، پيوست اين آيين((



 

  
  
  
  

  نامه مراحل تدوين پايان :بخش دوم

  :ي نگارش شيوه) 7ي ماده
ي دكتري، به عنوان فعاليت عملي و         مهمترين بخش در تحصيالت تكميلي، به ويژه در دوره        

ـيم شـود،            اگر پايان . ستنامه ا   انساني، نگارش پايان    هاي علوم   پژوهشي رشته  نامـه بـه خـوبي تنظ
ي دانش    ي تخصص و روش علمي دانشجو را مشخص كرده و او را براي ورود به عرصه                 زمينه

ـيم                  . كند  و پژوهش آماده مي    ـته و در تحك بنـابراين دانـشجويان گرامـي بايـد آن را جـدي پنداش
  .هاي علمي آينده خود از هيچ كوششي دريغ نورزند فعاليت
شده در بخش اصول  ين مرحله دانشجو موظّف است بر اساس اصول و چارچوب تعييندر ا

كنتـرل و   . ي خويش را تـدوين نمايـد        نامه  ، متن پايان  »نامه  راهنماي تدوين پايان  « ي  نگارشي جزوه 
  .ي استاد راهنماست ر عهدهبتأييد اين مهم 

هاي خاص خود     ش و پيرايش  ي پژوهش، آراي    نامه با توجه به رشته، موضوع و زمينه         هر پايان 
ي مطلوب، رعايت موارد زير براي        ي علمي و رسيدن به نتيجه       به منظور كسب وجهه   . طلبد  را مي 

انساني، ضروري  هاي دانشكده ادبيات و علوم نامه ايجاد حداقل هماهنگي و آراستگي ظاهري پايان
  :است
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  :صفحات آغازين؛ شامل
  ي عنوان؛  صفحه•
  نامه؛ عضاي هيأت داوران پاياني ا ييديهأي ت  صفحه•
  ي اعالم حقوق چاپ و تكثير؛  صفحه•
  ؛)در صورت نياز كوتاه و ساده( ي سپاسگزاري   صفحه•
 ي چكيده؛  صفحه•

  .  فهرست مطالب•

  : اعالم حقوق چاپ و تكثيري هصفح
متن آن به اين   (اين صفحه مربوط به اعالم حقوق چاپ و تكثير، ترجمه، اقتباس و غيره است               

ـتفاده از آن      ي حقوق اين اثر مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد بوده و هر گونـه سـوء                 كليه: شكل است  اس
  ).پيگرد قانوني دارد

  :ي سپاسگزاري صفحه
: اند، از قبيل نامه به او كمك كرده در اين صفحه پژوهشگر از افرادي كه در تهيه و تدارك پايان

بخانه و مركز رايانه، خطاط، مـسؤول تايـپ و سـازمانها و             استاد راهنما، استاد مشاور، كاركنان كتا     
ـاربردي     نامـه   در پايان (ادارات   ـاي ك . كنـد   بـا جمـالت سـاده و صـميمي سپاسـگزاري مـي            ... و) ه

  .سپاسگزاري نبايد از يك صفحه بيشتر شود

  :ي چكيده صفحه
: ي اصلي يك پژوهش است كه با كمترين واژگان بيـشترين مفـاهيم را شـامل                 چكيده هسته 

  .كند موضوع، اهداف، روش پژوهش و نتايج به دست آمده، بيان مي
  :ويژگيهاي يك چكيده خوب، به شرح زير است
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  . موضوع، روش كار و نتايج پژوهش را نشان دهد•
  . محكم و روان باشد  كوتاه، مستقل،•
  .هاي آن برقرار باشد  هماهنگ با ساختار اصلي تحقيق باشد و ارتباط منطقي بين داده•
  .دادن به آن بپردازد  با زباني روشن و قابل فهم به طرح مسأله و چگونگي پاسخ•
  . در چكيده بهتر است از فعل مجهول استفاده شود و نيازي به استناد و ارجاعات ندارد•

نامه دست كم بايد به دو زبان انگليسي و فارسي در قالب فرم مربـوط تهيـه                   چكيده هر پايان  
  .اي استاد راهنما برسدشده  به تأييد و امض

ي چكيده به زبـان مربـوط    هاي زبان و ادبيات فرانسه و زبان و ادبيات عربي، ترجمه          در رشته 
  .الزامي است

نامه پيش از فهرست مطالب و چكيده انگليسي در پايان رساله             چكيده فارسي در ابتداي پايان    
  .گيرند ي عنوان التين قرار مي و از سمت چپ پس از صفحه

هاي اساسي و پربسامد      ها و به عنوان واژه       واژه است، در انتهاي چكيده     7 تا   5بين  : ان كليدي واژگ
  .اند ترين مفاهيم پژوهش متن، راهنماي اصلي

  :ها فهرست
هـا همـراه بـا فهرسـت          ها و نقشه    ها و نمودارها، عكس     ها، جدول   فهرست اختصارات، نشانه  

  .آغازين استمطالب و فهرست تفصيلي مطالب نيز جزو صفحات 

  ):نامه ساختار پايان(نامه  اجزاي پايان) 8ي  ماده
  .باشد گفتار، متن و ارجاعات مي پيش/ مقدمه : هر تحقيق داراي سه بخش

