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 دفتر امور پژوهشي

 دانشگاه تحصیالت تکمیليحوزه معاونت 

 کلیات 
الزم است ضمن رعايت وحدت عنوان، يعني  هانامهپايانطالعه گزارش نهايي تهیه و م آسان سازيبه منظور 

ط طبیعي مفاهیم و معاني مورد بحث در نوشتار با يکديگر، در کلیه صفحات نکات ابتراآوردن تناسب و فراهم

 هاي دشوار و بیگانه خودداري شود و چنانچه گذاري رعايت شده و از به کاربردن واژهدستوري و قواعد نشانه

ستنباط مي نمايند، به کار برده خانوادگي افراد يا کلماتي که افراد از آن معاني متعددي را انام و نام انندواژه هايي م

گذاري و معادل انگلیسي آن در ذيل همان صفحه شود، حتماً بايد روي آن واژه يا نام خارجي با نماد اعداد شمارهمي

مطابق آن عمل کامل شده و با دقت بر آن الزم است به موارد زير توجه  افزونشود.  نوشتهبه صورت زيرنويس 

  .دشو
 

 وع نگارشو ن اندازه کاغذ :الف

 شود. نگاشته WORDمتن گزارش با برنامه  -1

 سانتیمتر( باشد. 7/22در  21) A4کاغذ متن در اندازه   -2

سانتیمتر باشد،  3و  5/3، 2، 3سطر و حاشیه راست، چپ، باال و پايین به ترتیب برابر با  22هر صفحه داراي  -3

صفحات متن  سانتي متر خواهد بود. 11در نتیجه عرض متن سانتیمتر باشد. 2فاصله شماره صفحه تا پايین صفحه 

بهتر است به صورت دو طرفه) پشت و رو پرينت بايستي به صورت ساده، بدون سرفصل يا حاشیه تايپ شوند. 

 گرفته شود(

 تعريف شود. (Single) كي فاصله سطرها -4

 هاي زير استفاده شود: هاي مختلف گزارش از قلمبخش نگاشتنبراي  -5
 )فارسي و انگليسي( نوع قلم و اندازه عناوين

 B Lotus Regular 13 متن فارسي و انگلیسي
Times New Roman 10 

       فصل   ،          صفحه عنوان
B Mitra Bold 36 

 B Mitra Bold 14 اصلي  عنوان هاي
Times New Roman 12 

 B Mitra Bold 13 فرعي  عنوان
Times New Roman 11 

 B Lotus Bold 11 (نمودارهاها ) ها و شكل عنوان جدول
Times New Roman 9 

 B Lotus Regular 10 (نمودارهاها و شکل ها ) ولدجدرون 
Times New Roman 9 

 B Lotus Regular 10 هاي فارسي و انگلیسيزيرنويس
Times New Roman 9 

 



 نکات:

 .استن آن مطابق با متن گزارش اصلي و قلم مت عنوانقلم عنوان چکیده فارسي و انگلیسي مطابق با  -

 اصلي و شرح آن با يك فونت کوچکتر از قلم متن درج شود. عنوانقلم عنوان فهرست منابع فارسي و انگلیسي مطابق با  -

 سانتیمتر تورفتگي داشته باشد. 5/0هاي متن اصلي به اندازه پاراگرافآغاز  -

 نوشته شود. Math 11عالئم رياضي و يوناني با  -
 

 نس و رنگ جلد ب: نوع ج
 .شودميکه عیناً مطالب )طبق نمونه شرح روي جلد( روي آن زرکوب  استجلد گزارش از نوع گالینگور  -1

 باشد: نامه، به شرح ذيل ميپايانرنگ جلد  -2

 علوم پايه    ................................قرمز

 هنر و معماري   ........................  مشکي

 اي ني   .......................   سرمهعلوم انسا

 ................  سبز     فني و مهندسي  

 مطالب و صفحات  :پ

 يك صفحه سفید 1 -1

 بسم اله الرحمن الرحیم  -2

 فرم منشور اخالقي -3

 طرح روي جلد  -4

 فرم اصالت پايان نامه  -5

 تايیديه داوران  -1

 تقديم  -7

 اري زسپاسگ -8

، محتواي اصلي و نتايج کمي و کیفي حاصل از اجراي طرح چکیده فارسي که شامل اهداف، روش ها -2

