
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 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

 اتلیف و تنظیم انهم شیوه
ارشد کارشناسی انهم اپیان  

 –آموزشی  يهب شیوه
 ژپوهشی

سسه ؤم  )مصوب  
آموزش عالی غیر انتفاعی 

اصفهان(غیر دولتی سپهر   



 :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

  جلد مطابق عيناً عنوان صفحه  مندرجات که نماييد توجه. می باشد  يک شماره  پيوست  مطابق: عنوان صفحه سومين صفحه:    -3

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

 .)پيوست شماره دو(گردد

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

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

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

 .مطابق پيوست شماره پنج، 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

شگفتار  -10 سنده  هدف شامل (: اختياری) پي صری  تحقيق، از نوي شواری  تحقيق، سوابق  از مخت سترة  و تحقيق های د   و آن کلی گ

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

سی  چکيده -11 سئلۀ  موجز و کوتاه بيان شامل : فار ضيات،  و اهداف تحقيق، م صيف  فر صر  تو  گردآوری شيوه های  و روش ها مخت

 گونه تصههوير، هر فاقد چکيده. می شههود تهيه کلمه 300 در حداکثر که شههده حاصههل نتايج و يافته ها از خالصههه ای داده ها،

 انگليسی  به زبان چکيده. گردد درج تحقيق واژه های 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

ست  -13 ست  اين در: جداول فهر ست  شده  درج آن در جدول که ای صفحه  شماره  و جدول عنوان جدول، شماره  فهر   می ذکر ا

 .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

صلی  متن -16 صلی  متن: ا صل  مقدمه، شامل  ا صلی  های ف شد  می گيری نتيجه و( بحث و ها يافته) ا  150 از حداکثر نبايد که با

 .(ندارد. مانعی باشد نامه پايان ضمائم عنوان به پيوست صفحه 50 که صورتی در صفحه 200 تا حداکثر. )نمايد تجاوز صفحه

  ديگری و مناسههب بافتی در تحقيق مسههئله معرفی و طرح يکی: باشههد مدنظر بايد عمده مقصههود دو مقدمه نگارش در: مقدمه -17

  های بخش روابط و يافته آگاهی ها فصههل از يک هر محتوای از خواننده که ای گونه به متن خوانندة عالقۀ جلب و برانگيختن

ست  ذکر شايان . دريابد را گوناگون شجو  که صورتی  در ا  تحقيق فرآيند در جديدی های شيوه  و فنون يا تحقيق روش از دان

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

سوط  صورت  به آن سئلۀ  بيان به مب ضيات  نظری، چهارچوب مطالعه، انجام ضرورت  و اهداف تحقيق، م  تحقيق، سؤاالت  و فر

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

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

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

صل  اين. گردد ارايه ״تحقيق طرح يا کليات״ اول صيلی  صورت  به که دارد را نامه پايان پروپوزال ساختار  همان واقع در ف   تف

سئله،  بيان چون مواردی شامل  بايد و گردد می ارايه ضيه  نظری، چهارچوب تحقيق، ضرورت  و اهداف م  روش سواالت،  و فر



شد ... و تحقيق صلی  همچنين ،با ستقل  ف شينۀ ״ عنوان تحت م سوط  طور به آن در و شود  ديده تدارك ״تحقيق پي صل  مب  حا

سئلۀ  حول که تبعاتی و تحقيقات ستی  بيان با همراه گرفته صورت  تحقيق م سايی  و ها کا   بيان شده،  انجام تحقيقات های نار

  ها فصل  ساير . دهد می انجام خدمتی چه مسئله  حل پيشبرد  و کمبودها آن رفع برای حاضر  تحقيق که گردد روشن  تا. گردد

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

سيار  نقش حقيقت در نتيجه: گيری نتيجه -19 صول  شرح  اينجا، در. دارد تحقيق بندی جمع در پرظرافتی و مهم ب   های يافته و ف