در بخش مقدمه، پژوهشگر به طرح مسأله، موضوع تحقيق، پرسش اصلي و فرعـي تحقيـق،          
  .زدپردا ضرورت تحقيق، نتايج و اهداف و كاربردهاي احتمالي آن مي
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در بخش مياني، فصول اصلي پژوهش، به ترتيبي كه در طرح اوآيد ه توافق شده است، ميلي.  
  .گيرد گيري صورت مي بندي و نتيجه در فصل پاياني، جمع

  
  :نامه كه به تحقيقات تجربي متكي است ساختار پيشنهادي پايان

ـ سؤاالت اساسي: بيان مسأله/  مقدمه • ـ هدف تحقيق    . تحقيقاهميت مسأله 
ـ پيشينه  پيشينه:  طرح نظري• ـ         ي تجربي  ـيات عمـده  ـ فرض ـ چـارچوب نظـري  ي نظري 

  .الگوي تحليل نظري
  . روش تحقيق•
  ها يافته• 
  گيري  بحث و نتيجه•

  :گفتار پيش
ي مقدمـه     عبارت است از متني كه حاصل سخن نويسنده در مقدمه است و به عنوان عصاره              

در اين بخش پژوهشگر وارد     . آيد  ثر در دو صفحه و به صورت كوتاه مي        حداك. شود  نيز ناميده مي  
  .كند نامه، اكتفا مي شود و به ذكر نكات كلّي پايان جزئيات نمي

  :مقدمه
پژوهشگر در مقدمه به چگونگي انتخـاب موضـوع، پيـشينه ي تحقيـق، روش پـژوهش و                  

. كنـد   ده را در اين بخش فـراهم مـي        ي اطالعاتي الزم براي خوانن      پردازد و زمينه    دستاورد كار مي  
ي   ي تحقيق نيست، بلكه در آن تنهـا موضـوع و پيـشينه              مقدمه، جاي طرح مباحث اصلي و بدنه      

ي كـار بـه نتـايج كلّـي           شود و پس از برشمردن شيوه       تحقيق با زباني ساده به خواننده معرفي مي       
  :نامه ضروري است اياني پ ي مقدمه توجه به محورهاي زير در تهيه. شود پژوهش اشاره مي
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  مقدمه/ بيان مسأله 
  بيان مسأله و هدف تحقيق؛. 1
  بيان اهميت موضوع از نظر پژوهش و علت توجه پژوهشگر به موضوع و انتخاب آن؛. 2

  طرح نظري
ادبيـات  (ي نظي و تجربي، چارچوب نظـري، الگـوي تحليـل نظـري تحقيـق                بيان پيشينه . 3

  ؛)تحقيق
  هاي تحقيق؛ بيان فرضيه. 4

  روش تحقيق
  بيان روش و متد تحقيق؛. 5
  ها؛ ي گردآوري مطالب و تحليل داده شيوه. 6
  بيان مشكالت تحقيق؛. 7

  چكيده
  ).ساختار تحقيق(ها و فصول  گزارش فشرده و همراه با تفكيك از محتواي بخش. 8
  در صورت لزوم تعريف مفاهيم و اصطالحات؛. 9

نابع و معرّفي منابع كار خود را در پايان مقدمه و يا            توانند بحث نقد و م      دانشجويان مي : تبصره
  .به صورت فصل اول به صورت جداگانه در قالب يك فصل مستقل مطرح كنند

  :ي تحقيق بدنه
تعداد . تواند در قالب چند بخش يا فصل مستقل باش از بخشهاي اصلي پژوهش است كه مي

بندي منظّم و منطقي تحقيق بـه      بخش.  ردي تحقيق بستگي دا     فصلها يا بخشها به موضوع و زمينه      
  .كند فهم بهتر آن كمك مي
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اتكاي مـاهوي برخـي از موضـوعات پژوهـشي،          : معرّفي و نقد چارچوب نظري تحقيق     ) 1
هاي تاريخي تحقيق، گـاهي ايجـاب         زمينه  انساني، به سوابق و پيش      خصوصاً در پژوهشهاي علوم   

هاي تحقيقي موضـوع يـا    زمينه  ه سوابق و پيش   كند كه محقّق قبل از طرح بحث اصلي خود، ب           مي
ي بحث در واقع فصلي       مدخل يا زمينه  . هاي تاريخي آن نگاهي داشته باشد       جايگاه بحث و زمينه   

هـاي    ي سخنان خـود را در چـارچوب         است كه در آن نويسنده بدون آن كه ناگزير باشد تا همه           
  .ريخي بحث اصلي خود ارائه نمايددقيق تحقيقي ارائه كند، صرفاً گزارشي كلّي از سوابق تا

  :گيري نتيجه
. شـود   گيري ارائه مـي     هاي پژوهشي با عنوان نتيجه      در فصل پاياني تحقيق، دستاوردها و يافته      

بندي شده و پژوهشگر در اين بخش بـه شـرح             دستاوردهاي اصلي پژوهش در اين بخش جمع      
اي كـه خواننـده بـا نگـاه اول            پردازد، به گونه    نكات مبهمي كه در تحقيق آنها را روشن نموده مي         

  .ويسنده را دريابدحاصل كار ن
هاي خود در قالـب پيـشنهاد نظـري، الزم اسـت نظريـات                دانشجويان ضمن بيان يافته   : نكته