 کلمه(250است)حداکثر 

) شماره گذاري بر اساس .(B Lotus 12گیري و با قلم )مطابق با استاندارد فهرستفهرست مطالب   -10

 حروف ابجد(

خورد اما در در يك صفحه جداگانه باشد) اين صفحه شماره نميشروع فصل  -بندي گزارشفصل  -11

 شود(.محسوب مي شمارش

به آنها در متن در جاي مناسب جدول ها و شکل ها )نمودارها( با حداکثر کیفیت بالفاصله پس از اشاره   -12

 جانمايي شود. 



با حفظ فهرست منابع و مأخذ )شامل صورت دقیق و کامل همه مراجعي است که در متن گزارش   -13

 شود. اشارهپر استناد و نو منابع به بع ترجیحا ستفاده از منادر ا .به آنها استناد شده است(يکنواختي 

، روش هاي هاي خود ساختهها و پرسشنامهآزمون ها، ، نمودارها، شکلها ها )شامل جدول پیوست -14

 .اي ...(هاي رايانهو برنامهمحاسباتي 

 ) دقیقا مطابق چکیده فارسي(چکیده انگلیسي -15

 .)مطابق نمونه پیوست( شرح پشت جلد -11
 

 گذاريرهشما -ت
 گذاري صفحاتشماره -

 ترتیب صفحات اولیه 

 يك صفحه سفید -15

 بسم اله الرحمن الرحیم  -11

 فرم منشور اخالقي -17

 طرح روي جلد  -18

 فرم اصالت پايان نامه  -12

 تايیديه داوران  -20

 تقديم  -21

 اري زسپاسگ -22

 چکیده فارسي-23

 

گذاري د. ساير صفحات شمارهگذاري خواهد شبا حروف الفباي فارسي )الف، ب، ج، ...( شماره« هافهرست»

 گذاري صفحات در وسط و پايین صفحه انجام گیرد.شوند که الزم است شمارهمي

 هاو بخش ها گذاري فصلشماره -

 باشد.و هر فصل نیز معموالً داراي چند بخش مي استفصل(  5هر گزارش نهايي داراي چند فصل )معموالً 

 فصول پايان نامه شامل: 

 ها(فرضیه -اهداف -اهمیت و ضرورت تحقیق -بیان مساله -ات تحقیق() مقدمهفصل اول: ) کلی -

 فصل دوم: مروري بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق -

 فصل سوم: روش اجراي پايان نامه -

 ها(ها) يافتهفصل چهارم: تجزيه و تحلیل داده -

 گیري و پیشنهاداتفصل پنجم: نتیجه -

هاي هر فصل با دو شماره که با خط ع شود. تیترهاي هر يك از بخشصفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شرو

د. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره شواند، مشخص ميتیره از يکديگر جدا شده

هیچ يك از 

 اين صفحات

شماره 

.نمیخورد  



ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتي که يك بخش داراي زير بخش باشد، شماره هر زير بخش در سمت چپ 

 ( يعني زير بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.3-4-2ار مي گیرد، )قر ياد شدهشماره 

، اهداف (Hypothesis)فصل اول يا عنوان مقدمه بايد شامل تعريف مسئله، ضرورت انجام پژوهش، فرضیه ها 

 اصلي و فرعي و چگونگي تنظیم گزارش )موضوع فصل ها( باشد.
  هاو نقشه هاها، نمودارها، جدولگذاري شکلشماره -

 د. شوها بايد مطابق نمونه زير عمل ها، نمودارها و نقشهها، جدولشکل گذاريشمارهدر 

به  انتزو يا اشاره درون پر 10-3در صورت اشاره مستقیم  به صورت شکل مثال: دهمین شکل در فصل سوم 

 .شودمي( نوشته 10-3صورت )شکل 

 آنها قرار گیرد. زيرنمودارها در  ها و در باالي جدول و عنوان شکل ها نکته: عنوان جدول
 ها گذاري پیوستشماره -

هاي موجود در هر پیوست، با ها و جدولشوند. شکلگذاري مي هاي گزارش با حروف الفباي فارسي نامپیوست

