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به منظورآشنایي و آگاهي دانشجویان با نحوه نگارش و چگونگي تدوین و تنظيم مطالب یك تحقيق مل این دستورالع 

 .نامه رعایت نمایندهنگام تنظيم پایاننکات مطرح شده در آن را ضروري است دانشجویان  تهيه شده ونامه( )پایانعلمي 

 

 نامهانیپا یهابخش( الف
 

 زیر باشد: هاي د مشتمل بر بخشینامه باپایان

 (يشناسنامه یا صفحه عنوان )به زبان فارس -1

 ـ شروع با ذكر نام خداوند2

 نامهدفاع از پایان ة( هيأت داوران جلسيجلسه )فارسصورت -3

 دانشگاه یزد يت حقوق معنویرعا ةـ تعهدنام4

 منشور اخالق پژوهش -5

 )اختياري(ـ تقدیم 6

 )اختياري( سپاس و قدرداني -7

     يرسـ چکيده فا8

 ـ فهرست مطالب9

 ها )در صورت داشتن شکل یا نمودار(فهرست شکل ـ11

 ها )در صورت داشتن جدول(ـ فهرست جدول11

 (ياختصار ي)در صورت داشتن عالئم، اختصارات و نمادها و اختصارات ياختصار يفهرست نمادها ـ12

 س/دانشکده مستقل(یب پردیپيشگفتار )اختياري و با تصو ـ13

مروري بر منابع و مطالعات انجام ، مقدمه یا دیباچهمختلف از جمله  يهان اصــلي كه مشــتمل بر فصــلمت -41

دمه، )مقاست.  و پيشـنهادها يريگجهير آنها، نتيتفسـو  نتایج و تجزیه و تحليل، روش تحقيق، شـده و اهدا  پژوهش

 شود.(فصل اول تلقي مي

س/دانشــکده مســتقل و تایيد شــوراي یب پردیختياري و با تصــویا بالعکس )ا يســيبه انگل ينامه فارســواژه -15

 تحصيالت تکميلي دانشگاه(

 فهرست منابع و مآخذـ 16

 ها )در صورت وجود(وستيپـ 17

 به زبان انگليسي( )چکيده ABSTRACTـ18

 شناسنامه یا صفحه عنوان )به زبان انگليسي( ـ19

  



 

 

 نامهپایان( تایپ) ینگارحروف( ب
 

 حا  يترج و استفاده شود LATEXا یباالتر(  یا 2113)نسخه  Wordافزار نامه از نرمپایان براي تایپـ 1

 یيد شوراي تحصيالت تکميليأدانشکده مستقل با ت س/ی)یا فونت مصوب پرد BNazanin 14متن اصلي با قلم 

 ةرشت يهانامهانیپ پایتا يتایپ شود. برا Times New Roman 12با قلم متون انگليسي . باشددانشگاه( 

 استفاده شود. 15 يحا از قلم بدر عربيات عرب ترجيادب

 فونت انگلیسی فونت فارسی نوع متن

 BNazanin 14 Times New Roman 12 متن عادي 

 BNazanin 12 Times New Roman 10 هاشماره صفحه

 BNazanin Bold 18 Times New Roman  Bold 16 هاعنوان فصل

 BNazanin Bold 16 Times New Roman Bold 14 هاعنوان بخش

 BNazanin Bold 14 Times New Roman Bold 12 هاعنوان زیربخش

 BNazanin 12 Times New Roman 11 هاها/نمودارها و جدولعنوان شکل

 BNazanin 12 Times New Roman 11 ( هر فصل Headerسربرگ )

 

به غير -سانتيمتر  4تا لبه راست صفحه  خطفاصله شروع  نامه،انیل پایسمت چپ فا يهاـ در صفحه2

 ، لبهانتيمترسه س ي صفحهفاصله خط تا لبه باال .پنج سانتيمتر باشد سطر مطلع پاراگرا  كه تا لبه صفحه از

تا لبه راست صفحه  خطسمت راست، فاصله شروع  يهادر صفحهباشد.  سانتيمتر 5/2و لبه چپ صفحه پایين 

ي فاصله خط تا لبه باال ـ سانتيمتر باشد 5/3غير از سطر مطلع پاراگرا  كه تا لبه صفحه به ـسانتيمتر  5/2

فاصله عنوان مطلب تا اولين سطر باشد.  سانتيمتر 4و لبه چپ  5/2صفحه پایين  ، لبهسه سانتيمتر صفحه

باشد. فاصله  (Line Spacing: Exactly 29 pt)سانتيمتر  1و فاصله بين خطوط سانتيمــتر  2نوشـته شده 

