
 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آموزش عالی فردوسموسسه

 «ی کارشناسی ارشدنامهی نگارش پایاننامهشیوه» «واحد تحصیالت تکمیلی»
 

 نامه: ساختار و مشخصات ظاهری پایان1جدول شماره 

 توضیحات صفحات اصلی

 نامهجلد پایان
 اریخ. تنامه، نام استادراهنما، نام استادمشاور، نام نویسنده، نشگاه، گروه مربوطه، عنوان پایانلوگوی دانشگاه، نام دا شامل

    .ایقهوهگالینگور. ارشد هنر به رنگ زرشکی. ارشد مدیریت به رنگ  عنوان، نگارنده، سال تدوین. عطف:

 پس از دفاع سفید )الف(

 پس از دفاع بسم اهلل الرحمان رحیم )ب(

 مشابه جلد ی عنوان )پ(صفحه

 پس از دفاع دفاع )ت(کپی صورت جلسه 

 پس از دفاع فرم حقوق مالکیت فکری )ث(

 - )ج( تقدیر و تشکر

 - )چ( تقدیم اثر

 چکیده فارسی )صفحه یک(
باشاااد که میو نتایج  پژوهشمورد تحقیق، روش  یلهشاااامل اصااال مسااا . کلیدواژه 7تا  5 کلمه، به همراه 033حداکثر 

 شفاف و روشن بیان شود. از توضیحات غیر ضروری خودداری شود.  بایست به شکل صریح،می

 فهرست مطالب
ابتدای  (Tab) واحد فرورفتگیِو با دو  10 ی قلمبا اندازه ها، نام بخش16 ی قلمباا انادازه هااهاا و فهرساااتناام فصااال

 . پاراگراف درج شودابتدای  واحد فرورفتگیِچهار با و  13 ی قلمبا اندازه هازیربخش نام، پاراگراف

 سپس عنوان تصویر و منبع آن ذکر شود. .(1-0نوشته شود: )تصویر  0به عنوان نمونه برای تصویر یک از فصل  فهرست تصاویر و اشکال

 سپس عنوان جدول ذکر شود. .(1-0 جدولنوشته شود: ) 0یک از فصل  جدولبه عنوان نمونه برای  فهرست جداول

 سپس عنوان نمودار ذکر شود. .(1-0 نمودارنوشته شود: ) 0یک از فصل  نموداربه عنوان نمونه برای  فهرست نمودارها

 فصل اول: 

 مبانی پژوهش و ادبیات نظری

 

 

ی گروه بندی ویژهفصل

 مدیریت:

 تحقیق کلیات اول:  فصل

 : ادبیات تحقیقدوم فصل

 : روش تحقیقسوم فصل

: تجزیه و تحلیل چهارم فصل

 هاداده

گیری و : نتیجهامپنج فصل

 پیشنهادات

 1::و طرح از مباحث کلی نمایی  . مقددم

 بحث اجمالی. 

 7 : شااامل تمام تحقیقات چاپ شااده در منابع م تبر )به فارساای یا  . پیشددین: قیقی

انگلیسی( در موضوع پایان نامه است نه در عنوان. عنوان کتاب یا مقاله، روش تحقیق و 

 های مورد نظر ذکر شود. نتایج پژوهش

  شود. ق ذکری تحقیپیشینه، حیطه تمام چندای است بایستی در رشتهحقیق میانتاگر 

 2::لی، شامل طرح بحث تفصی . بیان مسئل

هااای علمی بحااث، روشااان نمودن زمینااه

ی رو و محدودهساااازیِ دقیق قلمشااافااف

 ای.رشتهپژوهش در موضوعات بین

 8: یح ای که اساتفاده شاده، توضدالیل انتخاب روش یا نظریه . مبانی نظری قیقی

بایسات واضاح، منسجم و مستدل توضیح داده چارچوب و مبانی نظری میداده شاود. 

ده شااناخته شاا و مدون ینظریه یک تواندمی هم نظری مبانیشااود تا قابل دفاع باشااد. 

