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 پیشگفتار
 ایمنطقکه مرکک،  آمکدوویی بکه دانشکجویان ع،یک،، انتخکاب      خکوش تبریک  و  ضمن عرض 

ان از دقکت  تعالی و ادامه تحصکیات عکالی نشک    ،ه عنوان محل رشدعلوم و فناوری برسانی اطاع
سکازان ایکران اسکامی در    کنون ما مفتخر به حضور شما آینده. هم اداردنظر و حسن توجه شما 

فرصت دوران تحصیل را مغتنم شکمرده،  امید است  هستیم. شیرازدر  زش عالیوآم ةمجموع این
   تدام بدارید.را در راه کسب علم و دانش مس ه تاش و کوشش خودراهمو

 باشکد. دوره کارشناسکی ارشکد مکی    هکای آموزشکی  نامهکتابچة حاضر حاوی مقررات و آئین
رعایکت فرماییکد تکا از بکروز      شود این کتابچه را به خوبی مطالعه و مفکاد آن را ککاما   توصیه می

سکازد در مواقکض ضکروری    مکی ل شما جلوویری شکود. خکاطر نشکان    هروونه خللی در امر تحصی
هکای آموزشکی توسکط امکور     نامه و دیگر برنامکه خصوص تغییرات آئینهای مختلفی در اطاعیه

رسکمی داشکته و    ککه تمکامی آن کا جنبکة     .آموزشی اعام و در تابلو اعانات نصکب خواهکد شکد   
 دانشجویان ع،ی، مل،م به رعایت مفاد آن هستند. 

ید و در آاولیة هر دانشجو به شمار مییف ی آموزشی از وظاهانامهاز مقررات و آیینآواهی 
آواهی دانشجو از مقررات آموزشی از وی سلب مسکوولیت ننمکوده و مکانض اجکرای      نا ،عین حال

 مقررات نخواهد بود.
د بکود.  های شما خواهک پاسخگویی به پرسش همواره آمادة پژوهش و فناوریحوزة معاونت 

 را از درواه خداوند سبحان خواستاریم. ع،ی، پژوهانتوفیق روزاف،ون شما دانش
 

 

 حوزة معاونت پژوهش و فناوری  
 رسانی علوم و فناوریای اطاعمرکز منطقه
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 بخش اول

 های دورة کارشناسی ارشدنامهمجموعة مقررات و آئین
 
 

 مقدمه

سوم، کشورهای  ةهای عظیم علمی در ه،ارظ ور پیشرفتسرعت پرشتاب علم و فناوری و 
حیاتی امری  ،های توسعهایجاد تحول راهبردی در برنامه ن را در شرایطی قرار داده است کهج ا

جانبه است. بر این مبنا آموزش عکالی و تمکامی ککارو،اران    همهة و وامی اساسی در ج ت توسع
نقشی کلیکدی در تبیکین و تحقکق ایکن      ،اندیشه نظام علمی کشور و به طور کلی ن ادهای مولد

جم کوری   ةسال 31انداز های توسعه و اهداف بلند سند چشمبا ال ام از برنامه --تحول راهبردی
آموزش عکالی کشکور نیک، همسکو و      ةری،ان حوزتولیان و برنامهت. مخواهند داش --اسامی ایران

 ءآمده، در راسکتای ارتقکا  های پیشفرصتمندی از خواهی کشور و ب رههماهنگ با ن ضت تحول
های کاری خکود  ها، ضوابط و مقررات آموزشی را در صدر اولویتنامهکیفیت، ل،وم بازنگری آیین

هکای کارشناسکی ارشکد بکه     نامه دورهاند. برای نیل به این مقصود، در وام نخست، آیینقرار داده
 هکا دانشگاه هماهنگی و همکاری با --دشر بازنگری و اصاح آن احساس میلحاظ ضرورتی که د

 ت.تدوین شده اس --آموزش عالی و طی جلسات متعدد کاروروه آموزشی مؤسسات و
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 )هدف و تعاریف( کلیات

کارشناسی ارشد، وسترش و تعمیق دانش و تربیت متخصصان  ةهدف از ایجاد دور :6ماده 
هکای پکژوهش علمکی،    آشکنایی بکا روش  هکای ززم و  و پژوهشگرانی است که با فراویری آموزش

