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  ]گرايش را اينجا بنويسيدنام رشته و [ رشته در ]مقطع را اينجا بنويسيد[دوره  يپايان نامه

  

  :موضوع
  

و  يدكترو رشد ا ياي كارشناسه نامه نگارش و تدوين پايان يهنام ينيآ

  آن يرزشيابا يمعيارها
  

  

  :استاد راهنما
  ]را اينجا بنويسيد راهنماو نام خانوادگي استاد نام [ :دكتر

  

  :مشاوراستاد 
  ]را اينجا بنويسيد مشاور نام و نام خانوادگي استاد[ :دكتر

 

  

  :نام دانشجو
  ]اينجا بنويسيدرا نام و نام خانوادگي دانشجو[             

 

 
  

  1388ماه  آبان

 الف



  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  سپاسگزاري

  
  :رسول خدا فرمودند

  

 »ن عبداً مرني عيرفاً َفقَد سني حلَّم«  
 

 

 

 

  

 ام و خانوادهن وستاد ،انداتاسن، امعلماز تمامي 

  .مزاردر كل دوران تحصيل سپاسگ
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:تقديم به     

    

    

 

  

  تمامي رهپويان راه علم و معرفت
  كه به حكايت ن و قلم و آنچه مي نگارد معترفند
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  :چكيده

  
 ها آماده سازي صحيح پايان نامهبراي اين آيين نامه، راهنمايي دانشجويان  ييهاز اراهدف 

مراحل مطالبي را كه در  خواهيد توانست ،و انجام مفاد آننامه   ينيآاين  يهبعد از مطالع. است

ت ياهقابل قبول براي  يهايد، به شيو خود گردآوري كرده ان نامهيمختلف پژوهش در باره ي پا

شوراي  اتمصوب برخي از، موعهجم در اينهمچنين . دين كنيتدو ،ز آماده براي دفاعنيو وران دا

ان براي اطالع دانشجويها  پايان نامهارزشيابي  يهنحو يهدرباردانشگاه  تحصيالت تكميلي

  .محترم آورده شده است

كامالً وضوعاتش نكه مفاد و مو آن اي. آيين نامه، از جهت ديگر نيز مفيد استن يا يهمطالع

تامل و دقت در باره  منطبق است و دانشگاه شوراي تحصيالت تكميلي شنهاداتيمصوبات و پبا 

  .خواهد برداز بين  نآو ارزيابي  شما را در چگونگي ويرايش نهايي پايان نامه تاابهام ي آنها،

 م استالز دوره مراحل مختلف طي هاي كه براي فرم مهمتريننيز  ن مجموعهيان اپايدر 

پايان از  دفاعروند ، پايان نامه  تمديد ،پيشرفت كار گزارش ،پايان نامه و تصويب تعريف: مانند

  .ستآورده شده ا و نمره ارزشيابي فرم ،نامه 

  

  :هاي كليدي واژه
 مقررات و ارزشيابي پايان نامهقوانين نگارش پايان نامه،  يهشيو، پايان نامهقوانين انتخاب 

  .آموزشي دوره
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 . آمده استجموعه م يجداول بصورت پيوست در انتها •

.هدف از درج اين صفحه نحوه نگارش فهرست جداول بصورت نمونه ميباشد •



   ذ

  

  

  ليست عاليم و اختصارات
  

 Centimeter(  cm(سانتيمتر 

 Millimeter(  mm(متر  ميلي

 Compact Disk(  CD(ديسك فشرده 

    
    

    

    

  

  





  

  مقدمه
نامه خالصه و  وشيده نيست؛ چرا كه پاياننامه عاري از اشكال بر هيچ كس پاهميت نگارش پايان

 ينامهپايان. استمتحمل شده نشان دهنده زحماتي است كه دانشجو در طول دوران تحصيل خود 

از  .محسوب مي گرددماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصيل وي  اي دانشجو به عنوان خاطره

. محوله است يپايان نامهدانشجو در جهت انجام ميزان و نوع تالش ي پايان نامه نشان دهنده طرفي

به  .خواهد كاستز ني پايان نامهضعيف و پر از اشكال، از ارزش علمي ي هبديهي است كه يك پايان نام

و نگهداري  ثبت اطالعات ايران علوم و فناوري پژوهشگاه باشيد كه پايان نامه ها در آرشيو خاطر داشته

  .شوندمي

دانشجويان بايد تمام تالش خود را در جهت آماده سازي پايان نامه مناسب شده، بنا به داليل ذكر 

هدف آيين نامه . به همين منظور تهيه شده است نوشته هايي كه اكنون در دست شماست،. كار گيرند به

داوران جلسه دفاع به نحوي كه مورد قبول (نگارش و صفحه آرايي پايان نامه ي اين است كه شما با نحوه

  .آشنا شويد) باشد از پايان نامه

ان نامه جمع آوري در قالب يك پاي تا حد امكان يزخود ن ،نيه قواعد نگارش و تدوين متن كليدر ا

رعايت تمامي قواعد . شويد در ادامه در فصل اول، با شيوه نگارش صحيح پايان نامه آشنا مي .شده است

و تحويل  پايان نامه يز مراحل انتخاب تا ارايهفصل دوم به توضيح مختصري ا. ذكر شده الزامي است

 دانشگاه شوراي تحصيالت تكميلي ترين مصوبات  اي از مهم پردازد و در فصل سوم، گزيده پايان نامه مي

كند كه با  اين فصل به شما كمك ميي مطالعه .آورده شده است پايان نامهدر زمينه ارزشيابي و نمره 

فصل چهارم به جمع بندي و نتيجه  .نيز آشنا شويدو عملكرد داوران   ن نامهچگونگي فرايند دفاع از پايا

گيري اختصاص دارد و در عين حال شما خواهيد آموخت كه جمع بندي و نتيجه گيري در يك پايان 

  . نامه چگونه است

به آنها  نامهو ارزشيابي پايان  تا زمان دفاع پايان نامهفرمهايي كه از ابتداي انتخاب  مهمتريندر انتها 

جدا كرده  ت نياز به هر يك، كافيست آن رادر صور. آورده شده است هاقسمت پيوستاحتياج داريد، در 

  .از خداوند منان آرزوي توفيق هر چه بيشتر شما دانشجويان را آرزومندم .و استفاده كنيد

  

  

  مسلم منصور لكورج

  دانشگاه مدير تحصيالت تكميلي

 

 

 



  

  

  تنظيم پايان نامه وه هايشي –اول فصل 
  

   نامه روي جلد پايانطرح   -1-1

 ،شيمي( تحصيلي ٴ، نام رشته)دكتري، ارشد كارشناسي(با توجه به مقطع تحصيلي  ددانشجويان باي

روي جلد اين ي در صفحه ، الگوي ارايه شده)...اي هستهفيزيك  ،آلي يشيم( آنو گرايش  ...) فيزيك

نامه، نام  ، موضوع پايانو مشاور راهنما يا اساتيد استاداننام ( ساير مشخصات. را تكميل كنند نامه آيين

نامه با رنگ طاليي زركوب  ر روي جلد پاياننيز به طور مناسب ب) پايان نامهزمان دفاع از نويسنده و 

   .را ببينيد 1- 1توضيحات زير را به دقت مطالعه كنيد و شكل  .شود مي

  

  :مهم تذكرچند 

رنگ آبي  ارشدبراي دانشجويان كارشناسي   .مرغوب باشد گالينگورنوع  بايد از نامه جلد پايان - 1

 .تعيين شده است مشكي رنگ دكتريو دانشجويان تيره، 

      عبارت در زير آرم .گيرد جلد قرار  ٴاز لبهن تر ييپا cm5/2ه در باال و در فاصله دانشگاآرم  - 2

روي جلد اين آيين نامه را نگاه ( شود نوشته همربوط » دانشكدهنام « و »دانشگاه مازندران«

 ).كنيد

زر سياه  16 قلمبا  لبه بااليي جلداز ن تر ييپا cm5/7رايش و نام رشته در فاصله گ ،مقطع - 3

 .شود نوشته 

درج زر سياه  18 قلم با » موضوع« يه، كلماز لبه جلدن تر ييپا cm10بعد از آن، به فاصله  - 4

 .شود مي

زر سياه نوشته  20 قلمعنوان پايان نامه با بااليي جلد،  يهاز لب ن ترييپا cm11 يهبه فاصل - 5

ان نامه ين تعداد كلمات پايد و جامع مي باشد و با كمتريمف ،مختصر ،ك عنوان خوبي .شود 



  

عنواني باشد كه در هنگام انتخاب  با دقت شود كه عنوان دقيقاً مطابق .كند را معرفي مي

 .شده است و تصويب ، تاييدنامهپايان

 .مام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كامالً در وسط قرار گيردت - 6

 .فاصله داشته باشد cm2عنوان پايان نامه با دوطرف جلد، حداقل  - 7

بعد، نام  رطسنوشته شده و در » استاد راهنما« نوان، عپاييني جلد ٴلبهاز  cm12 فاصله يبه  - 8

نوشته زر سياه  18 قلمبا ) دكتر  ( ناسبمبا پيشوند گي استاد راهنما همراه و نام خانواد

ترتيب در دو سطر پي در پي نوشته ه نها بنام آ ،دو نفر باشند استاداندر صورتي كه  .شود 

 .شود

بعد، نام  رطسنوشته شده و در » استاد مشاور« عنوان، پاييني جلد يهلباز  cm10 يفاصلهبه  - 9

. شود زر سياه نوشته  18 قلمبا ) دكتر (ا پيشوند مناسب همراه ب مشاورو نام خانوادگي استاد 

پي در پي نوشته  هايترتيب در سطره نها بآنام  ،نفر باشند يا چند دو استاداندر صورتي كه 

 .شود

نوشته شده و زر سياه  18 قلمبا » نام دانشجو« عنوان، پاييني جلد يهلباز  cm7 يهبه فاصل - 10

 . شود ي دانشجو نوشته بعد، نام و نام خانوادگ رطسدر 

به اتمام رسيده و  ان نامهيپا ،پاييني جلد، ماه و سالي كه در آن يهاز لب  cm5/3 يهدر فاصل - 11

 .دوش نوشته زر  16 قلم با ،دفاع شده است



  

cm  5/2  

  

   
  ]نام دانشكده را بنويسيد[ دانشكده 

  

  ]گرايش را اينجا بنويسيد نام رشته و[  رشتهدر   ]مقطع را اينجا بنويسيد[دوره  يپايان نامه

  

  :موضوع

و  ارشد اي كارشناسيه نامه نگارش و تدوين پايان يهنام  ينيآ

  دكتري و معيارهاي ارزشيابي آن
  

  :استاد راهنما
  ]را اينجا بنويسيد راهنمانام و نام خانوادگي استاد [ :دكتر

 

