
 «آئین نامه نحوه نگارش و تدوین»

 «پایان نامه های کارشناسی ارشد»
 

ارشد توسط معاونت ها در مقاطع کارشناسینامهسازی نگارش پایاناین دستورالعمل به منظور بهبود کیفیت و یكسان

کلیه دانشجویان  پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر دیلم تهیه و تنظیم شده است. اجرای این دستورالعمل برای

 الزامی است.

شود که باید بر اساس ترتیب زیر تنظیم می بندیتقسیم هر پایان نامه) رساله ( به چهار یا پنج فصل )بخش ( 

 شوند.

 صفحه باشد. 120تعداد صفحات هر پایان نامه) رساله ( می بایست حداقل 

 جلد پایان نامه   -الف

 سالهنامه/ ری ابتدای متن پایانصفحه -ب

 نامه/ رسالهی انتهای متن پایانصفحه -ج

 نامه/ رسالهی متن پایانصفحه -د 

 :ها  ها و رساله نامه مشخصات روی جلد پایان

 می باشد. نوع کالینگور با رنگ سورمه ای سادهنامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد از الف( جلد پایان

 چپ و راست آن باید کامالً در وسط قرار گیرد. ب ( تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف

 سانتیمتر در وسط باالی جلد قرار گیرد. 5/2سانتیمتر و به عرض  3ج ( آرم دانشگاه به طول 

 «قرار گیرد و بدون آن ،آرم ناقص می باشد. « دانشگاه آزاداسالمی » دقت شود بین دو پای آرم دانشگاه حتماً کلمه ی  »   

مقطع تحصیلی ) کارشناسی ارشد(، رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و همچنین سایر مشخصات                        د ( با توجه به 

نامه، نام استاد یا استادان راهنما و مشاور، نام پژوهشگر )دانشجو( ، فصل و سال [ صفحه ی روی ]عنوان رساله یا پایان

 ا تنظیم و بر روی جلد آن طالکوب شود .نامه یا رساله خود رجلد                پایان

 «  ( .M.A »و رشته های علوم انسانی عنوان «  .M.SC» ه(  ) رشته های فنی و مهندسی عنوان

 می باشد.  B Titr 20همه یكدست با فونت « صفحه عنوان فارسی»و ( فونت نوشته روی جلد

 می باشد. 20بولد  Times New Romanفونت  همه یكدست با« صفحه عنوان انگلیسی»ز ( فونت نوشته پشت جلد 

 نامه، نام و نام خانوادگی دانشجو، فصل و سال دفاع الزامی است.نامه نوشتن عنوان پایانح ( در عطف پایان

 می باشد.   B Titr 20نامه فونت نوشته همه یكدست با فونت ط ( در عطف پایان

برای  consulting  Advisor( و عبارت استاد راهنما  رای عنوان)ب supervisorبرای صفحه ی پشت جلد ، عبارت : ی( 

 ( پیشنهاد می گردد.استاد یا استادان مشاور  عنوان )

 

 

 

 

 



 

 فحات اولیه پایان نامه باید به ترتیب ص
 بسم اله ...... -1

 صفحه پشت  -2

 تعهدنامه هیئت داوران -3

 تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه -4

 واگذاری حقوق -5

  (دفاع ) اسامی استاد راهنما و مشاور و هیات داوران جلسهصورت فحهص -6

 منشور اخالقی -7

با          « سپاس گزاری » و « تقدیم به»اختصاص دارد که تیتر « تقدیم به » و « سپاس گزاری»صفحات بعدی به  -8

سانتیمتر  3ست سانتیمتر و از سمت را 8شده و فاصله آن از باال  (بولد نوشته B-zar 14یا  B-lotus 14فونت) 

 3/2سانتیمتر و از سمت چپ صفحه  3سانتیمتر و فاصله متن نیز از سمت راست  15/1 فاصله تیتر تا متن   باشد.

 مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند.نازک باشد.  lotus-B 14سانتیمتر و با فونت 

 فهرست مطالب هر فصل بدین شرح : -9

 .گرددیم پیها بعد از فهرست مطالب تاها، نمودارها و نقشهشكلها، فهرست جدول ازیصورت ن در -10

سانتیمتر  5/1......( است که باید  -ج -ب  -بصورت حروف ابجد ) أ شماره صفحات فرعیچكیده  -11

بسم اهلل الرحمن »گذاری از باالتر از پائین صفحه و از دو طرف کامالً در وسط صفحه قرار گیرد که این شماره

) توجه نمایید صفحات اولیه تا چكیده با حروف ابجد شماره گذاری شودع میشرو« الرحیم

 ....(.می شود و از چكیده به بعد با شماره عددی، یک ، دو 

 .ردیگ یقرار م( بدون شماره   Abstract چكیده انگلیسی)نامه، قبل از صفحه  انیپا یدر انتها« فرم ب »   و« فرم الف »    -12

انگلیسی اختصاص دارد که فونت نوشته در صفحه )طرح جلد انگلیسی(                                           صفحه بعدی به طرح جلد -13

Roman  Times New 16  گردد. یصحاف یسیصفحه بصورت نگارش مجالت انگل نیانازک می باشد.   17یا 

 .( .M.Aن  و رشته های علوم انسانی عنوا  .M.SC)رشته های فنی و مهندسی عنوان    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 فصل اول : -14

 مقدمه -

 عنوان تحقیق  -

 بیان مسئله  -

 اهمیت و ضرورت تحقیق  -

 اهداف تحقیق  -

 قلمرو تحقیق  -

 های تحقيقفرضيه -

 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها  -

 متغیرهای تحقیق  -

 خالصه فصل  -

 

 

 فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق -15

 مقدمه فصل  -

 ادبیات تحقیق در مورد متغیرها -

 ینه تحقیق در داخل و خارجپیش -

 چارچوب نظری تحقیق  -

 مدل مفهومی تحقیق -

 مدل تحلیلی تحقیق  -

 الصه فصل دومخ -

 فصل سوم روش تحقیق -16
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 فرآیند تحقیق -
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 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  -

 ابزار جمع آوری داده ها  -

 نحوه نمره گذاری پرسشنامه  -

 ع آوری داده ها روایی و پایائی ابزار جم -

 روش جمع آوری داده ها -

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  -

 خالصه فصل -

 تجزیه و تحلیل داده ها  –فصل چهارم  -17

 آمار توصیفی ) توصیف کمی و کیفی متغیرهای پژوهش ( -

 آزمون نرمال بودن داده ها -

 آزمون فرضیات تحقیق -

 خالصه فصل -

 (فصل پنجم ) نتیجه گیری بحث و برسی و پیشنهادات  -18

 مقدمه فصل  -

 آمار توصیفی  -

 نتایج متغیرها -

 بحث و بررسی -

 محدودیت ها -

 پیشنهادات اجرایی براساس نتایج فرضیات تحقیق -

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده -

 خالصه فصل -

 منابع و ماخذ  -19



پیوست ها ) پرسشنامه ها و اعداد و ارقامی که در فرضیات مورد استفاده قرار  -20

 گرفته است (

 چكیده انگلیسی  -21

 پشت جلد به زبان انگلیسی -22

 در زیربعضی از اوراق مورد نیاز آورده می شود.
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 دانشگاه ازاد اسالمی واحد ..........