به اين صورت « ب»گذاري خواهد شد. به عنوان مثال: سومین جدول در پیوست به پیوست مربوطه شماره توجه

 (.3-)جدول ب شودنوشته مي
 ها گذاري روابط و فرمولشماره -

د. عدد سمت شوشوند، مشخص ميهر رابطه در متن گزارش، با دو شماره که با خط فاصله از يکديگر جدا مي

راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره مورد نظر است. مثالً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت 

 شود.( نوشته مي8 -1)
 

 منابع و مأخذ  درجشیوه  -ث
مقصود از درج فهرست منابع و مأخذ، تهیه و تدوين صورت کامل و دقیق تمام منابع و ماخذي است که در متن 

ش پژوهشگر در اوگزارش به آنها استناد شده است و به عبارت ديگر هدف آن است که بدين وسیله میزان تالش و ک

مشخص شود و همچنین ضمن رعايت حقوق ساير مولفان و نويسندگان، امکان بررسي و استفاده از منابع گوناگون 

  دسترسي خواننده به منابع فراهم شود.

 استفاده شود. (APA)پیشنهاد مي شود از روش زير  ،به منظور يکسان سازي گزارش نهايي طرح ها توجه:

 
  فهرست منابع 

شماره مرتب مي شود و هر اثر تنها يك مرتبه  درجار، بدون اين فهرست به ترتیب  الفباي نام خانوادگي مولفان آث

 هر اثر يا هر منبع چهار دسته اطالعات زير الزم است: درجدر  در اين فهرست قرار مي گیرد.

 مولف يا مولفان -1

 تاريخ انتشار اثر -2

 عنوان اثر -3

 شر.اطالعات مربوط به انتشار اثر مانند شهر، ايالت يا کشور، محل انتشار اثر، نام نا -4

 با نقطه از هم جدا مي شوند. باالچهار مورد  توجه:



 كتاب )داراي يك مولف(

  . تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.مقدمات تکنولوژي آموزشي. (1318) .علي آبادي، خديجه
 :يا

 )ويرايش سوم(. تهران: آگاه. اسي يادگیري و آموزشنروانشناسي پرورشي. روانش. (1318) .سیف، علي اکبر
Adams, H. (1918). The Education of Henry Adams: An Autobiography. Boston: Houghton.   

 كتاب )داراي دو مولف يا بيشتر(

. اسي رشد. مفاهیم بنیادي در روانشناسي کودكنروانش. (1371) .شکوه السادات بني جمال، ،احدي، حسن

 تهران: بنیاد.
      Unwin, P., and Galway, J. (1984). Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press. 

 

« و همکاران»در منابعي که بیش از سه نويسنده دارند درج نام نويسنده اول کافي است و بعد از آن بايد  توجه:

 نوشته شود.
 

 برگرفته از مجله ها مقاله هاي

میزان مردودي و قبولي با رتبه تولد در  . بررسي(1372) م.اسدالهي، قربان علي، يعقوبي، محمد و سلیماني، بهرا

 1، شماره 2. دوره پژوهش هاي روان شناختي. 1311-17دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصیلي 

 .34-48، 2و 
Steiner, W. (2010). A Stackelberg-Nash model for new product design. OR Spectrum, 32 (1), 21-48.   

 

 ها قاله هاي همايشمجموعه م
خالصه مقاالت . روش هاي جديد آموزش براي ايجاد توانايي يادگیري در دانش آموزان. (1374) .علي اکبر، آذر
 .440-443ن، اداره کل آموزش و پرورش تهران، . تهرابردي بهبود کیفیت آموزش عموميرهمايش علمي کا

 
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 

کنفرانس آموزش . دانشگاه هاي مجازي: چالش هاي و ضرورت ها. مقاله ارائه شده به (1384) .ديلمقاني، میترا
 .1385ارديبهشت  12. بازيابي شده در الکترونیکي ايران

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 

 
 

 

 

http://ojs.lib.swin.edu.au/index


 مقاله هاي الكترونيكي 

رم افزارهاي کتابخانه اي و علوم اطالع . طراحي سیستم هاي بازيابي اطالعات بهینه در ن(1372)گزني، علي. 

