
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارشد کارشناسی انهم پایان اتلیف و میظنت انهم شیوه  

ژپوهشی –آموزشی  يهب شیوه  

ن(اصفهاسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی سپهر ؤم  )مصوب    



 مقدمه:

 ی نحوه با دانشجويان و آگاهی یيمنظور آشنا بهبا توجه به اهميت يکسان بودن تدوين پايان نامه های تحصيالت تکميلی و 

در صورت عدم رعايت اين آيين  .نمايند رعايت نامهپايان تنظيم را هنگام آيين نامه زير دانشجويان است ، ضرورینگارش

 .شجويان مجوز دفاع دريافت نخواهند کردنامه دان

 

 شیوه تنظیم و ترتیب قرار گرفتن اجزای پایان نامه -الف

 :گيرد می قرار نامه پايان در ترتيب به عيناً ذيل موارد

 سفيد: صفحه اولين -1

 .(می شود ارايه پايان نامه ابتدای در و انتخاب دانشجو سليقه به بنا. ) الرحيم الرحمن... ا بسم صفحهدومين  -2

 لدج مطابق عيناً عنوان صفحه مندرجات که نماييد توجه. می باشد يک شماره پيوست مطابق: عنوان صفحهسوومين صوفحه:  -3

درج  پايان نامه صفحه آخرين در هم و جلد پشت در هم انگليسی زبان به عنوان صفحه است الزم ضومناً. می باشود نامه پايان

 .(پيوست شماره دو)گردد

 .سه پيوست شمارهمطابق  ،چهارمين صفحه: اصالت مطالب -4

 .چهار پنجمين صفحه: واگذاری حقوق مطابق پيوست شماره -5

. يردگ می قرار عنوان صفحه از بعد ها نسخه تمامی امضاء از پس و تايپ ضميمه متن مطابق: تعهدنامه صفحه ششمين صفحه: -6

 .پنج مطابق پيوست شماره، گردد می حساب تسويه مدارك ضميمه نيز نسخه يک

 شش گروه مطابق پيوست شمارههفتمين صفحه: تصويب نامه با امضای استادان راهنما، مشاور، داوران و مدير  -7

 هشتمين صفحه: سپاسگزاری )اختياری( -8

 صفحه: تقديم اثر )اختياری( يننهم -9

 و آن کلی گسترة و تحقيق های دشواری تحقيق، سوابق از مختصری تحقيق، از نويسونده هدف شوامل(: اختياری) پيشوگفتار -11

 .است آنان ياری و راهنمايی مرهون نويسنده که باشد می نهادهايی و مؤسسات يا افراد از سپاسگزاری همچنين

 گردآوری شيوه های و روش ها مختصر توصيف فرضيات، و اهداف تحقيق، مسولل  موجز و کوتاه بيان شوامل: فارسوی چکيده -11

 گونه تصوووير، هر فاقد چکيده. می شووود تهيه کلمه 311 در حداکثر که شووده حاصوول نتايج و يافته ها از خالصووه ای داده ها،

 يسیانگل به زبان چکيده. گردد درج تحقيق هایواژه  کليد چکيده انتهای در که است ضروری. می باشد فرمول و منبع شکل،

 .می گردد درج انگليسی، عنوان صفحه از پس و پايان نامه انتهای در نيز

  کتابنامه عنوان و پيوست ها عناوين ، فصل ها فرعی و اصلی عناوين شامل: مطالب فهرست -12

 می ذکر است شده درج آن در جدول که ای صفحه شوماره و جدول عنوان جدول، شوماره فهرسوت اين در: جداول فهرسوت -13

 .شود

 می شود. تنظيم جداول، فهرست نظير ،( نقشه و نمودار تصوير، از اعم: )شکل ها فهرست -14

 .(ضرورت صورت در: )اختصارات و عالئم فهرست -15

 151 از حداکثر نبايد که باشد می گيری نتيجه و( بحث و ها يافته) اصلی های فصول مقدمه، شوامل اصولی متن: اصولی متن -16