  

  :مشاوراستاد 
  ]را اينجا بنويسيد مشاور دنام و نام خانوادگي استا[ :دكتر

cm                              10  

  

  :نام دانشجو                                                     
  ]يداينجا بنويسرا نام و نام خانوادگي دانشجو [

cm                                        7  

  

  1388اه م آبان
              cm 5/3      

cm 3 

 cm 11 

  

cm  5/7  

cm 12  

  هاي مناسب براي نوشته هاي روي جلد فاصله - 1- 1شكل 

 



  

حروف كوچك زركوب  با نآاز  دفاعسال  ودانشجو نام  و آن عنوان فقطعطف پايان نامه در  - 12

توانيد همه عنوان را روي عطف  ، مينمي گنجدروي عطف  پايان نامهعنوان تمام  اگر . گردد

   ).را ببينيد 2- 1شكل ( .ننويسيد

  

  1388         نام دانشجو                                                                         ...ان نامه هاين پاينگارش و تدو ٴامهن نييآ

 

   عطف پايان نامهو نام دانشجو روي  پايان نامهنوشتن عنوان  -2- 1شكل 

 

  نامه داخلي پايان هاي هصفحو آرايش ترتيب  -1-2

. ي فرعيها صفحهو اصلي هاي  صفحه :ندشو هاي داخلي يك پايان نامه به دو بخش تقسيم مي صفحه

فرعي  يها ، صفحهشوندآورده مي) مقدمه(هايي كه قبل از شروع متن اصلي پايان نامه  تمامي صفحه

تمامي مطالب پايان نامه بايد  .نديبه شمار مي آاصلي  يها بعد از آن، صفحه ي ها صفحه يههستند و هم

 .شود سيين نواشيمو به صورت يكرو  cm7/29×cm21 يهدر انداز ،معمولي A4روي كاغذ 

  

  رعيف هاي هصفح -1-2-1

 -ج - ث - ت - پ -ب -آ(شود  شماره گذاري مي حروف الفباي فارسيفقط بر اساس فرعي  هاي هصفح

و از دو طرف كامالً در وسط صفحه قرار  باشد باالتر از پايين صفحه cm 5/1بايد شماره صفحه ). 000

  :ر استهاي فرعي به صورت زي ترتيب قرارگيري صفحه .گيرد

 » بسم اهللا الرحمن الرحيم« يصفحه - 1

 عنواني صفحه - 2

 )اختياري( سپاسگزاري يصفحه - 3

 )اختياري( تقديمي صفحه - 4



  

 هاي كليدي واژهفارسي و  يچكيدهي هصفح - 5

 )شامل عناوين و شماره صفحه ها(هاي فهرست مطالب صفحه - 6

 )شكل در پايان نامه كيدر صورت وجود حداقل ( هالهاي فهرست شك صفحه - 7

 )در صورت وجود حداقل يك جدول در پايان نامه( هاي فهرست جدولها حهصف - 8

 )در صورت وجود حداقل يك مورد در پايان نامه(هاي فهرست نمودار و طيف ها  صفحه - 9

 از نشانه هاي اختصاري در متن اصليكه  در صورتي( اختصاراتو هاي ليست عاليم  صفحه - 10

 .)استفاده شده باشد

در انتهاي پايان نامه قرار  و پس ازليست منابع جداي از متن اصلي يسيانگل يهدچكي يهصفح - 11

 .ردگي

به شماره صفحه هاي  "منابع و ماخذ"ضمن درج عنوان  مطالب وري اينكه در صفحه فهرستآياد

 .مربوطه اشاره  مي شود

 

  :مهم تذكرچند 

 .شودمي ولي توصيه  ، الزامي نيست» اختياري«هاي با عنوان  وجود صفحه •

هاي روي  قلم ي اندازه ها و كليه مندرجات روي جلد، با همان ترتيب فاصلهعنوان، ي هدر صفح •

داور نيز بايد  انادتروي جلد، در اين است كه نام اس طرح تفاوت صفحه عنوان و. شود ، آورده جلد

  .گنجانده شود عنواني  در صفحه

تر از  پايين cm5/9پاسگزاري س عنوان. )اختياري( ها اختصاص دارد سپاسگزاري هببعد ي هصفح •

با  14 قلمنوشته شود و مطالب آن با  16باالي صفحه و از دو طرف كامالً وسط صفحه و با فونت 

 .از سمت چپ  cm3از سمت راست و   cm4فاصله 

 يهو فاصل شود نوشته 12 قلمبا »تقديم به« عنوان).اختياري(است تقديم  ، صفحهبعديي صفحه •

مطالب اين  ،در هر حال. باشد 12 قلمبا  آنمطالب  و cm3از سمت راست و  cm10آن از باال 



  

 .قسمت نبايد از يك صفحه تجاوز كند

هاي قلم شود از  اما پيشنهاد مي. در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري است قلمانتخاب نوع  •

 .دگردمعمولي مانند لوتوس، زر، نازنين يا غيره استفاده 

لوتوس  14 قلمبا  »چكيده« واژه  .باشد نامه مي پايان و كليدواژه چكيده يهصفحقسمت بعدي  •

 در سطر بعد .شود گنجانده در وسط صفحه  باالي صفحه كامالًن تر از ييپا cm4 يهو با فاصل سياه

از سمت چپ و حد اكثر   cm3از سمت راست و   cm4با فاصله  زر 12با فونت چكيده مطالب 

مورد  يهلأچكيده شامل بيان مختصر مس. دبه نگارش در آي فحهص يكدر  اًحيكلمه و ترج 500

عمل و  يهآوري اطالعات، نحو گرفته شده براي كسب و جمع كاره مراحل بكلي  ذكربررسي، 

در بر  پايان نامهكه پي برد آن  يهكه خواننده با مطالعي طور  باشد به كلي حاصله ميه نتيج

  باشد يا خير؟ وي مي يمطالب مورد عالقه يهگيرند

 هاي واژه«عنوان  .آيد چكيده مي ن سطر متنهفت واژه و بعد از آخري تاحداكثر ( هاي كليدي واژه •

لوتوس سياه  14 قلمچكيده در سمت راست با  سطرحداقل با يك خط فاصله از آخرين  »كليدي

بين هر  ضمن در .نديكنار هم مي آزر  12 قلمبا ، كلمات كليدي يبعد سطرشود و در  نوشته 

  .ديايب (.)و در انتهاي خط يك نقطه  )،(نشان درنگ كليدي، يك  يهكلم

 »فهرست مطالب« عنوان يهفاصل. فهرست مطالب اختصاص دارداولين صفحه از بعدي به  صفحه •

گيرد و  و نسبت به دو طرف صفحه كامالً در وسط صفحه قرار  باشد cm5/2نسبت به باالي صفحه 

 لوتوسسياه  14 قلم، با عنوانتر از  نمتر پايي يك سانتي. شود نوشته  توسلوسياه  14 قلمبا 

و  cm3تا سمت راست صفحه  »عنوان« يهفاصل. شود نوشته  »صفحه«و  »عنوان« هاي هكلم

ي هشمارعناوين و مطالب و  توانيم بعد از آن مي. باشد cm2صفحه  چپتا سمت  »صفحه« يهفاصل

، فصلان شماره و عنوشامل مقدمه،  مطالب فهرست. زر بنويسيم 12 قلمهاي آن را با  صفحه

الزم . است شده گذاري فصل به صورت شماره هاي يا زير موضوع و محتوياتبخش شماره و عنوان 

توانيد  به توضيح است كه اگر چند فصل از پايان نامه از لحاظ محتويات به هم وابسته است، مي



  

 .ها در پايان نامه اختياري است وجود بخش. ندي كنيدب دسته» بخش«آنها را در قالب كلي 

 .شود نازنين براي اعداد توصيه مي قلماستفاده از  •

ها و ففهرست طي« و  »هافهرست جدول« ، »هافهرست شكل«به  ترتيبه ب بعدي هاي هصفح •

است؛ با اين توضيح كه هر  »فهرست مطالب«همانند قالب كلي آن اختصاص دارد كه »نمودارها

 .دنشو شروع  جداگانه اي يدر صفحهد يبام كدا

 cm5/2هاي بعدي از فاصله  ها در صفحه اگر هر يك از فهرست ها، بيش از يك صفحه باشد، نوشته •

 .شوند شروع ميكاغذ  باالي از لبه

 يهدر اين قسمت ليستي از كلي.اختصاص دارد »م و اختصاراتيليست عال«قسمت بعدي به  •

. نگارش آن همانند فهرست است  يهنحو. گردد درج  ،كار رفتهه ر متن بم و اختصاراتي كه ديعال

چپ عالمت و در سمت راست  سمت در. دياي به نگارش درآجداگانهاين ليست نيز در صفحه 

 .گردد مفهوم آن درج 

 

  

  هاي اصلي هصفح -1-2-2

. شود ماشين نويسي "سرصفحه"صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا  به دباي اصلي  هاي هصفح

باالتر از پايين  cm 5/1است كه بايد  ...)، 3، 2، 1(  اعداد فارسي صورت اصلي به هاي هصفح گذاري شماره

  .صفحه و از دو طرف كامالً در وسط صفحه قرار گيرد

 1( يك خط يا يك و نيم خطسطرها از يكديگر  فاصله يو  cm16 در صفحات اصلي طول هر سطر

تا  20بين و تعداد سطرها در هر صفحه  14يا  12 قلممتن آن با . در نظر گرفته شود )رسانتي مت 5/1يا 

اولين  يهباشد و فاصل cm2 و از سمت چپ cm3هر سطر از سمت راست كاغذ  يهفاصل. سطر باشد 28

بند  سطر اول هر .باشد cm5/2آخرين سطر از پايين صفحه  يفاصله و cm3سطر از باالي صفحه 

  .تورفتگي داشته باشد cm1 يهبايد به انداز )فپاراگرا(



  

توانند به دلخواه خود  دانشجويان مي. استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يكسان باشد قلم 

  .را انتخاب كنندهاي معمولي، مانند زر، لوتوس، ميترا، نازنين و يا كامپست  قلم يكي از 

  

  :مهم تذكرچند 

از باالي  cm11و با فاصله  جداگانه يهزر سياه در يك صفح 18 قلمبا  هر فصل يشمارهو  عنوان •

اضافه . خالي وجود داردسطرهاي فصل، يك  بين عنوان فصل و نوشته. شود  سيين نويماشصفحه 

اما توصيه  ؛فصل باشد، مانعي ندارد  يشمارهكردن يك صفحه كه منحصراً حاوي عنوان و 

بعد، عنوان و  يصفحهاي را اضافه كرديد، باز هم بايد در  حهدر هر حال اگر چنين صف .شود نمي