 ةنامک دف از تکدوین آیکین  د. هک کننک آموزش، پژوهش و خدمات پیدا مکی های ززم را برای م ارت
-کیفیکت، تنکوع   ءهای تحصیات تکمیلی، ارتقادوره ةهای کارشناسی ارشد، تقویت و توسعدوره

-ضا برای ورود بکه دوره های نوین ارائه آموزش، پاسخگویی مناسب به اف،ایش تقابخشی به شیوه
سکازی آن بکا   ها و همسانسطح کیفی و کمی این دوره ءی تحصیات تکمیلی، تقویت و ارتقاها

مندی از آن، تربیت متخصصکان و  های توسعه و دیگر اسناد راهبردی کشور است تا با ب رهبرنامه
 .پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح کشور محقق وردد

کارشناسی است که بر  ةای بازتر از دوردوره: کارشناسی ارشد ناپیوستهدوره  :2ماده  
ه اخکذ مکدرک کارشناسکی ارشکد در     های مصوب شورای وسترش آموزش عالی، بک اساس برنامه

 .شودمنت ی می همربوط ةرشت
بر اسکاس مقکررات    ااید تمام واحدهای درسی دوره رمدتی است که دانشجو ب: طول دوره
 .برساند مربوطه به اتمام

بکه اختصکار مرکک، نامیکده      رسانی علوم و فناوریای اطاعمرک، منطقه در این سندمرکز: 
 شود.می

دولتکی  نشکجو در هکیس سکازمان دولتکی یکا غیکر      بدین معنی که دا: وقتدانشجوی تمام
 .وقت در مرک، اختصاص دهد به تحصیل تمام صرفا مشغول به کار نبوده و اوقات خود را 

رشته تحصیلی مربوط و تحت  یزمینهتحقیقاتی است که در -یت پژوهشفعالی: نامهپایان
 .ویردراهنمایی استاد راهنما انجام می

رسانی ای اطاعهای مصوب مرک، منطقهرشته ةمنظور، شورای وروه در کلی: شورای گروه
 .علوم و فناوری است

وروه )اسکاتید رسکمی و    اعضای هیأت علمیمتشکل از است  یاکمیته: نامهة پایانکمیت
 صکادر  انتخکاب اسکتاد مشکاور خکارج از وکروه       ج تنشجو به دا ززم را مجوز که التدریس( حق
هکای  در حوزه ایانجام کارهای آماری یا رایانهمشاور برای بدین ترتیب انتخاب استاد )نماید. می

  .(ورددیسر می تخصصی از خارج از وروه مکاما 
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 شرایط ورود
 :شرایط ورود به دوره به شرح زیر است: 9ماده 

 دارا بودن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی  :0-3
کارشناسی یکا بکازتر مکورد تأییکد وزارت علکوم،       ةپایان دوررسمی  ةداشتن وواهینام: 3-3

های مورد قبکول )بکه   تحقیقات و فناوری و یا وزارت ب داشت، درمان و آموزش پ،شکی در رشته
 ( ری،یالی برنامهتشخیص شورای ع

موفقیت در آزمون ورودی مورد تأیید وزارت یکا کسکب پکذیرش از مرکک، بکر اسکاس       : 3-3
 مقررات مصوب

  .مدرک معادل کارشناسی برای ورود به این دوره فاقد اعتبار است تبصره: 
 

 طول دوره
ضکوابط  وقت و طبکق  کارشناسی ارشد ناپیوسته مرک، به صورت روزانه، تمام ةدور :4ماده 

 .شودمربوطه برو،ار می
 .نیمسال تحصیلی( است 1سال ) 3کارشناسی ارشد ناپیوسته ة طول دور :5ماده 

در موارد استثنائی، اف،ایش طول دوره با تشخیص شورای وروه مطابق با قوانین  :6تبصره 
 5سکال )  5/3جاری حاکم بر آموزش عالی مجاز است. در هر صورت، سنوات تحصکیلی نبایکد از   

 .نیمسال تحصیلی( تجاوز کند
در صورتی که سنوات تحصیلی دانشجو از حد مجاز تجاوز نماید، دانشجو ملک،م   :2تبصره 