نامه متر باشد. این فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوین پایانيسانت 1ن صفحه یيشماره صفحه از لبه پا

 .ها و غيره باید رعایت شودجداول، فهرست، عکسنمودارها،  / هااعم از شکل

كه متن باالي آنها  شوند، باید طوري قرار گيرندهایي كه در راستاي طولي صفحه تنظيم ميجدولـ 3

شوند، باید هایي كه در راستاي طولي صفحه تنظيم ميو همچنين شکل نامه واقع شودانیدر سمت عطف پا

المقدور داخل ها حتيها و جدولنامه قرار گيرد. شکلانیطوري قرار گيرند كه متن پایين آنها در سمت لبه پا

  .، آورده شوندترین فاصله به محلي كه ذكر شدهمتن و در نزدیك



 

 ها مطابق نمونه زیر رعایت گردد:گذاري صفحهحاشيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه كادر و سپاسگزاري از هيچتقدیم  يهانامه به غير از صفحهپایان يهاتوجه: در تدوین و تایپ صفحه

 يني و تذهيب استفاده نگردد.ئتز

نامه فارسي خودداري انگليسي در متن پایان هاي با الفباياز به كار بردن واژه حد امکان اتسعي شود ـ 4

 به صورت پانویس در صفحهص ا افراد خایفارسي  يهاها، اصطالحمعادل انگليسي لغتو در صورت نياز،  شود

 . (و در اولين بار استفاده از آن كلمه بار)فقط یك مربوطه درج شود

سانتيمتر از لبه پایيني  3صفحه و حداقل  سانتيمتر از لبه چپ 5/2 ها زیر یك خط كه به فاصلهپانویس

سانتيمتر حاشيه پایين صفحه  5/2شود، نوشته شوند. )در هر صورت الزم است و به طول مورد نياز رسم مي

در متن مشخص  كلمه انتهايباالي  و ... در گوشه 2، 1ها در هر صفحه با گذاردن شماره رعایت شود(. پانویس

هاي علمي، توصيه شود كه تا حد امکان از معادل فارسي مناسب استفاده و عبارتشوند. )در مورد اصطالحات 

 (.استفاده شودیکساني براي همه اسامي  الرواز شود و در مورد اسامي افراد خارجي هم 

یك كلمه )یا مفهوم( محسوب  يل شده است وليها و ... كه از دو بخش تشکر آنينظ يدر نگارش كلماتـ 5

 Shift+Space يدهاي)فشردن كل "جداكننده بدون فاصله"صورت ن دو بخش بهيارتباط ب يستیشود بايم

 ت شود.ی( رعابصورت همزمان در صفحه كليد استاندارد فارسي

ن ین ايب يستیرگول، عالمت سوال، عالمت تعجب و ...بایر نقطه، وينظ يقرار دادن عالئم نگارش يبرا ـ6

 جاد شود.یبعد از آن یك فاصله ا يولنباشد  ياعالئم و كلمات قبل فاصله

اي دو هن پرانتزها و عبارتينباشد، اما ب ياداخل پرانتز و پرانتز فاصله يهان عبارتيب ،در مورد پرانتز ـ7

 رد.يطر  آن یك فاصله قرار گ
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 وصورت بجز، بسرعت، بدقت و ... اشتباه است دقت و ... بهسرعت، بهجز، بهمانند به ينوشتن كلمات ـ8

نابعي نظير توان به مفاصله نوشته شوند. براي اطالع از جزئيات بيشتر ميميت نیبصورت مجزا و با رعا يستیبا

 و... مراجعه كرد. "نویسيبه"، "دستورخط فارسي"

 شود كه مفهوم جمله ناتمام است.ياستفاده م يانه در موارديرگول )؛( یا مکث میو-عالمت نقطه ـ9

 اجتناب شود.  يطوالن يهان پاراگرا شود از نوشت يسع ـ11

بندي یا خالصه فصل وجود جز فصل مقدمه، یك بخش جمعشود در انتهاي هر فصل بهتوصيه مي ـ11

 س/دانشکده مستقل(.ید پردیي)با تا .داشته باشد

ر افزااز افزونه یا نرم، Wordافزار ها و روابط ریاضي در نرمگردد براي نوشتن فرمولتوصيه مي ـ12

Mathtype .استفاده شود 

تواند متفاوت مي گروه مستقل فهرســت مطالب ارائه شــده با توجه به قالب مورد تایيد هر دانشکده/ ـ13

 ذكر شده در این فایل باشــد. نمونهاز 

( آورده Headerصورت سربرگ )شود عنوان هر فصل باالي صفحات مربوط به آن فصل بهتوصيه مي ـ14

 شود. 

