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باسمه تعالی
ارشدهاي کارشناسینامهنامه نحوه نگارش و تدوین پایانآئین

نامه حاضر تنظـیم و رعایـت آن بـراي    هاي دانشجویان، آئینها و رسالهمهناسازي پایانبه منظور هماهنگی بیشتر و یکسان
.هاي تحصیلی الزامی استدانشجویان کلیه رشته

:آئین نامه عمومی -1
تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یـک زمینـه مربـوط بـه     -1

.هنما به تحقیق بپردازدرشته تحصیلی خود زیر نظر استاد را
استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد راهنما و تایید کمیته تحصـیالت تکمیلـی از اعضـاي هیـات علمـی      -2

.دانشگاه یا خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاري تعیین می گردد
توانند بصورت مشترك با اعضـاي هیـات   براساس مصوبه شوراي پژوهشی دانشگاه اساتید خارج از دانشگاه تنها می -3

.علمی دانشگاه به عنوان استاد راهنما انتخاب شوند
.بجاي شرط استادیاري داشتن مدرك دکتراي تخصصی کافی است خارج از دانشگاه ،تیدبراي اسا-4
گاه یا خارج از از اعضاي هیات علمی دانشتخصصی گروهاستاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید کمیته -5
.تعیین می گردد،دانشگاه
دانشجوي دکتراي تخصصی هستند در پایان نامه هاي کارشناسی ارشد به عنوان اسـتاد راهنمـا   همکاري اساتیدي که-6

.امکان پذیر نمی باشد 
بـا  دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی ، موضوع پایان نامه خود را-7

ارائـه شـده و پـس از تصـویب بـه      گروه تخصصـی موضوع پایان نامه در قالب فرم پروپوزال به . نظر استاد راهنما انتخاب کند
.موضوع پایان نامه پس از تایید کمیته تحصیالت تکمیلی قطعیت می یابد. کمیته تحصیالت تکمیلی ارائه می شود 

را پـس از  2مطابق فرم شماره گزارش پیشرفت کارماه  3هر دانشجو موظف است در طول مدت اجراي پایان نامه-8
.تحویل نمایدامور پژوهشیتایید استاد راهنما به 

فرمـت ارائـه شـده از طـرف معاونـت      نسخه از پایان نامه که بـر اسـاس   یک،ز پایان مراحل اجرایی پایان نامهپس ا-9
.به حوزه پژوهشی تحویل نماید3شماره شاور در قالب فرم س از تایید اساتید راهنما و مرا پتدوین شده استپژوهشی
ارزشیابی پایان نامه پس ازداوري اولیه و در صورت تایید در جلسه دفاعیـه توسـط هیـات داوران متشـکل از اسـتاد     -10

از بـین اعضـاي   داوربه عنوان نماینده تحصیالت تکمیلـی و دو نفـر  ناظرمشاور و یک نفر ) استادان(استاد راهنما ،)استادان(
.هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج دانشگاه صورت می گیرد 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما و حد اقل یکی از اساتید داور رسـمیت نخواهـد   -11
.داشت

حـداکثر مـدت مجـاز تحصـیل تجـاوز      دانشجو می تواند در مدتی کـه از ،ت غیر قابل دفاع بودن پایان نامهدر صور-12
.پایان نامه خود را کامل و بار دیگر از آن دفاع نمایدننماید،

مـی توانـد معـادل تعـداد     ،به گذرانـدن پایـان نامـه خـود نشـود     در صورتیکه دانشجو در مدت مجاز تحصیل موفق-13
ند، اخذ و حداکثر در یک نیمسال تحصـیلی،  درس یا دروسی را که کمیته تحصیالت تکمیلی تعیین می کواحدهاي پایان نامه،
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به وي مـدرك معـادل   ،باش14ین کل نمرات دانشجو حداقل در این حال اگر میانگ. آن درس یا دروس را با موفقیت بگذراند
.گیرددر غیر اینصورت به وي مدرکی تعلق نمیشود،به شیوه آموزشی در رشته مربوطه داده میکارشناسی ارشد

هر شهریور30شهریور تا اول و بهمن 30بهمن تا اول اي هدفاع در دو مرحله و در تاریخهاي آمادهنامهکلیه پایان-14
.ها آماده شوند بایستی براي ترم بعدي ثبت نام نمایندنتوانند براي دفاع در این تاریخدانشجویانی که. گیردسال انجام می

