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 بسمه تعالی

 کارشناسی ارشد  نامه پایانضوابط تدوین 

 مقدمه -9

پایان نامه دانشجویی به عنوان برایند تالش اساتید راهنما، مشاور ، داور و دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد 

عالی  شموسسه آموز. بوده که نتیجه یافته های اسنادی و میدانی مجموعه علمی دانشگاه محسوب می گردد

کمال الملک نوشهر به عنوان یکی از مراکز علمی کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و الزم است تا 

دانشجویان در پایان مقطع کارشناسی ارشد به تدوین پایان نامه علمی با نظارت اساتید راهنما و مشاور خود 

زم است تا شیوه ای واحد در نگارش پایان نامه در کنار مباحث علمی و فنی مطروحه در پایان نامه ، ال. بپردازند

در رشته های مختلف این موسسه تعریف گردد تا دانشجویان و استاید محترم در سایه این الگو به ارائه پژوهش 

 . خود مبادرت ورزند

 ارشد  یکارشناس نامه پایان یکلّ ساختار -2

 ها  ها و ترتیب آن بخش-2-9

ب ه ترتی ش ش امل     دی  گ ردد، با  م ی  لی  تحو آموزش عالی کمال الملک نوشهر موسسهکه به یی ها نامه پایان

 :باشد لیهای ذ بخش

د راهنما و تیدر درج نام اسا. تنظیم شود( 1)وستیپباید مطابق که مطالش آن با آرم دانشگاه عنوان  صفحه .أ

 ینام و نام خ انوادگ پیش از  "دکتر"فقط عنوان و زیپره( سرکار خانمی، جناب آقا)القاب کاربرد مشاور از 

 . استفاده شوداستاد 

 (.مختار استله ا بسم طرحبه عنوان نمونه ارائه شده است و دانشجو در انتخاب  2وستیپ)له ا صفحه بسم .ب

د تیدر درج ن ام اس ا  . تنظ یم ش ود  ( 1)وستیپباید مطابق که مطالش آن بدون آرم دانشگاه عنوان  صفحه .ج

ن ام و ن ام    پیش از "دکتر"فقط عنوان و زیپره( سرکار خانم ،یجناب آقا)القاب  کاربردراهنما و مشاور از 

  .استفاده شوداستاد  یخانوادگ

 (.3پیوست )که به تایید هیات داوران رسیده باشد  گواهی دفاع از پایان نامهکپی   .د

( در ه ر رش ته  ) که توسط دانشجو امضا شده و توسط کارشناس آموزش ( 13فرم شماره )فرم اصالت اثر  .ه

 (.4پیوست ) شماره و ثبت شده باشد

 (اختیاری) سپاسگزاری صفحه .و

 (اختیاری)تقدیر و تشکر  صفحه .ز
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 (:واژه 333حداکثر )چکیده فارسی صفحه .ح

از ارائ ه  . چکیده مشخص کننده هدف و خالصه ای از روش اجرا و نتایج تحقیق ص ورت گرفت ه م ی باش د    

و  ، ن ام اف راد  عرج  مذک ر   ازهمچنین . ودنماجتناب  باید حتی االمکان فرمول، اعداد و جمالت التین در چکیده

الزم  شود و در برابر آن گذاشته می ":های کلیدی واژه"عبارت  چکیده زیر در.شود باید اجتناب دهیدر چک سیپانو

 .الزم است تا واژگان کلیدی با کاما از یکدیگر جدا گردد.کلیدی ارائه شود واژه 5تا  3 است

 (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها)مطالشفهرست  .ط

 (در صورت وجود)ول اجد فهرست .ي

 (در صورت وجود) نمودارها فهرست .ك

 (در صورت وجود)ها  شکل فهرست .ل

 (در صورت وجود)ها  قشهن فهرست .م

 (در صورت وجود) عالئم و اختصارات فهرست .ن

در صورت صالحدید اس تاد راهنم ا   . کارشناسی ارشدی ها نامه انیپاصفحه برای  153حداکثر )اصلی  متن .س

 (این میزان می تواند بیشتر هم گردد

 (در صورت وجود)ها  نویس پی .ع

 خذمنابع و مآ .ف

 (در صورت وجود)ها  پیوست .ص

 (واژه 333حداکثر )چکیده انگلیسی  .ق

 (5پیوست )صفحه عنوان انگلیسی .ر

 فصول پایان نامه یا رساله -2-2

همچنین قواعد و مشخصات تص ری   . باشد تحصیالت تکمیلیباید مطابق روش مورد تائید نامه  فصول پایان