پيشنهادي خود را در موضوع مورد بحث و كارهايي كه در آينده الزم است ديگران انجام دهند را 
  .مطرح كنند

  :ارجاعات) 9ي ماده
     نقل . ه در يك متن تحقيقي، الزامي است      ات ويژه نقل شد   ذكر مأخذ براي سخنان مهم ونظري

  :گيرد قول به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم انجام مي
كـم و     بـي » ...«ي علمي يا دستاورد فكري كسي بايد داخل گيومـه             نقل قول مستقيم از نظريه    

  .كاست و با نثر و انشاي خود او باشد
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ـين عبـارت نويـسنده ا              صـلي نيـست و بـه دليـل         در نقل قول غيرمستقيم نيازي به آوردن ع
شود و حاصل عبارت نويسنده با انشاي دانشجو آورده  ي آن ذكر مي بودن مطلب، خالصه طوالني

  .در هر دو صورت،ذكر مأخذ الزامي است. شود و نيازي به گذاشتن آن داخل گيومه نيست مي
  نـوان  ات و سخنان ديگران به خود، تجاوز به حقوق معنوي آنهاست و به ع             نسبت دادن نظري

  (Plagrism). سرقت ادبي تلقي شده و پيگرد قانوني دارد
ي علمي و جهاني آن بايد      هاي دانشكده ادبيات و علوم انساني، به شيوه         نامه  ارجاعات در پايان  
به اين ترتيب كه هرجا الزم است در متن نوشته مأخذ داده شود، كمانك              . داخل متن نوشته شود   

 مربـوط  ي هيسنده، سال انتشار كتاب و پس از دو نقطه شماره صفحخانوادگي نو  كنيم و نام    باز مي 
براي منابع التين در متن فارسي      ). 107: 1379اسكولز،  : (بنديم؛ مانند   آوريم و كمانك را مي      را مي 

 (Davenport, 1981: 92): گيرد نيز به همين شكل انجام مي

ـتن آورده شـود، ماننـد               بـه   (Proposal)پيـشنهاده   : معادل اصطالحات نيز ترجيحـاً داخـل م
فصل خودداري    ي توضيحات در پاورقي يا پايان       شود از ارجاع دادن يا ارائه       دانشجويان توصيه مي  

  .كنند
و بعـد هـم     » همان«: نويسيم  در ارجاعات به مأخذي براي بار دوم اگر بدون فاصله باشد، مي           

  :آيد، مانند ي صفحه مي شماره
  )37: 1384مسكوب، (

  )45: همان(
  .، به صورت ايرانيك چاپ شود»همان« اين صورت الزم نيست كلمه در
  

اي در يك سال چندين اثر چاپ كرده است، بايد براي هر اثر حرفي اختـصاري                  اگر نويسنده 
  :مثال. و آن را داخل كمانك پس از نام مؤلّف آورد) بر اساس ترتيب حروف الفبا(تعريف كرد 
  )42: 1375، )آ(كوب  زرين: (در متن
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  ...، با كاروان حلّه، )آ(كوب، عبدالحسين زرين: ر كتابنامهد
  )100، 1375، )ب(كوب  زرين: (در متن

  ... پله تا مالقات خدا، ، پله)ب(كوب، عبدالحسين زرين: در كتابنامه
  

اگر كتاب ترجمه يا تصحيح باشد، نام مترجم يا مصحح فقط در كتابنامه پـس از نـام كتـاب                    
و ... ي    ترجمـه : نويـسيم   كه پس از نام كتاب بالفاصله قبل از نام مترجم مي          به اين ترتيب    . آيد  مي

  ...به تصحيح: نويسيم قبل از نام مصحح مي
) در صورت مـشخص كـردن     (در ارجاع به نسخ خطّي در داخل متن، بايد ابتدا نام نويسنده             

ي پس از دو  خطّي  خطّي و پس از آن شماره ثبتي نسخ        ي  همخفّف نسخ .) خ. ن(پس از ويرگول    
مـشخص  » ب«و  » الـف «شمارة صفحه و قسمت مربوط به جهت آن صـفحه كـه بـا               (: ) نقطه  
  :مثالً. شود مي

  ) الف1:  11698شماره . خ.خوانساري، ن(    
  :شود ي نسخه ناشناخته باشد، به اين شكل عمل مي و اگر نويسنده

ـ 1: 62شماره . خ.ن(       ) الف2ب 

  ):Ĥخذمنابع و م(كتابنامه ) 10ي ماده
كتابنامه و منابع مورد استفاده     . آيد  مي» كتابنامه«ي منابع و مأخذ در پايان با عنوان           فهرست همه 

  :شوند ، به شرح زير الفبايي مي)گان( نامه، بر اساس نام مشهور نويسنده در پايان
ـ  ،نـام كتـاب    ،)تاريخ انتشار داخل پرانتـز    (،  ])گان(  نويسنده [كتاب، نام خانوادگي، نام      ام و نـام  ن
  .محلّ نشر: خانوادگي مترجم، نام ناشر

  :مثال
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ـتان صـحاك       شناسي خودكامگي تحليل جامعـه      جامعه،  )1371چاپ دوم   (رضا قلي، علي،     ـناختي داس ، ش
  .تهران: نشرني

ي مريم ميراحمـدي، جلـددوم، شـركت          ، ترجمه ايران در قرون نخستين اسالمي    ،  )1369(اشپولر، برتولد،   
  .تهران: هنگيانتشارات علمي و فر

 Lucy, Niall,(2000), Postmodern literaryu Theory, An Anthology, Oxford, Blachwell 
Publishers Ltd. 