 

یگذار ارهشم( ج  
 

 هاگذاری صفحهشماره -1

قسمت الف(  8الي  1نامه، موارد قبل از فهرست مطالب )موارد پایان يهاگذاري صفحهدر هنگام شماره

شگفتار با استفاده از حرو  ابجد یا اعداد رومي يها و پگذاري فهرستاي داده نشود. شمارههيچگونه شماره

توجه گردد در با استفاده از اعداد فارسي تا آخرین صفحه انجام شود.  گذاري متن اصليانجام شود و شماره

گذاري شمارهصفحه ذكر نشود، ليکن به حساب آید.  ، شمارهشودكه عنوان فصل نوشته مي اول هر فصل ةصفح

 سانتيمتر از لبه پایين صفحه باشد. 1ها باید وسط و به فاصله صفحه

 هازیربخش ها وها، بخشگذاری فصل شماره -2

 6شود كه عدد مشخص مي 2-4-6یا  4-6مختلف هر فصل با اعدادي نظير  هايها و زیربخشبخش

 BNazanin 18فصل با قلم شماره قسمت است. شماره و عنوان هر  2و عدد  شماره بخش 4فصل، عدد  شماره

Bold هاي مختلف هر فصل با قلم و عناوین بخشBNazanin 16 Bold هاي هر بخش با قلم تو عناوین قسم

BNazanin 14 Bold ي یيد شوراي تحصيالت تکميلأس/دانشکده مستقل و تیمصوب پرد هاي)یا فونت تایپ شود



 

 wordي هاlevel به صورت خودكار با استفاده از  ر فصل حتما یهاي زها و بخشن فصلیضمنا عناو .دانشگاه(

 م گردند.يتنظ
 

  ها ها، شکلگذاری جدول شماره -3

نامه از دو شماره كه با خط فاصله از یکدیگر انیدر متن اصلي پاها ها و شکلجدولگذاري براي شماره

نامه به ترتيب داراي انیاز ابتدا تا انتهاي پا هاها و شکلجدولكه تمام طوريشود بهگردند، استفاده ميجدا مي

و شماره  جدول / شکلدهنده ترتيب مت چپ نشانبراي هر فصل خواهند بود كه شماره س n، ... و 2، 1شماره 

 :2مثال  براي فصل ) .در آن ذكر گردیده استجدول / شکل دهنده شماره فصلي است كه سمت راست نشان

 هاشکل ،هاگذاري جدولشماره. (و ... 2-3، جدول 1-3جدول  :3و ...، براي فصل  2-2، جدول 1-2جدول 

د ها تلقي مي شون«شکل»هم جزء  ها«نمودار» كه قابل ذكر است)البته  يردگمستقل از همدیگر صورت مي.... و

 .دگردذكر مي ها در زیر آنهاها در باالي آنها و عنوان شکلعنوان جدول .(دننياز به تيتر )عنوان( مجزایي ندارو 

فهرست در شود، باید به همان صورت، ها و ... اختصاص داده ميها، جدولاي كه در متن به شکلشماره

فهرست مطالب، ذكر شود. گردد، نامه تنظيم ميانیها و ... كه قبل از شروع متن اصلي در پاها، شکلجدول

 .شود ایجاد wordها و... به صورت خودكار در ها و فهرست جدولفهرست شکل

 

 هاگذاری روابط و فرمولشماره  -4

، شماره(هاها و شکلمانند جدول)شوند ه ظاهر ميها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كفرمول 

ها ها و شکلمشابه با جدولنامه انیهاي نوشته شده در متن اصلي پاگذاري روابط و فرمولشماره گذاري گردد.

طور مثال بهلحاظ خواهند شد. براي هر فصل و در پرانتز  n، ... و 2، 1نامه به ترتيب انیاز ابتدا تا انتهاي پا

 شود.( نوشته مي21-3صورت )ول بيستم در فصل سوم بهفرم

 يبيترتطور جداگانه و بهر آنها در هر فصل بهیها و نظاها، مثالها، لمها، گزارههيقض يگذارهدر مورد شمار

گذاري چنان است كه شماره فصل در سمت راست و ن شمارهیشوند؛ ايند شماره گذاري میآيكه در متن م

ه )و يشود. الزم است كلمه قضين آنها از نقطه استفاده مير آن( بعد از آن آورده شده و بیو نظاه )يشماره قض

( نوشته شده و پس از آن عالمت دو نقطه ):( آورده شود. Boldاه )ير آن( و شماره آنها به صورت قلم سینظا