 .باشد تحقیق یزمینه در نظران صاحب نظرات از مجموعی تواندمی هم وباشد 

 3:شاامل هدف اصلی  . اهداف پژوهش

-و اهااداف فرعی، خااالی از هرگونااه پیش

 گذاری.داوری و ارزش

 9 ::هااای کمی و هااای تحقیقروش. روش قیقی  و ابزار گردآوری اطالعدا

 دن قسمت روش تحقیق خود را بیان کنکیفی مشخص است و محقق کافی است در ای

 .بنویسد روش انتخابی خود ی قوت و ض فبارهنکاتی چند در علت انتخاب و و 

 4 . اهمیت و ضرور: قیقی  11 صورت نیاز()در و قیلیل. جامع: آماری و روش نمون: گیری 

 5 .:های آماری،در تحقیق هدا:فرضددید 

 ها نیز طرح شوند.های مناسب آنفرضیه

 11 :های تخصصی یا مفاهیم کلیدیواژه ت ریف. قعاریف نظری و عملیاقی 

 6 . : باشد.  ها از قبل روشنای باشد که پاسخ آنشاامل ساوال اصالی و ساواالت فرعی. ساواالت نبایساتی به گونهسدوات: قیقی

 تحقیق مطرح شوند. یای واق ی در حیطه، و از مس لهباشند داوریسواالت تحقیق بایستی بدون پیش

 فصل دوم: 
ا هها یا مشاهدهداده  یا اطالعات میدانی به صورت مستند و موثق ارائه شود. های آماریگردآوری و توصایف مطالب نظری یا داده

 ها بر اساس ترتیبی منطقی و نظمی م نادار مرتب و ارائه شود.ها یا نظرسنجیها یا نمونهیا مصاحبه

 ها از جدول و نمودار بهره گرفته شود. داده ها. تا حد امکان برای تحلیلبندی مطالب یا دادهتحلیل، پردازش و طبقه فصل سوم:  

 فصل چهارم: 

 (و کار عملی)نتیجه گیری 

  .شود ذکر قولتر نقلکمبیان شود و ریزی شده نتایج تحقیق مند و برنامهبا زبانی روان و به صورتی روش

 شود.(بیان  کندی اجرای کار عملی، روند آفرینش آن، و توضیحاتی که به درک کار عملی کمک مینحوه)

 ده شود.منابع اینترنتی، و در انتها دیگر منابع ذکر شود. سپس فهرست تصاویر آوربه ترتیب منابع فارسی، منابع انگلیسی،  و فهرست تصاویر فهرست منابع

 ست.ا و دیگر نمودارها یا اشکالی که در پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته نظرسنجیفرم نامه، متن اصلی پرسششامل  هاپیوست



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آموزش عالی فردوسموسسه  

«واحد تحصیالت تکمیلی» «ی کارشناسی ارشدنامهی نگارش پایاننامهشیوه»   
 

نامه: اسلوب نگارش پایان2جدول شماره   

 توضیحات قواعد نگارش 
 .Times New Roman. برای متن انگلیسی: B Zarبرای متن فارسی:  نوع قلم 1

 .13 ورقی، جدول و نمودار:پازیرنویسِ تصاویر،  .16. عناوین: 10 :متن اصلی اندازه قلم 2

 Multiple .1.1 هافاصله سطر 0

 سطر. 27تا  22 سطرها در هر صفحهت داد  4

 متر.سانتی 0متر. پایین: سانتی 0متر. باال: سانتی 2متر. چپ: سانتی 0راست:  ی صفحهحاشیه 5

 وسط و پایین. ی صفحهمحل قرارگیری شماره 6

 نمودار، جدول و تصویرتنظیم  7
. به عنوان نمونه برای دیابادامه می انتهای فصلشود و تا می آغاز 1از تصویر  ،در هر فصلویر اتصگذاریِ شماره