 .(ندارد. مانعی باشد نامه پايان ضمائم عنوان به پيوست صفحه 51 که صورتی در صفحه 211 تا حداکثر. )نمايد تجاوز صفحه

 ديگری و مناسووب بافتی در تحقيق مسوولله معرفی و طرح يکی: باشوود مدنظر بايد عمده مقصووود دو مقدمه نگارش در: مقدمه -17

 ایه بخش روابط و يافته آگاهی ها فصوول از يک هر محتوای از خواننده که ای گونه به متن خوانندة عالق  جلب و برانگيختن

 قتحقي فرآيند در جديدی های شيوه و فنون يا تحقيق روش از دانشوجو که صوورتی در اسوت ذکر شوايان. دريابد را گوناگون



 در و يندبب تدارك ״تحقيق طرح يا کليات״ عنوان تحت مستقل فصلی که بود خواهد مناسبتر گاه آن باشود، برده بهره خويش

 تحقيق، سؤاالت و فرضيات نظری، چهارچوب مطالعه، انجام ضورورت و اهداف تحقيق، مسولل  بيان به مبسوو  صوورت به آن

 .بپردازد ها داده تحليل و تجزيه و گيری نمونه شيوه ها، داده گردآوری های شيوه و تحقيق روش

 سترةگ اساس بر متن بندی فصل معموالً. باشد می پيشنهادات و گيری نتيجه و بحث ها، يافته اصلی، های فصل شوامل: متن -18

 صلف در که شود می توصيه. گيرد می صورت دو هر از ترکيبی يا و مضمونی و موضوعی تقسيمات تاريخی، های دوره و زمانی

 تفصوويلی صووورت به که دارد را نامه پايان پروپوزال سواختار همان واقع در فصول اين. گردد ارايه ״تحقيق طرح يا کليات״ اول

 روش سواالت، و فرضويه نظری، چهارچوب تحقيق، ضورورت و اهداف مسولله، بيان چون مواردی شوامل بايد و گردد می ارايه

 لحاص مبسو  طور به آن در و شود ديده تدارك ״تحقيق پيشوين ״ عنوان تحت مسوتقل فصولی همچنين ،باشود... و تحقيق

 بيان ده،ش انجام تحقيقات های نارسايی و ها کاسوتی بيان با همراه گرفته صوورت تحقيق مسولل  حول که تبعاتی و تحقيقات

 اه فصل ساير. دهد می انجام خدمتی چه مسلله حل پيشبرد و کمبودها آن رفع برای حاضر تحقيق که گردد روشون تا. گردد

 .داشت خواهد اختصاص شده انجام های تحليل و تجزيه ها،يافته بيان به

 های هيافت و فصول شورح اينجا، در. دارد تحقيق بندی جمع در پرظرافتی و مهم بسويار نقش حقيقت در نتيجه: گيری نتيجه -19

 همچنين محقق. شووود می گيری نتيجه تحقيق، مجموع از و شووده عرضووه خالصووه صووورت به شووده بحث آنها از که مهمی

 نسبی آمده دست به های حل راه و کند فهرست دارند نياز بعدی های پژوهش به و اند مانده جواب بی که را مسايلی تواند می

 .کند گزارش را قطعی يا

 مآخذ فهرسووت اصوولی، مآخذ فهرسووت مثالً. پرداخت بندی تقسوويم به توان می بخش اين تنظيم در: مآخذ و منابع فهرسووت -21

 .غيرفارسی های زبان به منابع فارسی، زبان به منابع مقاالت، فهرست فرعی،

 پس ״پيوست״ عنوان به نگنجد نامه پايان متن در که توضيحاتی يا و جداول تصاوير، ا، نقشهه ها، گزارش سندها،: ها پيوسوت -21

 .شود ذکر مطالب فهرست در آن عنوان و باشد متمايز ديگر های پيوست از بايد پيوستی هر. گردد می ارايه متن از