ده هاي دانشکمعموال براي رشتهد؛ )یآياه مين براي شروع اثبات كلمه اثبات همراه ):( به صورت قلم سيهمچن

 علوم ریاضي و ...(

 



 

 مآخذ و منابع( د

مرجع دهي باید بر اساس اشاره شود.  ،گيردالزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي

قالب مورد تصویب دانشکده / گروه مستقل باشد و اگر دانشکده / گروه مستقل قالب خاصي را تعيين نکرده، 

 استفاده شود. APAقالب از 

شود معموال به یکي از دو روش زیر در متن به مراجع افزار مدیریت مرجع استفاده نميكه از نرمدر صورتي

 :گرددمياشاره 

گذاري شوند. در این روش، مراجع به ترتيب شماره در آیند شمارهمراجع به ترتيبي كه در متن مي -1

 فهرست منابع و مآخذ ذكر گردد. 

گذاري گردیده، به همين ترتيب در مراجع به ترتيب حرو  الفبایي نام خانوادگي نویسنده اول شماره -2

 شود.فهرست منابع و مآخذ ذكر مي

گردد و همچنين اگر كتاب داراي از جلوي نام مؤلف، مترجم حذ  مي …القاب و عناوین دكتر، مهندس و 

ده آمده است، آوركتاب جلد  رويي همه آنها به ترتيبي كه در شتر باشد نام و نام خانوادگيا بیدو نویسنده 

 شود.

 طور مثال:به

یاحقي، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدي، راهنماي نگارش و ویرایش، چاپ هشتم، مشهد: آستان قدس 

 .116صرضوي، 

و در  ترجمه نيز به انگليسي غيرانگليسيمراجع شود مي توصيه ،هاي مختلفدر صورت وجود منابع به زبان

غير این صورت، در  .داخل پرانتز قيد شده و سال آنها نيز به ميالدي برگردان شوند (in Persion) انتها واژه ي

 ابتدا مراجع فارسي و سپس سایر مراجع ذكر شود. 

یا شکل انتهاي عنوان آن شـده، الزم اسـت مرجع آن در  گرفته ياز منبع و مأخذ یا جدولي شـکل اگر

 شود. آوردهجدول 

 

 مهندسی و فنی پردیس نامهشیوه

 .است الزامي ذیل موارد رعایت مهندسي و فني پردیس دانشجویان براي

 .است الزامي...  و Endnote ، Mendeleyمانند مرجع مدیریت افزارنرم از استفاده -1

استفاده  APAقالب  و براي ارجاع با استفاد از نام و تاریخ از  IEEEبراي ارجاع بصورت شماره از قالب  -2

 شود.

و در  ترجمه يسيبه انگل يزن غيرانگليسياست مراجع  يضرور ،هاي مختلفدر صورت وجود منابع به زبان -3

 .برگردان شوند يالديبه م يزشده و سال آنها ن يدداخل پرانتز ق (in Persion) يانتها واژه 

 
  



 

 

 علوم پژوهشگاه سامانه در دانشجو توسط دارش یکارشناس نامهانیپا اطالعات ورود دستورالعمل( ه

 (Irandoc) رانیا اطالعات و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sabt.irandoc.ac.ir/ 

 

تیثبت نام در سا  

ت نموده و یک رمز عبور یخود را وارد سا ینه، دانشجو اطالعات کلیگزن یدر ا

ت یق سایاز طر email شود تا یک یکند. پس از آن منتظر م یف میتعر

Irandoc ارسال گردد. یو یبرا 

نک یکلمه و رمزعبور و یک لو مشاهده ت یاز سا یارسال emailمراجعه به 

 کارادامه  یبرا

 ”شنهادهیان نامه، رساله و پیثبت پا یسامانه مل” یک رویکل

 

 و ورود کلمه و رمز عبور "نامهانیثبت پا"نه یانتخاب گز

 تیصفحه سا یان نامه بر رویق و کامل اطالعات پایل دقیتکم

 "رهیثبت و ذخ"نه یک گزیکل

شده و ارسال هرکدام  zipنامه بصورت انیپا pdfو  word یهالیل فایتبد

 تیبطور جداگانه توسط سا

 شکده ر گروه مستقل / دانیس بخش / مدید استاد راهنما، رئییتأ

  یه به کتابخانه مرکزیدیینت تأیل پریتحو



 

   پایان نامه یو( قالب اصل



 

 
  (BNazanin Bold 13) س )یا دانشکده مستقل( ......یپرد

 (BNazanin Bold 12) دانشکده )یا گروه مستقل( .....
 