  د.باشبه پرداخت ش ریه طبق قوانین و مقررات مربوطه می
نکام در هکر نیمسکال    شده نسبت به ثبکت های اعامدانشجو موظف است در تاریخ :1ماده 

 .تحصیل در آن نیمسال را ندارد ةاین صورت حق انتخاب واحد و ادام اقدام نماید؛ در غیر
باشد. زمان هر واحد درسی از نوع نظری هفته می 07طول هر نیمسال تحصیلی  :7ماده 

  لدر طکول نیمسکا  سکاعت   68از نکوع ککارورزی حکداقل    و سکاعت   31ساعت، از نوع عملی  07
 .باشدمی
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 واحدهای درسی و دروس جبرانی
کارشناسی ارشد ناپیوسته، با احتسکاب واحکد    یتعداد کل واحدهای درسی دوره :8ماده 

 38 ی آموزش عالی، بر حسب رشته حداقلری،مصوب شورای برنامهی ، بر اساس برنامهنامهپایان

  د.باشواحد می 33و حداکثر  
که دانشجو باید در هر نیمسکال تحصکیلی در ایکن دوره     تعداد واحدهای درسی :6تبصره 

  .واحد است 03و حداکثر  8اخذ نماید، حداقل 
واحکد درسکی معکاف     8ز شکرط وکرفتن   در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو ا :2تبصره 

  ت.اس
-مصوب شورای برنامه یهای دوره بر اساس برنامهتعیین تعداد و عناوین درس :9تبصره 

  ت.شورای وروه اس ةاساتید، بر ع دتوزیض دروس  الی وری،ی آموزش ع
در انتخاب دروس اولویت با دروس جبرانی است. تعیین تعداد و عناوین دروس  :4تبصره 
  ت.شورای وروه اس یتخاب آن ا بر ع دهمصوب در هر رشته و زمان ان یبر اساس برنامه
واحد باشد  03های غیر مربوط در صورتی که تعداد واحدهای جبرانی در رشته :5تبصره 
 های نیمسال اول دانشجو نی، جبرانکی باشکد، آن نیمسکال جک،و سکنوات تحصکیلی       و تمام درس

 شکود و یک  نیمسکال بکه حکداکثر سکنوات مجکاز تحصکیلی        دانشجو محسوب نمی (نیمسال 1)
  د.شومندی از امکانات رفاهی اف،وده مینیمسال( دانشجو بدون ب ره 5)

، نهای جبرانی را بگذرانند، بر اساس مصوبات وزارتکی دانشجویانی که باید درس :1تبصره 
 .مل،م به پرداخت ش ریه هستند

 
 حضور و غیاب

هکای آموزشکی و   هکای درسکی و دیگکر فعالیکت    هحضور دانشجو در تمکامی برنامک   :3ماده 
آن درس  مجموع سکاعات  06/3 پژوهشی دوره، ال،امی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از

  .شوددانشجو در آن درس، صفر محسوب می ةدر غیر این صورت، نمر تجاوز کند؛
در صورتی که غیبت دانشجو در ی  درس بیش از حد مجاز باشد و از نظر مرکک،   تبصره:

شکود. در  های انتخابی دانشجو حکذف مکی  موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه درس
واحد در آن نیمسال ال،امی نیست؛ ولی آن نیمسال از نظر طول  8این صورت رعایت حد نصاب 

 .شودتحصیل برای دانشجو ی  نیمسال کامل محسوب می
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نمکره صکفر در آن    نجر بکه س، مغیبت غیرموجه در امتحان پایان نیمسال هر در :61ماده 
 .  شوددرس می

رای وروه موجه در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان پایان نیمسال، از نظر شو تبصره:
 .شودتشخیص داده شود، درس م،بور حذف می

 
 ارزشیابی تحصیلی

دوازده( ) 03 های دوره یکا جبرانکی،  قبولی در هر درس اعم از درس ةحداقل نمر :66ماده 
  ت.اس

یمسال به صکورت  توان در پایان نو سمینار را می نامهپایانهای درس ةصرفا  نمر :6تبصره 
دزیل قابل قبول از سکوی اسکتاد درس بکه     ةصورت ارائدر شرایط خاص در ) ناتمام و،ارش کرد