 http://www.irandoc.ac.ir/ETELAاز وب سايت:  2/7/1382رساني. دسترسي در 
 

      Sosteric, M. (1996). The grand information future. Electronic Journal of Sociology, 4 (1). Retrived June 
. org/content/vol004.001/sosteric.htmlhttp://www.sociology27, 2001, from  

 

مورد استناد از پايگاه اطالعاتيمقاله هاي   

      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

ر بررسي انگیزش پیشرفت در يادگیري و آموزش و عوامل وابسته به آن د. (1373) .رضايت بخش، رضا
 تهران. ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي (.رساله دکترا) دانشجويان دانشگاه هاي دولتي

 يا: 

رابطه بین میزان جمعیت اجتماعي استادان از نظر دانشجويان و نحوه ارزشیابي . (1373) .گرجي، يوسف
 تهران. ،نشگاه عالمه طباطباييدا (.پايان نامه کارشناسي ارشد) هاي آموزشي آنان دانشجويان از فعالیت

 
      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 

 نظر و داخل پرانتز به ترتیب:  در انتهاي مطلب مورد

 شود.درج مي« شماره صفحه يا صفحات ،خانوادگي نويسنده، سال چاپنام»

 (152، 1377به عنوان مثال: )دعائي، 

اي استفاده شده باشد، بايد نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان در صورتي که از کتاب يا مقاله ترجمه شده

 شود. درجارسي بدون اشاره به نام مترجم نويسنده( به زبان ف 3)حداکثر 

نويسنده )کوانتز و اودانل،  2( براي منبعي با 53-58، 1381به عنوان نمونه: براي منبعي با يك نويسنده )رابینز، 

1372 ،12 ) 

 نفر نويسنده داشته باشد، بايد تنها نام خانوادگي 3و در صورتي که کتاب يا مقاله ترجمه شده به فارسي بیش از 

 ذکر شود: « و ديگران»نويسنده اول )نه مترجم( و به دنبال آن عبارت 

 )..... و ديگران، سال چاپ ترجمه کتاب در ايران، شماره صفحه يا صفحات( 

 (54-58، 1380به عنوان مثال: )توماس و ديگران، 

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA
http://www.sociology/


شود. به عنوان مي شود عبارت همان منبع و شماره صفحه ذکرو هنگامي که يك منبع براي چند بار تکرار مي

 (117مثال: )همان منبع،
 

منابع انگلیسي 

شود، بايد به ترتیب و از چپ به راست نام خانوادگي نويسنده يا در صورتي که از کتاب يا مقاله به زبان اصلي استفاده مي

 (  Last Name,Year, Pageشود: ) درجنفر(، سال چاپ، شماره صفحه يا صفحات( به صورت انگلیسي  3نويسندگان )حداکثر 

 عنوان مثال: ه ب

 ( Robbins, 2001, 85-88براي منبعي با يك نويسنده ) -

 ( Stoner& Friman, 2002, 253نويسنده ) 2براي منبعي با  -

نويسنده باشد، بايد تنها نام خانوادگي نفر اول ذکر  3و در مواردي که کتاب يا مقاله به زبان اصلي، داراي بیش از 

 ( استفاده شود: et alواژه )شده و سپس از 

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

 به عنوان نمونه: 

(Thomason & et a1, 2002, 214-229) 

 استفاده(  Ibid, Pشود، در انتهاي مطلب داخل پرانتز عبارت )در صورتي که يك منبع انگلیسي برابر چند بار تکرار مي

 شود.مي

 (Ibid, 37براي مثال: )

 

 ها  پیوست -ج
، روش هاي هاي خود ساختهها و پرسشنامهآزمون ها، ، نمودارها، شکلها )شامل جدولها شامل  پیوست

گیرند. چنانچه تعداد آنها زياد باشد بايد قرار مي مراجعبعد از آخرين صفحه  اي ...(هاي رايانهو برنامهمحاسباتي 

 د.شوارش درج گز «فهرست مطالب»فهرست آنها تهیه و در بخش آخر 

مخصوص،  ها بزرگتر از صفحات اصلي گزارش باشند با استفاده از دستگاه فتوکپي پیوستدر صورتي که 

تا  به نحوي الزم است ،باشند A4بعضي از آنها بزرگ تر از برگ بايد که  کوچك و استاندارد شده و در صورتي