  
، نام نشريه، »عنوان مقاله داخل گيومه«،  )تاريخ انتشار داخل پرانتز   (،  ])گان(  نويسنده [خانوادگي، نام     نام: مقاله

  .سال، جلد، شماره صفحات مقاله/ دوره 
    :مثال

ـ ،  »ابومسلم نامه : ي فارسي   داستانهاي عاميانه «،  )1338(محجوب، محمدجعفر،     – 282: 10 ي سـخن    همجلّ
ـ 380، 291  386.  
  

نامـه داخـل      عنـوان پايـان   «،  )تاريخ نگارش داخل پرانتز   (نام نويسنده،    خانوادگي،   نام :ها  نامه  پايان
  .نامه، نام دانشگاه ، مقطع پايان»گيومه
  

، )تـاريخ انتـشار داخـل پرانتـز       (،  ])گان(  نويسنده [نام خانوادگي، نام    : ها   مجموعه ها يا   همايش
، نام مجموعه مقاالت، مكان همايش، شماره صفحات )ان(، نام ويراستار»عنوان مقاله داخل گيومه«

  .مقاله
ـايت            ( نام خانوادگي، نام نويسنده      :هاي اينترنتي  سايت ـان تجديـدنظر در س ـاريخ و زم آخـرين ت

  .نام و آدرس سايت اينترنتي به صورت ايرانيك، »عنوان موضوع داخل گيومه«، )رنتياينت
Bretin, Andre; 1924, “ Manifest of Surrealism”,  
http: // en. Wikipedia.org/wiki/ Surrealist, Manifesto. 

  .آيد منابع انگليسي استثنائاً جداگانه مي: تبصره
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دكتر، مهندس، استاد، : آميز، مانند ذكر عناوين علمي و يا احترام در يك كار تحقيقي نيازي به -
  .اإلسالم و مانند آن، چه درحواشي و چه در كتابنامه، نيست ، حجت...ا آيت

 چنانچه كتابي داراي دو نويسنده باشد نام هر دو به ترتيب ذكر شده روي جلد كتاب نوشته -
هاي نويسندگان خـط تيـره    د ويرگول و ميان نامخانوادگي افرا در اين صورت پس از نام  . شود  مي
  .آيد مي

 اگر كتابي از دو نويسنده بيشتر داشته باشد، نام خانوادگي و نام نفر اول به ترتيبي كـه ذكـر                     -
 در انگليـسي افـزوده   (and others)در فارسـي و  » و ديگران«آيد و پس از آن هم عبارت  شد مي

  :مانند شود، مي
  ...، برگزيده متن ادب فارسي، )1375(ن تجليل، جليل و ديگرا

  



 

  
  
  
  

  نامه مراحل پاياني و دفاع از پايان :بخش سوم

  :آرايي تايپ و صفحه) 11ي ماده
 سـطري تايـپ     24ي     در صـفحه   wordي     و با استفاده از برنامه     4Aنامه بايد روي كاغذ       پايان

 صفحه براي دانـشجويان     300 صفحه براي دانشجويان كارشناسي ارشد و        150حداكثر در   (شود  
الزم .  گرمي باشـد   70نامه بايد يكدست و از جنس كاغذ تحرير           كاغذ پايان ). دكتري تنظيم گردد  

حروف متن نه درشت و نه ريـز        . است از كاربرد تزيين و تفنّن در اطراف سطور خودداري شود          
 لوتوس  18 تا   14  لوتوس براي متن و عناوين با حروف سياه، بسته به مورد، از            14. انتخاب شود 
  .مناسب است
ي   فاصـله . ي خطوط بايد معمولي و در همه صفحات به طور يكسان رعايت شـود               محدوده
. متر اختيار شود  سانتي5/3 و از سمت راست 3ي بااليي و پاييني كاغذ و طرف چپ  سطور تا لبه

م صـحافي   اين محدوديت در مورد صفحات جدولها و نمودارها هم بايد رعايت گردد تـا هنگـا               
  .مشكلي ايجاد نشود

هـاي فرعـي     براي عنـوان  . تيترهاي اصلي بايد با حروف بزرگتر و سياه چاپ شود         / ها   عنوان
  .توان از حروف سياه كوچكتر استفاده كرد مي
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ـ بند   مقدمه و فصل . ي آن به  سهولت انجام گيـرد  باشد تا مطالعه) پاراگراف بندي(ها بايد بند 
بخـش بايـد از     / ي آغاز هر فصل       صفحه. شود  متر تورفتگي آغاز مي     سانتي  مسطر اول هر بند با ني     

گذاري صحيح در     بندي بايد از نقطه     در تنظيم مطالب، عالوه بر پاراگراف     . سطر پنجم شروع شود   
گذاري دقيق به فهم بهتر متن و در نتيجه ابالغ روشنتر معنـا بـه       حد اعتدال استفاده كرد، زيرا نقطه     

