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  مقدمه

پژوهشي  –آشنايي دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب يك موضوع علمي رساله  يكي از اهداف ارائه پايان نامه /   

 .راهنمايي كندكامل رساله  پايان نامه /يك است . اين راهنما  به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن به 

بايد به و وان بخشي از فعاليتهاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه مي باشد رساله به عن پايان نامه /

گونه اي منطقي و علمي نگاشته شود . يكي از داليل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي بيشتر و يكسان سازي پايان نامه هاي 

شجويان از نظر شكل ظاهري ، نحوه تايپ ، صحافي و كارشناسي ارشد ، دكتري حرفه اي و رساله هاي دكتري تخصصي دان

صفحه پردازي پايان نامه / رساله دانشجويان تحصيالت تكميلي است . راهنماي حاضر بر اساس دستور العمل سازمان مركزي 

پايان دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين با رعايت نكات برجسته آيين نامه هاي دانشگاههاي معتبر داخلي تهيه شده است . 

 نامه / رساله اي كه از استانداردهاي تعيين شده در اين راهنما برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت . 

 

  اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوکان

 

 

 آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 

 مشخصات ظاهریالف: 

 ( تایپ و حروف چینی شود.wordکلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد ) .1

 ( تایپ شود. 7/22×21) A4کار روی کاغذ  .2

 جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زرکوب چاپ شود. .3

 باشد. طوسیشناسی ارشد ارشد حتماً رنگ جلد برای پایان نامه های کار .4

 

 ب: شرح روی جلد

 به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از روی جلد در انتهای آیین نامه قرار گرفته است. 

سمت چپپ قپرار سانتی متر( در  4سانتی متر و طول  3) ترجیحاً در ابعاد عرض آرم دانشگاه آزاد اسالمی  .1

 سانتی متر باشد. 5/1ن از باال و سمت چپ گیرد. بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آ

 در وسط صفحه قرار می گیرد.« دانشگاه آزاد اسالمی » عبارت  .2

 در وسط صفحه قرار گیرد. «  بوکانواحد » عبارت  .3

 نام دانشکده و نام گروه آموزشی در وسط صفحه قرار گیرد.  .4

در وسط ...« رساله دکتری رشته » و یا ...« پایان نامه برای دریافت درجه کارناسی ارشد در رشته » عبارت  .5

 صفحه قرار گیرد. 

 )نام گرایش تحصیلی(«  گرایش» کلمه  .6

 « عنوان » کلمه  .7

 عنوان پایان نامه  .8
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 «استاد یا استادان راهنما » عبارت  .2

 نام استاد راهنما .11

 « استاد یا استادان مشاور» عبارت  .11

 استادان مشاور نام استاد یا  .12

 «نگارش » کلمه  .13

 ندهنام نگار .14

 سال ) فصل و سالی که پایان نامه دفاع شده نوشته شود ( .15

در لبه کناری جلد پایان نامه ) عطف ( نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده  .16

 آورده شود. 

 
 
 

 ج. بخش های پایان نامه ها 

 پایان نامه شامل بخشهای زیر است.

 وب ( روی جلد پایان نامه ) بصورت زرک 

  (الف»بسم اهلل الرحمن الرحیم ) صفحه » 

  ( ب»منشور اخالقی پژوهش ) صفحه » 

  (ج»فرم اصالت پایان نامه ) صفحه » 

  ( د:»طرح روی جلد به زبان فارسی ) صفحه » 

 ) صورتجلسه تایپ شده دفاع پایان نامه)امضاء شده 

  حداکثر در یک صفحه تنظیم شود(«  په»سپاسگزاری ) صفحه 

  مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند ( «و» صفحه تقدیم 

 به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از فهرست مطالب در انتهای آیین نامه قرار گرفتپه  فهرست مطالب ابجد

است عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. در فهرست مطالب عناوین فرعپی کپه زیپر 

 هستند، یا تورفتگی پس از آنها قرار می گیرند(.مجموعه عناوین اصلی 

  ) فهرست جدول ها ) در صورت وجود 

  ) فهرست نمودارها ) در صورت وجود 

  ) فهرست شکل ها ) در صورت وجود 

  در صورت وجود (فهرست نقشه ها ( 

 اژه ها کلمه در یک صفحه( )آوردن کلید و 251می خورد، حداکثر « 1»اره چکیده ) اولین صفحه اصلی شم