 

 

 (BNazanin Bold 15)نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد انپای

 (BNazanin Bold 14) در رشته/گرایش ...........
 

 

 (BNazanin Bold 20) نامهانیپا کامل عنوان
 

 (BNazanin Bold 15)استاد)ان( راهنما: 

 (BNazanin 13) نام كامل استاد)ان( راهنما

 

 (BNazanin Bold 15) استاد)ان( مشاور:

 (BNazanin 13) نام كامل استاد)ان( مشاور

 

 (BNazanin Bold 15) نگارش:

 (BNazanin 13) سندهینام كامل نو

 

 

 (BNazanin 13) (1411ماه و سال ) بعنوان مثال مهرماه 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

     

 

 باسمه تعالی

نامه دانشجوی صورتجلسه دفاع از پایان  

 مقطع کارشناسی ارشد

 

 EP/F005درک:شناسه م

 1411ویرایش: تابستان 

 1از  iشماره صفحات: 

 

 

............................ / گرایش:رشتـهارشد  يدانشجوي كارشناس................................................ آقاي/ خانم تحصيلي نامـهپایان جلسه دفاع از

............. به ارزش:»............................................................................................................«   تحت عنوان:............................ :به شماره دانشجویي

نامه براي اخذ مدرک كارشناسي اعتبار پایان ،با حضور اعضاي هيأت داوران تشکيل گردید و پس از ارزیابي  14/   /       واحد درتاریخ 

 به صورت زیر مورد تأیيد قرار گرفت: ارشد 

  ( 14نمره كمتر از ) مردود  ب(                                           با درجه قبول  الف(

                 (21تا  19نمره ) عالي 

                 (99/18تا  18نمره ) خوب خيلي 

                 (  99/17تا  16نمره ) خوب 

                (99/15تا  14متوسط )نمره 

 

 

 امضاء مرتبه علمی نام و نام خانوادگی سمت

 استاد/ استادان راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  استاد/ استادان مشاور

 

  

    استاد داور اول 

 استاد داور دوم

 

   

                                            

 استاد ناظر تحصيالت تکميلي: نام و نام خانوادگي                                              

 امضاء و تاریخ:                                           



 
 

 **بخش 2-ب: تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد**

 

 

نوی دانشگاه یزدتعهد رعایت حقوق مع  

 
 تحصیالت تکمیلی

آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته ........................................... گرایش .................. اینجانب .................................................. دانش

 ...........نامه خود تحت عنوان: .........................................................................................................كه در تاریخ ................................. از پایان

 شوم: ، شرعا  و قانونا  متعهد ميامبا كسب درجه................................. دفاع نموده

 

نامه حاصل تحقيق و پژوهش اینجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي یانمطالب مندرج در این پا (1

دهي،  ام،  رعایت كامل امانت را نموده و ضمن رعایت قواعد مرجع، كتاب، مقاله و غيره استفاده نمودهنامهدیگران اعم از پایان

 ام. ها در فهرست منابع نمودهاقدام به ذكر آن

ها و یا باالتر( در سایر دانشگاه ترسطح، پایيننامه قبال  براي دریافت هيچ مدرک تحصيلي )هم( تمام یا بخشي از این پایان2

 مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است. 

ام. ت پرهيز نمودهنامه كامال  حاصل كار اینجانب بوده و از هرگونه جعل داده و یا تغيير اطالعا( مقاالت مستخرج از این پایان3

 دانم.همچنين با آگاهي كامل از مفاد اصول اخالق علمي، خود را ملزم به رعایت آن و عدم انجام سرقت و جعل علمي مي

هاي گوناگون خودداري نموده و نامه به نشریات و یا كنگره( از ارسال همزمان و یا تکراري مقاالت مستخرج از این پایان4

 نمایم. مي

شر مندي و یا نشوم هرگونه بهرهنامه متعلق به دانشگاه یزد بوده و متعهد ميحقوق مادي و معنوي حاصل از این پایان كليه (5

دستاوردهاي حاصل از این تحقيق اعم از چاپ كتاب، مقاله، ثبت اختراع و غيره )در زمان دانشجویي و یا بعد از فراغت از 

 راهنما، مشاور و ذكر نام دانشگاه یزد باشد.  تحصيل( با كسب اجازه از استاد/ استادان

پذیرم مدرک تحصيلي ( در صورت اثبات تخلف )در هر زمان( مسئوليت حقوقي آن بطور كامل برعهده اینجانب بوده و مي6

 صادر شده توسط دانشگاه یزد از درجه اعتبار ساقط گردد و اینجانب هيچگونه ادعایي نخواهم داشت. 