 پایان نامه :

 جهت دریافت کارشناسی ارشد )دکتری( مدیریت ........) مثال دولتی یا بازرگانی (
M.A 

 یا بازار یابی (گرایش :........ ) مثال منابع انسانی 

 موضوع پایان نامه : 

بررسی رابطه هوش فرهنگی مدیران با فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی در شرکت دانش 

 بنیان کرمانیان

 استاد راهنما :

 دکتر حسین عطاردی 

 

 استاد مشاور:

 دکتر حسین قلم سیاه

 نگارش :

 احمد محمود پور دانش کهن

 

 تابستان .........
 

 



 

 

 

 
                                             

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد بندر دیلم

 

 رشته تحصيلی: ................................. 

 گرایش : .......................

 

   عنوان :  

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

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

 

 پژوهشگر:

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

 هيئت داوران :

 ............................راهنما : دکتر -1

 ............................مشاور : دکتر -2

 ............................داور :   دکتر -3
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 باسمه تعالی

 

 ی کارشناسی ارشدتعهد نامه اصالت پایان نامه
 

....................... که در اینجانب .....................................................  دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ..............     

    "....................................................................................................................... "تحت عنوان   ..........  از پایان نامه خودتاریخ  .....

 م:با کسب نمره .............. و درجه ....................دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شو

حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران  این پایان نامه -1

، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن ام.... ( استفاده نموده) اعم از پایان نامه ، کتاب، مقاله و....

 رست مربوطه ذکر و درج کرده ام.را در فه

موسسات آموزش  ها  وتر یا باالتر ( در سایر دانشگاههیچ مدرک تحصیلی ) هم سطح، پایینقبالً برای دریافت   این پایان نامه -2

 عالی ارائه نشده است.

پایان نامه را ثبت اختراع و.... از این  اب ، چه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتچنان -3

 مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.بندر دیلم داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسالمی واحد 

چه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با چنان -4

 ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .وده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیابق ضوابط و مقررات رفتار نماینجانب مط

 

 

 نام و نام خانوادگی:                                                                               

 تاریخ و امضاء:                                                                               
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  واگذاری حقوق                                                        

 

 ابتکارات ،کلیه حقوق برگرفته از نتایج مطالعات                                       

                             به  متعلق  آوری های این پایان نامهو نو                                                            

 است. بندردیلمدانشگاه آزاد اسالمی واحد                                  
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 11فرم شماره 
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 سپاسگزاری :
 

محترم جناب آقای دکتر .................. که راهنمایی این پایان نامه را بدین وسیله از اساتید 

بعهده داشتند و جنای آقای دکتر ................که زحمت مشاوره این پایان نامه را بعهده 

 داشتند کمال تشكر و سپاسگزاری را بعمل می آورم 

و تشكر را دارد در این جا ) و هر مطلبی که دانشجو تمایل به نوشتن آن در خصوص تقدیر 

 آورده میشود .(
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 تقدیم به :
 

 تقدیم به فرزندانم  

 تقدیم به اساتید محترم گروه مدیریت و تقدیم به...........................
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 فهرست مطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        صفحه                                                                                                                                                                                           عنوان                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1چكیده                                                                                                                   

 فصل اول : بیان مسئله                                                                

 3مقدمه                                                                                                                    

                                                   

 عنوان تحقیق            1-1     

 بیان مسئله   1-2     

 ضرورت تحقیق        1-3    

 اهداف تحقیق    1-4     

 اهداف اصلی 1-4-1   

 اهداف فرعی 1-4-2     

 قلمرو تحقیق      1-5    

 قلمروزمانی تحقیق 1-5-1   

 قلمرو مكانی تحقیق 1-5-2   

 قلمرو موضوعی تحقیق 1-5-3   

 قفرضیه تحقی 1-6   

 ه ها ، نظری و عملیاتی:ژتعریف وا1-7

 تعریف نظری واژه ها 1-7-1   

 تعریف عملیاتی واژه ها 1-7-2

 انواع متغیرها 1-8

 متغیر پیش بین 1-8-1   

 متغیر مالک   1-8-2   

 ) سایر متغیر ها مانند متغیر مالک یا متغیر مداخله گر ( -1-8-3

 خالصه فصل:

 تحقیق فصل دوم  : مروری بر ادبیات موضوع

 مقدمه

 ادبیات موضوع تحقیق در مورد متغیرهای تحقیق  2-1

 پیشینه تحقیق در داخل و خارج 2-2

 چارچوب نظری تحقیق  2-3
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 مدل مفهومی تحقیق  2-4

 مدل تحلیلی تحقیق  2-5

 خالصه فصل 2-6

 فصل سوم : روش تحقیق

 مقدمه 

 روش و طرح تحقیق 3-1

 فرآیند تحقیق  3-2

 جامعه آماری  3-3

 روش نمونه گیری و حجم نمونه  3-4

 ابزار گردآوری  ) داده ها( اطالعات 3-5

 روایی  ابزار جمع آوری داده  3-5-1

 پایایی ابزار جمع آوری داده ها 3-5-2

 روش گرد آوری داده ها ) اطالعات( 3-6

 روش تجزیه و تحلیل داده ها ) اطالعات (  3-7

 خالصه فصل

 فصل چهارم : یافته های تحقیق

 مقدمه

 توصیف کمی متغیرهای اصلی پژوهش  4-1

 برسی نرمال بودن داده ها 4-2

 تحلیل داده ها ) بررسی فرضیه های تحقیق ( 4-3

 فصل پنجم : نتیجه گیری بحث و بررسی و پیشنهادات

 مقدمه 

 نتایج تحقیق  5-1

 توصیف کمی متغیرها  5-2

 توصیف آمار همبستگی متغیرها 5-3

 بحث وبررسی 5-4

 پیشنهادات اجرایی 5-5

 محدودیت ها  5-6

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده  5-7

 خالصه فصل 5-8

 پیوست ها 

 منابع و ماخذ

 چكیده انگلیسی
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 فهرست شكلها ، نمودارها و جداول

 

 

 

 

 چكیده :
 

 ) در این صفحه چكیده همانند نمونه زیر آورده میشود در چكیده این مطالب باید دیده شود(