  .(1-0نوشته شود: )تصویر  0تصویر یک از فصل 

 ارجاع روش و نویسیمنبع: 0 شماره جدول

 متن درون ارجاع متن پایان نویسیمنبع ارجاع نوع 

1 
 کتاب،

 نویسنده یک

: نشر محل تصحیح، یا و ترجمه. Bold  شکل به کتاب نام(. انتشار سال. )نویسنده نام نویسانده، خانوادگی نام -

 . شماره چاپ.انتشارات

 .روزنه:تهران. اشراقی اردشیرترجمه: . اسالمی معماری و هنر(. 1036. )رابرت برند، هیلن -
- Smart, Barry. (11..). Post-industrial Society. Los Angeles: SAGE. 

 (121: 1036 برند، هیلن)
(smart, 11..: 833) 

2 
 مقاله،

 نویسنده یک

 مجله شماره) سال یا دوره .Bold شکل به مجله نام. مقاله نام(. انتشار سال. )نویسنده نام نویسنده، خانوادگی نام

 . راست به چپ از بزرگ عدد به کوچک عدد از صفحات شماره .(نظر مورد سال در

 .00-24(. 2) سوم سال. زیبا هنرهای. م اصر هاینقاشی در نمادگرایی(. 1033. )محمد س یدی،

 (1033)س یدی، 

0 

 مقاله، و کتاب

 یا نویسنده دو

 تربیش

 از سااامیا تفکیک برای. شااود آورده نویسااندگان سااایر نام ترتیب همان به اول نویساانده خانوادگی نام از ب د 

 .  استفاده شود & از انگلیسی در و شود استفاده( و) از آخر نویسنده مورد در تنها و میرگول

 اپچشماره .ققنوس: تهران .پورپروانه مجیدترجمه: . هنر قاریخ مبانی(. 10۳2. )داینا نیوئل، و گرانت پوک،

: 10۳2پوک و نیوئل، )

105) 

4 

 کتاب از بخشی

 مجموعه شامل

 مقاالت

. Bold حالت در مقاالت مجموعه یا کتاب نام. مقاله عنوان(. انتشار سال. )نویسانده نام نویسانده، خانوادگی نام

 .صفحات شماره. انتشارات: انتشار محل. علمی ویراستار نام

 مقات: مجموع:. ماد دوران تا تاریخ از پیش دوران از ازبکی تپه هایسفال مطال ه(. 1033. )سا ید حساینی،

 به. معماری ب: وابسددت: قزئینا: و فرهنگی و قاریخی اشددیا  مرمت و حفاظت همایش هفتمین

 .253-223. فرهنگی میراث سازمان پژوهشگاه: تهران. دوست وطن عبدالرسول کوشش

 (203: 1033)حسینی، 

 اینترنتی منابع 5
 حالت در ظرن مورد صفحه اینترنتی آدرس. متن اصلی عنوان(. انتشارسال . )نویسنده نام نویسنده، خانوادگی نام

Italic، سایت به دسترسی دقیق تاریخ. 

)نام خانوادگی، آدرس 

 اصلی سایت(

 نامهپایان 6
. مقطع تحصیلی. محل: نام Boldنامه در حالت تدوین(. عنوان پایانگی نویسانده، نام نویسانده. )سال نام خانواد

 دانشگاه. نام و نام خانوادگی استاد راهنما.
 مشابه مورد یک

 مصاحبه 7
ساااازان جهان به انمااامام در مصااااحبه با تاریخ مصدداحب: با جوویو آندره اوقی(. 1062فاالچی، اوریانا. )

 .51-24بیدار نریمان. تهران: جاویدان. : مجید مصاحبه با پادشاه ایران. ترجمه
 (40: 1062)فاالچی، 

 --- مراج ه شود. APAی نگارش منابع علمی بینی نشده به شیوهدر موارد پیش --- 3
 باشد.ی دانشجو میبه عهده نامهشیوه*  مس ولیت رعایت کردن موارد                                                                                           تنظیام شده است. 10۳5ماه خردادناماه در تاریخ *  این شیوه


