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  دانشجویان ارجمند:

هر چه  به منظورمطالبی را  ي تحصیلی خود را دارید، نامه قصد تدوین و نوشتن پایاناینک که به یاري خداوند بزرگ، 

  گردد.  ي شما متذکر می نامه تر و زیباتر  شدن پایان کامل

 به منظورهاي تحصیالت تکمیلی،  ترین و آخرین فعالیتی است که دانشجویان دوره ، اصلی  نامه نگارش پایان

تواند  سندي است که میه باشد، شکیبایی و دقت فراهم آمدصورتی که با  آن در يدهند و نتیجه آموختگی انجام می دانش

  بست.  کاردر نگارش آن باید نهایت دقت را به ،از این رو .گران دیگر قرار گیرد مرجع پژوهش

 يهاتوجهی به هر کدام از جنبه توجه داشت. بی ، صورت و معنیزمان به دو جنبههم یستیبانامه،  در نگارش پایان

ع سازد. یها را ضاارزش آنرنگ جلوه دهد و یا نویسنده را کم یستاوردهاي پژوهشتواند دیم ،یهر اثر علم یا باطنی يظاهر

 ی، برخییدانشجو يهانامهانیپا یدهو سامان يسازهمسان يده است تا در راستایش گردن راهنما تالیل، در این دلیبه هم

  رد. ید قرار گیکها، گوشزد و مورد تأن نگارش آنیین نکات و اصول آیتراز مهم

ي  امعهدانشگاه، به جاین  يهایی زیبنده نامه شده در این راهنما، پایانت نکات طرحیرعاست که با ا امید

  پژوه کشورمان پیشکش شود. دانش

  

  

  اداره تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان                           
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  )BNazanin Bold 12( مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان
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  ارشد  کارشناسی درجه دریافت براي تحصیلی نامه پایان
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  هايحقوق مادي مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوري یتمام

  نامه، متعلق به از پژوهش موضوع این پایان حاصل

 است. مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان
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  مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان

 تعهدنامه

دانشجویی ....................... دانشجوي مقطع کارشناسی ارشـد رشـته ............ مؤسسـه آمـوزش      ........................ به شماره اینجانب

.. عــــالی رســــالت کرمــــان نویســــنده پایــــان نامــــه بــــا عنــــوان ................................................................................       

نامـه نتیجـه   کـنم کـه ایـن پایـان    تأییـد مـی  ........................................................................... تحت راهنمایی ................................... ..

شانی دقیـق و  پژوهش اینجانب می باشد و در عین حال که موضوع آن تکراري نیست، در صورت استفاده از منابع دیگران، ن

  کنم:مشخصات کامل آن درج شده است. همچنین موارد زیر را نیز تعهد می

هـا و  هاي علمی اعـم از همـایش  خود در مجامع و رسانه نامهها یا دستاوردهاي پایانبراي انتشار تمام یا قسمتی از داده - 1

ت مکتوب یا غیرمکتوب، با کسب مجوز از مؤسسه مجالت داخلی و خارجی به صورت مقاله، کتاب، ثبت اختراع و .... به صور

  آموزش عالی رسالت کرمان و استاد(ان) راهنما اقدام نمایم. 

نامـه، بـدون مجـوز    هـاي مسـتخرج از پایـان   نامه در جمـع نویسـندگان مقالـه   از درج  اسامی افراد خارج از کمیته پایان - 2

 ایان نامه را در جمع نویسندگان مقاله درج نمایم.استاد(ان) راهنما اجتناب نمایم و اسامی افراد کمیته پ

هاي دیگر (مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمـان) در  ) نویسندگان سازمانaffiliationاز درج نشانی یا وابستگی کاري ( - 3

  1نامه بدون تأیید استاد(دان) راهنما اجتناب نمایمهاي مستخرج از پایانمقاله

  ربوط  به استفاده از موجودات زنده یا بافتهاي آنها را براي انجام پایان نامه رعایت نمایم.کلیه ضوابط و اصول اخالقی م - 4

در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرك تحصیلی صادر شده توسط مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمـان  از درجـه    - 5

  گونه ادعایی نخواهم داشت.اعتبار ساقط و اینجانب هیچ

عنوي این اثر (مقاالت مستخرج، برنامه هاي رایانه اي، نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده) مطابق بـا  کلیه حقوق مادي و م 