صورت زیر تنظیم نامه به  شود که فصول پایان پیشنهاد میبا این وجود  .شده در این دستورالعمل باید رعایت شود

 .دگرد

 و  قی  موض وع تحق  تیّ  اهم ، ه دف، اتیّ  به ادب تحقیق اتیّکل فصل در(: تحقیق کلیّات)اول  فصل

 .ش ود  همچنین چگونگی تنظیم فصول در پایان این فصل ذکر م ی . شود میپرداخته  شرایط حاکم

 الزم است تا دانشجویان محترم به ارائه مطالش زیر در این فصل مبادرت وزند

  پژوهش  اتیکل: فصل اول

  مقدمه -9-9
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  مسئله انیب -9-2

  قیضرورت انجام تحقاهمیت و  -9-3

   قیتحقاهداف   -9-4

   قیتحق یها سؤال -9-5

  قیتحق یها هیفرض -9-6

 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق -9-7

 کلیات روش تحقیق-9-8

   قیمشکالت تحقمحدودیت ها و  -9-1

 

 (: پیشینه تحقیقمبانی نظری و )دوّم  فصل 

اهم مطالش ای ن  . گردداین فصل مشتمل بر مبانی و دیدگاه های نظری و نیز پیشینه  تحقیق می 

 .فصل به شرح زیر می باشد

  مقدمه

 (گرافرایک پا.) ضمن بیان کلیاتی از موضوع به محتوای فصل پرداخته می شود

  میو مفاه فیتعار -2-9

 نظریه و دیدگاه ها -2-2

 معیارها و شاخص های تحقیق-2-3

 تجارب جهانی-2-4

 تجارب ملی-2-5

 تحقیق یچارچوب نظر -2-6

 : مفهومی تحقیقمدل -2-7

و  هیتجز ،یریاز انتخاب، اندازه گ رهایمتغ انیکه ارتباط م قیتحق موظفند مدل مفهومی انیدانشجو

بخ ش درج   نی  او در  هی  ش ود، ته  داده می شینما اگرامیرا که به صورت د یریگ جهیو نت لیتحل

 .معلوم خواهد بود قیتحق ندیدر فرا رینقش و عملکرد هر متغ شیترت نیبه ا. کنند

 پیشینه تحقیق -2-8

 پیشینه خارجی-2-8-9



 

 5 

  پیشینه داخلی-2-8-2

بند ذکر شده در فصل دوم به صورت کلی ذکر شده است و الزم ست تا دانشجو با بهره گی ری  **

از نظر استاد راهنما و مشاور به اضافه نمودن زیر بخش ها یا بند های دیگری که ب ه نن ی س ازی    

 . نامه کمک نموده ، اقدام نمایدمحتوای پایان 

 

 و برای پژوهش هایی که دارای  (: یا روش شناسی تحقیق ها روشمواد و )سوّم  فصل

معرفی محددوده مدورد ملالعده و روش شناسدی     )  محدوده مورد مطالعه می باشند

 (:تحقیق 

بخش به طور  نیا که شود میشنهادیلذا پ. است ییدانشجو قیتحق کی های بخش نیفصل از مهمتر نیا

  محورهای زیر صرفاً برای راهنمایی کلی ارائه شده. شود میتنظ تهیه و الزم حاتیمشروح و با ذکر توض

 :ستا

 :مقدمه

 (گرافراپایک .) ضمن بیان کلیاتی از موضوع به محتوای فصل پرداخته می شود

 ؛ (در صورت وجود)محدوده مورد ملالعه  -3-9

ب ا درج  با نظر استاد راهنما و مشتمل بر محدوده فراگیر ، محدوده مورد مداخله محدوده مورد مطالعه 

 . شود می یمعرف های مربوطه  نقشهجداول، نمودار ها ، تصاویر و 

ب ه ترتی ش ب ه بررس ی     ( شهرس ازی و معم اری   ) برای رشته هایی که به  مطالعات فضایی می پردازند

  .کالبدی از محدوده و سایت مورد مطالعه پرداخته می شودهای طبیعی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ویژگی 

  ای ن ام ر ب رای هم ه     . درج شماره ها می تواند بر اساس مطالش و تیترهای درج شده متغیر باش د

 .فصول صدق می کند

  :قیتحق روش-3-2

 . شود میذکر  قیتحق اتیّو سوال و فرض انیب قیتحق تیّبر اساس ماه قیروش تحقو بخش نوع  نیدر ا