  .كند ميخواننده كمك 

  :گذاري صفحات شماره) 12ي ماده
شود، اما در  گذاري نمي شماره.) ..، عنوان، اهـدا و ...بسم ا(هيچ يك از صفحات قبل از فهرست      

ي عنوان و     مثالً اگر قبل از فهرست، دو صفحه      . آيد  نامه به حساب مي     شمارش صفحات كل پايان   
  .شود مي  آغاز مي4شماري فهرست از  اهدا داريم، صفحه

  .نامه بر يك روي كاغذ تكثير شود و پشت تمام صفحات سفيد بماند شود كه پايان توصيه مي

  :استخراج مقاله) 13  ي ماده
ي پژوهشي تحصيالت تكميلي و به عنوان  هاي مرحله نامه از ضرورت استخراج مقاله از پايان 

اد راهنمـا و بـه صـورت        ي مزبور لزوماً با مشاركت است       مقاله. تمرين كار پژوهشي دانشجو است    
ي دوره دكتري الزم است دست كم يـك   نامه از پايان. گيرد مشترك بين استاد و دانشجو انجام مي   

ـ    ي دفـاع دريكـي از مجـالّ    مقاله با نام مشترك استاد و دانشجو قبل از جلسه ت رسـمي علمـي 
صـورت چـاپ    ي كارشناسـي ارشـد، در         نامه  ي مستخرج از پايان     مقاله. پژوهشي به چاپ برسد   

نامه محاسبه    نشدن، بايد به تأييد استاد راهنما برسد تا امتياز آن در جدول مربوط به ارزشيابي پايان               
  .شود
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  :نامه دفاع از پايان) 14ي ماده
كـه در   (راهنما و مشاور گروه گـروه آموزشـي مربـوط،           ) ان(سازي و تأييد استاد     پس از آماده  

نامـه،   مبني بـر قابـل دفـاع بـودن پايـان     ) شود دفاع فراهم ميي پيش  ي دكتري با برگزاري جلسه     دوره
را از دفتر تحصيالت تكميلـي      ) 4فرم شماره (ي دفاع     دانشجو بايد فرم درخواست برگزاري جلسه     

ـاهنگي گـروه آموزشـي                     دانشكده تحويل  گرفته و پس از تكميل آن و انجام مقدمات الزم با هم
  .نامه اقدام كند پاياني دفاع از  مربوط، نسبت به برگزاري جلسه

 بـراي   ي چـاپ مقالـه       و چاپ يـا تأييديـه      ت در امتحان جامع و زبان انگليسي      موفقي: 1توجه
  .ي دفاع ضروري است قبل از برگزاري جلسه   دكتري،ي هدانشجويان دور

شود پيش از     به دليل احتمال انجام برخي اصالحات و تغييرات پيشنهادي، توصيه مي          : 2توجه
  .نامه خودداري شود افي نسخ پايان دفاع، از صحي هسبرگزاري جل

  :التحصيلي مدارك فارغ) 15ي ماده
ي  تحصيلي، دانشجو بايـد        نامه در كارنامه    ي پايان   ي دفاع و ثبت نمره      پس از برگزاري جلسه   

تـاريخ  . التحصيلي خود اقدام نمايـد  ي مدارك فارغ  اكثر پس از گذشت يك ماه نسبت به ارايه        حد
  .شود التحصيلي دانشجو محسوب مي نامه به عنوان تاريخ فارغ ز پاياندفاع ا
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التحصيلي دانشجويان  مدارك الزم جهت فارغ

 كارشناسي ارشد

التحصيلي دانشجويان  مدارك الزم جهت فارغ
 دكتري

  )مسؤول تحصيالت تكميلي دانشكده(ريز نمرات. 1
   شش قطعه3 *4عكس . 2
  كارت دانشجويي. 3
  اسنامه     دو برگفتوكپي شن. 4
   تحصيلي دانشجوي هنام اصل فرم ارزشيابي پايان. 5
هاي فارسي و انگليسي      نامه به زبان    هاي پايان   چكيده. 6

   برگ2از هر كدام 
  )مديريت آموزشي دانشگاه( ريال1000وجه تمبر  .7
  نامه يك نسخه از متن صحافي شده پايان. 8

  )كدهمسؤول تحصيالت تكميلي دانش (ريزنمرات. 1
   قطعه9  3*4عكس . 2
  كارت دانشجويي. 3
  فتوكپي شناسنامه     دو برگ. 4
   تحصيلي دانشجوي هنام اصل فرم ارزشيابي پايان. 5
   برگ6نامه از هر كدام  هاي پايان فرم چكيده. 6
  )مديريت آموزشي دانشگاه ( ريال1000وجه تمبر . 7
   جامع تحصيليي هكارنام. 8
ــان. 9 ــتن پاي  و يــك نــسخه از مــتن هنامــ ســي دي م

  ي صحافي شده نامه پايان
  
ـتن             اند پس از برگزاري جلسه      دانشجويان موظّف : توجه ي دفـاع، اصـالحات پيـشنهادي را در م

، دانشجويان مقطع )با رنگ جلد زرشكي روشن(ي خود اعمال نموده و پس از صحافي  نامه پايان
ي خود را به گروه       نامه  نسخه از پايان   8ي دكتري      نسخه و دانشجويان دوره    6كارشناسي ارشد،   