سایت تحصيالت تکميلي دانشگاه را بطور هاي مربوط در وبنامهها و شيوهنامهحل قبل و بعد از دفاع آیين( براي انجام مرا7

 ام و به مفاد آنها پایبند هستم.دقيق مطالعه كرده

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 امضا و تاریخ:

 



 
 

 

 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 معاونت پژوهش و فناوری

 

ابه نام خد  

 

 منشور اخالق پژوهش
 

با استعانت از خداي سبحان و با اعتقاد راسخ به اینکه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست و به منظور انجام 

و  هاهاي اصيل، توليد دانش جدید و بهسازي زندگاني بشر، ما دانشجویان و اعضاي هيأت علمي دانشگاهشایستة پژوهش

 شور:هاي كپژوهشگاه

 

 هاي تمام تالش خود را براي كشف حقيقت و فقط حقيقت به كار خواهيم بست و از هر گونه جعل و تحریف در فعاليت

 كنيم.علمي پرهيز مي

 ها و سایر صاحبان حقوق را به رسميت حقوق پژوهشگران، پژوهيدگان )انسان، حيوان، گياه و اشياء(، سازمان

 كوشيم.شناسيم و در حفظ آن ميمي

 نهيم، براي انجام پژوهشي اصيل اهتمام ورزیده از سرقت علمي و ارجاع به مالکيت مادي و معنوي آثار پژوهشي ارج مي

 كنيم.نامناسب اجتناب مي

 هاي پژوهشي رهيافتي نقادانه اتخاذضمن پایبندي به انصا  و اجتناب از هر گونه تبعيض و تعصب، در كلية فعاليت 

 كنيم. مي

 كنيم.ورانه ميي، از منابع و امکانات اقتصادي، انساني و فني موجود استفاده بهرهدارضمن امانت 

 كنيم.اي( پرهيز مياز انتشار غيراخالقي نتایج پژوهش نظير انتشار موازي همپوشان و چندگانه )تکه 

 دهيم.هاي پژوهشي خود قرار مياصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعاليت 

 كوشيم.هاي پژوهشي به منافع ملي توجه كرده و براي تحقق آن ميليتدر همه فعا 

 اي، سازماني، دولتي هاي حرفهخویش را ملزم به رعایت كليه هنجارهاي  علمي رشته خود، قوانين و مقررات، سياست

 دانيم. و راهبردهاي ملي در همه مراحل پژوهش مي

 دانيم و به منظور بالندگي این فرهنگ، به ترویج و اشاعة آن يرعایت اصول اخالق در پژوهش را اقدامي فرهنگي م

 ورزیم.درجامعه اهتمام مي

 

 نام و امضاء استاد راهنما:           ام و امضاء دانشجو:ن                                  



 
 

 

 (BNazanin Bold 18) تقدیم به:

.................................................. (BNazanin16) 

 

 
  



 
 

 (BNazanin Bold 18: )یسپاس و قدردان

(.......................................................................................................BNazanin 16) 



 
 

 (BNazanin Bold 16) چکیده

تناب شود. در صورت نياز به معرفي حوزه در متن چکيده، از ارجاع به منابع و اشـاره به جداول و نمودارها اج

ي روش تحقيق و نتایج تحقيق و مباني نظري آن، حداكثر در پاراگرا  اول از چکيده ارائه شود. فقط به ارائه

ي موضوعات و نتایج كلي اجتناب شود. كلمات یا عباراتي كه در این بخش نهایي و محوري بسـنده و از ارائه

 (BNazanin 14) كامال  محوري و مرتبط با موضوع پژوهش باشند.شود، باید توضيح داده مي

 

 حداكثر پنج واژه یا عبارت باشد.حداقل سه واژه و ها یا عبارات كليدي تعداد واژه ها:کلیدواژه

 

 

 

 



 

 فهرست مطالب

 

 1 ........................................................................ (BNazanin Bold 18) مقدمه( Titr 22: )1 فصل

 

 2 .......................................................................................................................................................(BNazanin Bold 16) مقدمه -1-1

 3 ................................................................................. شده انجام مطالعات و منابع بر مروری: 2 فصل
 4 .......................................................................................................................................................................................................... مقدمه -2-1

 4 ................................................................................................................................................................ نظري مباني و اصول تعاریف، -2-2

 5 .........................................................................................................................................................................موضوع ادبيات بر مروري -2-3

 5 ................................................................................................................................................................................................ گيريهنتيج -2-4

 6 .......................................................................................................................... تحقیق روش: 3 فصل
 7 .......................................................................................................................................................................................................... مقدمه -3-1

 7 ......................................................................................................................................... (BNazanin Bold 14) روش انتخاب علت -3-1-1