 .بياوريد كوروه هاي مذشيفصل را با   يشماره

  يشمارهفصل و سپس   يشمارهابتدا  از سمت راست، عنوانهاي يك فصلگذاري  براي شماره •

فرمول ت ؛ يعني به صوردگردشود و بين آنها از يك خط تيره استفاده  فصل آورده اصلي عنوان 

)1 -1(: 

  )مطلب عنوان( - )عنوان اصلي يهشمار(- )فصل يهشمار(    )1- 1(

 

. شوند گذاري نوشته مي شماره وه هاييشزر سياه و با رعايت  16 قلمعنوانهاي اصلي يك فصل با  •

 .سطر فاصله باشد، يك  )قبل پاراگراف(بند قبل  بين هر عنوان و

. شود تكرار  )2- 1(فرمول به صورت شماره گذاري   يههاي فرعي، قاعد در صورت وجود زيرعنوان •

گذاري در  سطح شماره 4اصوالً بيشتر از  ).شماره گذاري در اين آيين نامه دقت كنيد يهبه نحو(

 .شود يك پايان نامه توصيه نمي

  

 

 



  

 )عنوان  مطلب(- )1زيرعنوان فرعي يشماره( - )ن اصليعنوا يهشمار( - )فصل يهشمار( )1- 2- 1( )1-2(

   يهشمار( - )1زيرعنوان فرعي يهشمار( - )عنوان اصلي يهشمار( - )فصل يهشمار( )1- 2- 2- 1(

  )مطلب عنوان(- )2زيرعنوان فرعي

 

زر سياه و با  14 قلمهاي فرعي يك فصل بدون توجه به اينكه در چند سطح باشند، با  زيرعنوان •

قبل، يك  )پاراگراف(ند بو  فرعي بين هر زيرعنوان. شوند گذاري نوشته  شمارهوه هاي يشرعايت 

 .باشدخالي  سطر

هاي فرعي كه احتياج به شماره گذاري ندارند وجود عنوان ممكن است در پايان نامه، بعضي از  •

 سطر فاصلهزر سياه و با يك  14هاي فرعي با فونت  ها نيز مانند زيرعنوان اين عنوان ،داشته باشد

 .)قبل دقت كنيد  صفحه يدر  چند تذكر مهمبه عنوان ( .شوند قبل از آن نوشته 

  

  توالي مطالب در يك پايان نامه -1-3

بديهي است با . كرد ساس طرح پيشنهادي زير تنظيمبر اتوان  را مينامه  والي صفحات اصلي پايانت

يا صالحديد  خود يهبا سليق توانيد فصل بندي مناسب را نگارش، مي  يهو شيو پايان نامهتوجه به عنوان 

الزم به تذكر . در هر صورت، بايد نظر استاد راهنما در فصل بندي رعايت شود .تخاب كنيدان استاد راهنما

در هر پايان نامه،  و مĤخذ گيري و پيشنهادها و همچنين منابع و فصل نتيجه است كه وجود مقدمه

  .ضروري است

، و تحقيق يا هدف مطالعه پژوهشله مورد أشامل بيان واضح و كامل مس دباي مقدمه   :مقدمه  - 1

در طول مقدمه  .باشد پايان نامههاي  و بخش ازاج كلي بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن و مرور

خواننده را مجذوب و  و  مطالب علمي را مطرح روشن وساده انيزب اموضوع تحقيق ب بايد سعي شود

 .اهميت تحقيق را آشكار نمايد

و  استناد متون علميه ب كارها يهمختصر تاريخچ شامل بيان :منابع علمي مروري بر ؛فصل اول  - 2

 .باشد تحقيقات قبلي انجام شده روي موضوع و وضعيت فعلي آن مي



  

شرحي  و فرضيه ها يهارائ شامل :ان نامهيپالوازم و نيازهاي  و يا عمل روش تحقيق ؛فصل دوم - 3

پايان كه در حين انجام  افزارهايي  و توضيح روشها يا وسايل يا نرم تجربيكار   يهشيو  يهدربار

 .باشد مورد استفاده بوده، مي نامه

اجراي گام به گام مراحل تا رسيدن به   يشيوه فصلدر اين  :پايان نامهنتايج اجرا و  ؛فصل سوم - 4

به طور كامل  پايان نامهنتايج حاصل در همچنين . شود كامالً شرح داده مي پايان نامههدف نهايي 

 .شود بيان ميو مشروح 

 مرور شده پايان نامهنتايج حاصل در فصل در اين  :گيري، پيشنهادات بحث، نتيجه ؛ل چهارمفص - 5

ذكر  پايان نامهمزايا و معايب بايد  فصل اين در. شود بحث مي متدها عملكرد يا كارايي يدربارهو 

ت پيشنهادا ،در ادامه .استدالل شود ،دست آمده داليل نتايج به يدربارهشده و در حد امكان 

 .گردد ه يارا طرحهاي آتي در راستاي مؤلف در مورد كار

آنها در  گنجاندن، نياز است به وجود آنها ن كهيبا اگيرد  قرار ميپيوست مطالبي در : ها پيوست - 6

هر پيوست به يك موضوع . گردد لب ميامتن اصلي باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مط

 :آيد، شامل موارد زير است يك پيوست مي مطالبي كه در معموالً. يابد اختصاص مي

كه تعداد آنها ي در صورت(است تهيه شده به كمك نرم افزارهاي مورد استفادهيي كه ها منحني •

  .)زياد باشد

 .)كه تعداد آنها زياد باشدي در صورت( كه به آنها استناد شده است ليجداو •

 .اثبات قضايا •

 .تهيه شده كامپيوتري  يبرنامهدستورالعمل استفاده از  •

 .لب بدون آن امكان پذير نباشداكه فهم مطدر صورتي  كامپيوتري  يهليست برنام  •

 .برنامه يخروج ةنمون •

  .هاي تهيه شده نقشه •

   .عنوان يك فصل تبعيت كنيدي ذكر شده برا وه هاييشبراي نوشتن عنوان پيوست، از 



  

نوع ز  مقاالت و كتب علمي نسبتا متم ااعدر واقع چگونگي شيوه هاي ارجاع منابع   :و مĤخذ منابع  -7

روش هاي زير پيشنهاد  ا،در هر صورت به منظور يكنواخت سازي  نگارش پايان نامه ه. مي باشد

در  شده،  گذاري شماره [  ]  قالب كه در متن اصلي داخل 1ة منابع به ترتيب از شمار .ميگردد

ا ي منابع التين وفارسي  منابع( آن  نظر از نوع صرف منابع. شوند يست ميانتهاي پايان نامه  ل

از قبيل نابع م نوشتن. نوشته شوند ي پايان نامه پس از پيوست هاانتها در )هاي اينترنتي سايت

 :باشدزير  وه هايشيبر اساس بايد  كتاب و مجالت

   : كتب فارسي

از يكديگر » و«ها با در صورت وجود چند نويسنده، نام( نام نويسنده - 2خانوادگي نويسنده نام  - 1

كتاب به صورت ايرانيك عنوان  - 3 )در صورت ترجمه بودن( نام  و نام خانوادگي مترجم  - 3) جدا شوند

  صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است ةسال انتشار و شمار -8 نام ناشر  - 4 )ايتاليك(

 :هاي فارسي مجله مقاله در

از يكديگر  »و«ها با در صورت وجود چند نويسنده، نام( يسندهنام نو  - 2 خانوادگي نويسندهنام  -1 

چاپ در آن كه مقاله  يا نام ناشر يا مجله - 4 )كيتالاي( يكناربه صورت اي عنوان مقاله - 3 )جدا شوند

  .مقالهصفحات   شماره ي - 8مجله   يشمارهسال انتشار و  -8 شده است

  :منابع التين

توان اقدام ي م التين شيوه هاي مرسوم در مجالت كي ازي مطابق )كتابمقاله و (  در مورد منابع التين

  :به عنوان مثال  .كرد

  

1. Oae, S.; Onishi, Y.; Kozuka, S.; Tagaki, W. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1966, 39, 364. 

2.  Johnson, C. R.;  Rigau, J. J.  J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 5398. 

3. Drabowicz, J.; Kielbasinski, P.; Mikolaiczyk, M. in The Chemistry of Sulfones and 

Sulfoxides, Patai, S., Ed.; John Wiley and Sons: London, 1970, pp456-477.            

 

از يكديگر جدا شده و همگي پشت سر هم در  درنگبراي هر منبع، تمامي اطالعات فوق بايد با يك 

 يبعد سطرتوانند در  نباشد، اطالعات مي سطردر يك  ي كافيكه جار صورتي د. نوشته شوند سطريك 

با استفاده از حروف در صورت موجود بودن بيش از يك مرجع با يك شماره ميتوان  .ابنديادامه هم 



  

نام مجالت بصورت اختصاري و  .نوشت مرجع يشمارهدر  جلوي يك  نها را پشت سر همآالفباي التين 

  .نگاشته شود )كيتاليا(يكنارنابع علمي و ترجيحا ايممعمول در 

4. (a) Kikukawa, K.; Tagaki, W.; Kunieda, N.; Oae, S. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1969, 42, 

831. Johnson, C. R.;  Rigau, J. J.  J. Am. Chem. Soc. 1969, 91, 5398.  Walling, C.; 

Mintz, M. J. 1967, 32, 1286. b) Skattebol, L.; Boulette, B.; Solomon, S. J. Org. Chem. 

1967, 32, 3111. 