 قرار گیرد. شودميپاکت( که در صفحه جلد تعبیه  شوند که از قاب جلد خارج نشده و ترجیحاً درون جیبي )مانند

 ( Abstractچکیده به زبان انگلیسي ) -چ

 کلمه و در يك صفحه تهیه و تدوين شده و ماقبل صفحه آخر قرار گیرد. 250الزم است خالصه گزارش حداکثر تا 

 انگلیسي درج شود.ابتداي چکیده فارسي، عنوان پايان نامه به انگلیسي و در سطر آخر نام دانشجو به 
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 چکیده
 در  با هدف بررسي عوامل موثر در جلب مشارکت اعضاي شرکت هاي تعاوني کشاورزياين پژوهش 

 پژوهشنوع  گرفته است.انجام تصمیم گیري هاي مربوط به اداره امور شرکت تعاوني ها در سطح استان تهران 

به کار شیوه میداني با استفاده از پرسشنامه  پژوهشاين در . استعلي ارتباطي و علي قیاسي  کاربردي، توصیفي،

 ه هايبررسي ديدگاه هاي مديران و اعضا نسبت به فرضی براياست. پرسشنامه ها در دو گروه مجزا  گرفته شده

اعضاي  تن 201ديران و از م تن 227جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل  طراحي شده است. پژوهش

 شرکت هاي تعاوني کشاورزي تحت پوشش وزارت تعاون و در سطح استان تهران مي باشد که به ترتیب  به 

نتايج  شیوه هاي سرشماري ويژه گروه مديران و طبقه اي تصادفي نسبي ويژه گروه اعضا صورت گرفته است.

، میزان تحصیالت، میزان سهام و سود ه بین سن اعضاک دادحاصل از ضريب همبستگي اسپیرمن بین متغیرها نشان 

از  ناشي از آن و میزان مشارکت ايشان در تصمیم گیري هاي شرکت تعاون رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

طرفي بین میزان سن مديران، میزان تحصیالت آنان، سابقه مديريتي ايشان و عالقه آنان به کار گروهي و آگاهي آنان 

ل مديريتي و قوانین و مقررات تعاوني و میزان پذيرش آنها نسبت به مشارکت اعضا در تصمیم گیري هاي از اصو

 که  نشان مي دهدنتايج حاصل از آزمون کروسکال والیس  شرکت تعاوني رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

ي تاثیر مي گذارد و بر طبق اونکت اعضا در تصمیم گیري هاي تعشیوه هاي تصمیم گیري مديران بر میزان مشار

 آزمون من وايت ني بین اعضاي شهري و روستايي تعاوني از نظر میزان مشارکت در تصمیم گیري ها اختالف 

  معني داري وجود دارد.
 

 .تعاوني، شرکت تعاوني تولید کشاورزي، مشارکت، مديريت، تصمیم گیري واژه هاي كليدي:
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      برنامه ريزي
      سازماندهي

      اجرا
      نظارت

 کت دخیل دانست؟به نظر شما تا چه حد الزم است نظر اعضا را در تصمیم گیري هاي مربوطه به کلیه امور شر -25
 خیلي زياد        زياد        متوسط       کم      خیلي کم 

 در تصمیم گیري هاي مربوط به شرکت از کدام شیوه هاي مديريت ذيل بیشتر بهره مي گیريد؟ شما -21
 توافقي        مشورتي            دستوري             مشارکتي



Title:  

Abstract 
The main purpose of this study was to find out the factors that limit and prevent  

participation of members in management of cooperatives. This survey was used and applied 

type research and descriptive, correlation and deductive method were used. The main tool 

which used in this survey was questionnaire. The population in this study consisted of 227 

managers and 206 members of agricultural cooperatives in the Tehran province. The result of 

coefficient of correlation showed that there was positive and meaningful relation between age, 

education, number of shares, benefit and member’s participation level in decision making 

process in cooperatives. Also, there was positive and meaningful relation between age, 

education, management experience, interest in teamwork and awareness of management 

principles and cooperative rules and regulation and accepting the value of participation of 

members in decision making process. Result  obtained by using  KRUSKUL WALLIS test 

showed that decision making method of managers affected amount of  participation of 

members in decision making and there was meaningful difference between rural and urban 

members in participating in decision making process in cooperatives. 
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