وسیله جمع آوری داده ها ) تعداد    روش نمونه گیری -                 حجم نمونه -          جامعه آماری -         هدف

نتایج آزمون  -        روش تجزیه و تحلیل داده ها  -روایی و پایایی پرسشنامه ها            -پرسشنامه ها (        

                فرضیه ها

 منظور شود(کلمه  250-150توجه این قسمت  -)                          وازگان کلیدی -                پیشنهادات - 

 ) نمونه ای از یک چكیده(:
این تحقیق با هدف بررسی میزان استفاده از سیستم های اطالعاتی مدیریت و رابطه آن با پرخاشگری 

همبستگی بوده،  –وش تحقیق بصورت توصیفی کارکنان در شعب بانک ............... انجام شده است.  ر

، نفر می باشد 224کارکنان شعب بانک مسكن استان کرمان، به تعداد کلیه جامعه آماری تحقیق شامل 

نفر بوده که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای  142حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 

و  92/0با روایی  ی استفاده از سیستم های اطالعات مدیریتسوال 35جمع آوری داده ها از پرسشنامه 

استفاده شده، تجزیه و  91/0پایایی   79/0با روایی سوالی پرخاشگری  29پرسشنامه  و 83/0پایایی 

و انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین،   spss20تحلیل داده ها با نرم افزار 

استفاده شده است.  پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره همبستگی  انحراف معیار، ضریب

درصد پاسخگویان استفاده از سیستم های اطالعاتی مدیریت را کم،  6/5 نتایج تحقیق نشان داد که

بین میزان استفاده از درصد خیلی زیاد ذکر کرده اند.  4/1درصد زیاد و  9/28درصد متوسط،  1/64

عاتی مدیریت و پرخاشگری کارکنان در شعب بانک ........... رابطه معكوس و معناداری سیستم های اطال

بین بكارگیری سیستم های اطالعات در امور اداری، ارتباطات، تصمیم گیری و همچنین  وجود دارد.

بین اما  پرخاشگری کارکنان در شعب بانک مسكن شهر کرمان رابطه معكوس و معناداری وجود دارد.

گیری سیستم های اطالعات در برنامه ریزی و پرخاشگری کارکنان در شعب بانک ............. رابطه بكار

به ترتیب بهترین امور اداری و بكارگیری سیستم های اطالعات در تصمیم گیری معناداری وجود ندارد و 

 اداتی ارائه گردید.با توجه به نتایج تحقیق پیشنه .پیش بینی کننده میزان پرخاشگری کارکنان می باشد

 

 استفاده، سیستم های اطالعاتی، مدیریت، پرخاشگری، بانک ..........واژه های کلیدی: 
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 در زیر یک نمونه از چارچوب نظری تحقیق بیان می گردد : 

موضوع تحقیق بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران با فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی در 

 مانیان است:شرکت دانس بنیان کر

فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی اولین متغیرهایی است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند ) 

به عنوان متغیرهای مالک( متغیرهایی که تالش میشود تغییرات آنها توسط هوش فرهنگی  که  )به 

 عنوان متغیر پیش بین ( و مولفه های آن تعبیر،  تفسیر و تشریح شود.

رهنگ یک سازمان ، از ارزش ، سبک رهبری غالب ، زبان و نمادها رویه های کاری و تعریفی از موفقیت ف

در یک سازمان میشود گرفته شده است . سازمان در درون خود از زیر مجموعه هایی مانند بخشهای 

سازمانی  وظیفه ای ، گروه های تولیدی ، سطوح سلسله مراتب یا هر تیمی که نشات گرفته از فرهنگ

باشد تشكیل شده است.فرهنگ مجموعه دانستنی ها و رفتارها ) تكنیكی ، اقتصادی ، دینی و سنتی ( و 

اعتقاداتی که اختصاص به یک جامعه انسانی معین دارد و مترادف با تمدن ، جامعه قومیت نیز به کار 

باط و شیوه های تفكر و کیرود. فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها، درک و استن

 (.394:1380اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند  ) دفت ،

تعدادی از محققان از جمله گوردن ، بترهالفیل و رابینز برای فرهنگ سازمانی ده بعد ) شاخص( زیر 

ریسک  -2 خالقیت فردی -1اشاره نموده اند که در این تحقیق براساس همین الگو عمل شده است.

 -9سیستم پاداش  -8هویت  -7کنترل  -6حمایت مدیریت  -5یكپارچگی  -4رهبری  -3پذیری 

 (193:1378الگوی ارتباطی )بردبار و دیگران، -10سازش با پدیده تعارض 

توسط مایلز در مطالعه جو سازمانی مدارس به کار  1969اصطالح سالمت سازمانی نخستین بار در سال 

ازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف میكند که نه تنها در محیط خود دوام می بردهشد. وی یک س

اورند بلكه  در یک برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده و توانایی های بقاء و سازش خود را 

ارشان به گونه ای مداوم  توسعه و گسترش میدهد.  سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل ک

می آیند و به کار کردن در این محل افتخار میكنند . سازمان سالم، سازمانی است که در آن بیماری و 

 نارسایی وجود ندارد و سازمان در سطح باالیی از اثر بخشی در همه ابعاد قرار دارد .

 -3مدیر   نفوذ -2یگانگی نهادی   -1( ابعاد سالمت سازمانی را بدین شرح بیان میدارد:2008هوی )

 (46:2008تاکید علمی . ) هوی، -6روحیه   -5پشتیبانی منابع  -4مالحظه گری 
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متغییر پیش بین  در این تحقیق هوش فرهنگی است . هوش فرهنگی یک قابلیت فردی برای  درک ، 

تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهای دانسته شده است که از تنوع فرهنگی برخوردار ند و با آن دست 

ز مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شناختی ا

 (.2004پیترسون،0میدانند.

( 2003در تحقیق حاضر مدل هوش فرهنگی از چهار عامل فرهنگی ارائه  شده توسط ارلی وآنگ)

 -4انگیزش و  -3شناخت  -2فراشناخت  -1استفاده شده است . در این مدل هوش فرهنگی شامل 

 ار میباشد.رفت

در انتهای چارچوب نظری روابط بین متغیر ها از دیدگاه صاحب نظران به گونه ای توصیف میشود که در 

نهایت مدل مفهمومی از درون آن  استخراج شود . ضمنا نوشته میشود  در این تحقیق متغیر اول و 

 متغیر دوم و متغیر سوم از دیدگاه چه صاحب نظری آورده شده است .