صورت مکتوب و موافقت شورای وروه با توجه به شرایط درس و دانشجویان، امککان تعریکف آن   
سایر دروس کارشناسی ارشکد بایکد در پایکان نیمسکال      ة. نمر(درس به صورت ناتمام وجود دارد

  .ر به دفتر آموزش اعام ورددطبق تقویم دانشگاهی و در موعد مقر
 نامکه پایکان هکا، دفکاع   کلیکه درس  ةشده به دفتر آموزش )شامل نمرارسال ةنمر :2تبصره 

 .رسیده باشد، غیرقابل تغییر استمربوط کارشناسی ارشد و ...( که به تأیید استاد 
شکود، امکا در احتسکاب    های جبرانی در کارنامکه دانشکجو ثبکت مکی    درس ةنمر :9تبصره 

  .شودمیانگین نمرات نیمسال تحصیلی و میانگین کل نمرات دانشجو تأثیر داده نمی
کارشناسکی ارشکد، در هکر نیمسکال      ةیکانگین نمکرات دروس دانشکجو در دور   م :62ماده 

دانشجو مشکروط آموزشکی    ،01کمتر باشد. در صورت عدم کسب میانگین  01تحصیلی نباید از 
  د.خواهد ش

ی )متوالی یا غیر متوالی( ین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلمیانگچنانچه  :6تبصره 
 .شودباشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می )مشروط( 01 زکمتر ا

واحکد   8در صورتی که تعداد واحدهای دروس دانشجو در ی  نیمسال کمتر از  :2تبصره 
 ویکری  وکروه( جمکض و معکدل   باشد، میانگین این نیمسال با نیمسال قبل و یا بعد )به تشکخیص  

به عنوان ی  نیمسال  ؛باشد 01شود؛ در صورتی که میانگین تجمعی معدل دانشجو کمتر از می
 .شودمشروطی محسوب می
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واحدهای درسی نی، انتخکاب نمایکد،    نامهپایاندر صورتی که دانشجو به همراه  :9تبصره 
  :دمسال با شرایط زیر محسوب خواهد شمشروطی آموزشی آن نی

، نامکه پایکان واحد درسی، بدون احتسکاب واحکدهای    8دانشجو در آن نیمسال حداقل  -0
  .باشد 01( کمتر از نامهپایانها )بدون احتساب نمره انتخاب کرده و میانگین نمرات درس

واحد  8چنانچه واحدهای درسی دانشجو در این نیمسال به دلیل حذف درس، به زیر  -3
یمانده )بدون احتساب واحکد  های باقدر درس 01میانگین کمتر از تقلیل یابد، در صورت کسب 

 .مشروطی آن نیمسال نی، محسوب خواهد شد (نامهپایانی هو نمر
صدور اخطار آموزشی و اخراج با رعایت ضوابط و اعام به موقض به دانشکجویان   :4تبصره 

 .وروه است یمشروط آموزشی، قبل از محروم شدن از ادامه تحصیل بر ع ده
کمتر باشد. در  )مشروط( 01میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره، نباید از  :69ماده 

  .شودکارشناسی ارشد شناخته نمیی التحصیل دورهغیر این صورت دانشجو فارغ
 01دانشجویی که پس از وذراندن کلیه دروس دوره، میانگین ککل نمکرات وی از    تبصره:

 کمتر باشد، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی بکه پایکان نرسکیده باشکد،      )مشروط(
احراز کرده است، فقط در یک   ( 01تا  03بین ) 01تواند دروسی را که در آن ا نمره کمتر از می

شکود. دانشکجویی   آموخته می نیمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش
شکود و مکدرکی   ند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصکیل محکروم مکی   که به هر دلیل نتوا

  .کنددریافت نمی
 

 حذف نیمسال، انصراف و محرومیت از تحصیل مرخصی تحصیلی،
وه، ی  نیمسال تحصیلی، با کسب موافقت شورای وکر تواند حداکثر دانشجو می :64ماده  

 .نیمسال را داشته باشد و یا تقاضای حذفنماید از مرخصی تحصیلی استفاده 
پکذیر نیسکت. در شکرایط    مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصکیلی امککان   :6تبصره 

  .شودویری میمثا  بیماری خاص( موضوع در شورای وروه آموزشی مطرح و تصمیم)استثنائی 
نام در هر نیمسال تحصیلی به دفتکر  تقاضای مرخصی باید تا قبل از شروع ثبت :2تبصره 