.تحویل گرددحوزه پژوهشیقبل به یک ماه حداقل از پایان نامه بایستی براي دریافت نوبت دفاع،-15
کلیات-2

مشخصات ظاهري) الف
.تایپ و حروفچینی شودWordبایست با برنامه نامه یا رساله میکلیه مطالب و مندرجات پایان) 1
A4( ابعاد کاغذ مورد استفاده) 2 (21× .باشد29/7
.کوب چاپ شودصورت زرکوب یا نقرههانتخاب و مندرجات روي آن باز نوع گالینگورنامه یا رسالهجلد پایان)3
.و ترجیحاً از نوع ساده انتخاب شودايسرمههاي کارشناسی ارشد حتماً نامهرنگ روي جلد براي پایان) 4

شرح روي جلد) ب
نامـه قـرار گرفتـه کـه     ایـن آئـین  پایـانی له در صـفحه  نامـه یـا رسـا   اي از روي جلد پایانبه منظور راهنمایی بیشتر، نمونه

، رشته تحصـیلی و گـرایش مربوطـه و همچنـین     )دکتري یا کارشناسی ارشد(بایست با توجه به مقطع تحصیلی دانشجویان می
صـفحه  ] صیلیو سال تح) دانشجو(نامه، نام نگارنده نام استاد یا استادان راهنما و مشاور، عنوان رساله یا پایان[سایر مشخصات 
.کوب نمایندنامه یا رساله خود را تنظیم و بر روي جلد آن طالکوب یا نقرهروي جلد پایان

در گوشه باالیی سمت چپ جلد قرار گیرد بطوریکه فاصله لبـه ابتـدایی   3cmو عرض 4cmآرم دانشگاه به طول ) 1
.باشد1/5cmآن از باال و سمت چپ جلد 

نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کامالً در وسط قـرار  ) به غیر از آرم دانشگاه(روي جلد تمام مندرجات) 2
.پیوست باشدگرفته، ترتیب و محل قرارگیري هریک از مندرجات دقیقاً مطابق نمونه 

.قید شودنامه یا رساله بیش از یک جلد باشد، الزم است در پایین جلد، شماره جلد نیزدر صورتیکه پایان) 3
هـا از عنـوان   براي رشته هاي علوم انسانی و بـراي سـایر رشـته   .M.Aدقت شود که در تنظیم صفحه انگلیسی عنوان )4
M.Sc.استفاده شود.

)صفحات ابتدایی(صفحات فرعی ) ج
ساالت به زبـان  ها و رنامهبراي پایان(گذاري صفحات فرعی با حروف الفباي فارسی یا حروف ابجد نحوه شماره) 1

.باشدمی) ها و رساالت به زبان غیر فارسینامهبراي پایان(و با حروف الفباي التین یا اعداد یونانی ) فارسی
اهللا الرحمن الرحیم باشد و بـا شـماره صـفحه فرعـی     بسم) آستر بدرقه(اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید ) 2

.گذاري شودشماره» الف«
.قرار گیرد» ب«هاي روي جلد در صفحه فونت ها و ه مندرجات روي جلد، با همان ترتیب، فاصلهکلی) 3
.متن سپاسگزاري حداکثر در یک صفحه تنظیم شود. ها اختصاص داردبه سپاسگزاري» ج«صفحه ) 4
.اوز کندمطالب این قسمت نباید از یک صفحه تج. باشدمی» تقدیم به«مربوط به » د«صفحه ) 5
هـا  فهرست شامل چکیده، مقدمه، بخـش . اختصاص دارد) فهرست مندرجات(صفحات بعدي به فهرست مطالب ) 6

الزم است شماره . باشدو فهرست منابع می) در صورت نیاز(ها ها و همچنین زیربخشها و عنوان فصلها، فصلو عنوان بخش
.قید شودصفحه در مقابل هریک از عناوین فهرست مطالب 

،هـا در صورت نیاز بعد از فهرست مطالب، به ترتیب فهرست جداول، فهرست نمودارها و فهرست اشکال، فهرست نقشه
.تنظیم شودفهرست طیف وفهرست شماي
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صفحات اصلی) د
متن . تنامه یا رساله اسشود چکیده یا خالصه فارسی پایانمشخص می1اولین صفحه اصلی که با شماره صفحه ) 1