 در چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است( 

  ( بصورت عددیفصول پایان نامه شامل: )ادامه شماره گذاری 
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o  اهپداف فررپیه هپا –اهمیپت و رپرورت تحقیپق  –بیپان مسپهله  –فصل اول: کلیات تحقیق)مقدمپه-  

 تعریف های عملیاتی(

o :مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق  فصل دوم 

o وش اجرای تحقیق فصل سوم: ر 

o )فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها 

o  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 

  )فهرست منابع فارسی )ادامه شماره گذاری 

  ادامه شماره گذاری( ) انگلیسیفهرست منابع 

 )رمائم و پیوست ها )درصورت وجود( )ادامه شماره گذاری 

  ادامه شماره گذاری (چکیده انگلیسی( 

 ح روی جلد به زبان انگلیسیطر 

 )پشت جلد پایان نامه )به صورت زرکوب انگلیسی 
 

 د: اطالعات کلی

صفحات اصلی می بایست به صورت ساده، بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شوند در صفحات اصلی طپول هپر  .1

فتپه ( در نظپر گر singleسانتی متر و به صورت تک ) یکسانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر  16سطر 

های باال سانتی متر و از لبه  5/2سمت چپسانتی متر، از لبه  3شود. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 

سانتی متپر و کپامالً در  5/1سانتی متر در نظر گرفته شود. )فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه  5/2و پایین 

 وسط صفحه قرار گیرد(.

 ، متر سانتی 2 راست سمت لبه از نامه پایان متن فاصله شود می ایپت خارجی زبان به که هایی متن براي  .2

 سانتی5/1پایینًحه از التین صورت به صفحه شماره ضمنا ً .شود گرفته نظر در متر سانتی 3 چپ سمت لبه از

 گیردً.ً قرار صفحه وسط در کامال و متر

 41بی لوتوس و پاورقی ها نیز  وپرت 41عناوین بی لوتوس و  41بی لوتوس نازک نوع قلم متن پایان نامه 

 نوشته شوند.  44لوتوس نازک  بیدر نظر گرفته شود. عناوین جدول ها، شکل ها، نمودارها و... با قلم 

 نوشته شود. 9لوتوس نازک اندیس و توان آنها با می باشد و همچنین  Times12حروف معادالت 

 نوشته شود. Math11عالئم ریاری و یونانی با 

 ره گذاری موضوع ها:. شما3

 موروع های اصلی پایان نامه معموالً چند فصل است. هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد. 

 از هریک برای هر بخش پایان نامه شماره گذاری الزم نیست.صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.

 راست سمت عدد .گردد می مشخص اند شده جدا یکدیگر از تیره خط کهًبا شماره دو با فصل هر هاي بخش

 داراي بخش هر که صورتی در .است نظر مورد بخش ترتیب شماره چپ متسعددً و فصل شماره بیانگر
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یعنیًزیرًبخش4ًً-3-2مثال ًهرًزیرًبخشًدرًسمتًچپًشمارهًمذکورًقرارًمیًگیردً.ًًشماره باشد، زیربخش

 فصلًدومً.ًچهارمًازًبخشًسومً

 ری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها:. شماره گذا1

شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثاًل دهمین شکل در فصل سپوم بپه                          

 ( نوشته می شود. 11-3صورت )شکل 

 شماره گذاری روابط و فرمول ها:. 5

با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردد. عپدد سپمت هر رابطه در متن پایان نامه  

راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثالً هشتمین رابطپه در فصپل ششپم بپه 

 ( نوشته شود. 8-6صورت )

 : . عناوین نمودارها و جداول 6

 ارای مقیاس باشند. عنوانها بپه جپز جپداول کپه در بپاالی جپدول  کپرباید وارح و دعناوین نمودارها و جداول 

 می شود، باقی شامل نمودار، عکس و... در پایین  کر می شود. 

تجاوز کند، دانشجو اجازه دارد پایان نامه خود را در دو جلد مجزا  611. در صورتی که تعداد صفحات پایان نامه از 7

 ارائه نماید.