  .ربط تحويل دهند آموزشي ذي
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  تعالي باسمه
  فرم پيشنهاده

   ادبيات و علوم انسانيهانشكدد
  دكتري     كارشناسي ارشد

  آموزشيگروه 
   اطّالعات مربوط به دانشجو 1

 :  دانشجوييي هشمار :نام و نام خانوادگي

 :گرايش : رشتة تحصيلي  يي ادبيات و علوم انسان دانشكده

 آزاد:              از     مأمور به تحصيل بورسيه  : سال ورود

 :آدرس و تلفن مشهد

 :آدرس و تلفن شهرستان

  
   اطّالعات مربوط به استاد راهنما 2

 :تخصص جنبي :تخصص اصلي :نام و نام خانوادگي

 : دانشگاهيي هرتب :سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي :آخرين مدرك تحصيلي
 :سنوات تدريس در دورة دكتري :سنوات تدريس در دورة كارشناسي ارشد

  :محل خدمت :سمت فعلي

  :آدرس
 :تلفن

  :نظر استاد راهنما  در مورد ضرورت موضوع و تأييد آمادگي دانشجو براي انجام طرح

  امضاي استاد راهنما
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  :ييد شوراي گروهاستادان مشاور به پيشنهاد استاد راهنما و تأ
 
  1اطّالعات مربوط به استاد مشاور 3

 :تخصص جنبي :تخصص اصلي :نام و نام خانوادگي

سال اخذ آخرين مدرك  :آخرين مدرك تحصيلي
 :تحصيلي

 : دانشگاهيي هرتب

 : دكتريي هسنوات تدريس در دور : كارشناسي ارشدي هسنوات تدريس در دور

  : خدمتمحلّ :سمت فعلي

  :آدرس
 :تلفن

  : در مورد ضرورت موضوع و تأييد آمادگي دانشجوي براي انجام طرح1نظر استاد مشاور
  

 1امضاي استاد مشاور
اطّالعات مربوط به استاد  3

 2مشاور

  

 :تخصص جنبي :تخصص اصلي :نام و نام خانوادگي

 : دانشگاهيي هرتب :سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي :آخرين مدرك تحصيلي
 :سنوات تدريس در دورة دكتري: كارشناسي ارشدي ه تدريس در دورسنوات

  :محل خدمت :سمت فعلي

  :آدرس
 :تلفن

  : در مورد ضرورت موضوع و تأييد آمادگي دانشجوي براي انجام طرح2نظر استاد مشاور
  

 2امضاي استاد مشاور
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 نامه اطّالعات مربوط به پايان 4

  
  :نامه  عنوان پايان-الف

  رسي فا-1

   التين-2

  
  :ها  كليد واژه-ب
   فارسي-1

   التين-2

 اي           توسعه        كاربردي        نظري بنيادي :  نوع تحقيق 1-4

 : مدت اجرا4-3 :نامه تعداد واحد پايان 2-4

 : تعريف مسأله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق4-4

  : تعريف مسأله-الف
  
  
  : سؤاالت تحقيق-ب
  
  
 

                                                           
پردازد و  ها مي ها و نظريه ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا و پديده:  تحقيق بنيادي-  

  .نمايد به توسعة مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي
  .شود اي انجام مي كند و بر پاية مطالعات كتابخانه هاي استدالل و تحليل عقالني استفاده مي نوعي پژوهش بنيادي است و از روش:  تحقيق نظري-
يل،  توليدات، پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسا:  تحقيق كاربردي-

  .شود ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي
  .شود پژوهشي است كه عموماً جنبة تجربي دارد و به نوآوري يا بهبود روشها، ساخت و كارها، دستگاهها و محصوالت منتهي مي: اي  تحقيق توسعه-
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 ) منابع مرتبط يا مشابه با موضوع(سابقة تحقيق  5-4

  
  
  
 
  
 : نامه سابقة آشنايي و پژوهشي دانشجو در موضوع پايان 6-4

  
  
  
  
  
 ضرورت انجام تحقيق 7-4

  
  
  
  
 
 )هر فرضيه به صورت جملة خبري نوشته شود(ها  فرضيه 8-4
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 هدفها 9-4

  
  
  
 

 نجام اين تحقيق متصور است؟چه كاربردهايي براي ا 10-4

  
  
  
 
  

 )اعم از مؤسسات آموزشي، پژوهشي، دستگاههاي اجرايي و غيره(نامه  كنندگان از نتيجة پايان استفاده 11-4

  
  
  
 

 تازگي موضوع و نوآوري طرح در چيست؟ 12-4

  
  
  
 

 :روش انجام تحقيق 13-4
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 :روش گردآوري اطّالعات 14-4

  
  
  
 
  

 ) در صورت لزوم(گيري  مونهروش ن 15-4

  
  
  
 

16-4  :روش تجزيه و تحليل اطّالعات 

  
  
  
  
 

 )خاص دكتري(جدول زمانبندي مراحل انجام تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي  17-4
   مرحله اول                  حداكثر سه ماه پس از تصويب موضوع-1
  اه پس از تصويب موضوع م9 مرحلة دوم                  حداكثر -2
   ماه پس از تصويب موضوع15 مرحلة  سوم                حداكثر -3
   مرحلة چهارم               مرحلة پيش دفاع با حضور استادان راهنما و مشاور و نظارت گروه-4
  
