
 »محتـواي پـایـان نامـه « 
  ) 1( طبق نمونه پیوست: جلد پایان نامه  .1

 صفحه عنوان  .2

 در صورت تمایل یک صفحه براي تشکر و قدردانی از کسانیکه شما را راهنمایی یا کمک کرده اند  .3

 یک کپی از صورتجلسه دفاعیه  .4

 ....) اهمیت موضوع ، بیان مسئله ، فرضیات ، روش تحقیق ، سابقه تحقیق و( کلیات : فصل اول  .5

 ادبیات موضوع : فصل دوم  .6

 روش تحقیق : فصل سوم  .7

 آزمون وارزیابی فرضیات : فصل چهارم  .8

 نتیجه گیري و پیشنهادات : فصل پنجم  .9

 
 : نحوه نگارش منابع و مأخذ 

در .  انتهاي آن نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز قید می شوددر ... اده از هرمنبع اعم از کتاب ، مقاله ودر متن اصلی با توجه به استف
 .  ساس مأخذ مورد نظر قید خواهد گردیدپایان هر فصل منابع مورد استفاده برا

 : نحوه نگارش منابع در پایان هر فصل به شرح زیر است 
 

 : منابع فارسی  –الف 
 ) مثال : ( تألیف توسط یک نویسنده  -1 

 ... ص ،؛ دانشگاه عالمه طباطبائی ، تهران ،  »  توسعه تکنولوژي« ؛ )1372(تقوي ، محمد 
 ) مثال : (تألیف توسط بیش از یک نویسنده  -2 

 .. ..ص ،؛ انتشارات آباده ، تهران ،»  بازاراقتصاد ایران«؛ )1383( محمدي ، علی و ابراهیمی ، محمود 
 ) مثال : ( مقاله توسط یک نویسنده  -3 

، تهران ،  فصلنامه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی؛ » واقعیت ها و چالشها : وضعیت آموزش عالی در ایران «؛ )1377(توکل ، محمد 
  1-26،  ، ص  4وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، سال ششم ، شماره 

 ) مثال : ( مقاله توسط بیش از یک نویسنده  -4 
تهران ، تهران ، دانشگاه تهران ، سال دوم ،  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه؛ » بازار کار ایران « ؛ )1383( جوادي ، رحیم و احمدي ، رضا 

 ....، ، ص  5شماره 
 ) مثال : ( ترجمه کتاب  -5 

 ...عبدالحسین آذرنگ ، نشر دریا ، تهران ،  ، ص : ؛ ترجمه »  بحث و نظر درباره تکنولوژيچند « ؛ )1369(بونفیلینو لی ، آلبرتو 
 ) مثال : ( ترجمه مقاله  -6 

، مرکز پژوهشهاي آموزش عالی و اشتغال دانشگاه کاسل )1378(؛ اولریک تیچلر » نیازمندیهاي جهان کار ، آموزش عالی و اشتغال « 
دفتر مطالعات و برنامه ریزي فرهنگی و اجتماعی ، وزارت فرهنگ و نشر دانشگاه ، تحوالت و چشم انداز ها ،  اکرم خمسه ،: آلمان ، ترجمه 

  26-28، اسفند  ، ص آموزش عالی 
 

 : منابع خارجی  –ب 
 ) مثال : ( تالیف توسط یک نویسنده  -1 

Dylan Jones ,E ۱۹۷۷,( ) .,"Technology ,Inovation and Enterprise" , Mac millan press Ltd . Great-
۱۲۳Britain.pp. -۲۴۱  

 ) مثال : ( تألیف بیش از یک نویسنده  -2 
Michaeel,M.&Waters,E ۱۹۹۹,(  ).,"Strategy in crisis" Mac millan press Ltd . Great-Britain, ۲۶۱,pp. -۲۷۰ 

 ) مثال : ( مقاله التین  -3 
"Economic  incentives and the Demand for Higher Education";Fredrikson,peter, ۱۹۹۷( ), The 
Scandinavian Journal of Economics,oxford , ۹۹ ۱۲۹,۱۴;Vol ,ISS.I: pg.  