آموزش ارائه شود. موافقت وروه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضکعیت تحصکیلی وی   
  .تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود ةو منوط به این است که ادام ورفتهصورت 

انکد امتحانکات پایکان    نام به دزیکل موجکه نتو  در صورتی که دانشجو بعد از ثبت :9تبصره 
 .نیمسال را بدهد، قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال باید درخواست حذف نیمسال را نماید
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دانشکجو   یتحصکیل  سنواتحصیلی یا حذف نیمسال ج،و مدت مدت مرخصی ت :4تبصره 
  .شودمحسوب می

تن ا در دو مورد است که مدت مرخصی تحصیلی یا حذف نیمسکال جک،ء سکقف سکنوات     
 :رددونیمسال( محسوب نمی 5تحصیلی دانشجو )

برای زمان بارداری و وضض حمل، پس از ارائه وواهی قابل قبول، ی  نیمسال مرخصی  -0
  .شودتحصیلی یا حذف ترم صادر می

دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل و تأیید پ،ش  معتمد مرک، به بیمکاری بسکیار    -3
  .اندحاد یا م،من مبتا شده

در صورتی که دانشجو حتی برای ی  نیمسال انتخاب واحد ننمایکد و یکا بکدون     :65ماده 
 .شودترک تحصیل کند، از ادامه تحصیل محروم می ،کسب موافقت مرک،

نامه غیرمجاز شکده و  دانشجو در صورت عدم رعایت مقررات مندرج در این آیین :61ماده 
 .ر خواهد ورفتویری در مورد وی در اختیار مراجض ذیربط قراتصمیم

تواند به هکر دلیکل از تحصکیل انصکراف دهکد؛ در ایکن صکورت بایکد         دانشجو می :67ماده 
درخواست خود را مبنی بر انصراف به وکروه تسکلیم نمایکد. چنانچکه دانشکجو بعکد از یک  مکاه         

 د.  کندرخواست خود را پس نگیرد، مرک، نسبت به صدور وواهی انصراف اقدام می
دانشجوی انصرافی یا اخراجی موظف است به تع داتی که سپرده عمکل کنکد؛ بکه     بصره:ت

نمرات و دریافت مجوز شرکت مجکدد در آزمکون    هر حال صدور هروونه وواهینامه و تسلیم ری،
 .ورودی، منوط به تسویه حساب دانشجو با مرک، است

 
 نامهپایان

کارشناسی ارشکد اسکت ککه طکی آن      یدوره ی، آخرین مرحلهنامهپایانتدوین  :68ماده 
تحصکیلی خکود، زیکر نظکر اسکتاد       یهای مربوط به رشکته دانشجو موظف است در یکی از زمینه
 .راهنما، به تحقیق و پژوهش بپردازد

و تأیید شورای وکروه  راهنما استاد راهنما به پیشن اد دانشجو و با موافقت استاد  :63ماده 
  (.0وردد )فرم شماره استادیاری تعیین می یل مرتبهاز اعضای هیأت علمی مرک، با حداق

انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو باید حداکثر تا پایان نیمسکال دوم تحصکیلی    تبصره:
 .صورت ویرد
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داخل یا خکارج  اعضای هیات علمی استاد)ان( مشاور به پیشن اد استاد راهنما از  :21ماده 
 .شودانتخاب میاز مرک، پس از تأیید شورای وروه 

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبکل از شکروع نیمسکال سکوم      :26ماده 
پکس از   نامکه پایانخود را با نظر استاد راهنما انتخاب کند. موضوع  ینامهپایانتحصیلی، موضوع 
   د.یابقطعیت می مرک،و تصویب کمیته پژوهش تأیید شورای وروه 

بایکد پکس از تأییکد اعضکای کمیتکه       نامکه پایانهر وونه تغییر در موضوع و عنوان  تبصره:
 .برسد و تصویب کمیته پژوهش وروه به تأیید شورایباید ، نامهپایان

حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصکیلی ارائکه   ، نامهپایانززم است طرح تحقیق  :22ماده 
 .(3)فرم شماره  به تصویب برسدمرک،  پژوهشکمیته وردد و در شورای وروه و 