  

نشجو گزارش پيشرفت كار شود كه دا در سه مرحلة اول يك جلسه با حضور استاد راهنما و مشاوران تشكيل مي: يادآوري
 .خود را از طريق استاد راهنما به گروه خواهد داد
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 آموزشي تخصصي گروه ي ه كميتي هصورتجلس 5

  
  :آقاي/  خانمي هنام موضوع تحقيق پايان

  : ي   رشته              دكتري كارشناسي ارشد : دانشجوي مقطع
  :تحت عنوان

  
     رأي از   با تعداد  گروه مطرح شد و با اتفاق آراء تخصصيي  هكميت     مورخي هدر جلس

          قرار نگرفت رأي مورد تصويب اعضا به شرح زير قرار گرفت
  

 امضا توضيحات رتبة دانشگاهي نام و نام خانوادگي رديف

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 :تاريخ امضاء :و نام خانوادگي مدير گروهنام 
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  نامه ي دفاع از پايان فرم تقاضاي برگزاري جلسه
  

  مديريت محترم گروه آموزشي
/ ي كارشناسـي ارشـد      نامـه   رساند كه مراحل اجرايي و تدوين پايان        با سالم و احترام، به استحضار مي      

ي دفاع    ي برگزاري جلسه    ه پايان رسيده و آماده     ب -ي مربوط   نامه  با رعايت مقرّرات آيين   -جانب    دكتري اين 
ـام          لذا خواهشمند است درخصوص تعيين تاريخ و محلّ برگزاري جلسه         . هستم ـاع، اقـدام الزم انج ي دف
  .گيرد

  امضاء        :شماره دانشجويي              :  نام و نام خانوادگي
---------------------------------------------------------------------  

   تحصيالت تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني آموزشي و محترممعاونت 
  خانم/ رساند برگزاري جلسه دفاع آقاي با سالم و تحيت؛ بدين وسيله به اطالع مي

از نظــر ايــن گــروه           مورخ           روز          در ساعت
  .آموزشي بالمانع است

  مدير گروه آموزشي
  امضاء

---------------------------------------------------------------------  
  مديريت محترم امور عمومي دانشكده ادبيات و علوم انساني
ـاي    و بررسي             با سالم و تحيت؛ با توجه به تأييد مديريت محترم گروه آموزشي ه

در ســاعت و تــاريخ تعيــين               خانم/ ي دفاع آقاي انجام شده، برگزاري جلسه
خواهشمند است مقرّر فرماييد اقدام الزم جهت آماده . الذكر بالمانع است ز طرف گروه آموزشي فوقشده ا

  .نمودن سالن اجتماعات انجام گيرد
  تحصيالت تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انسانيمعاونت آموزشي و 
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  دانشكده ادبيات و علوم انساني

  نامه به زبان فارسي ي پايان فرم چكيده              يالت تكميليمديريت تحص
  

  :نام           :نام خانوادگي دانشجو
  :مشاور) ان(استاد              :راهنما) ان(استاد

  :مقطع      :گرايش        :ي  رشتهيي ادبيات و علوم انسان دانشكده
  :تعداد صفحات              :تاريخ دفاع
  :نامه عنوان پايان
  :ها كليد واژه

  
  

  )حداكثر ده سطر تايپي: (يدهچك
  
  
  
  
  
  
  

  امضاء استاد راهنما
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  دانشكده ادبيات و علوم انساني

  استعاره ملخصه للرساله باللغه العربيه                  مديريت الدراسات العليا
  

  :اإلسم              :نقب الطّالب
  :األستاذ المساعد            :األستاذ المشرف

  مقطع         فرع          قسم: اآلداب والعلوم اإلنسانيهكليه 
  :عدد ا لصفحات          :تاريخ المناقشه
  :عنوان الرّساله

  :المفردات الرّئيسه
  
  

  )علي األكثر عشر سطور مطبوعه: (ملخص
  
  
  
  
  
  
  

  توقيع االُستاذ المشرف
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  دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي

  2فرم شماره 
  هاي تحصيالت تكميلي نامه تحصيلي دوره درخواست تصويب موضوع پايان

 شود، سپس به مديريت تحصيالت تكميلي دانشكده جهت ارجاع و بايستي توسط دانشجو و با كمك استاد راهنما پر اين فرم مي
  .تصويب در شوراهاي تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل گردد

  .بايست حتماً ترجمه فارسي آن را نيز مقابل عبارات مربوطه ذكر نمايند هاي خارجي مي هاي زبان رشته* 
-------------------------------------------------------------------------------------  

  :اطّالعات مربوط به دانشجو. 1
  :شماره دانشجويي            :نام و نام خانوادگي

  :ي تحصيلي رشته              :مقطع تحصيلي
  امضاء دانشجو                                        

-------------------------------------------------------------------------------------  

  :نامه اطّالعات مربوط به پايان. 2
  :نامه عنوان پايان

  :مدت اجرا     نظري      بنيادي     كاربردي     :نوع كار تحقيقاتي
-------------------------------------------------------------------------------------  

  :اطّالعات مربوط به استاد راهنما. 3
  :ل و سمت فعليشغ          :نام و نام خانوادگي