:پايان نامه ها  

سال انتشار - 6دانشگاه  - 5دانشكده  -4عنوان پايان نامه- 3لف ؤحرف اول نام م - 2نام خانوادگي  - 1  

:مجموعه مقاالت در كنفرانس ها  

شماره صفحه - 5نام كنفرانس - 4ه عنوان مقال - 3لف ؤحرف اول نام م - 2 نويسنده نام خانوادگي - 1

يا كنفرانس ناريسال برگزاري سم -7كنفرانس  برگزاري محل - 6مينار س كتابچه  

كه اطالعات فوق را در خود جاي داده است، در يك خط  پايگاهكامل  نشاني، براي منابع الكترونيكي

آدرس ند، سعي شود از چون ممكن است منابع اينترنتي تغيير كن. شود مستقل و از سمت چپ آورده مي

  .]3[دگردمعتبر استفاده  هاي اطالع رسانيپايگاه

www.umz.ac.ir  -3  

  

به منظور ثبت چكيده پايان نامه در منابع التين و نياز به ارجاع ان :  صفحه چكيده انگليسي - 8

  .فحه آورده شوددر انتهاي پايان نامه حداكثر در يك ص ،توسط محققان



  

 

  نكات تكميلي در نگارش پايان نامه -1-4

  .پايان نامه به آنها توجه شود تمامپردازيم كه بايد در  در ادامه، به توضيحاتي مي

نامه رعايت  را در تمام پايان يفارس يگذار نشانه بندي فارسي، آيين نگارش و  صحيح جمله يهنحو - 1

 :دارد به اين صورت است يبيشتر يهتعدادي از قواعد كه مورد استفاد. كنيد

[!] و تعجب  ]؟[ الؤو عالمت س[:] ، دونقطه ]؛[ويرگول  ، نقطه]،[ )ويرگول( درنگ ،[.]نقطه  �

بعد از خود دقيقاً يك جاي خالي فاصله   يهاما با كلم ؛چسبند هميشه به كلمه قبل از خود مي

 .دارند

و خود آنها هيچ {} )ابرو(و آكوالد«» ، گيومه [] )قالب(، كروشه()پرانتز  داخلبين متن  �

از دو طرف يك جاي ) منظور همان پرانتز و غيره است(آنها  خارجاي نيست، اما كلمات  فاصله

 .خالي فاصله دارند

 .مراجعه كنيد] 2[ و] 1[جع ا، به مرينگارش فارس نييآبراي آگاهي بيشتر از  �

كنيد،  عيناً از يك كتاب نقل ميكه را  )يپارگراف(بند كه جمله يا عبارت يا  سعي كنيد در صورتي - 2

كه  را منبعي يشماره] كروشه[قرار داده و پس از آن، به كمك يك جفت » گيومه«آنرا داخل 

مرجع   يشمارهدر هر صورت براي رجوع به يك مرجع، بايد . را قرار دهيد ،شده نقلمطلب از آن 

شماره ترتيبي است كه به آن در  مرجع، يشمارهمنظور از . را در يك جفت كروشه قرار دهيد

 .مراجع اختصاص داده ايد

 گذاردنپس از ، معادل التين .اييدنم يخوددار ان نامهپاياز نگارش كلمات التين در متن  - 3

. پايين صفحه آورده شود 1در زيرنويس  شود، باالي معادل فارسي آن كلمه تايپ مي دراي  شماره

الزم به توضيح است كه اگر . يابد ترتيب افزايش مي آغاز و بهدر هر صفحه، شماره زير نويس از يك 

كلمه را با  2توان تلفظ التين اي خاص بسيار مشكل باشد، مي پيدا كردن معادل فارسي براي كلمه

                                                
1 Footnote 
2  Latin 

 
 



  

حروف مخفف انگليسي از اين قاعده  .حروف فارسي نوشته و در زيرنويس اصل كلمه را به التين نوشت

 .مستثني هستند

 پايان نامهيا ديسكت  CDباشد، كامپيوتري  نرم افزار يساز پياده استفاده و شامل ان نامهپايه كي در صورت - 4

 .)به كمك قرار دادن يك پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن( ضميمه گردد پايان نامهدر انتهاي 

در  فرمول يمارهش. ها و فرمولهايي كه در پايان نامه آمده است، بايد شماره داشته باشد تمامي معادله - 5

) از سمت راست به چپ(حاصل تركيب فرمول  شماره ي. شود آورده ميآن داخل پرانتز و در مقابل 

، فرمولمكان شماره . اند است كه با يك خط تيره از هم جدا شدهترتيب فرمول  يشمارهفصل و يشماره

كافي نباشد، از سطر  داراي جاي فرمولباشد كه درصورتيكه سطر  مي فرمولحاشيه سمت راست خط 

 .شود شروع مي 1ها در ابتداي هر فصل از فرمول يشماره. شود بعدي استفاده مي

 .و نمودارها و جداول نيز بايد شماره داشته باشند تصاوير و اشكالو اه منحنيها،  همه همانند فرمول - 6

ها، تمامي منحني. پذيرد گذاري اشكال به صورت جداگانه انجام مي گذاري جدولها و شماره شماره

گذاري  شماره يهقاعد .شوند گذاري مي شماره» شكل«تحت نام  ،ها و غيره نمودارها، تصويرها، ترسيم

سپس  ، يك خط فاصله وفصل يشمارهابتدا  ،از سمت راستيعني  ؛هاستمانند فرمول ،جدول و شكل

 .شود شروع مي 1هر فصل از  آغازشماره شكل يا جدول كه در 

طرف باالي كاغذ و يا در صورت  بايست به كادر بسته قرار گرفته، طرف باالي آنها مييك رون دهر شكل  - 7

  . لزوم در سمت چپ كاغذ قرار داده شود

در يك خط و در » شكل«شماره و عنوان . ها، عالوه بر شماره، عنوان نيز دارند»جدول«ها و »شكل«  - 8

در يك خط و در وسط صفحه در » جدول«ان گيرد و شماره و عنو شكل قرار مي پايينوسط صفحه در 

آنها در فهرست اشكال و جداول به  يهعناوين اشكال و جداول به همراه شمار .گيرد جدول قرار مي باالي

 .شود طور مستقل آورده مي

 .نوشته شود 12يا  10 با قلمو متن داخل آنها  سياه 10نازنين  قلمبا ، هاو جدول هاشماره و عنوان شكل - 9



  

  پايان نامهانتخاب و دفاع از  يشيوه –دوم فصل 
  

  پايان نامهزمان انتخاب، تمديد و دفاع  -2-1
حداكثر تا ( جهت دانشجويان كارشناسي ارشد پس از گذراندن واحد هاي نظري پايان نامهانتخاب  

ارزيابي و براي دانشجويان دوره دكتري پس از اتمام دوره آموزشي و موفقيت در آزمون يا ) سوم نيمسال 

پس از گذراندن  كارشناسي ارشد در هر حال، هر دانشجوي. گيرد صورت ميو تصويب موضوع رساله جامع 

را  پايان نامهتواند درس  يمآزمون يا ارزيابي جامع پس از گذراندن دكتري  يهر دانشجونظري و  واحدهاي

  .دينانتخاب نما

مانده بالمانع  ايان نامه به همراه دروس باقيآموزشي، اخذ پ حد نصاب نرسيدن واحدهاي به صورت در *

  .باشد مي

خود را انتخاب نموده و  يا موضوع كلي پايان نامهابتدا عنوان  يدهر دانشجو با ،پايان نامهانتخاب  يبرا

و  23، صفحه 1پيوست ( پايان نامهو تكميل فرم انتخاب مورد نظر  يپس از هماهنگ كردن با استاد راهنما

در صورت . دينما تحويل مربوطه تحصيالت تكميلي گروه تهي، در زمان مقرر به كم)30حه صف 2پيوست يا 

انتخاب واحد و  زمان در پايان نامهمجاز به انتخاب درس دانشجو  ،پايان نامه و تصويب آنشدن عنوان  دييتا

را به  پايان نامه در موعد مقرر مراحل انتخاب دانشجويكه است كه در صورت يهيبد .باشد ميو اضافه  فحذ اي

  .انجام نرساند تبعات ناشي ازآن به عهده دانشجو است
  

   تحصيالت تكميلي درباره پايان نامه شوراي برخي از آيين نامه هاي -2-1-1

مقطع كارشناسي ارشد انتخاب استاد راهنما و تعريف پايان نامه آيين نامه اجرايي  40به استناد ماده 

بايد حداكثر تا قبل از نيمسال سوم سال  ي تحصيالت تكميلي گروه مي كميتهتوسط دانشجو و تحويل آن به 

در غير اينصورت . انجام پذيرد جديدمقطع كارشناسي ارشد  اصالحي اجرايي ينامهآيين مطابق تحصيلي

  .دانشجو مشمول مقررات آموزشي خواهد شد

ميته تحصيالت تكميلي، دانشجو در صورت تأييد طرح پيشنهادي توسط استاد راهنما و تحويل آن به ك

  .تواند به صورت مشروط پايان نامه را اخذ كند مي

  . فرصت دارد آن دفاع از،  حداكثر تا پايان نيمسال چهارم جهت نامه انيپادانشجو از زمان اخذ  - 1

و پس از تصويب براي . را به صورت انفرادي  انتخاب كنند پايان نامهتمامي دانشجويان مي بايستي  - 2

مراجعه و ضمن ثبت  www: Thesis.irandoc.ac.irت كد رهگيري طرح پيشنهادي به نشاني درياف

و . موضوع طرح پيشنهادي، كد مربوط را به كارشناس تحصيالت تكميلي دانشكده ارايه نمايند

ها در پايان هر نيمسال ملزم به ارسال ليست مشخصات دانشجو و كد رهگيري به تحصيالت  دانشكده

 .باشند گاه ميتكميلي دانش

دانشكده، تحصيالت تكميلي در صورت موافقت كميته تحصيالت تكميلي گروه و تاييد آن در شوراي  - 3

موافقت با تمديد . نيز قابل تمديد است) ترم پنجم ( نيمسال ديگربراي يك  پايان نامهمهلت انجام 



  

. شكلي نداشته باشدررات آموزشي ممنوط به آن است كه دانشجو از نظر سنوات تحصيلي و ساير مق

  .الزامي است» ناتمام پايان نامه «، ثبت نام و اخذ واحد پايان نامهبراي تمديد 

مطرح كردن موضوع با استاد  ،اول. زير را انجام دهد مراحل، هر دانشجو بايد پايان نامهجهت تمديد  - 4

فرم درخواست  يلتكم ،دوم. به صورت مكـتوب به استاد پايان نامهگزارش پيشرفت و ارايه  راهنما

 .گروه تكميلي و گرفتن امضا از استاد و ارايه آن به كـميته تحصيالت) 37، صفحه 3پيوست (تمديد 

 .پايان نامهبه شرط موافقت كميته با تمديد » ناتمام  پايان نامه «اخـذ واحـد  ،سـوم

يته تحصيالت درصورت عدم تقاضاي تمديد از سوي دانشجو و يا عدم موافقت با تمديد از سوي كم - 5

 . گردد تكميلي گروه، دانشجو مشمول مقررات آموزشي مي

در صورت درخواست دانشجو و موافقت با تقاضاي تمديد از سوي كميته تحصيالت تكميلي گروه،  - 6

در  پايان نامه دفاع ازدر صورتي كه . مي باشدقبل از اتمام سنوات قانوني  دفاع از پايان نامهمهلت 

 . خواهدشد دانشجو مشمول مقررات آموزشي، نگردد امقانوني انجهاي  مهلت

بايد پس از اخذ موافقت كميته تحصيالت خود هستند،  پايان نامهدانشجوياني كه مايل به تمديد  - 7