 :روش و ابزار گردآوری داده ها-3-2-9

 :جامعه و نمونه آماری-3-2-2

 انیب یآمار بردار ای یریروش محاسبه اندازه نمونه، زمان، مکان و ابزار نمونه گ ،یروش انتخاب جامعه آمار 

 .شود می

 (در صورت وجود) پایایی و روایی پرسشنامه-3-2-3
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 : روش تجزیه و تحلیل داده ها -3-2-4

ش ود و   م ی  انی  ب( قی  تحق تیّبرحسش موضوع و ماه) یا انهیو را یریتفس ،یلیتحل ،یشگاهیهای آزما روش

 .گردد میی مورد استفاده معرف یابزارها

o مرب وط ب ه    یل  یو تحل یفیتوص یهای آمار بخش روش نیمورد استفاده؛ در ا یهای آمار روش

 .شود می انیب قیبا توجه به هدف تحق رهایمتغ

o یو جمع بن د  قیتلف یمورد استفاده برا یا انهیراای یهای آمار وهیبخش ش نیدر ا ق؛یتلف روش 

 .شود می انیهای کشف شده ب اختالف ایهای آزمون شده و ارتباطات  داده

o یبخش دانشجو به مجموعه نرم افزارها نی؛ در ا(بر حسش ضرورت) مورد استفاده یافزارها نرم 

 .های مختلف اشاره خواهد نمود در بخش قیتحق ندیمورد استفاده در فرا

 :تشریح آزمون ها ، مدل ها وروش های تجزیه و تحلیل داده ها -3-3

 .معرفی کلمل مدل ، آزمون و نرم افزار مورد استفاده  

 تشریح معیارها و شاخص های تحلیل  -3-4

یابی و تحلیل قرار می بر مبنای چارچوب نظری تحقیق معیارها و شاخص هایی که در فصل چهارم مورد ارز

 . گررند در قالش یک جدول دسته بندی و معرفی می گردند

 

  (تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق)فصل چهارم 

 مقدمه

 (گرافراپایک .) ضمن بیان کلیاتی از موضوع به محتوای فصل پرداخته می شود

 تحلیل داده ها و اطالعات تحقیق -4-9

 یافته های تحقیق -4-2

o ه ا   شکلول، نمودارها، اجد ی همهاست شامل  قیتحق های یافتهتمام  رندهیفصل که در برگ نیا

فصل دانشجو مجاز ب ه درج ج دول،    نیدر ا. شود می قیتحق ندیشده در فرا دیتول های و نقشه

ول، نموداره ا،  اج د  یفص ل تم ام   نیدر ا نیهمچن. ستین یاقتباس های نمودار، شکل و نقشه

 .ازمندندیو اشاره در متن ن  یبه توض ها شکلها و  نقشه

o خ ود را ب ا    ه ای  افت ه ی یمورد بررس یرهایمتغ رییروند تغ ریضمن تفس ،دانشجوبخش این  در

 ج ه یک ه نت  م ی رس د   ینیّمع یریگ جهیو در هر مورد به نتنماید  می سهیها مقا پژوهش ریسا

 . درج خواهد شد یریگ جهیبه دست آمده در بخش نت های یریگ
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 و برای رشته ه ایی ک ه    (نتیجه گیری و پیشنهادهاآزمون فرضیه ها، ) پنجم  فصل

 (ارائه طرح نتیجه گیری وآزمون فرضیه ها، )  :دارای طرح عملی می باشند

 

 مقدمه

 (گرافرایک پا.) ضمن بیان کلیاتی از موضوع به محتوای فصل پرداخته می شود

 

 آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت تحقیق -5-9

بررس ی آنه ا ب ر    الزم است تا دانشجو ضمن بیان فرضیه ها یا سواالت مطرح شده در فص ل اول و  

در . اساس تحلیل داده ها در نهایت بیان نماید که فرضیه مط رح ش ده تایی د ی ا رد گش ته اس ت      

صورت پاسخ به سوال ، با بهره گیری از تحلیل ص ورت گرفت ه ب ه پاس خی منطق ی ب رای س وال        

 . یدمبادرت می نما

 

 نتیجه گیری -5-2

ابط وهای نتایج و ر محدودیتبه باید ( صفحه 2-3)در این بخش ضمن بیان نتیجه گیری از تحقیق 

ضمن اینکه به مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق و تحقیق های اشاره ش ده   .ارائه شده اشاره کرد

 .در پیشینه پرداخته شده تا دستاورد ناشی از تحقیق بیان گردد

 

 :تحقیق  یا ارئه طرح هایپیشنهاد -5-3

 :اتیپیشنهادهای عملی-5-3-9

ل ذا در ای ن قس مت    . انجام شده تدوین ش ود  های بندی جمعو  جیتنها در چارچوب نتاباید  شنهادهایپ