  :تخصص جنبي        :تخصص اصلي        :آخرين مدرك تحصيلي
  امضاء استاد راهنما
-------------------------------------------------------------------------------------  
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  :مشاور) ان(اطّالعات مربوط به استاد. 4
  :درجه علمي        :شغل            :نام و نام خانوادگي) الف

  ضاءام
  :درجه علمي        :شغل            :نام و نام خانوادگي) ب

  امضاء
-------------------------------------------------------------------------------------  

  :تاريخ                  امضاء دانشجو
-------------------------------------------------------------------------------------  

  :تاريخ                امضاء استاد راهنما
-------------------------------------------------------------------------------------  

  :مدير گروه آموزشي
  تاريخ          امضاء        :نام و نام خانوادگي
  :رئيس دانشكده

  تاريخ          امضاء        :نام و نام خانوادگي
-------------------------------------------------------------------------------------  

  :اظهار نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني
  :مقرر گرديد اصالحات زير انجام گيرد

  
  ي تحصيالت تكميلي دانشكده به تأييد رسيد كميته          در جلسه مورخ

  امضاء
-------------------------------------------------------------------------------------  

  تاريخ ثبت        شماره ثبت
  نامه امضاء مسؤول ثبت پايان
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   تحصيالت تكميلي-دانشكده ادبيات و علوم انساني

  صورتجلسه برگزاري امتحان جامع دوره دكتري
  :شماره دانشجويي          :نام و نام خانوادگي دانشجو

  :تاريخ برگزاري آزمون                :رشته تحصيلي
  نمره به عدد  عناوين دروس كتبي  رديف

  »20برمبناي «
  نمره به حروف

  »بر مبناي بيست«
  نمره به  عدد

  »%70بر مبناي «
  نمره به حروف

  »برمبناي هفتاد درصد«
1            
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            

          ميانگين كتبي
  نمره به عدد

  »20برمبناي «
  نمره به حروف

  »بر مبناي بيست«
  نمره به  عدد

  »%30بر مبناي «
  نمره به حروف

  » درصدسيبرمبناي «
  نمره شفاهي

        
  ميانگين كل  )بر مبناي بيست(نمره به حروف   )20برمبناي (نمره به عدد

  شفاهي% 30كتبي و % 70بر مبناي 
  .باشد  مي15) كتبي و شفاهي(حداقل نمره كل

    

  
  اعضاي هيأت داوران

  امضاء  سمت در آزمون  مرتبه  نام و نام خانوادگي رديف
1          
2          
3          
4          
5          
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 فرم شماره سه

 

  
    تعالي باسمه  

  هاي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد پرسشنامه طرح
  دانشكده ادبيات و علوم انساني

  
  ): راهنمااستاد(مشخصات مجري) الف

  :نام و نام خانوادگي. 1
  
  :مرتبه دانشگاهي. 2
  
  :محل سكونت: تلفن        :تلفن محل كار         :گروه آموزشي. 3
  
  :طرح) دانشجو(مشخصات همكار ) ب

  تاريخ و امضاء
  امضاء  ي تحصيلي رشته  نام و نام خانوادگي

      
  
شنهاد شده است، نام و اظهارنظر آن اگر اين طرح يا مشابه آن به سازمان يا مؤسسه ديگري نيز پي. 4

  :مؤسسه را مرقوم فرماييد
  
  :1)به ماه(مدت زمان الزم براي اجراي طرح. 5

                                                           
  .قاضاي تمديد مهلت ضرورت دارد در صورت تمان نشدن طرح در موعد مقرر، ت-يادآوري مهم. 1
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  :اطالعات مربوط به طرح) پ
  :عنوان طرح. 1
  
  3اي توسعه      2كاربردي    1بنيادي    :نوع طرح از نظر نتايج علمي. 2
  )ها ح، هدف، سؤال تحقيق، فرضيهتعريف مسأله، ضرورت و اهميت اجراي طر: (شرح كامل طرح. 3
  
  
  

  :ها فرضيه
  
  
  )ها ها و تجزيه و تحليل داده روش تحقيق، گردآوري داده: (مراحل و روش اجرا. 4
  
  
  :بررسي سابقة موضوع طرح از لحاظ نظري، روش تحقيق و نتايج حاصل از آن با ذكر منابع اصلي. 5

                                                           
پژوهش بنيادي، پژوهشي است كه عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملي خاص ، انجام  .1

  .مي گيرد
 –كاربردي، پژوهشي است كه استفاده عملي خاص براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته مي شود و غالباً جنبه نظري  پژوهش. 2

  .تجربي دارد
پژوهش توسعه اي پژوهشي است كه عموماً جنبه تجربي دارد و به نوآ وري يا بهبود در روش ها ، ساخت و كارها ، دستگاهها . 3

  .شود و محصوالت منتهي مي
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  :هاي طرح اطّالعات مربوط به هزينه) ت
  ارزي  ريالي  قيمت واحد تعداد يا مقدار  ها ينهنوع هز  رديف

            
            
            
            
            
            
            
            

      ها جمع هزينه
  
  

  :گردد اين قسمت توسط معاونت پژوهشي دانشكده تكميل مي
  

جلسه شوراي پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي             اين طرح در
  .به تأييد رسيد                با اعتبار كل            ريخشريعتي به تا

  محل مهر و امضاء
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