 .تكميلي گروه نسبت به انتخاب مجدد پايان نامه در ايام انتخاب واحد نيمسال مربوط اقدام نمايند

درخواست  با، تحصيالت تكميلي گروهدر كميته  آن عد از تصويبب پايان نامه يا موضوع تغيير عنوان - 8

ير ذتحصيالت تكميلي گروه امكانپ ي كميتهح وتاييد آن در ونظر موافق استاد راهنما و طردانشجو 

بنابراين دانشجويان بايد . فقط يكبار مجاز است پايان نامه يا موضوع ضمن اينكه تغيير عنوان. است

 . مبذول دارند نامه انيپاعنوان  موضوع با دقت الزم را براي انتخاب
  

  نامه انيپامراحل دفاع از  -2-2
را به سرانجام رسانده و  نامه انيپافرصت دارند تا  تا پايان نيمسال چهارمدانشجويان كارشناسي ارشد 

تواند زودتر از زمانهاي قيد شده  دانشجو مي. ط ذكر شده در فصل يكم آماده نمايندنامه را طبق ضواب پايان

در هر صورت بايد حداقل يك نيمسال از . خود دفاع نمايد پايان نامهاز ) اتمام رسيد به پايان نامههرگاه (

  .انتخاب پايان نامه گذشته باشد

  :ا به ترتيب انجام دهدزير ر مراحل،  نامه انيپاهر دانشجو بايد براي دفاع از 

توسط استاد راهنما و ارايه به  پايان نامه اعالم كتبي اتمامنامه به استادراهنما و  تدوين و ارايه پايان - 1

  .كميته تحصيالت تكميلي گروه

تحصيالت  به كميته از سوي استاد راهنما ) 38، صفحه 4پيوست(پيشنهادياستادان داور   معرفي - 2

 .ان توسط كميته و نماينده تحصيالت تكميلي توسط دانشكدهو تعيين هيات داور تكميلي

در اين مرحله (حداقل ده روز قبل از تاريخ جلسه دفاعارايه يك نسخه از پايان نامه به استادان داور  - 3

در صورت اعالم كتبي يكي از داوران مدعو مبني بر قابل دفاع بودن پايان نامه  .)الزم نيست يصحاف

 .گردديي دفاع برگزار مجلسه

دانشكده جهت تحصيالت تكميلي  به) 38، صفحه 4پيوست (شده دفاع از پايان نامه  تاييدتحويل فرم  - 4

 انجام هماهنگي الزم براي زمان و مكان و امكانات و تجهيزات مورد نياز جلسه دفاع



  

 پايان نامه ، دانشجويان و عالقمندان به موضوعاستادانجهت دعوت از جلسه دفاع نصب اطالعيه  - 5

 .حداقل يك هفته قبل از تاريخ مصوب

 برگزاري جلسه دفاع در زمان مقرر - 6

، پايان نامه نياز به اصالحات اساسي داشته باشد به )مدعو(در صورتي كه براساس نظر هر دو داور ناظر * 

 .شود تا در سنوات قانوني تنها يك بار ديگر از پايان نامه خود دفاع نمايد دانشجو فرصت داده مي

و ارسال تأييد نهايي  تغييرات مورد نظر استاد راهنما و استادان داور در پايان نامه اصالحات و لاعما - 7

 .انجام اصالحات به نماينده تحصيالت تكميلي
 

 .نماينده تحصيالت تكميليتوسط از نظر رعايت دستورالعمل و قوانين نگارش تاييد نهايي پايان نامه  - 8

توسط نماينده  تحصيالت تكميلي دانشكدهز پايان نامه به ا ارزشيابيتكميل شده  هاي ارايه فرم - 9

 .كميلي دانشكدهتحصيالت ت

و تحويل آن به  نسخه از پايان نامه با شرايط ذكر شده در فصل اول اين آيين نامه 4صحافي حداقل  - 10

 :شرح زير

نه مركزي به كتابخا نسخهان راهنما و مشاور، يك استاد هريك از تحويل يك نسخه از پايان نامه به

آموزش دانشكده براي به (PDF, Word) پايان نامه بهمراه فايل الكترونيكي  دانشگاه و يك نسخه

در اين مرحله الزم . پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايرانجهت ارسال به  تحصيالت تكميلي دانشگاه

م و كدرهگيري را به اقدا www.Thesis.irandoc.ac.irاست تا نسبت به ثبت پايان نامه به نشاني 

 .كارشناس تحصيالت تكميلي دانشگاه ارايه نمايد
  

  :تذكر مهم

تر نسبت به ارائه  پيش ده روزحداقل  جهت انجام دفاع مطلوب از پايان نامه،است دانشجويان  يضرور* 

 .پايان نامه به اساتيد داور اقدام الزم را بعمل آورند

                                                         

  پايان نامه مربوط بهشيوه ارزشيابي و مصوبات  -فصل سوم

  ارزشيابي پايان نامه -3-1
 مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاهمنطبق بر  يليفارغ التحص يها پايان نامه يابيارزش يارهايمع

  :گردد يصورت اعالم م نيبد

استفاده از منابع و  ،يكاربرد اي و يارزش علم ،ي، ابتكار و نوآورپيشينه تحقيق :يعلم تيفيك -

ادامه  يبرا شنهاداتينظرات و پ تيفيك، )به روز بودن( يفيوك يكار به لحاظ كم يو ابزارها راجعم

 .پايان نامه

 تيرعا(ه يبه سئواالت در جلسه دفاع، نحوه ارا  ييپاسخگو ييتسلط به موضوع و توانا :هيارا تيفيك -

 ).موارد ريو سا دياسال تيفيكموضوع،  ميزمان، تفه

اشكال و  ريتصاو تيفيكدستورالعمل،  تي، حسن نگارش و رعاميانسجام در تنظ :نگارش تيفيك -

 .استفاده شده يها يمنحن



  

نامه مطابق با  انيپا تدوين و صفحه آرايي نيكامل قوان تيرعا :نامه انيپا تدوين نيقوان تيرعا -

 .)ذكر شده در فصل اول(نشگاه تحصيالت تكميلي دا تهيدستورالعمل مصوب كم

كه  47- 40در صفحه هاي  10تا  7 شماره هايپيوستبراي اطالع از ميزان تاثير هريك از عوامل فوق، به 

براي دانشجويان مقطع . به ترتيب براي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تهيه شده است، مراجعه نماييد

  .كارشناسي ارشد ناپيوسته  خواهد بودكارشناسي، معيارهاي ارزشيابي همانند دانشجويان 

  

  پايان نامه تحويلنكات مهم در  -3-2
از پايان نامه خود دفاع  ،پنجمحداكثر تا پايان ترم  مقرر،در مهلت  ارشد  در صورتيكه دانشجويان - 1

تنها در صورت اخذ مجوز از كميسون موارد مشمول مقررات آموزشي خواهند شد و ، ننمايند

  . دفاع نمايند ازپايان نامهخواهند داشت تا خاص دانشگاه فرصت 

، اعمال تغييرات و اصالحات الزمپس از دفاع، فرصت دارند تا پس از  ماه 3دانشجويان حداكثر  - 2

جلسه دفاع نماينده تحصيالت تكميلي دانشكده  راهنما و استاداننامه نهايي را كه به تاييد  پايان

در صورت عدم . دهندصالح  مراجع ذيتحويل به صورت صحافي شده رسيده است  نامه انيپا

يكصد و هفتاد و چهارمين مصوبه شواي تحصيالت تكميلي دانشگاه مورخ  2به استناد بند تحقق 

 .دانشجو مشمول مقررات و اخراج آموزشي خواهد شد 20/8/1387

 37نيمسال است در صورت ضرورت و تحقق مفاد ماده  8مدت مجاز تحصيل دوره دكتري  - 3

ي تحصيالت تكميلي گروه آموزشي و  مه دكتري و به پيشنهاد استاد راهنما و تأييد كميتهنا آيين

و پس از صدور مجوز كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه  ،شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده

 .شود به اين مدت اضافه ميتحصيلي حداكثر تا دو نيم سال 

  :تذكر مهم

ظام وظيفه هستند، در صورت عدم تسويه حساب به موقع و درخصوص دانشجويان پسر كه مشمول ن* 

 .باشد تأخير در معرفي به نظام وظيفه تبعات حقوقي آن به عهده دانشجو مي

 

 پايان نامهچند توصيه كاربردي براي انجام صحيح  -3-3
  

در جهت  تواند ها، مي عمل به اين نكته. هاي زير توجه كنند شود به نكته به دانشجويان عزير توصيه مي

ترين درس در دوران تحصيل  درس پايان نامه، در واقع كاربردي. آسان پروژه مفيد باشد انجام موفقيت آميز و

شماست، اگر از ابتداي انتخاب تا تكميل و ارايه آن با نظم و برنامه ريزي دقيق عمل كنيد از موفقيت الزم 

تنها  ع تكليف و يا بدون نظم و ترتيب انجام شود، نهحوصــلگي و رف اي كه از سر بي پروژه. شويد برخوردار مي

  .ارزش علمي ندارد، بلكه ممكن است باعث سرخوردگي شما در مقاطع بعدي تحصيلي شود

قبل از انتخاب پروژه، تحقيقات كاملي راجع به سوابق علمي، منابع، قابليت ها، محدوديتها، اهداف و  - 1

 .ديگر خصوصيات پروژه بكنيد



  

بندي دقيق با واقع بيني براي انجام پروژه تدوين كنيد و  از هر كاري يك برنامه زمان براي شروع، قبل - 2

 .تا حد امكان خود را ملزم به رعايت آن كنيد

 .گيري را فراموش نكنيددر طول انجام پروژه، هيچگاه مطالعه و تحقيق در منابع مختلف و ياد - 3

خود در ارتباط باشيد؛ چه در حاليكه پروژه با استاد راهنماي  مطابق برنامه زمان بندي شدههميشه  - 4

سعي كنيد جلسات  .رود، چه هنگاميكه با شكست مقطعي روبرو شده است موفقيت به پيش مي با شما

  .هفتگي را با استاد راهنماي خود تنظيم كنيد و خود را ملزم به ارايه گزارش هفتگي به ايشان نماييد

اين كار . بد مقطعي را به صورت مكتوب نگهداري كنيد در طول انجام پروژه، تمامي نتايج خوب يا - 5

 .شود در هنگام نگارش پايان نامه، بهتر بتوانيد نكات و جزئيات كار خود را شرح دهيد باعث مي

پروژه خود را به چند مرحله كوچكتر، البته با نظر استاد راهنما، تقسيم كنيد و سعي كنيد به صورت  - 6