 همچنين محقق. شههود می گيری نتيجه تحقيق، مجموع از و شههده عرضههه خالصههه صههورت به شههده 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 فهرسههت اصههلی، مآخذ فهرسههت مثالً. پرداخت بندی تقسههيم به توان می بخش اين تنظيم در: مآخذ و منابع فهرسههت -20

 .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 پيوست  -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 فهرست  -22

شگران  که شود  تنظيم ای گونه سانی  به پژوه ست  آنان عالقۀ مورد که مطلبی به بتوانند آ ست  .شوند  راهنمايی ا  راهنما فهر

 برای فهرسههت اين تدوين .يافت توان می نامه پايان در مهمی اطالع آنها دربارة که اسههت موضههوعاتی و مفاهيم و اَعالم جامعِ

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

 .انگليسی زبان به تحقيق های واژه کليد با همراه کلمه 300 حداکثر: انگليسی چکيده -23

 .انگليسی زبان به عنوان صفحه -24

 آخرين صفحه: سفيد -25

 

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

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

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

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

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

 و متن فرعی، اصههلی، های عنوان .گيرد صههورت کاغذ روی يک در بايد تايپ. باشههد "B Nazanin״ متن قلم: تايپ قلم -

سايز      .شود  می تايپ متفاوت قلمسايز   با ها زيرنويس صلی با  صلی  12متن ا  12، عنوان فرعی bold 14، عنوان های ا

bold ،      سايز صاوير  شخصات جداول و ت شد  10م سی  با شد که در متن   Times New Roman. فونت انگلي صلی  با ، 11ا

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

صله  - شيه  و گذاری فا صله : بندی حا شيه  ، Single با برابر متن صفحات  تمامی در سطرها  فا ست  سمت  حا باال برابر با   و را

شيه و  متر سانتی  5/3 ست.    5/2 برابر پايين و چپ سمت  حا صل        سانتی متر ا صفحه اول هر ف سمت باال در  شيه   7حا

شود که      سانتی متر.   صاوير نيز به گونه ای تنظيم  شکال و ت صله  اينا  اندازة موارد برخی در که صورتی  در. گردد حفظ فا

 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.



  يکم،) ترتيبی اعداد يا و ابجد حروف از استفاده با مقدمه تا( عنوان صفحۀ  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 لبۀ از آن فاصلۀ

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

صويرها، ) ها شکل  تمامی: ها شکل  و ها جدول - سب  کيفيت با بايد ها جدول و( ها منحنی نمودارها، ت  به شوند،  تهيه منا

ناميده   شههکل لفظ با منحنی ها و نمودارها تصههاوير،. باشههد برخوردار کافی وضههوح از آنها از شههده 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. شوند  می

 جدول ها، شکل  تمامی .می شود  معرفی عنوان کنار در نيز استفاده  مورد مرجع. گرددمی  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 نقشه  ها،

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

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

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

سط  واژه يا عبارت صورت  اين در. نمود ارايه صفحه  همان در پانويس  سمت  و باال در کوچک صورت  به که شمارهای  تو

 سطر  سه  از نبايد پانويس مطالب. شود  می ارايه آن به مربوط توضيح  پانويس در و شده  مشخص  شود،  می چاپ آن چپ

 در نيز غيرفارسی  های نام. يابد انتقال فصل  پايان در نويس پی بخش به بايد باشد  خط سه  از بيش چنانچه و شود  بيشتر 

ستفاده  مورد قلم است  بهتر. گردد می ارايه پانويس در آن التين معادل و شده  نگاشته  فارسی  زبان به متن   با پانويس در ا

 .باشد متفاوت اصلی متن قلم

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

  عدد صورت  به باشد  10 از بزرگتر مربوطه عدد گاه هر و.....  و هفت پنج، مثل شود  می نوشته  حروف با عدد آن باشد  10