مالکیت فکري، متعلق به مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان  است و  بـدون اخـذ اجـازه کتبـی از مؤسسـه قابـل        نامهآیین

این پایان نامه بـدون ذکـر مرجـع مجـاز نمـی باشـد.        واگذاري به شخص ثالث نیست. همچنین استفاده از اطالعات و نتایج

چنانچه مبادرت به عملی خالف این تعهدنامه محرز گردد، مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان در هر زمـان و بـه هـر نحـو     

  مقتضی حق هرگونه اقدام قانونی را در استیفاي حقوق خود دارد. 

    ......نام و نام خانوادگی دانشجو .......................

  امضا و تاریخ:
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  ٦ي  پیوست شماره



  نامه تنظیم مطالب پایان یچگونگ

  : سفیدنخست برگـ 1

  الرحمن الرحیم (در وسط صفحه) للّه: بسم ابرگ دومـ 2

   1ي  : مطابق پیوست شمارهبرگ سوم -3

داور و  ،مشاور ،امضاي استادان راهنمانامه به همراه انیپا ينامه: تصویببرگ چهارم -4

  2ي  شماره پیوست با مطابق ،ي تحصیالت تکمیلینماینده

  3ي  پیوست شماره: پشت برگ چهارم -5

  4پیوست شماره ي: برگ پنجم  - 6

  گزاري (اختیاري)سپاسپشت برگ پنجم :  -7

  تقدیم اثر (اختیاري) ششم :برگ  -8

  چکیده -9

-پژوهش يبرا يشنهادیپ يهاو راهکاردست آمده نتایج بهپژوهش، ، روش چکیده شامل هدف

 منابع بدون ذکرک پاراگراف، یو صفحه  در یککلمه و  200حداقل باشد و باید می یآت يها

   باشد. و شکل

پیوست با مطابق ه شوند (ارایها  ها و جدول فهرست مطالب، شکلد یباترتیب فهرست: به -10

  ).5ي  شماره

-ز پس از فهرست جدولیوست نیزم است که فهرست پالوست، ی: در صورت استفاده از پنکته

  جداگانه نوشته شود.ک صفحه یدر  ها

ها  تصویرها، نمودارها و منحنی ها باشد. بخشزیرها و  ها، بخش فهرست مطالب باید شامل فصل

  شوند. ه مییبا لفظ شکل ارا

پرداخته  ها و اهداف پژوهش، فرضیهنامه : در این قسمت به معرفی پایان(فصل اول) مقدمه -11

  ).صفحه 5حداکثر در شود. ( می

ها (فصل سوم)، پژوهش (فصل دوم)، مواد و روش ينهیشیپشامل:  نامه پایان متن اصلی -12

  باشد.یشنهادها (فصل پنجم) میو پ یکل يریگجهیج و بحث (فصل چهارم) و نتینتا

  ها: (در صورت وجود) پیوست -13

  می باشد.APA فرمت مطابق  ،ي نوشتن منابع وهیش: مورد استفادهمنابع  -14

(از سمت  به صورت برعکسي فارسی باشد و الً منطبق با چکیدهکام :یسي انگلی چکیده -15

  شود. یصحاف چپ)

  شود) یصورت برعکس صحاف(به 6ي  ي ماقبل آخر: مطابق پیوست شماره صفحه - 16

  ي سفید : صفحهآخر برگ -17
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  : نکات مهم

 نگردد.  استفاده  و تذهیب  کادر تزئینی  از هیچگونه  نامه پایان  صفحات  و تایپ  در تدوین -

استفاده شود تا تمام فصول پشت سر هم  break section ها ازبراي جداسازي فصل -

 د. ندر یک فایل موجود باش

در  pdfصورت نامه را بهپایانمتن  ،آراییحروفچینی و صفحه يتمام مرحلهاپس از  -

 آورید.

  صورت ایتالیک تایپ شوند.ها بهفرمول -

  باشد:مؤسسه آموزش عالی  رسالت کرمان به این صورت می تنها آدرس مورد قبول براي -

Resalat Kerman Institute of Higher Education, Kerman, Iran.   

