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 .. عنوان فصل یک را اینجا وارد کنید1

 عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید. 1-1

صلی این       می آنچه در این راهنما ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 . های جداگانه آمده استنویسند، در ب شرانسه و ... میعربی، انگلیسی، ف

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن ها و رهفار چون  هایی همرا به زباننمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

  عنوان فرعی دوم را اینجا وارد کنید.. 1-2

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای ا، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     راهنم

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       راهنما میآنچه در این  ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان
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 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شیسی، فرانسه و ... میعربی، انگل

 

 تصویر در فصل یک ۀ. نمون1-1 تصویر

 نمونۀ جدول در فصل یک. 1-1جدول 

 هامالک ردیف
 ضریب آلفا

 فرعیتحلیل پرسشنامه  تحلیل پرسشنامه اصلی

 1628/2 1525/2 تمایل به استفاده 6

 1492/2 1315/2 مندیرضایت 2

 
 3261/2 1812/2 مفیدبودن 2-6

 1843/2 8619/2 کارآمدی 2-2

 



 را اینجا وارد کنید.. عنوان فصل دو 2

 . عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید.2-1

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار ن  چوهایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

ست؛    سی ا صیه  فار شجویانی که آن ولی تو چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای رسا را به زبان فارسی می  راهنما، دانشجویانی هستند که پا  

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آید، دربر گیرندآنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا ه چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. ند، در ب شنویسعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می
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 تر را اینجا وارد کنید.عنوان فرعی .2-1-1
 .ای از یک نمودار آورده شده استدر اینجا نمونه

 
 در فصل دونمودار نمونۀ . 1-2نمودار 
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 . فصل سه. عنوان فصل سه را اینجا وارد کنید.3

 را اینجا وارد کنید. نخستعنوان فرعی . 3-1

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار ن  چوهایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

ست؛    سی ا صیه  فار شجویانی که آن ولی تو چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

 





 .. فصل چهار: عنوان فصل چهار را اینجا وارد کنید4

  عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید.. 4-1

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار ن  چوهایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

ست؛    سی ا صیه  فار شجویانی که آن ولی تو چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای رسا را به زبان فارسی می  راهنما، دانشجویانی هستند که پا  

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

 





 . فصل پنج: عنوان فصل پنج را اینجا وارد کنید5

 عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید. .5-1

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار ن  چوهایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

ست؛    سی ا صیه  فار شجویانی که آن ولی تو چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای رسا را به زبان فارسی می  راهنما، دانشجویانی هستند که پا  

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آید، دربر گیرندآنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا ه چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. ند، در ب شنویسعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می
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صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن ها و رهنمودهایی نیز برای دفار چون  هایی همرا به زبانان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار ن  چوهایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار ن  چوهایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می     

ست؛    سی ا صیه  فار شجویانی که آن ولی تو چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

صلی این       آنچه در این راهنما می ست. م اطبان ا سا ا آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پار

زبان  نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای رسا را به زبان فارسی می  راهنما، دانشجویانی هستند که پا  

صیه      ست؛ ولی تو سی ا شجویانی که آن فار چون  هایی همرا به زبانها و رهنمودهایی نیز برای دان

 های جداگانه آمده است. نویسند، در ب شعربی، انگلیسی، فرانسه و ... می



  . فهرست منابع6

. المللیهای علمی: رهنمودهای بینهای استناد در نگارش شیوه . 6985غی. ابدی، عباس، و اعظم شاه رح

  تهران: دانشگاه تهران.
American Management Association. 1996. The AMA Style Guide for Business 

Writing. New York: AMA . 

 

 





 پیوست پیوست الف: نمونه یک

  پدیدآور یرانا دانشگاه  ادبیات دانشکدۀ  فارسی  ادبیات و زبان رشت   ارشد کارشناسی  آموخت  دانش تهرانی رضا  جانبینا

 و قوانین پای  بر که کنممی تعهد و گواهی شریف  امیر دکتر راهنمایی با و رساله  هنامپایان نگارش راهنمای عنوان با  نامهپایان

 وزارت م ددو  «پژوهشددی ت لفات م ددادی » همچنین و «پژوهشددی ت لفات بررسددی نحوۀ دسددتورالعمل» جمله از مقررات،

 (:6939 اسفند 25) فناوری و تحقیقات علوم،

 ؛و اصالت برخوردار است درستیآن از  محتوایو  جانبدستاورد پژوهش این نامهپایان ینا 

  و امهکرد رعایت ،اندبوده یرگذارثأت نامهیانپا یاصدددل یجآمدن نتادسدددتکه در به را کسدددانی هم  معنویحقوق 

 ام؛کرده استناد هاآن به درستیبه و دقت اب آن، در دیگران هایپژوهش دستاورد کاربرد هنگام

 در  یامتیاز  یا گونه مدرک   هیچ دریافت   برای دیگری کس یا  جانب  اینآن را تاکنون   یو محتوا نامه  پایان   ینا

 ایم؛نکردهارائه  جاهیچ

 ایران شگاهدان سازمانی وابستگیبرگرفته از آن با  آثاراست و  ایران دانشگاهاز آن  نامهپایان این مادیحقوق   هم 

 ؛شدخواهد  منتشر

  دهد، نام   یصتشددد  ی ن سدددتراهنما ام اسدددتاد)ان( راهنما و اگر اسدددتاد، ننامهپایان ینبرگرفته از ا آثار هم در

 آورم؛میآنان را  سازمانی رایانام  نشانیاستاد)ان( مشاور و 

  سی    هاسازمان  اطالعات یا افراد ش  ی    اطالعات به هرگاه ،نامهپایان این انجام هایگام هم در ستر شته  د  ای دا

 .امکرده رعایت را پژوهش اخالق و رازداری ام،برده کاربه را هاآن

 





  توصیفینامه واژه

 . است« مسیر»که به معنایای التین دارد ریشه نامهواژه پایان نامه:پایان

 





  به انگلیسی فارسی ۀنامواژه

 Dissertation نامه:پایان

 Thesis رساله:
 





  انگلیسی به فارسی ۀنامواژه

Dissertation: نامهپایان  

Thesis: رساله 

 





 نامه های برگرفته از پایانفهرست مقاله

گیری های اطالعاتی بر شکلتأثیر نظام». 6935 .اهلل فتاحی، و مهری پریرخ، رحمترجبعلی بگلو، رضا

دهی نف لنامه مطالعات ملی کتابداری و سازما. «افزارهای کتاب انه دیجیتالهای ذهنی کاربران نرممدل
 .93-26( 2) 21 .اطالعات

Rajabali Beglou, Reza, Rahmatollah Fattahi, and Mehri Parirokh. 2018. “Effect 

of using information systems on the development of mental models among 

digital library users”. The Electronic Library, 4 (2), 44-66. 

 



  لسۀ دفاع )به زبان انگلیسی(جبرگ تأیید هیئت داوران/ صورت

 

 





AbstractInsert abstract here. 

Research Aim: Primary purposes of research, and the research motivation or the 

reasons why you decided to do this study. 
Research method:  Describe approaches, methods or techniques whose explains are 

crucial to understanding the study. 
Findings: Findings should be written in a concise and comprehensive manner. This 

includes experimental and theoretical findings, relations and correlations, 

observed impacts, etc. 
Conclusion:  Based on the results of your study, this section should explain the 

contributions and implications of the research. It may also include suggestions for 

further studies, evaluations, applications, new relations, and approved & rejected 

hypothesis. 
 

Keywords:Insert your research keywords here. 
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