 7 ........................................................................................................................................................................... تحقيق روش كامل تشریح -3-1-2

 9 .................................................................................... آنها تفسیر و لیتحل و هیتجز نتایج،: 4 فصل
 11 ....................................................................................................................................................................................................... مقدمه -4-1

 11 ................................................................................................................................................................................................. هاداده توليد -4-1-1

 11 .......................................................................................... پیشنهادها و یریگجهینت بحث،: 5 فصل
 12 ....................................................................................................................................................................................................... مقدمه -5-1

 12 ..................................................................................................................................................................................... بنديجمع و بحث  -5-1-1

 12 .................................................................................................................................................................................................... پيشنهادها -5-1-2

 13 .................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 15 ........................................................................................................................................... هاپیوست

 

 

 

 



 

 پ
 

 (BNazanin Bold 16) ها/نمودارهافهرست شکل

 (BNazanin 14) ......................................................................................................... : نمونه شکل1-2شکل 
  .............................................................................................................................................................. : 2-2شکل 

  .............................................................................................................................................................. : 1-3شکل 
 

 



 

 پ
 

 (BNazanin Bold 16) هافهرست جدول

 (BNazanin 14) ...................................................................................... : نمونه جدول1-2جدول 
  ....................................................................................................................................... :2-2جدول 

  ...................................................................................................................................... : 1-3جدول 

 



 

 پ
 

 (BNazanin Bold 16) فهرست نمادهای اختصاری و اختصارات

 a (2m/s)  ........................................................................................................... شتاب گرانش 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (Titr 22): 1 فصل
 (BNazanin Bold 18) مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول: مقدمه
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 (BNazanin Bold 16) مقدمه -3-1

از موضوع تحقيق و اهميت آن و  يهد  از فصل مقدمه، بيان مساله، ضرورت انجام مساله، شرح مختصر

 (BNazanin 14) است. يهاي بعداشاره به محتواي فصل

 

 



 

 

 

 

 

 

 : 2 فصل

 مروری بر منابع و مطالعات انجام شده 



 فصل دوم: مروري بر منابع و مطالعات انجام شده
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 مقدمه -2-1

« مروري بر پيشينه تحقيق»و یا « ي بر منابعمرور»، «1مروري بر ادبيات»هد  از این فصل كه با عنوان 

هاي تحقيقات دیگر محققان در سـطح دنيا و تعيين و شناسایي بندي یافتهشـود، بررسـي و طبقهمعرفي مي

 خألهاي تحقيقاتي است.

 تعاريف، اصول و مباني نظري -2-2

به نظر استاد راهنما اي از دانش كالسيك موضوع است. این بخش الزامي نيست و بستگي ي خالصهارائه

 دارد )حداكثر پنج صفحه(.

 عنوان جدول .... :1-2جدول 

 درصد عوامل موثر  ردیف

   

   

   

   

 

 به صورت نمونه ارائه شده است. 1-2نمودار 

                                                           
1 Literature Review 
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 نمونه شکل :1-2شکل 

 متن

 DXX
dt

dX
  

 .باشدسازي ميشدت رقيق  D (h-1(شدت رشد ویژه و  h )-1(غلظت توده سلولي، kg/m X)3( كه در آن

 مروری بر ادبیات موضوع -2-3

ي تمام نتایج به دســت آمده توســط دیگر محققان در چند ســال اخير در دنيا، همراه با ذكر مراجع ارائه

 صفحه(. 21است )حدود 

 گیرینتیجه -2-4

اي كه پيشهاي تازهشده بر روي مراجع تحقيق، افقگيري آخر فصل، با توجه به بررسي انجامدر نتيجه

 شود.روست یا خألهاي تحقيقاتي بيان مي

 



 

 

 

 

 

 

 : 3 فصل

 روش تحقیق

 



 قیفصل سوم: روش تحق
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 مقدمه -3-1

شرح كامل روش تحقيق است. این فصل بسته به نوع روش تحقيق و با صالحدید و نظر استاد راهنما مي

 است. صفحه 15گيرد. این فصل حدود نام« هامواد و روش»تواند 

 (BNazanin Bold 14علت انتخاب روش ) -3-1-1

 كند.دليل یا دالیل انتخاب روش تحقيق را تشریح مي

 تشریح کامل روش تحقیق -3-1-2

 :هاي تحقيق اشاره شده استدر زیر به تعدادي از روش

 روش تحقیق آزمایشگاهی 

ها شامل نحوه ها، شرح آزمایشمونهي ساخت ني آزمایشگاهي شامل مواد مصرفي و نحوهتوصيف كامل برنامه