 به بايد و شود می ارايه نامه پايان انتهای در معموالً و ها پيوست و مآخذ و منابع فهرست از پس فهرست اين: راهنما فهرسوت -22

 اهنمار فهرست .شوند راهنمايی اسوت آنان عالق  مورد که مطلبی به بتوانند آسوانی به پژوهشوگران که شوود تنظيم ای گونه

 برای فهرسووت اين تدوين .يافت توان می نامه پايان در مهمی اطالع آنها دربارة که اسووت موضوووعاتی و مفاهيم و اَعالم جامعِ

 .دارد اختياری جنب  نرسيده، چاپ به که ای نامه پايان

 .انگليسی زبان به تحقيق های واژه کليد با همراه کلمه 311 حداکثر: انگليسی چکيده -23

 .انگليسی زبان به عنوان صفحه -24

 آخرين صفحه: سفيد -25

 

 پایان نامه ارائه و صفحه بندی تایپ، نگارش، شیوه _ ب

 رد امانتدارانه و مستند صورت به گرفته اند قرار استفاده مورد که منابعی تمامی دارد ضرورت: آوری مأخذ و نگارش شويوه -

)نحوه نگارش اين دو روش در پذيرد صورت APA يا شيکاگو های روش از يکی به منابع به استناد شيوه. شووند ارايه متن

 .شماره سه ارايه شده که در سايت دانشگاه بخش تحصيالت تکميلی قابل دانلود است(فايل راهنمای تکميل فرم 

 ( تايپ گردد.4A) 21* 7/29 ابعاد با مرغوب سفيد کاغذ روی بايد نامه پايان های بخش کليه: کاغذ قطع -

 و متن فرعی، اصوولی، های عنوان .گيرد صووورت کاغذ روی يک در بايد تايپ. باشوود "B Nazanin״ متن قلم: تايپ قلم -

 12، عنوان فرعی bold 14، عنوان های اصلی 12متن اصولی با سوايز   .شوود می تايپ متفاوت قلمسوايز  با ها زيرنويس

bold ، فونت انگليسی باشد 11مشوخصوات جداول و تصواوير سايز .Times New Roman  11باشد که در متن اصلی ،

 باشد. 9و مشخصات تصاوير و جداول  b 11، عنوان فرعی b 12عنوان اصلی 



باال برابر با  و راست سمت حاشيه ، Single با برابر متن صفحات تمامی در سطرها فاصوله: بندی حاشويه و گذاری فاصوله -

 7حاشويه سمت باال در صفحه اول هر فصل  سوانتی متر اسوت. 5/2 برابر پايين و چپ سومت حاشويهو  متر سوانتی 5/3

 اندازة موارد برخی در که صورتی در. گردد حفظ فاصله ايناشوکال و تصواوير نيز به گونه ای تنظيم شود که  سوانتی متر. 

 3A کاغذ از استفاده با خاص، موارد در يا و آنها کردن کوچک با باشد، حاشيه داخل فضای از بزرگتر ها جدول يا ها شکل

 )به صورت تاخورده( حاشيه رعايت می گردد.

 کم،ي) ترتيبی اعداد يا و ابجد حروف از استفاده با مقدمه تا( عنوان صفح  جز به) نامه پايان صفحه اولين از: گذاری شماره -

 و گيرد می قرار صفحه وسط و پايين در صفحه شماره. شود گذاری شماره اعداد با صفحه آخرين تا مقدمه از و... (  و دوم

 .  باشد سانتيمتر 1-5/1 حدود در صفحه پايين لب  از آن فاصل 

 . است بالمانع دورو صورت به نامه پايان/رساله پرينت دانشجو و گروه تمايل صورت در: رساله پرينت -

 به شوند، تهيه مناسوب کيفيت با بايد ها جدول و( ها منحنی نمودارها، تصوويرها،) ها شوکل تمامی: ها شوکل و ها جدول -