 دی  تول ش نهاد یو پ ی ی اجرا یش نهادها یپ ،یل  یتکم ه ای  پ ژوهش لیست موضوعات دانشجو الزم است 

ک ه ب دون انج ام     یکل    یشنهادهایپ ارائه از .را ارائه نماید ت دادن به نتایججامعیّ یبرا نیمع های داده

 .دشو یبوده خوددارتصورقابل  هم قیتحق

 :پژوهشیپیشنهادهای -5-3-2

 پیشنهادات دانشجو در راستای تحقیقات آینده



 

 8 

 نگارش وهیش -3

 :شود می شنهادیپ ریبه شرح ز نامه پایانمختلف  های آن در بخش های قلم مورد استفاده و اندازه

 فارسی  اصلی قلم متنB Nazanin 14نازك 

  متون و واژگان انگلیسیTime New Roman  12نازك 

 انشعابات بع دی در  . رقم شماره گذاری شود 4نامه تنها تا  پایانهای  بخشو زیر  ولزیر فص عناوین

ه ا و   فص ل زی ر   قل م . متن با خط زیر یا ایتالی ک نوش ته ش ود    قلمصورت نیاز با حروف ابجد و با 

 :شود پیشنهاد میها به شرح زیر  بخش

 قلم عناوین سط  اولB Nazanin16 (بولد)سیاه 

 قلم عناوین سط  دوم  B Nazanin 14 (بولد)سیاه 

  قلم عنوان فصول با B Nazanin 24 (بولد)سیاه 

 شوند از متن فارسی نوشته می کلمات التین در عناوین با دو شماره کوچکتر

 :مثال

 (Times new roman 94 اندازه) (96اندازه ) ها روشمواد و  3-2

 :روش و ابزار گردآوری داده ها-3-2-9

 کاغذ و چاپ-4

 دچاپ شومرنوب  دیکانذ سف یرو دیبا نامه پایان های قسمت هیکل. 

  کانذازA4  میلیمتر استفاده شود 213در  292با ابعاد . 

  جدید باید از صفحه فرد شروع شودفصل. 

 یبند هیوحاش یفاصله گذار -5

  خط  15/1برابر  نامه پایانفاصله سطرها در تمام(1.15 lines)  دهی  باشد، اما فاص له س طرها در چک 

 .در نظر گرفته شود (single)یک خط برابر 

  حداکثر خطوط در یک صفحهA4   19  خط باشد 21الی. 

 دی  ها با هیحاش نیا. باشد میمیلیمتر 25های دیگر  میلیمتر و حاشیه 35باال  سمت راست و هیحاش 

 . شود تیصفحات رعا مدر تما

 باش د، ب ا    هیداخ ل حاش    یول بزرگ تر از فضااجد ایها  شکلموارد اندازه  یکه در برخ یصورت در

استاندارد  هیحاش تی، با رعا(به صورت تاخورده ) A3با استفاده از کانذ  ایو  ها آنکوچک تر کردن 
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 .گردد میتنظ

 شماره گذاری -6

  و از فص ل اول ت ا پای ان     ش ود  تا ابتدای فصول با حروف ابجد شماره گ ذاری م ی   عنواناز صفحه

بای د  ص فحه،   پ ایین  میلیمت ر از لب ه   15ره در پایین صفحه و با فاصله انامه با قرار دادن شم پایان

 .صورت گیردشماره گذاری 

  شود ها چاپ نمی شماره دار هستند اما شماره آنله ا بسمو صفحات عنوان. 

 که شماره فص ل در س مت راس ت و     یشوند، طور می یها به عدد شماره گذار بخشریها و ز بخش

 دوماز فص ل   3از بخش  1بخش  ریکننده ز انیب 1-3-2مثالً . شماره بخش، بعد از آن آورده شود

 .است 

 ها ها و شکل جدول -7

 ش وند،   هی  مناسش ته تیفیبا ک دیول بااو جد( ها نقشهها و  یمنحن، نمودارها، ریواتص)ها  شکل متما

 .برخوردار باشد یاز وضوح کاف ها آنشده از  هیته یکه کپ یا گونهبه 

 و  ولاج د  یم ثال ب را  . شوند یظهور در هر فصل شماره گذار شیبه ترت دیول بااها و جد شکل متما

 ....و  (1-3)، جدول 3ول فصل اجد یبرا... و  (2-2) شکل، (1-2)، جدول 2فصل  های شکل

  ،و ماخذ در پایین جدول قرار می گیرند ها آن یول در باالاجد عنوانشماره. 