 
 .است ) 3(به پیوست APAنحوه نگارش کامل منابع و مأخذ به شکل دیگر با استاندارد : توجه 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  »مراحل گذراندن پایان نامه«
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : توضیحات 
 د بود ناستاد راهنما ، استاد مشاور ، استاد داور خواه ،اعضاي هیأت ژوري 

 ون حق رأي شرکت می جلسه دفاع بد مدیر گروه و نماینده آموزش در
 .نمایند 

  صحافی نهایی رساله ، پس از جلسه دفاعیه و شامل یک برگ صورتجلسه
 .دفاعیه خواهد بود 

  ده خواهد بود ده ، سبز یا قهوه اي با آرم دانشکجلد رساله صحافی شرنگ. 

 2(بر اساس فرم پیوست ... شیوه نگارش ، قلم ، حروفچینی و ( 

اعالم موضوع و 
استاد راهنما به 

 گروه

1 

 توسط دانشجو 

ارائه پروپوزال 
آماده شده به 

 گروه

4 

 توسط دانشجو 

 
بررسی و موافقت اولیه 

استاد با موضوع و 
 راهنما

 توسط گروه

2 
 

تهیه پروپزال تحت 
 نظر استاد راهنما

 توسط دانشجو 

3 
 

بررسی و ارسال 
 پروپوزال به آموزش

 توسط گروه

5 

 
تعیین استاد 

 داور

 توسط مدیر گروه 

12 
هماهنگی تاریخ 
دفاعیه و اعالم به 

 گروهآموزش و 

13 

 توسط دانشجو 

تشکیل جلسه 
 دفاعیه

14 

 توسط آموزش 

 

 دفاع از رساله 

 توسط دانشجو 

15 

اعالم آماده دفاع 
 بودن رساله به گروه

11 

 استاد راهنما

نسخه از  5تهیه 
رساله نهایی و 
تحویل آن به 

 آموزش

17 

 توسط دانشجو 

 
اعالم فراغت از تحصیل و 

ارسال رساله به اساتید راهنما 
، مشاور ، گروه ، کتابخانه و 

 آموزش

 توسط آموزش 

18 

اعالم نظر هیأت 
ژوري و نمره به 

 آموزش

16 

 

تشکیل جلسه 
شوراي تحصیالت 

 تکمیلی

6 

  توسط آموزش 

 

بررسی 
 پروپوزال

 توسط شورا

7 
ابالغ رسمی 

ه استاد موضوع ب
 و  راهنما ، مشاور
 مدیر گروه

9 

 توسط آموزش 

 
تهیه رساله زیر 
 نظر استاد راهنما

 توسط دانشجو 

10 

اعالم موافقت با 
 پروپوزال به آموزش

8 

 توسط شورا 
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جلد پایان نامه : ) 1(پیوست   

 
 

 ه ارشاد دماوند دانشکد: نام دانشکده 
 
 

.......) گرایش ............ ( پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت   
 

 
: ...............................موضوع   

 
 

:استاد راهنما   
 

...........................جناب آقاي دکتر   
 
 

: استاد مشاور  
 
..........................جناب آقاي   

 
 

: محقق   
................................................ 

 
 
 
  1389خرداد 
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نحوه نگارش : ) 2(پیوست   

 
، اقدام و به نکته هاي زیر توجه  wordبراي حروفچینی پایان نامه با استفاده از نرم افزار 

 : کنید 
 

  از گذاشتن چارچوب و سایر تزیینات به دور متن خودداري شود؛ 

  سانتی متر باشد ؛  5/1فاصله خطوط 

  حاشیه راست ، چپ ، باال و . محدوده خطوط تمام صفحات باید یکسان رعایت شود

 سانتی متر باشد ؛  5/2،  3،  5/2،  5/3پایین به ترتیب برابر با 

 باشد؛  اخت و با فونت نازنین یا لوتوس یکنو نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن 

  اندازه ها مطابق جدول زیر : 

 
 اندازه نوع قلم نوع متن

 تیره  18 نازنین یا     لوتوس عنوانها و نام فصلها
 تیره  16 نازنین یا     لوتوس )عنوان تک شماره اي ( بخشها 

 تیره  15 نازنین یا     لوتوس )عنوان دو شماره اي ( زیر بخشها 
 تیره  14 نازنین یا     لوتوس عنوان سه شماره اي و بیشتر

 14 نازنین یا     لوتوس متن اصلی
 11 نازنین یا     لوتوس پانویس

 14 نازنین یا     لوتوس فهرست مراجع
 14 نازنین یا     لوتوس چکیده

 تیره  15 نازنین یا     لوتوس شماره جدولها و شکلها
 14 نازنین یا     لوتوس جدولها و شکلهاتوضیح 
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