هاي خارجی در اولین صـفحه سـمت   هاي زبانچکیده فارسی براي رشته. (بایست تنظیم گرددچکیده حداکثر در دو صفحه می
)گیردنامه یا رساله قرار میراست پایان
:باشدنامه یا رساله به صورت زیر میبعد از اتمام چکیده، توالی و ترتیب پیشنهادي براي فصول پایان) 2

شامل مقدمه، طرح موضوع، بیان مسـئله، ضـرورت انجـام تحقیـق، اهـداف پـژوهش،      (:تحقیق کلیات –فصل اول 
)ها و مواردي از این دستها، تعاریف واژهسؤاالت و فرضیه
ها و مبانی، چارچوبمستندات:و پیشینه تحقیقادبیات –فصل دوم 
.ي تحقیقیا روش اجرااد و روشمو:تحقیقروش–فصل سوم 

.بیان نتایج حاصل از تحقیق:داده ها تجزیه و تحلیل–فصل چهارم 
بنديجمعتفسیر : پیشنهادها وگیري نتیجه،بحث–فصل پنجم 

)یا التین ابتدا فارسی و سپس غیر فارسی(منابع -
ها، نمودارها و مواردي از این دستپیوست-
چکیده انگلیسی-

:تذکرات مهم-3
در صفحات اصلی طول هر سطر . بایست بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شودفحات اصلی میص-1
16cm 1و فاصله سطرها از یکدیگرcmدر نظر گرفته شود.

)Times New Roman١٢انگلیسی ( نازك14لوتوس فارسی: قلم متن-
)Times New Roman٩ی انگلیس( نازك10لوتوسفارسی :قلم پانویس -
١٢، Times New Romanانگلیسی ( تیره 14لوتوسفارسی : قلم عنوان ها- Bold(

به صورت حـروف بـزرگ   ) به جز حروف اضافه و تعریف ( در عنوان انگلیسی موضوع پایان نامه، حروف اول کلیه کلمات : توجه
.نوشته شود

و از سمت چـپ  3cmسطر باشد فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 22قل و حدا27تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر -
2cm3فاصله اولین سطر از باالي صفحه . باشدcm 3و فاصله آخرین سطر از پایین صفحهcm شـماره صـفحات اصـلی    . باشـد

.در وسط صفحه قرار گیردو کامال1/5cmًبصورت اعداد فارسی تایپ شده فاصله آن تا پایین صفحه 
و از سمت چـپ آن  2cmشود، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ هاي خارجی تایپ میهایی که به زبانبراي متن-2
3cm1/5ضمناً شماره صفحات اصلی با رعایت فاصله . در نظر گرفته شودcm از پایین صفحه بصورت التین و کامالً در وسط

. صفحه تایپ شود
: ها و فرمولها بصورت زیر عمل شودها، پیوستشکلها،گذاري موضوعبراي شماره-3
عدد سمت راسـت  . گردداند مشخص میهاي هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شدههریک از بخش-

در صـورتیکه هـر بخـش داراي زیـربخش باشـد،      . بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش موردنظر اسـت 
3-4-2مثالً زیربخش سوم از بخش چهارمِ فصل دوم بصورت . گیرددر سمت چپ شماره مذکور قرار میشماره هر زیربخش 

. شودگذاري میشماره
مـثالً دهمـین شـکل در فصـل سـوم      . باشـد صورت فوق میهها نیز بها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شکلشماره-

. شودنوشته می) 10-3شکل (بصورت 
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شماره کوچک تر از اندازه فونت 2(12در باالي آنها  و با فونت هاجدولها در زیر آنها و عناوین کلشعناوین:توجه
:2-3شکل :    1-3جدول :  عنوان مثالبه.شماره جدول ها و شکل ها بولد می باشد.شودتایپ ) متن

جـدول  (بصـورت  » ب«جدول در پیوست و بعنوان مثال سومین . شودها با حروف الفباي فارسی نامگذاري میپیوست-
. شودنوشته می) 3-ب

گذاري روابط و فرمولها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه موردنظر براي شماره-
. شودنوشته می) 4-3(مثالً چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت . است