   ،گردد میدرج  ها آنریدر ز اشکال، نمودار و نقشه ها  و ماخذ  عنوانشماره . 

 اقتباسی الزامی است های نقشه یها و در راهنما شکل و ولامأخذ جد ذکر. 

 شود در داخل پرانتز، در متن ارجاع داده ها آنها با ذکر شماره  شکلول و ابه تمام جد باید. 

 اما س یاه ی ا  متن کوچکتر  قلمدو شماره از   ها شکلول و اعنوان جد قلمBold   اس ت(B Nazanin 

12 Bold) 

 (زیرنویس)نویس  پی -8

 ب ه ص ورت    یستیرا با  یداشته باشد، توض یخاص  یبه توض ازیواژه ن ایعبارت  کیکه  یدر صورت

ک ه ب ه ص ورت     یا شمارهواژه توسط  ایصورت عبارت  نیدر ا.در همان صفحه ارائه نمود سینو ریز

  یتوض سیرنویشود، مشخص شده و درز میکوچک مشخص شده و در باال و سمت چپ آن چاپ 

اس ت، بای د ب ه بخ ش      ش از س ه س طر  ن ویس ب ی  چنانچ ه زیر . شود میارائه  مارهمربوط به آن ش

 . نامه منتقل گردد ها در آخر پایان نویس پی
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 باید در همان صفحه زیر نویس شود( حروف اختصاری) های اختصاری نام تمام. 

 های انگلیسی برخی اصطالحات فارسی درج شود باید به شکل  معادلضرورت داشته باشد،  چنانچه

 .زیر نویس بیاید

 صفحه مستقل استها در هر  زیرنویسگذاری  شماره. 

 آن در متن است قلمو مشابه  13قلم زیر نویس  شماره. 

 ذکر اعداد در متن -1

 هر گ اه ع دد   ( ول و نمودارهاااز جد رین)شود  میکه در داخل متن نوشته  یحیدر مورد اعداد صح

باش د ب ه ص ورت ع دد      13ت ر از  و بزرگ 13شود و هر گاه  میباشد با حروف نوشته  بین صفر و نه

 .شود مینوشته 

 ازی  ، و چنانچه درصد م ورد ن  8/92شود مثل  میاستفاده )/( از  یمشخص کردن اعداد اعشار یبرا 

 %. 61شود مثل  میاستفاده ) %( است از عالمت

 معن ی دار   اعش اری  های رقم با تعدادو اعداد اعشاری ( یک سوم، دو پنجم)کسری به حروف  اعداد

 ...(، 63/2، 16/2)نوشته می شود (ای متداول تا دو رقمه در کاربرد)

 سیستم واحدها -91

SIکی  متر یالملل نیب ستمی، س نامه پایانمورد استفاده در  یواحدها ستمیس
و در ص ورت نی از    باش د  م ی 1

 .شود واحدهای دیگر در داخل پرانتز درج می

 استفاده از لغات التین در متن -99

 نوش ته  ( یب ه خ ط اص ل    ای  ) نیو در پانوشت به الت یدر متن به خط فارس یخارج های نام ی همه

 یدر جمله فارس نیلغت اشاره شود، آوردن اصطالح الت کی نیالت شهیکه به ر یدر صورت. شود می

. واژگان انگلیسی مورد نیاز باید در همان صفحه زیر نویس شود تمامبه عبارت دیگر ؛ .اشکال ندارد

ها زیرن ویس م ی    به شکل فارسی در متن درج می شود و معادل انگلیسی آن این دسته از واژگان

این امر برای من ابع انگلیس ی   ......... مهاجرت دو نوع است  از نظر مرلین: .........به عنوان مثال  .شود

وسیله چاپ دو نگاتی ب ر روی کان ذ    گری این مشکل را به له: ..... مثال.درون متنی نیز صادق است

                                                 
 
System International 
   Merlin  
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 (.19: 2334،  مالکوم) یکی برای دریا و دیگری برای آسمان: کردحل 

 ها  روابط ریاضی و فرمول -92

 ه ا و ج داول    مانن د ش کل   ن د یآ میکه در متن  یبیها در هر فصل به طور جداگانه و به ترت فرمول

بای د بالفاص له بع د از     ها و واحدهای آن به کار رفته در هر رابطه های نماد. شوند شماره گذاری می

 :، مانندرابطه و در یک پاراگراف تعریف شوند

 (4-1) F=ma 

m/s)، شتاب aو ( kg)، جرم m؛ (N)، نیرو Fکه در آن 
2.) 