نام و آدرس واحدهاي دانشگاه در تولیـدات علمـی محققـان دانشـگاه بـه تشـخیص بخـش و        

  دانشکده به شرح زیر می باشد:

Department of management of Resalat Kerman Institute of Higher 

Education, Kerman, Iran.   

آدرس صحیح جهت درج در مقاالت و سایر تولیدات علمـی فارسـی: مؤسسـه آمـوزش عـالی      

  رسالت کرمان ، کرمان، ایران.

  

 

  مشخصات سر صفحه:

صفحه در  يشماره و راست ي سمتعنوان فصل در حاشیه ،صفحات فردباالي ست در ا الزم

 و چپ ي سمتدر حاشیهنامه عنوان پایان ،و در صفحات زوج تایپ شود چپ ي سمتحاشیه

  . )(مطابق شکل زیر درج شودراست  ي سمتدر حاشیه ي صفحهشماره

  

  

اول  يصفحهدر و  شوددوم فصل اول شروع می ياز صفحه )Header( صفحهسر الف:

در  break sectionاول هر فصل باید . شود، قسمت سرصفحه حذف میهر فصل

 و براي تکرار نشدنتا سر فصل حذف شود استفاده شود  Page layoutبخش 

استفاده  Designدر بخش  Link to previousهاي قبلی باید ها در فصلسرفصل

  شود.
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   .شود نوشته BNazanin 12 Bold  با قلم صفحه يصفحه و شمارهسرمتن ب: 

  صفحه ندارند. سر ،: صفحات سفیدج

  د.نسرصفحه ندار ،نامهو واژه هانمایه پیوست، ل،فص اول ي: صفحهد

 

 

  نگارش ي نحوه  

  

افزار به باال یا نرمMicrosoft Word 2003  ،نامه پایان نگارشافزار مورد استفاده براي نرم 

در صورت  باشد.مربوطه می دانشکدهتحصیالت تکمیلی  يیید کمیتهمناسب دیگر به تأ

  ه به نکات زیر ضروري است:  توج ،Wordبرنامه  استفاده از

در اولین خط با قلم  "چکیده"و کلمه  BNazanin 12با قلم  یفارس يـ متن چکیدهالف 

BNazanin 12 Bold در اول سطر درج شود.   

در اولین  Abstractو کلمه  Times New Roman 11انگلیسی با قلم  يچکیده متن -ج

  سطر درج شود. در اول  Time New Roman 11 Boldخط با قلم 

  Boldدر اولین خط با قلم " مقدمه "و کلمه  BNazanin 12با قلم  مقدمه متن - د

BNazanin 14 .در اول سطر درج شود  

و با  BNazanin 12با قلم  قطع وزیري طرف کاغذ  دونامه باید روي  متن اصلی پایان - ه

  نوشته شود.  )Single(کسان به صورت یفاصله خطوط 

 Timesبا قلم  )منابع انگلیسی ،از جمله(لغات یا حروف انگلیسی  ،نامهلی پایاناص متندر  - و

New Roman 11 .نوشته شود 

  نوشته شود. BNazanin Bold 14 ها با قلمعناوین فصل -ز

  

سانتیمتر  3از باال و پایین و سانتیمتر فاصله  3( ي زیر هاي صفحات مطابق نمونه حاشیه  -

ها از حاشیه از (توجه: براي تنظیم این فاصله رعایت گرددچپ  سانتیمتر از 2و  راستاز 

را با واحد سانتیمتر وارد کنید.  شده و اعداد Page setupوارد  Page layoutطریق 

را  mirror margin کلمه Multiple pagesدر قسمت  در ضمن در همان صفحه

سانتیمتر و از  2نی در صفحات زوج و فرد فاصله متن از حاشیه بیروانتخاب کنید تا 

  .سانتیمتر شود 3حاشیه درونی 
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، عطف آن م گرددیتنظ 1وست شماره یا پیمطابق روي جلد  نامه: ي صحافی پایان نحوه 

 جهت مشاهده پایان نامه درقفسه )( .شود می نوشتهي زیر  مانند نمونه

  

 

 

 

  

  

  

  

  باید باشد. B5 ،ابعاد پایان نامه بعد از صحافی

 