ناميده  شووکل لفظ با منحنی ها و نمودارها تصوواوير،. باشوود برخوردار کافی وضوووح از آنها از شووده تهيه کپی که گونه ای

و  آنها باالی در جدول ها عنوان. شوند شماره گذاری انتها تا ابتدا از مستقل طور به جدول ها و شکل ها تمامی. شووند می

 جدول ها، شکل تمامی .شودمی  معرفی عنوان کنار در نيز استفاده مورد مرجع. می گردد ذکر آنها زير در شکل ها عنوان

 ،1-2 جدول ،2 فصل های جدول برای مثالً. شوند گذاری شماره فصل هر در ظهور ترتيب به بايد ها عکس و ها نقشوه ها،

 نقل مرجعی از شکلی اگر( B Nazanin 10 قلم) ...و 2-3 جدول ،1-3 جدول ،3 فصول های جدول برای... و 2-2 جدول

 .شود آورده شکل زير در آن مرجع است الزم باشد، شده

 صورت هب توان می را توضيح آن باشد، داشته خاصی توضيح به نياز واژه يا عبارت يک که صوورتی در: نويس پی و پانويس -

 سمت و باال در کوچک صورت به که شمارهای توسوط واژه يا عبارت صوورت اين در. نمود ارايه صوفحه همان در پانويس

 سطر سه از نبايد پانويس مطالب. شود می ارايه آن به مربو  توضيح پانويس در و شده مشوخ  شوود، می چاپ آن چپ

 در نيز یغيرفارس های نام. يابد انتقال فصل پايان در نويس پی بخش به بايد باشد خط سه از بيش چنانچه و شوود بيشوتر

 با يسپانو در استفاده مورد قلم است بهتر. گردد می ارايه پانويس در آن التين معادل و شده نگاشته فارسوی زبان به متن

 .باشد متفاوت اصلی متن قلم

 از کمتر هرگاه( ها شکل و اه جدول از غير) شود می نوشته متن داخل در که صوحيحی اعداد مورد در: متن در اعداد ذکر -

 عدد صورت به باشد 11 از بزرگتر مربوطه عدد گاه هر و.....  و هفت پنج، مثل شود می نوشته حروف با عدد آن باشود 11

 .59و  18 مثل شود می نوشته

و چنانچه بيان عدد به صورت درصد مورد  7/19 مثل شود می اسوتفاده)/( عالمت از اعشواری اعداد کردن مشوخ  برای -

 82نياز باشد از عالمت)%( استفاده می شود مثل %

 کهمی باشد. در صورتی  ST متريک لمللی بين سيستم نامه، پايان در استفاده مورد واحدهای سويستم: واحدها سويسوتم -

 .گردد درج پرانتز در آن متريک معادل باشد، الزم ديگر واحدهای از استفاده

 ( و با پرينت دو رونشده صحافی فنر شده) صورت به نسوخه چهار تعداد: قضواوت جلسوه برگزاری از قبل ها نسوخه تعداد -

 .شود می تحويل گروه دفتر به قضاوت جلسه برگزاری برای

از پايان نمره  2گرديد تا مقرر  22/11/93 مورخ تکميلی تحصيالت شورای مصووبه مطابق: تحصويلی های نامه پايان نمره -

 اين به و بود خواهد 18 از پايان نامه نمره يابد اختصوواص ارشوود کارشووناسووی دوره نامه پايان از مسووتخرج مقاله بابتنامه 

 و یپژوهش  علمی نشريات در شده مقاله چاپ اصل قضاوت، جلسه تاريخ از پس چهارماه تا حداکثر که دانشجويانی ترتيب

اخذ شده  نمره به نمره 2 تا ذيل جدول مطابق ارايه نمايند را چاپ برای قطعی پذيرش مجوز يا و مصوب ترويجی علمی يا