 ّهایی که در مراج ع مختل ف ب ا نماده ای      تشود یعنی کمیّ ت فقط با یک نماد معرفی میهر کمی

 .نامه باید یکسان سازی شوند در پایاناند  شدهمختلف تعریف 

 عبارت دیگ ر ه ، بگیرد شود انجام می مینامه ظاهر  تعریف هر نماد فقط در اولین جایی که در پایان 

 .نیازی به تکرار تعریف نمادها نیست

 دارای یک اندازه قل م،   دو شکل نماد در فرمول و در تعریف آن در متن باید یکسان باشد، یعنی هر

 .باشند ایتالیک یا معمولی یک نازکی یکسان و یک شکل

  اند باید ذکر شوند نامه استخراج نشده هایی که در پایان روابط و فرمولمرجع. 

 نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ-93

  ها، نشریات، و مقاالت مختلف مورد استفاده نویسنده به منظور شامل فهرست کتابمآخذ، منابع و 

الزم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره . استنامه  نگارش پایان

 :نحوه ی ارجاع در متن باید به یکی از دو روش زیر باشد. شود

در . باش د ( APAب ه ض یوه   ) وشماره صفحه  سال انتشار  ،ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده  -1

در . سنده در فهرست مراجع ذک ر م ی گ ردد   حروف الفبای نام نویاین روش، مراجع به ترتیش 

این روش در ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی را برای هر یک به ترتیش ح روف الفب ای   

 :وش نکات زیر بایستی مد نظر قرار گیرددر این ر. فارسی و انگلیسی ذکر می کنیم

     ،ارجاع به مأخذ حتماً در متن و به شکل نام و تاریخ و در داخل پرانت ز ص ورت گی رد

 (53: 1392سیف الهی، )مانند 

      درحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد، فامیل هر دو نویس نده ب ا ح رف رب ط و

                                                 
 
 Malcolm 
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 (53: 1392، و نجفی سیف الهی)درج و سپس تاریخ درج می شود 

 داشته باشد، فامیل نویسنده نخست ذک ر و پ س از آن    اگر منبع بیش از دو نویسنده

: 1392، و همکاران سیف الهی)می شود  نوشتههمکاران، سپس تاریخ انتشار اثر  کلمه

53) 

       ،چنانچه در انتهای یک پاراگراف ضروری باشد چن د مرج ع داخ ل پرانت ز درج ش ود

، لطیف ی و  نجف ی ؛ 1392سیف الهی )نقطه ویرگول گذاشته می شود  ها آنحدفاصل 

 (.1396و همکاران،  افراسیابی  ؛1394

 ب از   یا کروشهنقل قول شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله  یچنانچه در داخل متن از منبعی مطلب

 .دشومرجع آن ذکر  گردد و

  چن ین  . مج از نیس ت  ( اگر در دست نباشد و روئیت نش ده اس ت  )ارجاع مستقیم به مرجعِ مرجع

ده د اص ل مرج ع در دس ترس      ذکر شود که نشان م ی ...( به نقل از )بارت حالتی باید با کاربرد ع

 .نبوده است

        فرمت مناسش برای نوشتن منابع، با نظر و تشخیص گروه آموزش ی مربوط ه، ب ر اس اس یک ی از

 . پژوهشی مورد تایید وزارت علوم می باشد-یا مجالت علمیو   ISIهای استاندارد مجالت فرمت

 شود برای رفرانس نویسی از نرم افزار  می هیتوصEndnote   از انعط اف   ،وهیای ن ش   . ش ود اس تفاده

 . انجام اصالحات برخوردار است یبرا یشتریب یریپذ

 نامه  پایان مشخصات روی جلد -94

  رشته های مختلف به شرح زیر می باشدنامه کارشناسی ارشد  پایانجلد: 

  زرشکی گالینگوررشته های پژوهش هنر، ارتباط تصویری ، تصویر سازی ، طراحی پارچه و لباس  

 رشته معماری گالینگور رنگ سورمه ای شاد 

  رشته های مدیریت شهری و طراحی شهری گالینگور رنگ سبز 

 رشته سینما گالینگور رنگ مشکی. 

  الزامی بوده و باید به شکل زرکوب چ اپ  ( 2پیوست )رساله یانامه  پایانرعایت مندرجات روی جلد

 .شوند

  الزام ی   پایان نام ه عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و سال دفاع از

 .است
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 رسالهیا  نامه پایانتکثیر  -95

 .گردد می لیتحو موسسهرساله جهت تسویه حساب به کتابخانه  یا نامه پایانیک جلد  .أ 

 .دشو یم لیتحو نامه پایانراهنما و مشاور یک جلد  هر یک از اساتید به .ب 

a. بایست تعداد بیشتری پایان نامه تهیه و تکثیر نماید میدانشجو  ،گروه نیازصورت  رد. 