 . منابع و ماَخذ:8

 تیب نوشتن فهرست منابع در انتهای پایان نامه یا رساله به ترتیب الفبا نام خانوادگی مولف می باشد.تر

ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب فارسی الفبای فارسی نوشته شود و سپس منابع غیر فارسپی بپه ترتیپب الفبپای 

 زبان نوشته شود.مربوط آن 

 
 منابع و مأخذ  درجشیوه 

فهرستًمنابعًوًمأخذ،ًتهیهًوًتدوینًصورتًکاملًوًدقیقًتمامًمنابعًوًماخذيًاستًکهًدرًمتنًگزارشًمقصودًازًدرجً

شًپژوهشگرًدرًبررسیًوًاوبهًآنهاًاستنادًشدهًاستًوًبهًعبارتًدیگرًهدفًآنًاستًکهًبدینًوسیلهًمیزانًتالشًوًک

فانًوًنویسندگان،ًامکانًدسترسیًخوانندهًاستفادهًازًمنابعًگوناگونًمشخصًشودًوًهمچنینًضمنًرعایتًحقوقًسایرًمول

ًًبهًمنابعًفراهمًشود.

بالمانعًاست،ًاماًبهTurabianًًوً Chicagoً،Vancouverمانندًًمعتبرًنویسیمنبعًاستفادهًازًهرًیکًازًروشًهايًًتوجه:

ًاستفادهًشود.ً(APA)پیشنهادًمیًشودًازًروشًزیرًً،منظورًیکسانًسازيًگزارشًنهاییًطرحًها

 
 ست منابع فهر 

شمارهًمرتبًمیًشودًوًهرًاثرًتنهاًیکًمرتبهًدرًاینًًدرجاینًفهرستًبهًترتیبًًالفبايًنامًخانوادگیًمولفانًآثار،ًبدونً

ًدرًدرجًهرًاثرًیاًهرًمنبعًچهارًدستهًاطالعاتًزیرًالزمًاست:ًفهرستًقرارًمیًگیرد.

 مولفًیاًمولفان -1

 تاریخًانتشارًاثر -2

 عنوانًاثر -3
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 انتشارًاثرًمانندًشهر،ًایالتًیاًکشور،ًمحلًانتشارًاثر،ًنامًناشر.اطالعاتًمربوطًبهً -4

ًچهارًموردًباالًباًنقطهًازًهمًجداًمیًشوند.ًتوجه:

ً

 كتاب )داراي يك مولف(

  .ًتهران:ًانتشاراتًدانشگاهًپیامًنور.مقدماتًتکنولوژيًآموزشی(.1331ًعلیًآبادي،ًخدیجه.ً)
 :يا

ً)ویرایشًسوم(.ًتهران:ًآگاه.ًاسیًیادگیريًوًآموزشنرورشی.ًروانشروانشناسیًپ(.1331ًسیف،ًعلیًاکبر.ً)

ً
Adams, H. (1918). The Education of Henry Adams: An Autobiography. Boston: Houghton.ًًً

 

 كتاب )داراي دو مولف يا بيشتر(

ً.ًتهران:ًبنیاد.انشناسیًکودكروانشناسیًرشد.ًمفاهیمًبنیاديًدرًرو(.1331ً)ً.شکوهًالساداتًاحدي،ًحسن،ًبنیًجمال،
      Unwin, P., and Galway, J. (1984). Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press. 

 

نوشتهً«ًوًهمکاران»درًمنابعیًکهًبیشًازًسهًنویسندهًدارندًدرجًنامًنویسندهًاولًکافیًاستًوًبعدًازًآنًبایدًًتوجه:

ًشود.
 

 مقاله هاي برگرفته از مجله ها

(.ًبررسیًمیزانًمردوديًوًقبولیًباًرتبهًتولدًدرًدانش1332ًدالهی،ًقربانًعلی،ًیعقوبی،ًمحمدًوًسلیمانی،ًبهرام.ً)اس

ً.34-2ً،41و1ًً،ًشماره2ً.ًدورهًپژوهشًهايًروانًشناختی.1333ً-33آموزانًمقطعًابتداییًشهرًاصفهانًدرًسالًتحصیلیً
Steiner, W. (2010). A Stackelberg-Nash model for new product design. OR Spectrum, 32 (1), 21-48.ًً 

 

 ها مجموعه مقاله هاي همايش
ًآذر ًاکبر، 1334ً)ً.علی ًدانشًآموزان. ًیادگیريًدر ًتوانایی ًایجاد ًآموزشًبراي ًروشًهايًجدید ًمقاالتً(. خالصه
ً.444-443ن،ً.ًتهران،ًادارهًکلًآموزشًوًپرورشًتهرابرديًبهبودًکیفیتًآموزشًعمومیرهمایشًعلمیًکا

ً
Blayney, P. (2007) Student preference for feedback tone and effect on learning outcomes. In C. Montgomerie & J. 