 بااليدر و  یفارس يصفحات با حروف الفبا یتمام، شروع فصل اولفهرست تا  ي از صفحه -ز

  شود. گذاري  متر از باالي کاغذ شمارهسانتی 3,5ي خارجی صفحه و به فاصله يصفحه، گوشه

 يباالدر  ، و ...3، 2، 1با اعداد صفحات یمنابع، تمام يفصل اول تا انتها ين صفحهیاز اول -ح

  شود. گذاري  کاغذ شماره يباالاز متر یسانت 3,5 يبه فاصله و صفحه یخارج يگوشه ،صفحه

 یمتر تورفتگیسانت 5/0 یستینامه، باانیموجود در متن پا يهاپاراگراف یسطر اول تمام -ط

 یتورفتگ يدارا یستیها نبار بخشیا زیها د که عنوان بخشیداشته باشند. توجه داشته باش

  باشند.

شود که عدد  مشخص می - 2-4- 6یا  -4- 6 هر فصل با اعدادي نظیر هاي مختلف قسمت -ي

هاي مختلف  است. بخشر بخش یزي  شماره 2ي بخش و عدد  شماره 4عددي فصل،  شماره 6

و  Bold  12 BNazaninبا قلم  اول يها ربخشیزو  Bold 13 BNazanin ها با قلم فصل

  تایپ شود. Bold 11 BNazaninبا دوم  يهاربخشیز

 

      )کلمھ اول٥حداکثر ( نامھ عنوان پایان

 ماه و سالنام و نام خانوادگي       
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اري شوند. مثالً براي ذگد به ترتیب ظهور در هر فصل شمارهها بای ها و جدول مامی شکلت - ك

، 1-3، جدول 3هاي فصل و ... براي جدول 2-2، جدول 1-2ل ، جدو2هاي فصل  جدول

 ،ها ها در زیر آن و عنوان شکلو وسط صفحه ها  ها در باالي آن عنوان جدول .و ... 2-3جدول 

قلم با  اعداد و متن داخل جدول .نوشته شود Bold 10 zaninBNa قلم با  وسط صفحه

 10BNazanin   اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در  .نوشته شود

  ورده شود.آداخل پرانتز زیر شکل 

شوند، باید طوري قرار گیرند که متن  کاغذ تنظیم می طولیهایی که در راستاي  جدول -ل

حذف  دیباخطوط عمودي  هاولجد یتمامدر(نامه واقع شود  پایان يلبهسمت باالي آنها در 

 ترین فاصله به محل ذکر شده، آورده شوند ها داخل متن و در نزدیک ها و جدولشکل .)شود

- کاغذ تنظیم میطولی هایی که در راستاي  چنین شکلهم .ها حذف شود)ي شکل(حاشیه

  نامه قرار گیرد.  ي پایان ها در سمت لبه پایین آن شوند، باید طوري قرار گیرند که متن

- طور جداگانه و به ترتیبی که ظاهر میدر هر فصل به (در صورت نیاز به ارجاع)ها  فرمول -م

  و ...). 1-3، 4-2، 3- 2(مانند  گرددیمگذاري  شماره )ها ها و شکل مانند جدول(شوند 

مول مربوطه در سمت چپ صفحه در ها در سمت راست صفحه و فرفرمول ينکته: شماره

 .دریگیقرار م صورت ایتالیکبه همان سطر

رود به صورت بار به کار میمعادل انگلیسی لغات یا اصطالحات فارسی که براي اولین -ن

ي مربوط درج  در صفحه 01New Roman  sTimeقلم با بار)  زیرنویس (فقط براي یک

شود).  يخوددارهاي با الفباي انگلیسی بکار بردن واژه از ، نامه در متن پایانشود  یسعشود. (

ي باالي آخرین کلمه در متن  و ... در گوشه 2، 1ي  ها در هر صفحه با گذاردن شماره زیرنویس

  س آورده شود. یر نویر در زید به شکل زیس بایر نویز شوند. مشخص می

١ Water use efficiency   

اشاره شود. چنانچه  ،دنگیرعی که مورد استفاده قرار میمناب یتمامالزم است در متن به  -ث

-در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بالفاصله پس از ذکر نام نویسنده و یا در خاتمه

نگارش منابع پیوست شده  ينامه يباز شود و مرجع ذکر گردد. شیوه پرانتزي ،ي جمله

  است.