بنا به تشخیص و تأیید شورای وروه، دانشکجو بایکد حکداکثر     ئیدر موارد استثنا :6تبصره 
را ارائه دهد. چنانچه دانشکجو   نامهپایانظرف ی  نیمسال )پایان نیمسال چ ارم(، طرح تحقیق 

 .ه تحصیل نخواهد بودتا پایان نیمسال چ ارم طرح تحقیق خود را ارائه ندهد، مجاز به ادام
طرح تحقیق و تصویب آن منوط به عکدم احتمکال دو نیمسکال مشکروطی      ةارائ :2تبصره 

  .خواهد بود
طکرح تحقیکق در شکورای وکروه، در      نززم است دانشجو قبکل از مطکرح شکد    :9تبصره 

 پژوهشکگاه علکوم و فنکاوری اطاعکات ایکران )ایرانکداک(        پایگکاه  پژوهش در یپیشینه یسامانه
را بکه دفتکر    نامکه پایکان نام کرده و پاسخ سازمان مذکور در خصوص تکراری نبودن موضکوع  ثبت

پژوهشکی مرکک،،    کمیتکه پس از تصویب طکرح تحقیکق در شکورای وکروه و      .آموزش ارائه نماید
 شدهمذکور، طرح تحقیق تصویبپایگاه در  «نامهپایگاه ثبت پایان» بایست در قسمتدانشجو می

 .دریافت نماید خود را ثبت نموده و کد رهگیری
نام دانشجو منوط به تصویب طرح تحقیق است و تبعات از نیمسال چ ارم، ثبت :4تبصره 

  .باشدناشی از عدم تحقق این موضوع بر ع ده دانشجو می
تا زمان دفکاع، موظکف اسکت در م لکت مجکاز       نامهپایان دانشجو پس از انتخاب :29ماده 

نام نمایکد. پکس   ثبت نامهپایانهای بعد نی، برای تحصیلی، بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسال
 د.های بعد، صفر واحدی خواهد بونام نیمسال، ثبتنامهپایاناز اخذ تمامی واحدهای 

، با تأییکد  نامهپایانآموزشی و اتمام پژوهش و نگارش  ةدانشجو پس از اتمام دور :24ماده 
خکود  ة نامک پایکان تواند برای دفاع از اساتید راهنما و مشاور و در سقف سنوات مجاز تحصیلی می

 .اقدام نماید
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زمانی میان تصویب طرح تحقیق پیشکن ادی در شکورای وکروه و     ةحداقل فاصل :6تبصره 
 ت.جاز تحصیلی، چ ار ماه تمام است مدر سقف سنوا نامهپایاندفاع از 

ان متشککل از اسکتاد   دفکاع بکر ع کده هیکأت داور     ةدر جلس نامهپایانارزشیابی  :2تبصره 
  .باشد)ان( مشاور و داور میراهنما، استاد

و نظکارت  یابکد  پژوهشی مرک، رسمیت می کمیته ةدفاع با حضور نمایند ةجلس :9تبصره 
پژوهشکی بکا تقاضکای     کمیته ةباشد. نمایندایشان می ةدفاع بر ع د ةبر حسن اجرا و تأیید جلس

 .ورددمعرفی و تعیین میمدیر وروه و با اباغ و امضای معاون پژوهش و فناوری مرک، 
اساتید راهنما و مشاور و همچنین نماینکده شکورای پژوهشکی مرکک، نبایکد بکا        :4تبصره 

 .دانشجو رابطه خویشاوندی داشته باشند
راهنما  (ان)و تأیید استاد زمانی میان اقدام برای دفاع ةبایست فاصلدانشجو می :5تبصره 

 د.را رعایت نمای (هفته دوحداقل به مدت ) نامهپایانتا روز دفاع از  و مشاور
ای کند و به هر درجه، نمرهرا هیأت داوران در پنج درجه ارزشیابی می نامهپایان :25ماده 

 )در صورت تصویب آیین نامه جدید ماده دیگری جایگ،ین این ماده خواهد شد.( .ویردمیتعلق 
  :آن به شرح زیر است ةمی،ان نمره و درج