( و فرهنگ سازمانی از 2003مثال فوق      : در این تحقیق هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و آنگ )که در 

( و سالمت سازمانی از دیدگاه 1387دیدگاه گوردن ، بترهالفیل و رابینز ، بر گرفته از بردبار و دیگران )

گاه صاحب نظران (  در نظر گرفته شده است.در مورد روابط بین متغرها هم دید2008هوی و میسكل )

 بیان میشود.
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 مدل مفهومی تحقیق: -2-5

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیر پیش بین

 هوش فرهنگی مدیران

 فراشناخت -1

 شناخت -2

 انگیزش -3

 رفتار -4

 (.135: 2010منبع: )ارلی و آنگ،

 

 متغیر مالک

 فرهنگ سازمانی

 خالقیت فردی -1

 ریسک پذیری -2

 رهبری -3

 یکپارچگی-4

 دیرحمایت م -5

 کنترل-6

 هویت -7

 سیستم پاداش -8

 سازش با پدیده تعارض -9

 الگوی ارتباطی -10

: 1378منبع: )بردبار و دیگران،

193.) 

 متغیر مالک

 سالمت سازمانی

 یگانگی نهادی -1

 نفوذ مدیر -2

 مالحظه گری -3

 پشتیبانی منابع -4

 روحیه -5

  تاکید علمی -6

 (.46: 2008منبع: )هوی،
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 در زیر یک نمونه مدل تحلیلی آورده شده است.
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 بین متغیر پیش

 

 انگیزه درونی

 انجام وظیفه

 شایستگی

 خودتعیینی

 لذت و عالقه

 تالش برای حل مسائل

 لذت از انجام تکالیف

 ترجیح دادن حل مسائل توسط خود

 فرصت افزودن به اطالعات در شغل

 کنجکاوی در کارها

 موفقیت در شغل

 ترجیح دادن انجام کار بهتر

 تعیین اهداف

 افزایش تجربه

 مقابله با مشکالتلذت از 

 لذت از انجام کار

 جذابیت کار

 متغیر پیش بین

 

 انگیزه بیرونی

 متغیر مالک

 

 عملکرد سازمانی

 رقابت

مجبور شدن به 

 وسیله دیگران

 ارزیابی

 بازشناسی

 معیار کاری

 معیار اخالقی

 معیار ارزشی

 موفقیت یعنی رقابت

 دستیابی به اهداف

 تفکر به ترفیع و پاداش

 رانی به توجه دیگراننگ

 تعیین اهداف به وسیله دیگران

 اطالع دیگران از انجام صحیح کارها

 برانگیختگی از ترفیعات

 اطالع دیگران از موفقیت در شغل

 کار روی طرح های مشخص

 بدست اوزدن مزایای الزم از انجام کار

 آگاهی از کسب ترفیع

 دقت در كار
 مهارت در كار
 تجربه در كار

 جام كاردانش ان
 انضباط در كار

 
 برخورد خوب

 مودب بودن
 صرفه جویي در هزینه ها

 صداقت در كار
 اعتماد به یكدیگر

 

 پایبندي به ارزش هاي دیني
 دفاع از هنجارها و معیارهاي دیني

 احترام به مقدسات
 داشتن تقوا

 داشتن جهان بیني اسالمي

 

 مفهوم
 شاخص مؤلفه
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 موضوع تحقیق فرضی :  -

 ره کل .......بررسی رابطه انگیزه درونی و بیرون کارکنان با عملكرد آنان در ادا 

 فرضیات تحقیق -2-8

 عملكرد سازمانی در اداره کل ..........شهر کرمان رابطه وجود دارد. بین انگیزه درونی و -1

 بین انجام وظیفه و عملكرد سازمانی در اداره کل ........ شهر کرمان رابطه وجود دارد. 1-1

 ابطه وجود دارد.بین شایستگی و عملكرد سازمانی در اداره کل ....... شهر کرمان ر 1-2

 بین خودتعیینی و عملكرد سازمانی در اداره کل ....... شهر کرمان رابطه وجود دارد. 1-3

 بین لذت و عالقه و عملكرد سازمانی در اداره کل ....... شهر کرمان رابطه وجود دارد. 1-4

 .بین انگیزه بیرونی و عملكرد سازمانی در اداره کل ......... شهر کرمان رابطه وجود دارد -2

 بین رقابت و عملكرد سازمانی در اداره کل ......... شهر کرمان رابطه وجود دارد. 2-1

 وسیله دیگران و عملكرد سازمانی در اداره کل ....... شهر کرمان رابطه وجود دارد.بین مجبور شدن به 2-2

 بین ارزیابی و عملكرد سازمانی در اداره کل ....... شهر کرمان رابطه وجود دارد. 2-3

 ناسی و عملكرد سازمانی در اداره کل .......  شهر کرمان رابطه وجود دارد.بین بازش 2-4

 در پایان این فصل خالصه فصل را بیان می داریم: 

 

 (  Discriptive analysis) تجزیه و تحلیل توصیفی  (1

از شاخصهای آمار در این نوع تجزیه و تحلیل ، پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده   

یفی خالصه و طبقه بندی می کند ، به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی ، پژوهشگر توص

ابتداء داده ها ی جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خالصه می کند و سپس به 

، کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخصهای آمار توصیفی مانند 

میانگین ، میانه ، نما ) مد( ، انحراف معیار ، چولگی ، گشیدگی ، کمینه ، بیشینه و.......آنها را خالصه 

 می کند . 

در زیر نمونه ای از این آمار را برای یک متغیر بیان می داریم : ) متغیر مورد نظر حكمرانی خوب است 

 در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشكی .....(

 متغیرهای اصلی پژوهش :توصیف کمی 

 . توصیف کمی متغیر حكمرانی خوب و مولفه های آن4-1-1

در مجموع برای ارزیابی و سنجش متغیرحكمرانی خوباز مولفه های ششگانه )نتیجه گرایی، اثر بخشی 

نقش ها و وظایف، ارتقاء ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی، پاسخگویی( استفاده شده است. این 
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گزینه ای  5گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیكرت و به شكل  34جموع از متغیر در م

تا  1-4طراحی شده است که بعد از گرفتن میانگین سطری از گویه های رتبه ای، نتایج حاصل در جداول 

 آورده شد. 4-7

ان مورد می توان چنین عنوان کرد که سطح حكمرانی خوب از نظر پاسخگوی 1-4با توجه به جدول 

(. همچنین با توجه به جدول میانه برابر با 94/2مطالعه با سطح متوسط نمره ها برابر می باشد)میانگین=

( و 62/0( و با انحراف معیار )1(، کمترین مقدار برابر با )5(، بیشترین مقدار برابر با )3(، مد برابر با )94/2)

درصد از 50عبه ای  نمره متغیرحكمرانی خوب ( مشاهده شده است. با توجه به نمودار ج0بی پاسخ )

به عالوه هیستوگرام برای نمرات  مورد سنجش قرار گرفته است آزمودنی ها در سطوح  باالی میانه

 آورده شده است.1-4مربوط به این متغیر ها در نمودار 

 (=358nهای توصیفی در خصوص متغیرحكمرانی خوب ). مقادیر شاخص1-4جدول 

 متغیر
انحراف  میانگین

 معیار

 بی پاسخ بیشینه کمینه کشیدگی چولگی مد میانه

 0 5 1 92/0 22/0 3 94/2 62/0 94/2 حكمرانی خوب

 
 ن.هیستوگرام ونمودار جعبه ای متغیرحكمرانی خوب در میان پاسخگویا1-4نمودار 

 

 آمار استنباطی : (2
روه نمونه و آزمون فرضیه ها هدف از آمار استنباطی برآورد پارامترهای جامعه از روی اطالعات گ

 یا پرسش های پژوهش است.