  

  نامهانیپا ینحوه صحاف

   مطابق با فرمت تایید شده موسسه می باشد.ارشد یکارشناسهاي نامهانرنگ جلد پای - الف

  باشد.یم 1وست شماره یمانند پنامه انیجلد پا يرو -ج



 

 

 

١٤ 

تحصیالت  نمایندهیت سازي به رؤل از صحافی و پس از تایپ و آمادهنامه قباصل پایان - د

مطابقت با ضوابط مصوب،  یا معاون آموزشی دانشکده رسانیده شود و پس از دانشگاه تکمیلی

  تأییدیه صادر گردد.

به  خود را يشدهنامه صحافی پایان ي نسخه سهد یبا ارشد کارشناسیآموختگان دانش - ه

متن کامل  يلوح فشرده يهیارا ،آن تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل دهند. عالوه بر

نگلیسی و فارسی) الزامی است ها و چکیده به زبان اشکل ،هاجدول ،ها نامه (شامل عکس پایان

با قاب  مذکور يلوح فشردهد. نه گردیارا  pdfو  )word( قالب اصلیدو در که بایستی 

  . گردد تهیه 7و مطابق با پیوست شماره  محافظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  



 

 

 

١٥ 

  نامه دفاع از پایان

 
 روه تحویل دهد.ي خود را به گماه پیش از تاریخ دفاع، پایان نامهدانشجو موظف است یک .1

نامه ارسال به داوران به دانشکده ارسال کند. بدیهی است دفاع از پایان به منظورنامه را دو هفته پیش از دفاع  مدیر گروه باید پایان .2

 پس از پاسخ داوران به دانشکده، امکان پذیر خواهد بود.

هیأت داوران، ناظر  ياعضا یتمامی شده است) با حضور نامه (که حداقل یک هفته قبل به صورت رسمی آگه ي دفاع از پایان جلسه .3

 گردد.  و با شرکت اعضاي هیأت علمی و دانشجویان عالقمند در  ساعت مقرر برگزار می تحصیالت تکمیلی (مسئول اداره جلسه)

یلی دانشگاه فقط استاد در موارد استثناء با ارائه دالیل قابل قبول و تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی گروه و مدیریت تحصیالت تکم .4

 تواند حضور نداشته باشد.  مشاور می

 نامه در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.  نامه همراه با لیست بروندادهاي پایان اي از پایان چکیده .5

 ازد.پرد وي می ي  نامه در ابتداي جلسه استاد راهنما به طور مختصر به معرفی دانشجو و کار پژوهشی و بروندادهاي پایان .6

 دهد.  هاي خود را شرح می ها و یافته دقیقه پس از معرفی موضوع مورد پژوهش خود، فعالیت 45دانشجو حداکثر به مدت  .7

 دهد.  ها پاسخ می شود و دانشجو به آن پس از آن سؤاالت عام توسط حاضران و داوران در جلسه مطرح می .8

گویی سؤاالت اختصاصی اعضـاي هیـأت    نمایند و دانشجو به پاسخ ك میدر مرحله بعد حاضران به غیر از هیأت داوران جلسه را تر .9

 توضیحاتی اضافه کند. دتوان پردازد در صورت  صالحدید، استاد راهنما می داوران می

 .نماید ي دفاع را ترك می هاي مطرح شده از سوي داوران، جلسه دانشجو پس از پاسخگویی به تمام سؤال .10

 گردد.  مشخص و اعالم می   نامه ي پایان گیري توسط استاد ناظر نمره و معدل پس از اخذ نمرات هیأت داوران .11

  گیرد.  نامه در اختیار دانشجو قرار می ن اصالح پایا به منظورنظرهاي اصالحی اعضاي هیأت داوران  .12

  د. گردیمتأیید انجام اصالحات مورد نظر داوران به عهده استاد راهنماست که کتباً به مدیر گروه اعالم  .13

و مقاله خود را به تحصیالت تکمیلـی  CD نامه و یک عدد  به دانشجو تذکر داده شود که حداکثر تا یک ماه پس از دفاع باید پایان .14

  ارائه نماید. 

ناظر تحصیالت تکمیلی مراتب را با ذکر دلیل به  ،ي دفاع برگزار نگردد یا مورد قبول هیأت داوران واقع نشود در صورتی که جلسه .15

 ت تکمیلی دانشگاه اعالم نماید. تحصیال

  