ي كاليبره كردن، شرح دستگاه هاي مورد استفاده و دقت و نحوهها و دسـتگاهتنظيم و آماده سـازي  آزمایش

 ي روش اعتبارسنجي.ساخته شده )در صورت ساخت( و ارائه

 روش تحقیق آماری 

برداري، تشریح مباني روش ، روش نمونههاي نمونهتوصـيف ابزارهاي گردآوري اطالعات كمي و كيفي، اندازه

 ي روش اعتبارسنجي.آمار و ارائه

 افزارنویسیروش تحقیق نرم 

 ي روش اعتبارسنجي.نویسي، مباني برنامه و ارائهتوصيف كامل برنامه

 ی موردیروش تحقیق مطالعه 



 قیفصل سوم: روش تحق
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شوند، و ي قرار داده ميتوصيف كامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایي كه تحت ارزیاب

 ي روش اعتبارسنجي.ارائه

 سازیروش تحقیق تحلیلی یا مدل 

 ي روش اعتبارسنجي.توصيف كامل مباني یا اصول تحليل یا مدل و ارائه

 روش تحقیق میدانی 

 دریافتي. يهاها در ميدان عمل و نحوه برداشت از پاسخچگونگي دستيابي به داده

 



 

 

 

 

 

 

 : 4 فصل

 لیل و تفسیر آنهانتایج، تجزیه و تح

 



 ر آنهایل و تفسیه و تحلیج، تجزینتا فصل چهارم:
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 مقدمه -4-1

شـود. تفاوت، تضاد یا تطابق بين نتایج ها، نتایج و تحليل و تفسـير آنها در فصـل چهارم ارائه ميي دادهارائه

تحقيق با نتایج دیگر محققان باید ذكر شـود. تفسير و تحليل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه 

ي نتایج با شـده از تحقيق و یا اسـتناد به تحقيقات دیگران باشد. در ارائهخراجباید برمبناي نتایج عملي اسـت

ــود. با توجه به  ــتفاده ش ــل ها، تا حد امکان تركيبي از نمودار و جدول اس توجه به راهنماي كلي نگارش فص

ه دو فصل تواند تحت عنواني دیگر بياید یا بحجم و ماهيت تحقيق و با صالحدید استاد راهنما، این فصل مي

ها زیاد باشد، بهتر است به صورت نمودار یا جداگانه با عناوین مناسب، تفکيك شود. در صورتي كه حجم داده

بندي دســتها در متن آورده شــود. این فصــل فقط باید به جمعدر قالب ضــميمه ارائه نشــده و فقط نمونه

آن خودداري شود. در عنوان این فصل، به هاي چهارم و پنجم محدود و از ذكر موارد جدید در آوردهاي فصل

صفحه  41هم اسـتفاده كرد. این فصل حدود « تحليل»و « بحث»توان از واژگان مي« تفسـير»ي جاي كلمه

 است.

 هاتولید داده -4-1-1

 صورت تابعي از پارامترهاي مستقل است.ها و نتایج بهي دادهارائه

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 : 5 فصل

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه

 



 شنهادهایو پ یریگجهیفصل پنجم: نت
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 مقدمه -5-1

تواند حاوي یك مقدمه شامل مروري اجمالي هاي تحقيق جاري است. این فصل مياي از یافتهي خالصهارائه

بندي شود و هر پاراگرا  به یك موضوع بر مراحل انجام تحقيق باشـد )حدود یك صـفحه(. مطالب پاراگرا 

مورد نتایج خودداري سنده شود و از تعميم بيآوردها بها و دستي یافتهمسـتقل اختصاص یابد. فقط به ارائه

ي تحقيق و پيشنهاد تحقيقات ي عناوین كلي در حوزهي جداول و نمودارها اجتناب شود. از ارائهشود. از ارائه

صفحه  5ي مربوط به تحقيق جاري باشـد. این فصل حدود آتي خودداري شـود و كامال  در چارچوب و زمينه

 است.

  بندیبحث و جمع  -5-1-1

 آوردهاي تحقيق جاري است.ها و دستاي از تمام یافتهخالصه

 پیشنهادها -5-1-2

نامه و نتایج به دست آمده در آن، حاصل است كه از انجام این پایان يهد  بررسـي و اشـاره به پيشـنهادهای

در  دهایي كه به راحتينامه هم قابل طرح بوده، یا پيشنهاشده باشد )پيشنهادهایي كه قبل از انجام این پایان

طي همين تحقيق قابل چك كردن بوده، پيشنهادهاي چندان مناسبي نيست(. 
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