 در پایان نامه کارشناسی ارشد معموال از روابط متغیر ها و آمار همبستگی استفاده می شود. 

 های تحقیق(ها )بررسی فرضیهتحلیل داده
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در ابتدا قبل از بررسی فرضیه های تحقیق باید نرمال بودن متغیر های تحقیق توسط آزمون 

 اسمیرنوف یک نمونه ای بررسی شود. -لموگروفکو

 .متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد: 

 .متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد: 

 ای برای متغیرهای تحقیق اسمیرنوف یک نمونه -جدول.آزمون کولموگوروف

 اثر بخشی سازمانی حكمرانی خوب متغیر

 358 357 تعداد

 2/94 2/88 میانگین

 62/0 66/0 راف استانداردانح

 Z 991/0 182/1آماره 

 123/0 280/0 (مقدار -pمعنی داری)

 

، فرض نرمال بودن برای متغیرهای ایاسمیرنوف یک نمونه -بر اساس نتایج جدول آزمون کولموگوروف

 (05/0درصد اطمینان )در سطح معنی داری  95/0. یعنی با (P>05/0)مورد تایید قرار می گیردتحقیق 

 فرض نرمال بودن تایید می شود.

پذیرفته شد برای بررسی فرضیات تحقیق از  تحقیق به علت اینكه فرض نرمال بودن برای متغیرهای

استفاده می شود. در صورت عدم نرمال بودن از آزمون کندال  همبستگی پیرسن واسپیرمن آزمون های

 و اسپیرمن استفاده می شود . 

تحقیق در زیر آورده می شود. البته برای آزمون فرضیه اصلی نیاز است که )) نمونه محاسبه یک فرضیه 

 دو استقالل انجام شود .  ((-آزمون خی

 فرضیه اصلی.

بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشكی . همبستگی 4-2-2-1

 کرمان:

 

 

 

 الف( آزمون خی ـ دو استقالل

 اثربخشی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ............، ازهم مستقلند. بین حكمرانی خوب و

:بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ...................، ازهم مستقل 

 نیستند.

مده است،  به دست آ 00/0داری آن برابر با ها چون آماره خی ـ دو ومعنیباتوجه به تجزیه و تحلیل داده 

 05/0کمتر از سطح معنی داری  مقدار - P.)رد می شود  05/0در سطح معنی داری بنابراین فرضیه
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است( و این بدان معناست که نمی توان گفت بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میانن کارکنان 

 دانشگاه علوم پزشكی کرمان، ازهم مستقلند. 

 دو-. آزمون خی10-4جدول 

 مقدار-p درجه آزادی مقدار آماره آزمونآماره 

 <001/0 9 68/113 آماره

 

.بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ................ رابطه وجود 4-2-2-2

 دارد.

 ب( آزمون همبستگی پیرسن و اسپیرمن

 رابطه وجود ندارد. ...............بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه :

 رابطه وجود دارد. بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ................: 

از ضرایب  بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کارکنان ................. برای بررسی رابطه

 11-4د )متغیرها کمی(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول همبستگی پیرسن و اسپیرمن استفاده ش

 آمده است.

 بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی و اسپیرمن . ضریب همبستگی پیرسن11-4جدول 

مقدار ضریب  آماره همبستگی

 همبستگی 

 -pمعنی داری)

 (مقدار
 تعداد

وجود 

 رابطه
 نوع رابطه

 پیرسن

 اسپیرمن

 مستقیم ددار 357 <001/0** 659/0

 مستقیم دارد 357 <001/0** 619/0

 دارمعنی 01/0در سطح**دارمعنی 05/0در سطح *

و ضریب همبستگی 659/0برابر  بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن

است که نشان دهنده این است بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان  619/0اسپیرمن برابر 

(بنابراین فرضیه صفر رد می شود. و >05/0pمعنی داری وجود دارد ) رابطه کارکنان دانشگاه ..............

لذا فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. 

ه طرف مثبت )افزایشی( است و ب موجب تغییرات در اثر بخشی سازمانیحكمرانی خوب که تغییرات در 

با افزایش بین حكمرانی خوب در میان کارکنان دانشگاه ................ سیر می کند، بدین معنی که افزایش 

و اسپیرمن دلیل پیرسن همراه است و بالعكس،که مثبت بودن ضرایب آزمون های اثربخشی سازمانی 

آورده شده قابل  8-4دار پراکنش که در شكل این مساله با توجه به نموافزایشی بودن این رابطه است.

 تایید است.
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 اثر بخشی سازمانی*بین حكمرانی خوب  . پراکندگی8-4نمودار 

 

 

 

 در فصل پنجم موارد زیر مورد بررسی می گردد : -
 بررسی آمار توصیفی  -1
 بررسی آمار استنباطی  -2

 بحث و بررسی نتایج فصل چهارم پایان نامه  -3

 محدودیت های تحقیق  -4

 نهادات منتج شده از تحقیق پیش -5

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده  -6

 برای هر کدام از موارد یاد شده نمونه ای ذکر می گردد :
) موضوع تحقیق بررسی رابطه بین حكمرانی خوب با اثر بخشی سازمانی در دانشگاه ............ می 

 باشد (

 نتایج تحقیق -5-1

 توصیف کمی متغیر حكمرانی خوب -5-1-1

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها می توان چنین عنوان کرد که سطح حكمرانی خوب از نظر 

(. همچنین با توجه به 94/2نمره ها برابر می باشد)میانگین= پاسخگویان مورد مطالعه با سطح متوسط

( و با 1ار برابر با )(، کمترین مقد5(، بیشترین مقدار برابر با )3(، مد برابر با )94/2جدول میانه برابر با )

 ( مشاهده شده است0( و بی پاسخ )62/0انحراف معیار )
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 بعد از مشاهده آمار توصیفی در زیر به ذکر آمار استنباطی می پردازیم: -
 نتایج زیر با توجه به موضوع فرضی یادشده فوق می باشد.