 .59و  18 مثل شود می نوشته

شخص  برای - شاری  اعداد کردن م ستفاده )/( عالمت از اع صد مورد     7/19 مثل شود  می ا صورت در و چنانچه بيان عدد به 

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

ستفاده  مورد واحدهای سيستم  : واحدها سيستم   -  کهمی باشد. در صورتی    ST متريک لمللی بين سيستم   نامه، پايان در ا

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

سخه  تعداد - سه  برگزاری از قبل ها ن ضاوت  جل سخه  چهار تعداد: ق شده)  صورت  به ن شده  صحافی  فنر   دو رو( و با پرينت ن

 .شود می تحويل گروه دفتر به قضاوت جلسه برگزاری برای

صيلی  های نامه پايان نمره - صوبه  مطابق: تح صيالت  شورای  م از پايان  نمره  2گرديد تا مقرر  22/10/93 مورخ تکميلی تح

 اين به و بود خواهد 18 از پايان نامه نمره يابد اختصههاص ارشههد کارشههناسههی دوره نامه پايان از مسههتخرج مقاله بابتنامه 

 و پژوهشی  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 5/0حداکثر 

 نشريات داخلی موسسه سپهر نمره 1حداکثر 



 معتبر علمی نشريات در شده چاپ مقاله يا( المللی بين و ملی) علمی همايش های  نمره 5/0حداکثر 

 شرکت در کارگاه های نظری روش تحقيق و پايان نامه نويسی نمره 5/0حداکثر 

 شرکت در کارگاه های نظری و عملی مرتبط با موضوع پايان نامه نمره 5/0حداکثر 

 ثبت ملی اثر نمره 1حداکثر 

 ثبت جهانی اثر نمره 2 حداکثر

 برگزاری نمايشگاه انفرادی در دوره تحصيل نمره 2حداکثر 

 برگزاری نمايشگاه گروهی  75/0تا  25/0

 چاپ مجموعه آثار با شابک 75/0حداکثر 

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

 برگزيده در جشنواره های جهانیاثر  نمره 5/1حداکثر 

 ارايه مقاله در هفته پژوهش 25/0

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

 
ستخرج  ذکر با بايد مقاالت* ستاد  نام با و نامه پايان از م شجو  راهنما، ا سپهر       و دان سه آموزش عالی غير انتفاعی غير دولتی  س مو

 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 قضهاوت  صهورتجلسهه   همراه به مقاله اصهل  و مقاله تأييد مسهتندات  دارد ضهرورت *

 .گردد ضميمه دانشجو التحصيلی

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

 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  عملمالكِ*

شگاه    * شجو           شرط اخذ نمره نماي صيل دان شگاه بايد در طول دوره تح ست. همچنين نماي سط مدير گروه ا شگاه تو تاييد اعتبار نماي

 برگزار گردد.

صوبه  اين اجرای* شجويان  برای م ست  پذير امکان بعد و 93 ورودی دان صوبات  و ا صيالت  شورای  قبلی م  اين برای تکميلی تح

 .گردد می لغو دانشجويان

 زيرنظر را داوران هيأت طرف از شده  مطرح جزيی اشکاالت  که دارد فرصت  ماه 3 حداکثر دانشجو  قضاوت،  جلسه  برگزاری از پس -
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صنوعی  چرم روکش با سانتيمتر  3 تا 2 ضخامت  با مقوا از جلد جنس: جلد نوع - برای معماری،   ای سورمه  رنگ با و( گالينگور) م

شی، طوسی برای گرافيک   شد،       و قهوه ای برای نقا شی با ضاهای آموز   و کوب نقره صورت  به جلد روی مطالبسبز برای طراحی ف

ساس  بر عيناً شد  می عنوان صفحه  اطالعات ا شگاه،  آرم. با سنده  نام نامه، پايان عنوان دان سمت  در نيز سال  و ماه به تاريخ و نوي   ق

 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 مشخص شده جهت راهنمايی است و بايد حذف شوند.
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