 .و در انتها نتايج را تركيب كنيد جزيي، از هر قسمت نتيجه بگيريد

سعي كنيد پله پله به . انجام دهيد فشرده و شتاب زدههيچگاه سعي نكنيد يك كار بزرگ را به صورت  - 7

 .سمت موفقيت حركت كنيد

اگر پروژه شما به دستاوردها يا نتايج جديد و خوبي رسيده است، سعي كنيد با نظر استاد راهنما و  - 8

مقاالتي را از آن استخراج  و به مجالت علمي معتبر يا كنفرانس هاي علمي تاييد ايشان، مقاله يا 

بعالوه، . با اين كار، شما براي خود يك شخصيت علمي مستقل خواهيد ساخت. مربوط ارسال كنيد

اخذ نمره مربوط به فعاليعت هاي پژوهشي در ارزشيابي پايان نامه منوط به كسب امتيازات مندرج در 

 ايين نامه اجرايي كارشناسي ارشد مي باشد 52از ماده  5بند 

درصد آن به شرح كارهاي شما در طول انجام  70يك پايان نامه خوب، پايان نامه اي است كه تقريباً  - 9

در عين حال . درصد مطالب مقدماتي يا ورود به بحث باشد 30پروژه پرداخته باشد و حداكثر شامل 

ي  صفحه و رساله 150تا  70 مقطع كارشناسي ارشد، حدود انتظار مي رود، يك پايان نامه مناسب در

 .صفحه متناسب با رشته تحصيلي باشد 300تا  120دكتري از 

 



  

  جمع بندي و نتيجه گيري -فصل چهارم
  

مصوبات و برخي از همچنين . نا شديدنامه آش در اين آيين نامه، با شيوه درست و قابل قبول نگارش پايان

اميد . ها براي آشنايي بيشتر شما، آورده شده است و ارزشيابي پايان نامه  تكميليتحصيالت  شوراي قوانين

نامه خوبي را فراهم كرده و نمره  است با مطالعه اين آيين نامه، و عمل به جزييات مندرج در آن، بتوانيد پايان

  . كسب نماييد نامه انيپاخوبي از درس 

تجربه نشان . در اين آيين نامه آمده است  پايان نامهمفيد هاي معمول براي انجام موثر و  همچنين توصيه

دانشجويان . تاثير زيادي دارد پايان نامه هر چه بيشتر شما در موفقيت در ها توصيهاين  داده است كه عمل به

موفق، كساني هستند كه با برنامه ريزي و نظم و ترتيب، براي رسيدن به هدف از پيش تعيين شده خود 

  .دكنن تالش مي

مطالعه اين آيين نامه از يك جهت ديگر نيز براي شما مفيد است؛ رويكرد اصلي در تدوين اين آيين نامه، 

به عبارت ديگر، سعي شده تمامي قواعد ذكر . ارايه يك مثال از تمامي قواعد نگارش به صورت عملي است

جه دقيق به جزييات نگارشي اين تو. شده در فصل اول و تمامي نكات ظريف، در تمامي آيين نامه رعايت شود

  . هاي شما را از بين خواهد برد آيين نامه، تمامي ابهام

آدرس ذكر شده در مرجع  طريق موجود است، ازدانشكده  متن اين آيين نامه عالوه بر اينكه در انتشارات
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  .موجود استاستفاده دانشجويان 

  



  

  :هاپيوست 

  پايان نامه وارزشيابي دفاع ،فرمهاي مربوط به انتخاب، تمديد 
  

نياز داريد،  كارشناسي ارشد يا رساله دكتري پايان نامهفرمهايي كه براي انجام  برخي ازدر اين پيوست، 

وطه را از اين آيين نامه جدا كرده و استفاده در هنگام نياز به هر كدام، كافيست فرم مرب. آورده شده است

 تحصيلي لطفاً به مقطع. ممكن است با توجه به شرايط، يك يا چند فرم براي شما كارايي نداشته باشد .كنيد

ارشد و  براي مقاطع كارشناسيپايان نامه  هاي تعريف ، تصويب و ارزشيابي خود توجه كنيد، چون فرم

  .متفاوت است دكتري

  



  

  

 به نام خدا                                      پايان نامهانتخاب  فرم

  دانشگاه مازندران
  تحصيالت تكميلي

................تاريخ      ..... :  
: ......................شماره                                                                       

  : .....................پيوست                                                                      
  

   ارشد  كارشناسي  ي دوره ي ايان نامهپتعريف 

  

  تحصيالت تكميلي گروه ي مدير محترم كميته

  سالم عليكم،

 ،.......................... يدانشجوي رشته ،.............................دانشجويي  يشمارهه ب .......................................اينجانب 

 سال تحصيلي .......ورودي نيمسال  ،..........................مقطع ،...........................ي دانشكده ،......................گرايش

ضمن پيوست فرم تعريف پايان  ،رانده امواحد درسي را با موفقيت گذ ................كه در حال حاضر  ..................

 :تحت عنوان پايان نامه موضوعدرخواست تصويب  ،استاد راهنما رسيده است ييدأنامه كه به ت

.........................................................................................................................................  

 .را دارم

   

 و تاريخ  امضا

  :راهنما و مشاور انمشخصات استاد

  امضاء  علمي ي  مرتبه  محل خدمت  پايان نامهدر سمت  نام و نام خانوادگي  رديف

1            

2            

3            

  

  

 1پيوست 



  

  به نام خدا

  تحصيالت تكميلي-دانشگاه مازندران

  
  ...…….….…………………: نام و نام خانوادگي دانشجو

  …….……………………………: وييدانشجي  شماره 

   .…………………… :گرايش ..…………………… :تحصيلي ي رشته

  ………………………… :مقطع

  .……………………:گروه آموزشي      ……………………:  دانشكده

  

  :عنوان . 1

   

   :فارسي

  
  

   :التين 

 

  ����    نظري                            ����      عملي    )الف:  نوع پايان نامه

  ����  توسعه اي                  ����بنيادي                              ����كاربردي       )ب                          
  

  

 :لهأمس بيان . 2

 

 
  

  
 

  :قبلي در ارتباط با پايان نامه ي هاي انجام شده پژوهش توضيح مختصر در باره ي – 3

 

 

  

  ) :در صورت لزوم(حدود پژوهش  .4

  



  

  

  

 :فرضيات پژوهش.5

  

  

  :پژوهشاهداف  . 6

  

  

  

  

  

  

  

  :مراحل روش پژوهش ي خالصه . 7

  

  

  

  

 

  

  :بندي اجراي پايان نامه زمان . 8

  

  

  

  



  

  :منابع . 9

  

  

  
  

  

  

  اطالعات مربوط به هزينه ها
  

  خير                          بلي  نيز درخواست اعتبار شده است؟   ديگر  ي ها آيا براي اين طرح از سازمان . 10

  .ماييدجواب، لطفاً نام سازمان و نتيجه را ذكر فر در صورت مثبت بودن
 

 

  

  پرسنلي با ذكر مشخصات كامل و ميزان اشتغال هريك و حق الزحمه آنها ي هزينه .11

حق الزحمه در ميزان   كل ساعات كار براي طرح  تعداد افراد  وليتنوع مسئو

  ساعت

  جمع

          

  جمع هزينه هاي تخميني   

  



  

  

  .موادي كه بايد از اعتبار اين طرح از داخل يا خارج كشور خريداري شودفهرست وسايل و  . 12
  

سازنده  شركت  نام دستگاه و يا مواد

  يا فروشنده و
  قيمت كل  قيمت  تعدادواحد  مصرفيغير  مصرفي  كشور

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

              

  :)در صورت لزوم(ت و شركت در سمينار علمي مسافر ي هزينه . 13

  هزينه به ريال  تعداد  نقليه وسيله نوع  هدف مسافرت در مدت اجراي طرح  مقصد

          

          

          

          

          

                                      جمع هزينه هاي مسافرت و شركت در سمينار 

                               

 

  

  ………………………………نشريات و آماده سازي پايان نامه ي تهيه ي ينههز .14

     .…………………… هزينه هاي تكثير اوراق و پرسشنامه ها و غيره )الف

  …………………………… نيازنشريات و كتب مورد  ي تهيه ي هزينه )ب 

       ……………………………    پايان نامه و صحافي تكثير ،ماشين نويسي  ي هزينه )پ 

  ………………………………زينه ها  ريالساير ه)ت    

           )14رديف (جمع هزينه هاي ديگر 
 



  

 

  

  جمع هزينه هاي طرح . 15

  ريال   ...……………         )                                               11 ي ماده(هزينه هاي پرسنلي  )الف

ريال           ……………                                       )         12يماده (و مواد  يلجمع هزينه هاي وسا )ب

ريال                   ……..….…                                     )                 ي 13ماده (جمع هزينه هاي مسافرت  )پ

ريال     )              ..…… ……   14ي ماده(آماده سازي پايان نامه نشريات و  ي جمع هزينه هاي تهيه )ت 

ريال                       ……………                               جمع كل هزينه ها                                                  

 

 :مبالغ مساعدتي كه از منابع ديگر دريافت خواهد شد و شرح هزينه كرد آنها.16 

  

  

 :مين آن درخواست مي شودأهاي طرح كه تهزينهي باقيمانده  . 17

 

 

 استاد راهنما يامضا       دانشجو يامضا

  م و نام خانوادگي باقيد تاريخنا      



  

  

تحصيالت تكميلي گروه  ي پايان نامه در كميته موضوع و طرحدر تاريخ                    . 18

  .و مورد تصويب قرار گرفت شده مطرح

  
  

  امضا

  

  

  

  

  

پايان نامه در  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  موضوع و طرحر تاريخ               د . 19

  .و مورد تصويب قرار گرفت شده مطرح
  

  امضا

  
  

  



  

  به نام خدا                          فرم تعريف پايان نامه    
  :تاريخ                             الت تكميليتحصي- دانشگاه مازندران                                                    

  :شماره   

  كتريد مقطع ي يا رسالهتعريف پايان نامه 
  

  : مشخصات دانشجو .1
  .............:  ......ييدانشجو ي شماره            : ...................                نام و نام خانوادگي

  ......... ................: ........دانشكده                     .....      ..........: ........تحصيلي ي رشته

  ...........................: ........گرايش                         ................................................:نشاني
  

  : عنوان پايان نامه يا رساله .2
 ..........................................................................: ..................فارسي

  

  ........................................................................................ :انگليسي
  

    نظري    عملي) الف   :پايان نامهنوع 

  : ....اي              تعداد واحدتوسعه         كاربردي             بنيادي             )ب
  

  :راهنما انمشخصات استاد.3
  :سمت، مرتبه ي علمي و محل خدمت                                :نام و نام خانوادگي