کنان دانشگاه علوم پزشكی بین حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان کار فرضیه اصلی:-5-1-9

 کرمان رابطه وجود دارد

و ضریب همبستگی 659/0برابر  بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسن

حكمرانی خوب و اثربخشی سازمانی در میان است که نشان دهنده این است بین  619/0اسپیرمن برابر 

(بنابراین فرضیه صفر رد >05/0pعنی داری وجود دارد )م رابطه کارکنان دانشگاه علوم پزشكی کرمان

تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به  می شود. و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. لذا فرضیه اصلی

است و به طرف مثبت  این مفهوم که تغییرات در حكمرانی خوب موجب تغییرات در اثر بخشی سازمانی

حكمرانی خوب در میان کارکنان دانشگاه علوم عنی که افزایش بین )افزایشی(سیر می کند، بدین م

 همراه است و بالعكساثربخشی سازمانی با افزایش  پزشكی کرمان

 

 

 نمونه نوشتن هر فصل:
 

 

 فصل اول : بیان مسئله
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ت به دو طرف صفحه است و نسب متریسانت 8صفحه  ینسبت به باال تری، فاصله ت« فهرست مطالب»  صفحه نیدر اول     

 تریتر از ت نیپائ متریسانت کی. شودیبولد نوشته م B-zar 14 ای B-lotus 14و با فونت  ردیگ یکامالً در وسط قرار م

تا سمت راست « عنوان » نوشته شود. فاصله « صفحه»و  «نعنوا»بولد کلمات  B-lotus 14فهرست مطالب، با فونت 

از عنوان و صفحه با  ترنیپائ متریسانت 15/1باشد.  متریسانت 3/2تا سمت چپ صفحه «  صفحه»و فاصله  متریسانت 3صفحه 

 هر سطر  فاصله نازک و B-lotus  14با  نیها نوشته شود. کل عناوو شماره صفحه نیعناو بیبه ترت B-lotus  14فونت 

 شوند.  یها بصورت بولد نوشته م یفصل بند      از هم و فقط متریسانت 15/1

 بولد تایپ گردد. B-lotus  14با فونت « عنوان فصل» و شماره صفحه « عنوان فصل ها » هرست مطالب در ف

در نظر گرفته  متریسانت 2/3صفحه  یفاصله تا باال ،آن یصفحه بعددر صفحه تجاوز کرد،  کیفهرست مطالب از  اگر       

 .ردیصفحه انجام گ نیو در وسط و پائ شده یگذارأبجد، شماره یبا حروف الفبا« فهرست ها»شود. صفحات 

 .گرددیم پیتابا همان شرایط ها بعد از فهرست مطالب ها، نمودارها و نقشهها، شكلفهرست جدول ازیدر صورت ن      

در زیر آن وارد شود. در صورتی که یک خط یا کمتر است به صورت مرکزی و  و نقشه ها نمودارها ،هاعناوین شكل -الف

 بولد شود. 12B-lotus( و با فونت Justifyکه بیش از یک خط است دو طرف تنظیم ) در صورتی

عناوین جداول در باالی آن آورده شود. در صورتی که یک خط یا کمتر است به صورت مرکزی و در صورتی که بیش  -ب

 بولد شود. 12B-lotus( و با فونت Justifyاز یک خط است باید دو طرف تنظیم )

دول ها دقت شود، حتی المقدور از نوشتن متن جدول بصورت عمودی خودداری شود. فونت متن جدول ها در ترسیم ج

باشد.خطوط جدول نباید  نازک B-lotus  14با توجه به اندازه و شكل جدول انتخاب شود ولی در حالت عادی با فونت 

 بولد باشد.

پ شود و در صورتی که عنوان بصورت انگلیسی تایپ در نوشتن عنوان جدول، می بایست تمام متن بصورت فارسی تای

 شود در تمام جدول ها در کل پایان نامه می بایست یكسان باشد.

 نحوه نوشتن عنوان در شكل ها،نمودارها ونقشه ها نیز مانند نوشتن عنوان جدول ها و با همان شرایط می باشد.

 نحوه شماره گزاری : 

 باشد. ها به صورت مثال میارها و نقشهها، نمودها، جدولگذاری شكلشماره

 شود.( نوشته می10-3مثالً دهمین شكل در فصل سوم به صورت )شكل 

 ب( صفحات اصلی: 
 :نامه یا رساله براساس طرح پیشنهادی استاد راهنما تنظیم گرددتوالی صفحات پایان  
 
 «چكیده»    

 2شود و حداکثر در مشخص می 1صفحه اصلی با شماره صفحه  اولین« چكیده»نامه خالصه فارسی پایان چكیده فارسی :

  8نسبت به باالی صفحه  « چكیده»بولد تایپ شود. فاصله تیتر  B-lotus 12صفحه و تمام مطالب این صفحه با فونت 

سانتیمتر  15/1باشد. سانتیمتر می 3باشد که فاصله آن تا سمت راست صفحه سانتیمتر و در سمت راست صفحه می

  3/2سانتیمتر و از سمت چپ کاغذ  3تر از تیتر چكیده ، متن چكیده شروع شده که فاصله آن از سمت راست کاغذ ایینپ

 سانتیمتر باشد.کلید واژه نیز در پایان چكیده قرار می گیرد. چكیده ،پاورقی و ارجاع ندارد. 

.                 باشدیم 14نازک  nTimes New Romaصفحه   نیا تری: فونت ت Abstract «یسیانگل دهیچك»   

       نوشته  متریسانت 5/3  و تا سمت چپ متریسانت 8  صفحه یرا در سمت چپ صفحه و فاصله آن تا باال" Abstract"تریت

        و تا متریسانت 3تا سمت چپ صفحه   Abstractکه فاصله متن  شود،یتر نوشتن متن شروع م نیپائ متریسانت 15/1و 

 .شودیو حداکثر در دو صفحه نوشته م 14نازک  Times New Romanوفونت آن  متریسانت 3/2راست سمت 

 
 «مقدمه»    
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سانتیمتر و در سمت راست صفحه نوشته شود و فاصله آن تا سمت راست  8نسبت به باالی صفحه « مقدمه»تیتر       

 14تر از تیتر مقدمه، متن آن با فونت سانتیمتر پایین 15/1بولد گذاشته شود.  lotus-B 14سانتیمتر و با فونت  3صفحه 

B-lotus  سانتیمتر میباشد.   3/2سانتیمتر و از سمت چپ صفحه  3نازک و فاصله آن تا سمت راست صفحه 

 

 تذکر: 
حات باشد و در بقیه صفسانتیمتر می 8در اولین صفحه آغاز هر فصل، فاصله اولین سطر آن نسبت به باالی صفحه        