 . است افزايش قابلبوده،  18که از  نامه پاياندر جلسه دفاع 



 نشریه/ اثر نوع مورد هر در امتیاز

 معتبر ISIمصوب و  پژوهشی  علمی نشريات نمره 2حداکثر 

 مصوب ترويجی  علمی نشريات نمره 1حداکثر 

 مجالت علمی مروری و علمی تخصصی نمره 5/1حداکثر 

 نشريات داخلی موسسه سپهر نمره 1حداکثر 

 معتبر علمی نشريات در شده چاپ مقاله يا( المللی بين و ملی) علمی همايش های  نمره 5/1حداکثر 

 شرکت در کارگاه های نظری روش تحقيق و پايان نامه نويسی نمره 5/1حداکثر 

 شرکت در کارگاه های نظری و عملی مرتبط با موضوع پايان نامه نمره 5/1حداکثر 

 ثبت ملی اثر نمره 1حداکثر 

 ثبت جهانی اثر نمره 2حداکثر 

 انفرادی در دوره تحصيل برگزاری نمايشگاه نمره 2حداکثر 

 برگزاری نمايشگاه گروهی  75/1تا  25/1

 چاپ مجموعه آثار با شابک 75/1حداکثر 

 پذيرش پايان نامه به عنوان طرح پژوهشی و قرارداد با سازمان معتبر نمره 2حداکثر 

 اثر برگزيده در جشنواره های جهانی نمره 5/1حداکثر 

 پژوهشارايه مقاله در هفته  25/1

 .گيرد نمی تعلق امتيازاست  داوری مرحله در هر نشريه ای در که مقاالتی به

 
موسووسووه آموزش عالی غير انتفاعی غير دولتی سووپهر  و دانشووجو راهنما، اسووتاد نام با و نامه پايان از مسووتخرج ذکر با بايد مقاالت*

 ذکر نام استاد مشاور اختياری و در صورت تمايل دانشجو است. .دنشو ارايه اصفهان

 دانشجو به عنوان نويسنده اول و استاد راهنما نويسنده دوم و مسيول باشد. *

 .گيرد نمی تعلق امتيازی ،دنباش گرفته صادر چاپ مجوز يا چاپ ،بدون اسم استاد راهنما و موسسه که مقاالتی به*

 فارغ امور و مقاله نمره تأييد مراحل طی برای قضوواوت صووورتجلسووه همراه به مقاله اصوول و مقاله تأييد مسووتندات دارد ضوورورت*

 .گردد ضميمه دانشجو التحصيلی

 .باشد می موسسه تکميلی تحصيالت شورای عهده به آن تأييد و مصوبه اين با مقاله نمره تطبيق و تشخي *

 ISSN شماره و پذيرش گواهی همراه به نشريات در مقاالت داوری روند مستندات، ارايه ISI نشريات در شده ارايه مقاالت مورد در*

 .است الزامی بررسی جهت Thomson Reuters  سايت در شده ثبت

 .باشد می فناوری و تحقيقات علوم، وزارت مصوب ليست آخرين معتبر، نشريات عمل مالكِ*

تاييد اعتبار نمايشوگاه توسوط مدير گروه است. همچنين نمايشگاه بايد در طول دوره تحصيل دانشجو  شور  اخذ نمره نمايشوگاه *

 برگزار گردد.

 اين برای تکميلی تحصوويالت شووورای قبلی مصوووبات و اسووت پذير امکان بعد و 93 ورودی دانشووجويان برای مصوووبه اين اجرای*

 .گردد می لغو دانشجويان

 زيرنظر را داوران هيأت طرف از شده مطرح جزيی اشکاالت که دارد فرصت ماه 3 حداکثر دانشجو قضاوت، جلسوه برگزاری از پس -

 دخواه مواجه جريمه مشکل با انشجو اينصورت غير در نمايد تحويل گروه به شده صحافی را خود نامه پايان و برطرف راهنما اسوتاد

 بيعیط. )نمايد تصحيح به اقدام راهنما استاد نظر زير دانشجو است الزم باشد همراه عمده اشکاالت با نامه پايان که صورتی در. شود