        : تخصص جنبي      :                    تخصص اصلي     

  :  تلفن                  : نشاني

  :سمت، مرتبه ي علمي و محل خدمت                              : نام و نام خانوادگي

        : تخصص جنبي      :                    تخصص اصلي

  :  تلفن                  : نشاني

  
  

  :مشاور مشخصات استادان. 4
  : علميي سمت و مرتبه        : نام و نام خانوادگي

  :  تلفن                  : نشاني

  : علمي يسمت و مرتبه                 : نام و نام خانوادگي

  :  تلفن                  : نشاني

  

 2پيوست 



  

      

توجيه ضـرورت انجـام    ،فرضيات، هدف از اجرا له،أبيان مس(نامه پايان يخالصه .5

  )طرح

   :لهأيان مسب. 5-1

  

  

  

  

  

  

  

  :پژوهش فرضيات. 5-2

  

  

  

  

  

  

 

  :هدف از اجرا. 5-3
  

  

  

  

  :توجيه ضرورت انجام آن. 5-4

  
  

  

  

  

  

  



  

  

  

   :انگليسي واژه هايدكلي.  6

  

  

  

  

  

    : تاريخ شروع      :   مدت زمان اجراي پايان نامه به ماه. 7



  

  مراحل اجراي پايان نامه.8
  برحسب ماه  مدت   

22  21  20  19  18  17  16  5  4  3  2  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

مطالعات كتابخانه اي و 

  لوازمتجهيزات و  ي تهيه

  بخش تجربي 

  محصوالت تجزيه و تحليل

  نتيجه گيري

تحليل نتايج و تدوين 

  پايان نامه

  



  

  

  

  : روش پژوهش و تكنيك هاي اجرائي .8
  

  

  

  

  

  

  :و تحليل آن آوري اطالعاتجمع  .9

   
  

  

  

  : روش جمع آوري داده ها و اطالعات .9-1
  

  

  

 

  

  : روش تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات .2 -9
  

  

  

  

  

  : حدود تحقيق .10
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :علمي و فهرست منابع يسابقه -11
  

  

  :پژوهش هاي انجام شده در ايران .11-1

  
  
  

  :ورهاهاي انجام شده در ساير كشپژوهش .11-2
  

  

  

پـيش فـاكتور توسـط     ي درخواست هاي خريد كـاال و تهيـه   ي كليه( : وسايل و تجهيزات مورد نياز .12

  ).ييد مي گرددأاستاد راهنما ت

  
  

  )ريالي و ارزي(تأمين آن  ي اعتبار اجراي پايان نامه و نحوه .13

  ارزي  ريالي  عنوان هزينه

      پرسنلي يهزينه

      يف گيريوط وسايل، مواد ي تهيه يهزينه

      )داخل و خارج(مسافرت هاي علمي  يهزينه

      تكثير پايان نامه يهزينه

      كل هزينه ها

     

  :امضا دانشجو با قيد تاريخ
  

  
  

  : نظر استاد راهنما .14

  امضا 

  :تاريخ   
  



  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  :تحصيالت تكميلي گروههيأت داوران جلسه دفاع از موضوع پايان نامه نظر  .15
  

  

   مضاا

  :تاريخ   
  

  

  

  

  :تحصيالت تكميلي گروهي نظر كميته .16
  

   امضا

  :تاريخ

     
  

  :نظريه شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده -17

   

                           امضا

  :تاريخ   
  

  

  

  
  

  



  

  
  

  

  به نام خدا

   پايان نامهفرم درخواست تمديد مهلت انجام 
  مشخصات دانشجو 

    پايان نامهنيمسال اخذ     ينام و نام خانوادگ
    تاريخ تقاضاي تمديد تا    ييدانشجو ي شماره

    مقطع تحصيلي    گرايش تحصيلي
  : پايان نامهعنوان 

 15تا  10 در گزارش كتبي اين مراحل را. ( نام ببريد ،كه پايان يافته است را پايان نامهمراحلي از 
  .) صفحه ضميمه اين درخواست نماييد

1.  
2.  
3.  

  . نام ببريد ذكر مدت زمان مورد نيازبا  را پايان نامه انجام ي ل باقيماندهمراح
1.   
2.   
3.   
   
  

  :       امضا دانشجو              :           تاريخ درخواست:                             نام و نام خانوادگي دانشجو 
  

  :  ان نامهپاياظهار نظر استاد راهنما و مدت زمان الزم براي تمديد 
  

  امضاء استاد راهنما                       
 �نگرفت  �و مورد تأييد قرار گرفت  شده بررسي................... مورخ ،تحصيالت تكميلي گروه ي كميته ي در جلسه

  :علت
  

  : علت   �نگرفت  �مورد تأييد قرار گرفت ...................  ، مورختحصيالت تكميلي دانشكده شوراي
   معاون آموزشي دانشكده تأييدو  امضا

  
  بعضي نكات مهم در رابطه با اخذ و تمديد مهلت پايان نامه

براي دفاع از پايان نامه و اتمام  ،تا پايان نيمسال چهارم، )نيمسال سومدر ( زمان اخذ واحد پايان نامه  زدانشجويان كارشناسي ارشد ا
و تاييد آن  تحصيالت تكميلي گروه ي و تأييد استاد راهنما، به تشخيص كميتهدرخواست كتبي  ي در صورت ارائه فرصت دارند تحصيالت

تمديد مهلت  مراحل . مي باشدقابل تمديد ) نيمسال پنجم(نيمسال  يكحداكثر تا  پايان نامه، مدت انجام ي مربوط دانشكدهدر 
 : عبارتند از پايان نامه

  تمديد توسط دانشجو كتبي تقاضاي ) الف      
  موافقت استاد راهنما )  ب      
  تحصيالت تكميلي گروه و دانشكدهي  موافقت كميته ) پ       
  .نيمسال بعديدر انتخاب واحد » ناتمامي  پايان نامه«اخذ واحد ) ت       

    

  

 3پيوست 



  

  

  4پيوست                      به نام خدا

  ارشناسي ارشدكي فرم درخواست دفاع از پايان نامه                             
    

   ..…….…   ……………يدانشجوي كارشناسي ارشد رشته،………………………آقاي /نظر به اينكه خانم 

  :عنوانتحت  باخودرا  ي نامه پايان ..……………………ييدانشجوبه شماره 
 ………………………………..….………………………………………………………….………   

  .ممي دار موافقت خود را جهت تشكيل جلسه دفاع اعالم ،به اتمام رسانده

        ساعت        تاريخ      روز: زمان دفاع 

  :مدعوبه ترتيب زير پيشنهاد مي گردند استادانضمناً 

  :استاد راهنما            .2          .1

  امضاتاريخ و            .4         .3
  

 ييدانشجو ي شمارهه ب.. ………………………………آقاي / وسيله تأييد مي گردد كه خانم بدين

را با …………………………… ي رشته كارشناسي ارشدطع واحدهاي درسي مق ي كليه……………………

        .باشد مراتب صرفاًبراي بالمانع بودن جلسه دفاع مي.موفقيت گذرانده است

  تحصيالت تكميلي دانشكده كارشناس بخش           
  تاريخ و امضا                             

  

  معاونت محترم آموزشي دانشكده

كميته ................. و براساس صورتجلسه مورخ  هنما و اعالم آمادگي دانشجوي فوقاحتراماً با توجه به پيشنهاد استاد را

خواهشمنداست دستور  .ندگردشرح زير براي انجام مراحل قانوني اعالم ميه داوران بي كميته ياعضاتحصيالت گروه، 

  .فرماييد اقدام الزم مبذول دارند
  استاد مشاور .2        :استاد راهنما .1

  استاد مدعو.4        :اد مدعواست .3
  تحصيالت تكميلي گروه ي مدير كميته                  

  اتاريخ وامض

  :تحصيالت تكميلي به انتخاب رياست محترم دانشكدهي نماينده  .5
  رئيس دانشكده                    

  تاريخ وامضا                      

  موزش تحصيالت تكميلي دانشكدهآ

عمل ه درصورت داشتن شرايط دفاع اقدام الزم ب، گروه تحصيالت تكميلي ي ييد كميتهنظربه پيشنهاد استاد راهنما و تأ

                    .آوريد
  معاون آموزشي دانشكده

  تاريخ وامضا          

  :مهمات تذكر
 .كارشناسي درهنگام دفاع ازپايان نامه ضروري مي باشد مقطعنمرات ريز يارائه .1

 .به كارشناس بخش تحصيالت تكميلي تحويل گردد تكميل و ،يشنهادي دفاعسه هفته قبل اززمان پ تا حداكثرفرم باال .2

  .داوران تحويل دهد ي كميته ي خودرا به اعضا ي پايان نامه ،دو هفته به زمان دفاع تادانشجو موظف است  .3



  

  

  

 

 

  

  ..……………………همكار ارجمند جناب آقاي دكتر 

  
  با سالم و احترام

  ي تحصيالت تكميليكميته................... مورخ  ي باستناد صورتجلسه ند نظر به اينكهوسيله به استحضار مي رسا بدين      

 ساعت،..................  مورخ،............... ........روز..................... ...................... خانم/جلسه دفاع از پايان نامه آقاي ،....................... گروه

خواهشمند  ،و عضو كميته داوران انتخاب شده ايد.........................  عنوان استاده حضرتعالي ب گرددومي برگزار ، .............................