 باشد.سانتیمتر می 2/3فاصله  تا باالی صفحه 

بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول صفحات اصلی می       

و  نازک B-lotus 14سانتیمتر در نظر گرفته شود. متن آن با فونت  15/1سانتیمتر و فاصله سطرها از یكدیگر  16هر سطر 

سانتیمتر و از سمت چپ  3باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ سطر می 24تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر 

( سانتیمتر تو رفتگی شروع می شود و فاصله آخرین سطر از پایین  5/0سانتیمتر باشد. ابتدای هر پاراگرف با نیم)  3/2

 سانتیمتر باشد. 3صفحه 

که متن به زبان سانتیمتر باشد و کامالً در وسط قرار گیرد. ضمناً در صورتی 5/1یین صفحه تا پا« شماره صفحه»فاصله 

 سانتیمتر باشد. 3/2سانتیمتر و از سمت چپ  3باشد، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ انگلیسی می

پاورقی آورده شود به نحوی سطر  کمتر شده و  24در صورت نیاز به نوشتن پاورقی در انتهای هر صفحه، تعداد سطرها از  

سانتیمتر می شود. ) فاصله آخرین سطر تا شماره صفحه  3که در آن صفحه،فاصله آخرین سطر پاورقی تا انتهای صفحه 

 سانتیمتر باشد. 5/1سانتیمتر و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 5/1

 پاورقی :

گذاری فارسی نوشته شود)بعد از عدد ارهپاورقی فارسی باید در پایین صفحه و از راست به چپ با شم -

. ( فونت 5سروش، عبدالكریم، علم چیست، فلسفه چیست؟، ص  -1فقط خط تیره قرار گیرد. ) مثال: 

 نازک باشد. 11یا  10(  اما با اندازه  B-lotus نامه ) یعنی آنها باید همانند قلم مورد استفاده متن پایان

گذاری انگلیسی نوشته شود)بعد از صفحه و از چپ به راست با شمارهپاورقی انگلیسی باید در پایین  -

و با  Times New Roman(  فونت آنها باید  residual scores -1عدد فقط خط تیره قرار گیرد.) مثال:

 نازک باشد. 11یا  10اندازه 

 هاگذاری فصلشماره 

  تقسیم گردد.بخش و زیربخش  ز ممكن است به چند نامه معموالً چند فصل است هر فصل نیموضوع اصلی پایان      

 روش اول :-
گردد عدد سمت راست اند مشخص میهای هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یكدیگر جدا شدههر یک از بخش      

که هر بخش دارای  بیانگر شماره ی فصل و عدد سمت چپ، شماره ی ترتیب بخش مذکور موردنظر است در صورتی

یعنی) زیربخش سوم از  3-4-2ی مذکور قرار می گیرد. مثالً ی هر زیر بخش در سمت چپ شمارهبخش باشد، شمارهیرز

باشد. مثالً دهمین ها نیز به صورت فوق میها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاری شكلچهارم فصل دوم.( شماره بخش

 شود. ( نوشته می10-3شكل در فصل سوم به صورت )شكل 

 روش دوم :-
استفاده از کلمات فصل، بخش، زیر بخش، گفتار و.... جهت تقسیم بندی در هرفصل به تشخیص استاد راهنما نوشته می    

 شود.
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 مالک و پایه اصلی شماره گذاری فصل ها بر اساس روش اول می باشد.

بولد و       lotus-B 80با فونت ...«و مأخذ، و فصل اول یا فصل دوم یا.... پیوست، منابع  »ابتدای هر فصل، یک صفحه با عنوان 

 بولد اختصاص دارد. lotus-B 40با فونت «نام فصل» 

 سانتیمتر می باشد. 15/1نازک و فاصله خطوط  B-lotus 14فونت متن در فصل ها  

 15/1یین خود سانتیمتر و تا سطر پا 2بولد و فاصله آن از سطر باالیی  B-lotus 14فونت تیترها در متن فصل ها ،  

سانتیمتر   می باشد و در صورتی که بالفاصله بعد از تیتر، نیاز به تیتر جدید و مجدد باشد با همان فونت نوشته می شود، 

 سانتیمتر می باشد. 15/1فقط فاصله تا تیتر باالیی

 بولد نوشته شود. B-lotus 80نیز با فونت «  منابع و مآخذ»و « پیوست»صفحه  -

 

 

 

 تذکر :

نامه نباید به کار برده شود.در صورتی که آن واژه ترجمه فارسی واژه بیگانه در متن پایانهیچ  (1

نداشته باشد اصل واژه در متن به فارسی نوشته شود و در پاورقی هر صفحه هم کلمه اصلی ) به 

 زبان مورد نظر ( آورده شود.

 ر و ... استفاده ننمایند.ها دانشجویان از کادر، هدر، فوتنامهسازی شكل پایانجهت یكسان (2

در جدول از نوشتن مطالب بصورت خطوط تهیه شوند.  MS Wordافزار ها در نرمتمامی جدول (3

در ضمن  ها وسط چین تایپ شوند.عمودی اجتناب شود، ستون اول راست چین و عناوین ستون

ار برای تمامی های مشابه یكسان باشد ) مثال حداکثر تا دو رقم اعشتعداد ارقام اعشاری کمیت

 ها در نظر گرفته شود(. جدول

در صورتی که تصویری به صورت فتوکپی یا اسكن شده در پایان نامه ارایه شود باید کامال واضح  (4

 بوده و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

های سانتیمتر و حاشیه 3/2چپ هر صفحه  از سمت  وسانتیمتر  3حاشیه متن از سمت راست  (5

باشند. تا شماره صفحه  یمترسانت 5/1پایین نیز باید فاصله پایین صفحه از و یمتر سانت 2/3باال 

 24باشد ) حداکثر نامه نیز میهای پایاننمودارها و دیگر قسمتجداول، این دستور شامل متن، 

 سطر در هر صفحه (

ـ   A4تكثیر بایستی بر روی کاغذ  نامه،پس از تایپ متن پایان (6 کـل  ه درو جنس کاغذ به کـار رفت

 نامه از یک نوع باشد.پایان

، شخصـیت  ای استفاده شود مانند تصـویر یـک   ای از تصویر یا نقشهنامهدر صورتی که در پایان (7

، مقیـاس ارزیـابی الزامـی    و.......  ی مورد استفادهنمونه میكروسكوپی، نقشه یک شهر یا منطقه

 است.