Seale (Eds.), Proceeding of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 
Chesapeake, VA: AACE, 2729-2732. 

 

 سايتوب مقاله هاي برگرفته از 

(ً ًمیترا. 1314ًدیلمقانی، ًبه ًشده ًارائه ًمقاله ًها. ًضرورت ًو ًچالشًهاي ًمجازي: ًهاي ًدانشگاه کنفرانسًآموزشً(.
ً.1315اردیبهشت12ًً.ًبازیابیًشدهًدرًالکترونیکیًایران

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006) Emotional intelligence and self – esteem mediate between perceived early 
parental love and adult happiness. E- Journal of Applied Psychology, 2 (2), 38-48. Retrieved from 
http://ojs.lib.swin.edu.au/index. php/ejap 

 
 

 مقاله هاي الكترونيكي 
.ًطراحیًسیستمًهايًبازیابیًاطالعاتًبهینهًدرًنرمًافزارهايًکتابخانهًايًوًعلومًاطالعًرسانی.ً(1331)گزنی،ًعلی.ً

http://www.irandoc.ac.ir/ETELAًازًوبًسایت:2/3/1311ًًدسترسیًدرً
 

http://ojs.lib.swin.edu.au/index
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA
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mation future. Electronic Journal of Sociology, 4 (1). Retrived June 27, Sosteric, M. (1996). The grand infor      
. org/content/vol004.001/sosteric.htmlhttp://www.sociology2001, from  

 

 مقاله هاي مورد استناد از پايگاه اطالعاتي

      Holliday, R.E., & Hayes, B.K. (2001). Dissociating automatic and international processes in children’s 
eyewitness memory. Journal of Experimental Child Psychology, 75 (1), 1-5. Retrived February 21, 2001, From 
Expanded Academic ASAP database.  

 

 رساله/پايان نامه
(ً بررسیًانگیزشًپیشرفتًدرًیادگیريًوًآموزشًوًعواملًوابستهًبهًآنًدرًدانشجویانًً(.1333رضایتًبخش،ًرضا.

ً)رسالهًدکترا(.ًدانشگاهًآزادًاسالمی،ًواحدًعلومًوًتحقیقات،ًتهران.ًدانشگاهًهايًدولتی

 يا: 

جویانًازًرابطهًبینًمیزانًجمعیتًاجتماعیًاستادانًازًنظرًدانشجویانًوًنحوهًارزشیابیًدانش(.1333ًگرجی،ًیوسف.ً)
ً)پایانًنامهًکارشناسیًارشد(.ًدانشگاهًعالمهًطباطبایی،ًتهران.ًفعالیتًهايًآموزشیًآنان

ً
      Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: pathways to sustainable cities (Doctoral 
dissertation). Available from ProQuest Dissertations & Thesis database.      

 
 ارجاع منابع درون متن 

ًدرًانتهايًمطلبًموردًنظرًوًداخلًپرانتزًبهًترتیب:ً

ًشود.درجًمی«ًخانوادگیًنویسنده،ًسالًچاپ،ًشمارهًصفحهًیاًصفحاتنام»

ً(1333ً،151بهًعنوانًمثال:ً)دعائی،ً

3ًنامًخانوادگیًنویسندهًیاًنویسندگانً)حداکثرًًايًاستفادهًشدهًباشد،ًبایددرًصورتیًکهًازًکتابًیاًمقالهًترجمهًشده

ًنویسنده(ًبهًزبانًفارسیًبدونًاشارهًبهًنامًمترجمًدرجًشود.