:وجه شودهنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر ت-4
.ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسی باشد–
.ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی نوشته شود–

)اول مراجع فارسی و بعد انگلیسی درج شود. به ترتیب سال نوشته شود: ( مراجع درون متن
:مراجع درون جمله- الف

) ....2010(همکاران وJones، )1388(امینی و همکاران ........ 
:مراجع انتهاي جمله-ب

....).؛ 1386؛ طالبی، 1390علیپور و همکاران، ........ (
 .......)Chirat and Morta , 1988 ; Lachenal et al., 2005.(

.فهرست شوند) نام خانوادگی نویسنده اول(مراجع به ترتیب الفبایی : مراجع پایان متن-ج
:کتاب تألیفی

.انتشارات، شماره جلد، نوبت چاپ، تعداد صفحات. عنوان کتاب. ، سال انتشار.ام خانوادگی نگارنده حرف اول نامن
.ص360مهندسی دریا، انتشارات آبی آسا، . 1390، .انزانپور ش-

-Hmingway E.S., Julian R.,Bajpai K.L., 2008. Pulp Bleaching, 2nd Edition, Tappi Press, 750 p.

:تاب ترجمه شدهک
، انتشـارات،  )متـرجمین (نام خـانوادگی حـرف اول نـام متـرجم     . عنوان کتاب. ، سال انتشار.نام خانوادگی نگارنده حرف اول نام

.شماره جلد، شماره چاپ، تعداد صفحات
.ص345، انتشارات شفق، .، مهدي پور د.ع.علیمردانی س: هواشناسی، ترجمه. 1389،.آر. اسموك سی-

:اپ شده در مجلهمقاله چ
.صفحات): شماره مجلد(عنوان مقاله، نام مجله، شمارگان جلد . ، سال انتشار.نام خانوادگی نگارنده حرف اول نام

بررسی جوامع گیاهی بخش مرکزي منطقه حفاظت شده سـفید کـوه، مجلـه منـابع طبیعـی      . 1388، .، افتخاري ط.مرادي ن-
.51-41): 2(25ایران، 

- Gellerstedt P., Pranda J., Lindeors I.QW., 2011. Cellulose and It,s Derivatives, Journal of Wood Chemistry and

Technology, 50 (1): 97-107.

:مقاله ارائه شده در کنفرانس
زاري کنفـرانس،  نام کنفرانس، شـهر برگـ  ) مجموعه مقاالت: (عنوان مقاله، در . ، سال انتشار.نام خانوادگی نگارنده حرف اول نام

.تاریخ برگزاري، صفحات مقاله
بررسی آلودگی صوتی در ایران و دورنمـاي آن در آینـده، در مجموعـه مقـاالت دومـین      . 1389، .، محمدي ا.میر حیدري ف-

.24-18: 1389اسفند 27-26سمینار ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران، تهران، 
بررسی آلودگی صـوتی در ایـران و دورنمـاي آن در آینـده، در  لـوح فشـرده مجموعـه        . 1389، .، محمدي ا.میر حیدري فز-

.ص6:  1389اسفند 27-26مقاالت دومین سمینار ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران، تهران، 
مقـاالت  بررسی آلودگی صوتی در ایران و دورنماي آن در آینـده، در مجموعـه  چکیـده   . 1389، .، محمدي ا.میر حیدري ف-

.171: 1389اسفند 27-26دومین سمینار ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران، تهران، 
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- Brogdon B., Richard S.D., Marlin N., ٢٠١٠. On the Bleachability of Kraft Pulps. In: Proceeding of European
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یـک  حـداکثر در  ) ترجمه چکیده فارسی بـه زبـان انگلیسـی   (نامه یا رساله الزم است خالصه انگلیسی در انتهاي پایان-5
.نامه یا رساله در باالي متن و نام دانشجو بعنوان نگارنده در انتهاي متن انگلیسی الزامی استذکر عنوان پایان. صفحه قرار گیرد

پایـان  نامه یا رساله با رعایت موارد فوق، الزم است  نمونه فرم مربوط به ساختار بانک اطالعات ایپ پایانعالوه بر ت-6
.تایپ شودWordنامه درج شده، توسط دانشجو تکمیل و با برنامه این آئیننامه که در صفحات انتهایی 