یـا    Ctrl+shift+spaceو... از دستور صفحه ها  پایان نامه،، « شودمی» برای تایپ کلماتی مانند  (8

Ctrl  +- شود ( ظاهر شود.استفاده شود تا به صورت یک واژه واحد در متن ) می 
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های درسی، مقاالت مجالت غیر معتبر)منظور نداشتن هیأت تحریره عضو هیأت استفاده از جزوه (9

نتی غیر معتبر به عنـوان منبـع و   های اینترعلمی دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی(، روزنامه و سایت

 باشد.از نظر علمی فاقد اعتبار بوده و استناد به آنها جایز نمی،نامه ارجاع در پایان

 ها و نمودارها:ها، شكلگذاری جدولشماره (10

مشـخص   شود،هر جدول، شكل یا نمودار باید با عنوان مربوطه که برای آنها درج می -

دول یا شكل با درج شماره فصل و جـدول در همـان   نامه، جگردد. در هر فصل پایان

شـود. سـپس موضـوع جـدول یـا شـكل بالفاصـله بعـد از         گذاری میفصل، شماره

گذاری ذکر خواهد شد)نوشتن عنوان یا توضیح جدول در باالی آن و توضـیح  شماره

فصـل دوم   3شكل یا نمودار در پایین آن، الزامی است(. به طور مثال جدول شـماره  

 شود:گذاری میزیر شمارهبصورت 

 3-2جدول 

 .المقدور از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جداول و نمودارها خودداری شودحتی -

 

نام خانوادگی، سال انتشار کتاب یا  -به صورت زیر می باشد ی ارجاع به منابع در داخل متننحوه (11

 باشد.( می 10:  1389مقاله و شماره صفحه ) اسماعیلی، 

 نازک می باشد.    14B-lotusف أبجد و اعداد شماره صفحات ، فونت حرو (12

درشماره گزاری عناوین فهرست ها ،دقت فرمایید که دقیقاً با شماره و عنوان صفحه در متن  (13

 پایان نامه همخوانی داشته باشد.
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 :منابع و مآخذ 

 الف( فهرست منابع فارسی:

سانتیمتر و تا سمت راست  8فاصله آن تا باالی صفحه  در باالی صفحه و« فهرست منابع فارسی»تیتر 

شود. تر از تیتر، منابع به ترتیب حروف الفبا نوشته میسانتیمتر پائین 15/1باشد و سانتیمتر می 3صفحه 

 باشد.سانتیمتر می 3/2سانتیمتر و تا سمت چپ کاغذ  3فاصله متن تا سمت راست کاغذ 

 ب( فهرست منابع غیرفارسی

سانتیمتر و تا سمت  2/3در باالی صفحه و فاصله آن تا باالی صفحه « رست منابع غیرفارسیفه»تیتر 

تر از تیتر شروع به نوشتن منابع به ترتیب سانتیمتر پائین 15/1باشد و سانتیمتر می 3راست صفحه 

گذاری گذاری فهرست منابع غیرفارسی باید در ادامه شمارهشود. در شمارهالفبای مربوطه می حروف

ختم شده فهرست منابع غیرفارسی از عدد  26منابع فارسی باشد. مثالً اگر فهرست منابع فارسی تا عدد 

سانتیمتر  3/2سانتیمتر و تا سمت چپ کاغذ  3شروع می شود فاصله متن تا سمت راست کاغذ  27

 باشد.می

 

 هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر توجه شود:

 نابع به ترتیب حروف الفبا باشد.الف( ترتیب نوشتن م

 ب( هر یک از منابع نیز به ترتیب زیر نوشته شود: 

 . شماره و ردیف1

 . نام خانوادگی نویسنده2

 .  نام کوچک نویسنده.3

 . سال انتشار ]در پرانتز )  ( نوشته شود[4

این قسمت باید به »امه ننامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایان. عنوان کتاب، مقاله، گزارش یا پایان5

 «.صورت ساده و نازک )غیربولد( نوشته شود

کتاب ها بصورت مجزا و مقاله ها، پایان نامه ها، نشریه ها، فصل نامه ها نیز مجزا و تحت عنوان مقاله ها و 

 نشریات نوشته شود.

هی که پایان نامه . نام ناشر، مجله، سمینار یا مؤسسه علمی که مقاله درآن چاپ شده و یا نام دانشگا6

 در آنجا ارائه شده است.

 . شماره مجله یا شماره جلد کتاب.7

در صورتی که کل منبع مورد »ها استخراج شده است هایی که مطلب موردنظر از آن.. شماره صفحه8

 «.ها نیستنظر به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه
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 اصالحات مورد درخواست هیئت داورانفرآیند انجام 
نظرات اصالحی هیأت داوران را نماینده پژوهش دانشگاه در پایان جلسه دفاع به منظور اعمال  -

 کند. دانشجو موظف است در مهلت مقرر اصالحات را انجام دهد.اصالحات به دانشجو اعالم می

جلسه دفاعیه مشخص می  حداکثر مهلت انجام تصحیحات خواسته شده توسط هیئت داوران در -

 گردد .

( و  16نامه را دانشجو پس از اعمال نظرات اصالحی هیأت داوران )طبق فرم نسخه نهایی پایان -

انجام نگارش بر اساس شیوه نامه نگارش ، قبل از صحافی به نماینده ی پژوهش دانشكده ی 

 تحصیالت تكمیلی تحویل خواهد داد.

 صدور مجوز صحافی الزم است : در مرحله بعد از انجام اصالحات و -

و  Word حاوی  CDنامه یا رساله ی مجلد صحافی شده به همراه یک نسخه یک نسخه پایان .1

Pdf  به فارسی برای تحویل به کتابخانه مرکزی دانشگاه واقع در  نامه یا رسالهمتن پایان

 دانشكده ی تحصیالت تكمیلی.

 فونت فارسی برای تحویل به پژوهش . نامه بامتن پایان Pdfو  CD ، Wordدو نسخه  .2

و  Word حاوی  CDنامه یا رساله ی مجلد صحافی شده به همراه یک نسخه یک نسخه پایان .3

Pdf  به فارسی برای تحویل به استاد راهنما. نامه یا رسالهمتن پایان 

و  Word حاوی  CDنامه یا رساله ی مجلد صحافی شده به همراه یک نسخه یک نسخه پایان .4

Pdf  به فارسی برای تحویل به استاد مشاور. نامه یا رسالهمتن پایان 

 

  Pdfو  Wordها حاوی دو فایل به صورت فهرست و متن پایان نامه جداگانه و به صورت  CDتوجه : 

 باشد.
          

 

 

 
 

 

 

 به اطالع دانشجویان محترم می رساند :

، انتشارات یا چاپ خانه ی خاصی را در هر نقطه از بندر دیلم هیچ مؤسسهواحد دانشگاه آزاد اسالمی  

کشور برای تایپ و صحافی معرفی نمی نماید و دانشجو موظف است براساس شیوه نامه نگارش پایان 

از نوع کالینگور نامه جدید، پایان نامه خود را آماده نماید.فقط دقت گردد، رنگ و جنس جلد پایان نامه 

 باشد. ونه درکتابخانه دانشگاه، طبق نمبا رنگ سورمه ای ساده 
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