 رسالهیا  نامه پایاننسخه الکترونیکی  -96

 بایستی دارای شرایط  لوح فشرده میشود و اطالعات  دانشجو التین تعریف بنام خودها  نام فایل

 :ذیل باشد

1. word   وpdf شامل صفحه بسم اهلل، صفحه عنوان، اسکن برگه گواهی ) نامه کل صفحات پایان

چکیده التین و صفحه عنوان ..... ، (امضاء شده )، اسکن فرم تعهد اصالت اثر(امضاء شده)نامه دفاع پایان

 (التین باشد

2. pdf  15شامل صفحه بسم اهلل، صفحه عنوان، اسکن برگه گواهی دفاع  :نامه  پایانه اول صفح

 ...و ( امضاء شده )اسکن فرم تعهد اصالت اثرنامه و  پایان

 شرایط پذیرش مقاله -97

تحصیالت  واحدپس از انجام دفاع دانشجویان می بایست مقاالت مستخرج از پایان نامه خود را به  -1

مقاالت در شورای پژوهشی دانشکده مطرح شده و نمره آن تخصیص داده می  ،تحویل دهند تکمیلی

مندرج در )در صورت عدم تمایل به تحویل مقاله دانشجو به تکمیل و تحویل فرم انصراف مقاله .شود

 .اقدام نماید( سایت دانشگاه

دانشجویان و  از تاریخ دفاع پایان نامه می باشدماه  3حداکثر دانشجویان کلیه برای : مهلت ارائه مقاالت -2

در صورت عدم ارائه مقاله در مهلت مقرر، . توانند زمان ارائه مقاله را افزایش داده یا تمدید نمایند نمی

 .نمره پایان نامه بدون نمره مقاله و بدون هیچگونه حق اعتراض به آموزش اعالم خواهد گردید

زمانی نمره تعلق می گیرد که مورد پذیرش نهایی برای چاپ قرار نشریات پذیرش  زمورد ابه مقاالت  -3

 واحد تحصیالت تکمیلینامه رسمی آن با تایید استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه به گیرند و 

 .تحویل گردد
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همایش زمانی نمره تعلق می گیرد که  ی، همایش های داخلی و بین المللپذیرش  زمورد ابه مقاالت  -4

نامه رسمی آن با تایید و  مورد نظر برگزار شده و گواهینامه برگزاری به دست دانشجو رسیده باشد

 .تحویل گردد واحد تحصیالت تکمیلیاستاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه به 

مستخرج از پایان نامه باشد و آدرس دهی مقاله با "مقاله ارائه شده می باید توسط استاد محترم راهنما  -5

لیست نویسندگان و صفحه دارای عنوان و )در صفحه اول مقاله  "مقاله ارائه شده در ژورنال مشابه باشد

مدارکی که . نیز اخذ گرددتایید گردد و سپس تایید مدیر محترم گروه آموزشی ( آدرس دهی آنها

 .رینت می باشند نیز می باید به تایید استاد محترم راهنما رسانده شودبصورت پ

ییدشده و فرم فهرست مقاالت نیز می باید تکمیل وتوسط استاد محترم راهنما و مدیر محترم گروه تا -6

به دفتر  Excel(CD) و فرم تکمیل شده( هر مقاله یک فرم ارزیابی)به همراه فرمهای ارزیابی مقاله 

 .پژوهشی تحویل گردد

 :حوه نمره دهي به مقاالت كارشناسي ارشدن -2

 توضیحات حداکثر نمره برای هر مقاله نوع مقاله

مج الت   مقاالت پذیرش یا چاپ ش ده در 

ISI 

نمره به مقاله چ اپ ش ده در ژورن ال معتب ر در رش ته      حداکثر  نمره 2

 .تعلق می گیرد < IF 1با  مربوطه

ب ین   ه ای  نمره چ اپ مقال ه در کنف رانس   

 المللی

 حداکثر نمره به مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای ب ین الملل ی   نمره 25/3

بعد  ".تعلق می گیرد و پوستر داخلی بصورت شفاهیخارجی و 

 "از برگزاری همایش

داخل ی  مل ی  حداکثر نمره به مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای  نمره 5/3 همایش های ملینمره چاپ مقاله در 