،1331ًنویسندهً)کوانتزًوًاودانل،2ًً(ًبرايًمنبعیًبا53ً-1311ً،51بهًعنوانًنمونه:ًبرايًمنبعیًباًیکًنویسندهً)رابینز،ً

32ً)ً

نفرًنویسندهًداشتهًباشد،ًبایدًتنهاًنامًخانوادگیًنویسنده3ًًهًفارسیًبیشًازًوًدرًصورتیًکهًکتابًیاًمقالهًترجمهًشدهًب

ًذکرًشود:ً«ًوًدیگران»اولً)نهًمترجم(ًوًبهًدنبالًآنًعبارتً

ً).....ًوًدیگران،ًسالًچاپًترجمهًکتابًدرًایران،ًشمارهًصفحهًیاًصفحات(ً

ً(54-1314ً،51بهًعنوانًمثال:ً)توماسًوًدیگران،ً

ًتکرارًمیوًهنگامیًکهًیکً ًعبارتًهمانًمنبعًوًشمارهًصفحهًذکرًمیمنبعًبرايًچندًبار ًبهًعنوانًمثال:ًشود شود.

ً(133)همانًمنبع،
ً

منابع انگلیسی 

ًاستفادهًمی ًاصلی ًازًکتابًیاًمقالهًبهًزبان ًنویسندگانًدرًصورتیًکه ًنویسندهًیا ًنامًخانوادگی ًازًچپًبهًراست ًترتیبًو شود،ًبایدًبه

)ًنفر(،3ً)حداکثرً ًانگلیسیًدرجًشودً: ً(ً Last Name,Year, Pageسالًچاپ،ًشمارهًصفحهًیاًصفحات(ًبهًصورت

ًبهًعنوانًمثال:ً

ً(Robbins, 2001, 85-88ًبرايًمنبعیًباًیکًنویسندهً) -

http://www.sociology/
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ً(Stoner& Friman, 2002, 253ًنویسندهً)2ًبرايًمنبعیًباً -

نویسندهًباشد،ًبایدًتنهاًنامًخانوادگیًنفرًاولًذکرًشدهًو3ًًوًدرًموارديًکهًکتابًیاًمقالهًبهًزبانًاصلی،ًدارايًبیشًازً

ً(ًاستفادهًشود:et alًسپسًازًواژهً)

ً(Last  Name & et al, 2002, 214-229ً)ً

ًبهًعنوانًنمونه:ً

(Thomason & et a1, 2002, 214-229)ً

ًتکرارًمی ًبرابرًچندًبار ًانگلیسی ًپرانتزًعبارتً)درًصورتیًکهًیکًمنبع ًانتهايًمطلبًداخل در ًاستفادهًمیIbid, Pًشودً، ًشود.(

 (Ibid, 37برايًمثال:ً)

ً

 

 ها  پیوست -ج
وً،ًروشًهايًمحاسباتیًهايًخودًساختههاًوًپرسشنامهآزمونًها،ً،ًنمودارها،ًشکلهاً)شاملًجدولهاًشاملًًپیوست

گیرند.ًچنانچهًتعدادًآنهاًزیادًباشدًبایدًفهرستًآنهاًتهیهًوًدرًقرارًمیًمراجعبعدًازًآخرینًصفحهًًايً...(هايًرایانهنامهبر

ًد.شوگزارشًدرجًً«فهرستًمطالب»بخشًآخرً

 

 :تحویلی فشرده لوح محتویات

 اطالعات؛ بانک ساختار . فرم1

 نامه؛   پایان چکیده ارائه فرم .2

 فرم ب(Word)ورد  فایل. 3

  لوتوس؛ فونت با نامه پایان  PDFفايل . 4

 .جداول، مطالب)فهرست فهرست عنوان، صفحه شامل لوتوس فونت با نامه پایان برگزیده صفحات  PDFفايل .  5

 صفحه و انگلیسی چکیده التین، و فارسی ماخذ و منابع فهرست فارسی، چکیده نیست( ، الزم ... و شکل نمودار،

 لیسی؛انگ عنوان

كل مطالب پایان نامه در یک فایل ارائه گردد و از ارائه بخش هاي پایان نامه در فایل  6-3الزم به توضیح است كه در موارد . 6

 هاي مجزا اكیداً خودداري گردد .
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 لیاسمه تعاب
 

 دانشگاه آزاد اسالمی

 بوکانواحد 

 

 مهتاییدیه اعضاء هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نا

 

 ................................................... اعضای هیئت داوران ،نسخه نهایی رساله آقای/خانم  :

تحت عنوان 

.............................................................................................................. 
 وده ،پذیرش آن را جهت نیل به درجۀ کارشناسی ارشد مورد تایید قرار دادند.را از نظر شکل و محتوا بررسی نم

 

 رتبۀ علمی                        امضاء                     اعضاءهیئت داوران                 نام ونام خانوادگی              