راهنما، مشاور، و داوران رسیده باشد به همراه یـک  را که به تایید اساتید4پس از دفاع الزم است دانشجو فرم شماره -7
ان نامه کارشناسی ارشد تحویل دهد و درصورت نسخه از پایان نامه جهت اخذ مجوز صحافی به حوزه نظام دهی و تدوین پای

مضـاء  به مراجع تعیین شده در همـین فـرم تحویـل و ا   5هاي صحافی شده بر اساس فرم شماره اخذ مجوز صحافی، پایان نامه
.شودگرفته می

درصورت هر گونه نقص به لحاظ ساختاري و یا علمی امکان دستور صحافی وجود ندارد و دانشـجو موظـف   : تذکر
.است تمامی مقررات و آئین نامه هاي مربوطه را دقیقا مطالعه و اجرا نماید

lotusبا فونـت  (نامه یا رساله بطور کامل حاوي متن نهایی پایانCDنسخه 2در مرحله بعد از دفاع الزم است تعداد -8

.نامه به حوزه پژوهشی ارائه شودو همچنین فرم ساختار بانک اطالعات پایان) PDFو Wordو با دو فرمت 14
نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسـی ارشـد   2دوتصمیمات شوراي آموزشی دانشگاه،بر اساس -9

درجه مجـالت مطـابق   بر اساس نوع ودانشگاهدارد که قبل از جلسه دفاعیه با نظر و راي شوراي پژوهشی به مقاله اختصاص
در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حد اکثر، بسیار خوب و از نظـر کمـی،   . یابدفرم ذیل اختصاص می

پیوست انصراف کتبی خود را از دریافـت نمـره مقالـه بـه     6م شماره ارزیابی خواهد شد و دانشجو مطابق فر18حد اکثر نمره 
.نمایدوهشی اعالم میژحوزه پ

و الزم به ذکر است که براي محاسبه نمره مقاله بر اساس همین بخشنامه، کلیه دانشجویانی که تـا قبـل از جلسـه دفاعیـه     
ماه و در صورت نداشتن مشـکل نظـام   3فت کنند، تا سه مقاله خود را دریاAcceptنتوانستند از مراجع ذیصالح پذیرش و یا 

.ماه پس از دفاع فرصت دارند تا پذیرش آن را به حوزه پژوهشـی تحصـیالت تکمیلـی ارایـه دهنـد     6وظیفه حد اکثر تا شش 
ن پـذیرش  هر گونه مقاله بـدو اضافه خواهد شد قابل ذکر است که بدیهی است که در این صورت نمره مقاله به نمره پایان نامه 

. باشدمعتبر فاقد نمره می

مقالهعنو
تعداد 
مقاله

حد اکثر نمره 
براي هر مقاله

نمره 
تخصیص 

یافته
نمرهISI2نمره پذیرش یاچاپ مقاله در مجالت ) الف
نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت انگلیسی زبـان داخلـی یـا خـارجی     ) ب

ISC

نمره5/1

نمره5/1قاله در مجالت علمی پژوهشی نمره پذیرش یا چاپ م) پ
نمره1نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی ترویجی) ت
نمره1نمره چاپ مقاله در کنفرانس هاي ملی و بین المللی داخل و خارج) ث
نمره/. 5نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی انشگاهی بدون درجه) ج
نمره/. 5ه در کنفرانس هاي داخلینمره چاپ مقال) چ
اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنواره هاي ملی و بین المللـی  ) ح

و چاپ کتب علمی مرتبط
نمره بسته 2تا 

به گروه 
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ارزیابی کننده

موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن دو نمره است
.نمره2رچوب فوق تا سقف بیش از یک مقاله در چا: تبصره

 از طرف دانشجو، گروه تخصصی در خصوص نمره وي به جاي نمره مقاله »ح«در صورت اختراع یا سایر موارد بند
.تصمیم گیري نماید

د در وب سـایت  در طول مدت اخذ پایـان نامـه تـا دفـاع و پـس از آن نیـاز دار      که دانشجو،هاي مورد نیازکلیه فرم-10
هـاي  فایلتواند کارشناسی ارشد موجود بوده و دانشجو میهاي ها و فرمنامهآئینبخش در www.aab.ac.irرس دانشگاه به آد

.مورد نیازرا دریافت نماید
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