بع د از برگ زاری    ".تعل ق م ی گی رد    و پوس تر  بصورت شفاهی

 "همایش

مج الت   مقاالت پذیرش ی ا چ اپ ش ده در   

 پژوهشی -علمی 

تعل ق م ی    ISC و پژوهش ی  –حداکثر نمره به مقاالت علم ی   نمره 155

دارك نمایانگر اعتبار مقاله می بایست توس ط دانش جو   م. گیرد

 .ارائه گردد

مج الت   قاالت پذیرش ی ا چ اپ ش ده در   م

 ترویجی -و علمی  تخصصی –علمی 

 ترویجی -و علمی  تخصصی –علمی حداکثر نمره به مقاالت  نمره 1

دارك نمایانگر اعتبار مقاله می بایست توسط م. تعلق می گیرد

 .دانشجو ارائه گردد
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  :تذكرات مهم

  mjl/com.thomsonreuters.scienceip://http بودن مقاالت می توان به سایت ISI برای کنترل

  .ها جستجو نمود و یا با عنوان مقاله در لیست ژورنال (ISSN) جعه نموده و با شمارهامر

 تارنمای دانشکده فنی در آدرس زیر قرار داردو ضرایش تاثیر آنها در  WOSISIلیست ژورنالهای

hƩp://engineering.srbiau.ac.ir/Files/engineer/ifi%20majalat2010.pdf 
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 (روی جلد با آرم و داخل جلد بدون آرم دانشگاه)  داخل جلد –صفحه عنوان ) 1پیوست 

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 غیردولتی کمال الملک -موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی
 ............. گروه

 

 نامه یا رساله عنوان پایان

 

 

 :راهنما استاد

 راهنما داتاس نام

 

 :استاد مشاور

 مشاور داتاسنام  

 

 نگارش

 نام کامل نویسنده

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد یا رساله نامه پایان

 شود نام رشته ذکر میرشته  در

 ماه، سال
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 (الهبسم ) 2پیوست 
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 (که بعد از ثبت نمره و امضاء اسکن شده و تصویر ان در پایان نامه درج شود  گواهی دفاع  ) 3پیوست 

 بسمه تعالی

 

 صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 موسسه آموزش عالی هنر و معماری کمال الملک نوشهر
 

ب ه ش ماره    .........................با عنایت به آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم 

با عن وان   الملک نوشهرآموزش عالی کمال  موسسهدر محل ......................1.در تاریخ .................. در رشته   ....................دانشجویی 

با حضور هیأت داوران تشکیل شد و بر اساس کیفیت پایان نامه، ارائه دفاعیه و نحوه پاسخ ب ه س واالت رای    ".......................................  "

 . نهایی به شرح ذیل اعالم میگردد

 پایان نامه با اصالحات مورد قبول می باشد    پایان نامه مورد قبول نمی باشد    مورد قبول می باشد پایان نامه

  

 : جمع نمره  : نمره مقاله  : نمره پایان نامه 

 : نمره پایانی به حروف                                     

 

 امضاء دانشگاه علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی شخصاتم ردیف

     استاد راهنما  9

     استاد مشاور 2

     9استاد داور  3

     9استاد داور  4

 

                   مدیر گروه                                    مدیر تحصیالت تکمیلی                          معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی      

 تاریخ و امضاء                                     تاریخ و امضاء                                             تاریخ و امضاء  
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  (فرم اصالت اثر) 4پیوست 

 باسمه تعالی

 

 تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

 

 

کده در  ......................... دانش آموختده مقلدع کارشناسدی ارشدد ناپیوسدته در رشدته       ...............................  اینجانب 

بدینوسیله . دفاع نموده ام.................................................................... از پایان نامه خود تحت عنوان ..................... تاریخ

 :متعهد می گردم

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای  .9

استفاده نموده ام، ملابق ضوابط و رویه ....( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و )علمی و پژوهشی دیگران 

 .موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه درج کرده ام

سایر دانشگاه ها یا در ( هم سلح، باالتر یا پائین تر)این پایان نامه قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی  .2

 .مؤسسات عالی ارائه نشده است

از ... چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و  .3

این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی کمال الملک نوشهر مجوزهای 

 .نمایممربوطه را اخذ 

چنانچه در هر مقلع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و مؤسسه مجاز است  .4

با اینجانب ملابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابلال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی 

 .نخواهم داشت

 

 

 
 

 گینوادانام و نام خ

 :دانشجو

 تاریخ و امضاء

 :استاد راهنما

 تاریخ و امضاء
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