 

 (استاد راهنما:     1

 

                    . استاد مشاور:2

 

 داور داخلی:                          (3

 

 ( داور خارج :                         4

 

 ( مدیر گروه تخصصی:             5

 

 
 یونس رسول دشت                                                                                                                      

 یپژوهش و فناور هرئیس ادار

 بوکانآزاد اسالمی واحد  دانشگاه
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 دانشگاه آزاد اسالمی

 بوکانواحد 

 .............................، گروه ............................دانشکده 

 (.M.A) ................پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته 

 ............................رایش  گ

 

  
 عنوان:

 

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

 

 استاد راهنما یا استادان راهنما:

 

 دکتر ........................
  

 استاد مشاور یا استادان مشاور:
  

 دکتر ........................

 

 نگارش:

 

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

 

 (5931فصل ، سال )مثالً  : زمستان 

 

 

 

 

 نمونه طرح روی جلد

 

 اگر رشته اي گرايش نداشت 

 نياز نيست كه نوشته شود

 بعد از عبارت دكترر ابتردا نرام كو رك 

به صورت كامل و سپس نرام خرانوادگي 

 استاد نوشته مي شود.

الزم است دانشجويان مقطع 

رشد دانشكده كارشناسي ا

علوم سياسي و  حقوق ،

زبانهاي خارجي ، دانشكده هنر 

و معماري ،  و كليه دانشكده 

ها و گروه هاي علوم انساني بر 

روي جلد پايان نامه به جاي 

از واژه " .M.Sc" واژه

"M.A"  استفاده نمايند  . 
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 معاونت ژپوهش و فن آوري  
 هب انم خدا 

 منشور اخالق ژپوهش
 

وند سبحان و اعتقاد هب اين كه عالم محضر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و  وهش و نظر هب اهميت ژپبا ياري از خدا
گاه آزاد اسالمي متعهد مي گرديم اصول زري گاه رد اعتالي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحداهي دانش گاه دانش  را رد اجاام جاي

 فعاليت اهي ژپوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
 قيقت و وافداري هب آن و دوري از هرگوهن پنهان سازي حقيقت.اصل حقيقت جويي: تالش رد راستاي پي جويي ح  -1

 اصل رعايت حقوق: التزام هب رعايت كامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهيدگان )انسن،حيوان ونبات( و ساري صاحبان حق. -2
كاران ژپوهش. -3 گاه و كليه هم  اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد هب رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانش

 اصل منافع ملي: تعهد هب رعايت مصالح ملي و رد نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور رد كليه مراحل ژپوهش. -4
 اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد هب اجتناب از هرگوهن جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع رد اختيار. -5

: تعهد هب صيانت از اسرار و ا -6  طالعات محرماهن افراد، سازمان اه و كشور و كليه افراد و نهاداهي مرتبط با تحقيق.اصل رازداري
 اصل احترام: تعهد هب رعايت حريم اه و حرمت اه رد اجاام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگوهن حرمت شكني. -7

كاران علمي و دانشجويان هب غير از مواردي كه منع اقنوني دارد.اصل رتويج: تعهد هب رواج دانش و اشاهع نتايج تحقيقات و انتقال آن  -8  هب هم
 علمي مي آاليند.اصل ربائت: التزام هب ربائت جويي از هرگوهن رفتار غيرحرفه اي و اعالم موضع نسبت هب كساني كه حوزه علم و ژپوهش را هب شائبه اهي غير -9
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 دانشگاه آزاد اسالمي
 

 بوکانواحد                                 
 

 تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
 

            اينجانب                             دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته                            كه در تاريخ            

  "از پايان نامه خود تحت عنوان 

                                                                                                                                                  

 :با كسب نمره                           دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم  "

 

                                  بوده و در مواردي كه از دسرتاوردهاي                                                          اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب   ( 1

                                                                                               علمي و پژوهشي ديگران)اعم از پايان نامه, كتاب, مقاله و ...(اسرتفاده نمروده ام, مطرابق ضروابط و رويره 

                                                                                   موجود, نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.
                                               م سطح, پرايين ترر يرا براالتر( در سراير دانشرگاه هرا و                                            اين پايان نامه قبالً براي هيچ مدرک تحصيلي) ه  ( 2