 (.نمايد حل و پيگيری را خود تحصيلی سنوات مشکل ابتدا بايد باشد نداشته تحصيل ادام  برای قانونی فرصت دانشجو چنانچه است



 و جلسه اعضاء نظر مطابق الزم اصالحات انجام و قضاوت جلسوه برگزاری از پس: قضواوت جلسوه برگزاری از پس ها نسوخه تعداد -

 يک و راهنما استاد به مستقيماً دانشجو توسط نامه پايان جلد يک صحافی از پس. شود می اقدام صوحافی به نسوبت راهنما، اسوتاد

 روهگ دفتر به نيز جلد يک همراه به دی سی عدد يک.  شود می تحويل سپهر موسوسه کتابخانه به دی سوی عدد يک همراه به جلد

 .)حداقل سه نسخه در صورت داشتن يک استاد راهنما(شود می تحويل معماری

 : و گروه کتابخانه به ها CD تحويل مراحل و شرايط -

 باشدمی  Irandoc به مربو  آنچه( الف

 سايت در نام ثبت http://thesis.irandoc.ac.ir   

 شخصی ايميل طريق از عبور رمز دريافت 

 سايت در نامه پايان اطالعات ثبت فرم تکميل Irandoc  

 صورت به نامه پايان فايل ارسوال PDF  و word  حجم که سازد می نشان خاطر) صفحه آخرين تا آغازين صفحه از 

  .شخصی ايميل طريق از رهگيری کد دريافت و( باشد MB 10 از بيشتر نبايد فايل دو

 :استدانشگاه و گروه مربوطه  کتابخانه به مربو  آنچه( ب

 :است زير موارد شامل که دی سی عدد 2 تهيه -

 فرمت با نامه پايان صفحه آخرين تا آغازين صفحه PDF و Word  

 عنوان صفحه (Title)  فرمت با مجزا صورت به PDF 

  چکيده (Abstract) فرمت با مجزا صورت به PDF   

 مطالب فهرست (Table of content)   فرمت با مجزا صورت به PDF 

 منابع فهرست  (References)  فرمت با مجزا صورت به PDF 

 (باشد سفيد حتماً دی سی زمينه رنگ) دی سی روی بر تحصيلی رشته و نامه پايان عنوان رهگيری، کد ذکرنام، -

 .اطالعات تأييد جهت نامه پايان چاپی نسخه يک داشتن با کتابخانه مرجع بخش به مراجعه -

 .حساب تسويه کتابدار توسط نامه پايان اطالعات کنترل مرجع بخش کتابدار به رهگيری کد ارائه -

 

برای معماری،  ای سورمه رنگ با و( گالينگور) مصونوعی چرم روکش با سوانتيمتر 3 تا 2 ضوخامت با مقوا از جلد جنس: جلد نوع -

 و کوب نقره صورت به جلد روی مطالبسوبز برای طراحی فضاهای آموزشی باشد،  و قهوه ای برای نقاشوی، طوسوی برای گرافيک

 متقس در نيز سال و ماه به تاريخ و نويسنده نام نامه، پايان عنوان دانشوگاه، آرم. باشود می عنوان صوفحه اطالعات اسواس بر عيناً

 عطف آن مانند نمونه زير باشد. .است کاغذ قطع از بزرگتر سانتيمتر نيم جلد قطع. شود می کوب نقره نامه پايان عطف

 

 
 

 

 

 در ادامه پيوست ها ارائه شده است. بخش هايی که با رنگ آبی مشخ  شده جهت راهنمايی است و بايد حذف شوند.
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تحقيق، همچنين کليه حقوق مادی مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و نوآوری های ناشی از 

چاپ و تکثير، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از اين پايان نامه کارشناسی ارشد، برای موسسه 

 آموزش عالی غير انتفاعی غير دولتی سپهر اصفهان محفوظ است.

 نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است.
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