  ./ حضور به هم رسانيد......................... است روز ياد شده در سالن آمفي تأتر دانشكده 

  

  

  

  

  باتشكر

  وييمعاون آموزشي و دانشج
 

  

  

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

  



  

  5پيوست   

  بسمه تعالي
      كارشناسي ارشد ي برگ ارزشيابي پايان نامه              

  :مشخصات كلي دانشجو

  :سال ورود   :                         ه رشت:                                           نام و نام خانوادگي دانشجو 

  :ن احتساب پايان نامه و سمينار كل دروس بدو ميانگين

  :تمديد شده براي  دانشجو  نيمسال هايتعداد 

 ي پايان نامه ي دفاعيه ي ت داوران جلسهأخانم                                   عضو هي/همكار محترم جناب آقاي 

  .خواهشمند است بر مبناي جدول زير نظرات خود را اعالم فرماييد ،كارشناسي ارشد

حداكثر   نوانع

  در هر مورد نمره

نمره 

  پيشنهادي

  مالحظات

  چگونگي تنظيم و تدوين مطالب و حسن نگارش.1
  ها براي تشريح مطالب  ها و شكل به كارگيري مناسب جداول و منحني -

 كيفيت و كميت استفاده از منابع و ماخذ و به روز بودن آنها -

  

5                                

    

      6   يا كاربردي مطالب ارائه شده زش علمي وار .2

  چگونگي تجزيه و تحليل بحث و نتيجه گيري  .3
 جديد و پيشنهاد براي ادامه كار هاينظر ي ارائه -

  

4  

    

  دفاعيه يپايان نامه در جلسه ي چگونگي ارائه .4

  هاالسؤتوانايي دانشجو در پاسخ به  -

  

3  

    

 :پذيرش مقاله در حاالت زير .5

   )نمره5/0تا( در كنفرانس هاي معتبر خالصه مقالهيا چاپ هر  پذيرش .1- 5

  )نمره5/0تا (معتبر  مجالت مقاله توسط وصول هر .2- 5

  )نمره 1 تا (ي معتبرها در كنفرانس كامل ي مقاله هر پذيرش .3- 5

  )نمره 1تا  ( ترويجي -مجالت علمي پذيرش هر مقاله در .4- 5

  )نمره/. 5تا (گواهي معتبر  ي ارائهبا  پايان نامه حاصل از اختراع هر ثبت .5- 5

  )نمره 1تا (داوران پايان نامه  تأهيپذيرش شده توسط  ي هر مقاله .6- 5

   پژوهشي -پذيرش مقاله در مجالت معتبر علمي .7- 5

  
1  

1  

5/1  

5/1  

1  

5/1  

2  

استاد گرامي خواهشمند    

ضمن  ،در روز دفاعيه است

در  مورد نظر ينمرهدرج 

يك نسخه از ، مربوط خشب

و مدارك دال بر ارائه،  مقاله

نيز  پذيرش يا وصول مقاله

برگه هاي ارزشيابي  ي ضميمه

  گردد

       جمع نمره 

  .در نظر گرفته شود نمره  2  )ازات پژوهشييامت ( 5براي بخشدر هر حالت حداكثر نمره * 

  )گردد به بعد اجرا مي 85اين مصوبه براي دانشجويان ورودي .(  .ستا 5/1 بابرابر 6- 5تا  1- 5حداكثر نمره براي مجموع بندهاي **

  : حداكثر مدت زمان جهت  انجام تصحيحات** 

  

  تاريخ و امضا                                                                                                              

                                                                                                                       

 

  حداكثر

5/1  

 نمره



  

  

  به نام خدا                                                      6پيوست 

 دانشگاه مازندران

 معاونت آموزشي

 تحصيالت تكميلي

 

 »كارشناسي ارشدي ارزشيابي پايان نامه « 

  

 .............................شكده دان

 

  ..…………………:  ي  يدانشجو ي به  شماره ........................................:   نام و نام خانوادگي 
  

  :  سال تحصيلي      ..……………:   مقطع       .……………:  تحصيلي   ي رشته

  

  .....................................................................................................................................................................................:   عنوان پايان نامه 

  

  ..............................تاريخ دفاع  

  ����) 99/18تا  18(با درجه بسيار خوب        ���� )20تا  19( با درجه عالي  )  :به عدد(پايان نامه ي نمره 

  ���� )99/15تا  14(با درجه قابل قبول    ����) 99/17تا  16( با درجه خوب ) :  به حروف(پايان نامه ي نمره 

   ���� )14ي كمتر از نمره(غير قابل قبول       

    :هيأت داوران

  

  امضا                دكتر     :    استاد راهنما  

  

  امضا                ردكت        : استاد مشاور  

  

  امضا                دكتر    استاد مدعو  

  

  امضا                دكتر       :     استاد مدعو  
  

 امضا          دكتر :  ي تحصيالت تكميلي كميته ي نماينده

 

 

  



  

 

 

  

 همكار گرامي جناب آقاي دكتر 

  

  باسالم و احترام

به عنوان استاد مدعو  ............................... تكميلي گروه تحصيالت  يكميته ياستناد صورتجلسهه ب نظر به اينكه جنابعالي    

انتخاب  ................................. يدانشجوي دكتري رشته.......................................... ينامهپايان دفاع از يت داوران در جلسهأعضو هي و

 روزكه ................. رأس ساعت  جنابعالي جهت شركت درجلسه مذكور سيله ازو بدين ،قبول زحمت ضمن تشكر از ،ايدشده

ه دعوت ب ،گرددمي برگزار ...........................  يشكدهندر سالن آمفي تئاتر دا، ........................... مورخ، ........................................

  .آيدعمل مي

  
  

  

  باتشكر

 اون آموزشي و دانشجوييمع

 

 

 



  

  

  
  7پيوست                     

  به نام خدا

  

 جامع دكتراي آزمون  ي صورتجلسه

 

 

 

دانشجوي مقطع دكتري  ،.........................................خانم / آزمون جامع كتبي و شفاهي از آقاي       

......................... دانشجويي ي  به شماره ........................ ..در گرايش .......................................  ي رشته

  :عمل آمده و نتايج به قرار زير استه ب............................. در تاريخ 

        نام درسنام درسنام درسنام درس        رديفرديفرديفرديف
نمره كتبي نمره كتبي نمره كتبي نمره كتبي 

        14141414    يييي    بر مبنابر مبنابر مبنابر مبنا

نمره شفاهي نمره شفاهي نمره شفاهي نمره شفاهي 

        6666    يييي    بر مبنابر مبنابر مبنابر مبنا
        امضاامضاامضاامضا        علميعلميعلميعلميمرتبه مرتبه مرتبه مرتبه         نام استادنام استادنام استادنام استاد

1              

2              

3              

4              

5              

 

ي و نمره ........................... شفاهي  ميانگين آزمون هاي ..............................كتبي  ميانگين آزمون هاي

  .مي باشد................... كل آزمون 

  

  :اعضاي هيات داوران

  :استاد راهنما.1

 استاد مدعو خارجي .2

 داخلياستاد مدعو .3

  ستاد مدعو داخليا .4

  نماينده معاونين آموزشي و پژوهشي دانشگاه .5

  

    دارد             پژوهشي را ي دانشجو شرايط الزم جهت ورود به دوره  ،با توجه به نتايج فوق در مجموع
  ندارد                                                                                                                                                   



  

  
  8پيوست                                                                                       نام خداه ب         دانشگاه مازندران

  )نام دانشكده را بنويسيد( دانشكده 
            تحصيالت تكميلي

  )يابي جامع دكتريارز ي صورتجلسه(

  

گرايش  ،.................ي در رشته،............................. ي  يدانشجو ي به شماره..............................  خانم/ارزيابي جامع آقاي

 تصميمات ،آمده و پس از بحث و بررسي هيأت داوران عمله ب........... ............... ،مورخ.............. روز .،......................................

  .شده است اتخاذزير توسط اين هيأت در خصوص ارزيابي جامع دانشجوي نامبرده 

  

نحوه  ،آموزشي و پژوهشي ي از دانشجوي فوق با توجه به سابقه هيات داورانارزيابي جامع  .1

  :مي باشد زيرشرح هاي پژوهشي به  فعاليت ي مطرح شده درزمينه هاي گويي ايشان به سئوال پاسخ

پژوهشي ي  واجد شرايط الزم براي ورود به مرحله  دانشجو ارزيابي جامع مطلوب تلقي شده و )الف

   .تشخيص داده شد

  

  مقتضي است درپژوهشي تشخيص داده نشد و  ي د شرايط الزم براي ورود به مرحلهجوا دانشجو )ب

  .آيدعمل ه يابي جامع بارز از نامبرده  اولين فرصت قانوني

  
 

  )اطالعات مربوط به امتيازات پژوهشي ضميمه گردد:( توضيحات بيشتر.2

  

  :هيأت داوران

 امضا                       ...................................:  استاد راهنما. 1  

  

 امضا                         ........................:   )مدعو(داور استاد . 2      

  

  امضا                                          .......................:  )داخلي(داور استاد . 3  

  

  امضا ) :  .......................                                                    داخلي(استاد داور . 4      
 

   امضا     ........................  : هشي دانشگاهنماينده معاونت هاي آموزشي و پژو .5 

              

 

 

  



  

  

  9پيوست                                                                                    

  
  دانشگاه مازندران

  دكتري مقطعفرم ارزشيابي رساله          تحصيالت تكميلي

  
  

  :تاريخ دفاعيه :                   ي يشماره دانشجو    :                 نام دانشجو 

  

  ...........................................................................................:عنوان رساله 

    

                   :محل خدمت                         :      دانشگاهي  ي مرتبه              :           نام داور 

  : سمت در هيأت داوران 
     

  )توسط داور(نتيجه ارزشيابي  

  قبول                   دفاع مجدد                   مردود 

 

  :رساله » قبولي « در صورت : الف 

  خوب        قابل قبول     عالي         بسيار خوب                                                                      

   )، نتايج، نيل به اهدافانسجامنوآوري،(اصالت    - 

  پيمايش و ارزيابي كارهاي قبلي - 

  و تدوين رساله كيفيت نگارش - 

  شفاهي و پاسخ به سؤاالت و پيشنهادات ي ارائه - 

  مبتني بر رساله  انتشار علمي - 

  :ارزيابي كلي 

  قابل قبول    بسيار خوب                     خوب                                   عالي      
  

  :خالصه نظريات 

  :رساله » دفاع مجدد« در صورت ضرورت : ب 
  :موارد عمده نقص 

 

 

  داور مضاا                          :                                                تاريخ پيشنهاد دفاع مجدد 

                                 

   

  

  



  

  10پيوست                                                                                                                                                                      

  

  
  دانشگاه مازندران

  تحصيالت تكميلي

  

  دانشجو ي برگزاري امتحان دفاع از رساله ي م مربوط به نتيجهفر

  )دكتري مقطعمخصوص دانشجويان (

  مديريت محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه

    ..……................…………:   خانم/آقايدكتري  ي رساند امتحان دفاع از رساله ، به اطالع ميبا احترام      

  :با عنوان   ............ يدانشجوي رشته       .……………....   ي  يشماره دانشجوه ب

........................................................................................................................................................................  

....................................... ...................................................................  
ت أهيبا حضور   ..………………در محل آمفي تئاتر دانشكده   ........... ..مورخ  ، ..........…در   روز 

پيوست  ،منعكس شده 7-1 ي در ضمن نظرات هر يك از داوران كه در فرم شماره. زير تشكيل گرديد به شرحداوران 

  .باشد مي

  :نامبرده قبول با درجه  ي، رسالهداوران و توجه به ساير موارد ارزيابي باعنايت به جمع بندي 

  .اعالم مي گردد        بسيارخوب                  خوب               غيرقابل قبول                     عالي
  

  :داوران تأهي ياسامي اعضا
ر

  ديف
  محل امضا  سمت  علمي ي مرتبه  دانشگاه  وادگينام و نام خان

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

  

  امضا     ..…………….....………: تحصيالت تكميلي ي نماينده
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