                                   موسسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
                                                                                                  نانچه بعد از فراغت از تحصيل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از  اپ كتاب, ثبت اختراع و ...   ( 3

      مايم.                                                                            از پايان نامه داشته باشم, از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ ن
                                                                                             نانچه در هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شود, عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و دانشرگاه آزاد   ( 4

                                                               مجاز است با اينجانب مطابق ضروابط و مقرررات رفترار نمروده و در صرورت                              ...........................          اسالمي واحد

                                                 ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
 

 نام و نام خانوادگي:                                                       

 تاريخ و امضاء                                               
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 فهرست مطالب 

 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان 

 چکیده

 فصل اول: کلیات تحقیق

 .................................: ...........................................................................................................................مقدمه 4-4

 .............................................بیان مسأله: ................................................................................................................. 4-1

   4-1-4............................................................................................................................................................. 

4-1-1.............................................................................................................................................................. 

4-3 ............................................................................................................................................................................ 

 

 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

1-4.............................................................................................................................................................................. 

    1-4-4................................................................................................................................................................... 

     1-4-1................................................................................................................................................................... 
 

 سوم: روش اجرای تحقیقفصل 

3-4.............................................................................................................................................................................. 

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4............................................................................................................................................................................... 

 فصل پنچم: نتیجه گیری و پیشهنادات

5-4................................................................................................................................................................ 

 .................................منابع ماَخذ: ................................................................................................................

 ..........................هرست منابع فارسی: ...........................................................................................................ف

 ................................................فهرست منابع انگلیسی: ...................................................................................

 

 پیوست ها:

 چکیده انگلیسی:
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 فهرست جداول 

 

 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان

 

 ................................................................................................................................................................................. -1-1جدول 

 ................................................................................................................................................................................ -1-2جدول 
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 فهرست نمودارها 

 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان

 

 ................................................................................................................................................................................. -1-1 نمودار

 ................................................................................................................................................................................ -1-2 نمودار

 

 

 اشکال و نقشه ها نیز به صورت فهرست های فوق تهیه شوند. : فهرست 4توضیح 

 ) جداول، نموددارها، اشکال و نقشه ها ( بایستی در صفحات مجزا آورده شوند. ها: تمامی فهرست  1توضیح 

 : فهرست منابع فارسی و غیر فارسی در صفحات مجزا آورده شوند. 3توضیح 
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 شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسی

 

 شماره گذاري صفحه

 الف  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 ب  منشور اخالقي 

 ج  فرم اصالت 

 د  صفحه عنوان به زبان فارسي

 هر صورتجلسه تايپ شده دفاع

 و سپاسگزاري

  ز تقديم 

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 وف ابجد ادامه حر فهرست جداول

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها 

 ادامه حروف ابجد فهرست اشكال 

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها 

 1  كيده فارسي

 ادامه اعداد  فصول پايان نامه 

 ادامه اعداد  فهرست منابع فارسي

 ادامه اعداد  فهرست منابع انگليسي

 ادامه اعداد  پيوست ها )ضمائم( 

 ادامه اعداد  جلد به زبان انگليسي  طرح روي

 ادامه اعداد   كيده انگليسي
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 اصالح شود درست  

   ساختار صفحه عنوان مطابق آيين نامه كامل گرديده است.

   تحصيلي و گرايش به صورت صحيح وارد شده است.رشته 

   اسامي استادان راهنما و مشاور كامل وارد شده است.

   سال دفاع از پايان نامه صحيح وارده شده 

   صفحه گذاري پايان نامه كامل انجام گرديده 

   پنچم شروع است.صفحه اول هر فصل از سطر 

   فهرست منابع فارسي و غير فارسي مجزا آورده شده است. 

   مطالب سي دي با پايان نامه انطباق كامل دارد. 

   ا فونت لوتوس در سي دي قرار دارد.پايان نامه ب PDFفايل ورد و 
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 نمونه طرح روی جلد

 

 الزم است دانشجویان مقطع کارشناسپی
 علوم سیاسی، دانشکده های حقوق  ارشد

هنپپر و و زبانهپای خپپارجی ، دانشپکده 

علوم دانشکده ها و گروه های معماری، 

انسانی بر روی جلد پایان نامه بپه جپای 

 " M.A"ژه از وا " .M.Sc"واژه 

 .استفاده نمایند

 

به صورت اختصار نوشته شود ولی  نام استاد
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