 عالی   : 31تا  09ة از نمر
  بسیار خوب : 99/08تا  08 ةاز نمر

 خوب  : 99/07تا  06 ةاز نمر 
 قابل قبول : 99/05تا  01 ةاز نمر

 قابل قبول غیر : 01نمره کمتر از  
. در ایکن  ویکرد مکی صکورت  )بیسکت(   31 بکر مبنکای نمکره    نامکه پایانارزشیابی  :6تبصره 

داور با ضریب ی ، بکرای  ارزشیابی، نمره استاد راهنما با ضریب دو، استاد مشاور با ضریب ی  و 
  .شودنظر ورفته میدانشجو در ةنامپایان ةتعیین نمر

استاد مشاور داشته باشد، میانگین نمرات آنکان بکا     چنانچه دانشجو بیش از ی :2تبصره 
 .ورددضریب ی  منظور می

قابکل قبکول تشکخیص داده    از نظکر هیکأت داوران، غیر   نامهپایاندر صورتی که  :9تبصره 
و بکار   خود را کامل ةنامپایان، تواند حداکثر ی  نیمسال در مدت مجاز تحصیلمیشود، دانشجو 

خکود بکا موفقیکت     ةنامک پایانشده نتواند از کند. دانشجویی که در فرصت تعیین دیگر از آن دفاع
 .شودتحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می ةدفاع کند، از ادام
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شکود و در  دانشجو می ةخرین نیمسال تحصیلی، وارد کارنامدر آ نامهپایان ةنمر :4تبصره 
 .میانگین نمرات او تأثیر داده خواهد شد

خود با موفقیکت دفکاع ککرده اسکت، بکرای انجکام        ةنامپایانبه دانشجویی که از  :21ماده 
پس از انقضای این  ؛شودسه ماه فرصت داده می تا سقفالتحصیلی  اصاحات و تمامی امور فارغ

 .مدت، با دانشجو مطابق مقررات مرک، رفتار خواهد شد
دانشجویی که به هکر دلیکل از    اعطای وواهی وذراندن واحدهای درسی دوره به :6تبصره 

ماند، در صورت درخواست دانشجو، منوط به انجام تع دات و تسویه حساب تحصیل باز می ةادام
 .وی، بامانض است

اسکتفاده از دسکتاوردهای تحقیقکاتی از جملکه اسکتخراج مقالکه و چکا  آن در         :2تبصره 
در غیر اینصکورت پیگکرد قکانونی    باشد. نشریات علمی، منوط به کسب مجوز از استاد راهنما می

 .دارد
 نامکه پایکان برای دانشجویان ارشد که در نیمسال آخکر تحصکیل فقکط در درس     :27ماده 

 ت. اس نامهپایاناند، تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ دفاع از نام کردهثبت
شده برای تدوین و لگوی ارائهدانشجویان مرک، مطابق ا ینامهپایاننگارش  ةنحو :28ماده 

 .)بخش دوم کتابچه( باشدمی نامهپایاننگارش 

 سایر مقررات

 .کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع استی انتقال و تغییر رشته در دوره :23ماده 
ویکری بکر   نامه ذکر نشده اسکت، تصکمیم  موارد احتمالی که در آیین خصوصدر :91ماده 

 .مرک، است پژوهشکمیته  ةبر ع د شورای وروه و تأیید آن ةع د
صدور نامکه   نامه بر ع ده وروه وبندهای این آیینة نظارت بر اجرای صحیح کلی :96ماده 

 .و فناوری مرک، است معاون پژوهش ةبه دانشجویان در صورت ل،وم برع د اخطاریه
 ةارشکد ناپیوسکت  کارشناسکی   ةدور ةنامماده بر مبنای آیین 33نامه در این آیین :92ماده 

ویکری از   و همچنکین ب کره   09/0/88مورخ  051/30وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 
پکژوهش مرکک،    کمیتةهای کشور ت یه شده و در شورای وروه و های آموزشی دانشگاهنامه آیین

بکه تصکویب ن کایی    0396و ویرایش سکال   31/6/91رسانی علوم و فناوری مورخ ای اطاعمنطقه
 .رسید
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 ومبخش د

 نامهپایانراهنمای تدوین و نگارش 
  

 
  مقدمه 

دانشجوی ورامی این  که به یاری خداوند متعال با وذراندن مراحل آموزشی قصد تکدوین  
ن راهنما را به دقکت  شود مطالب ایتحصیلی خود را دارید، به شما توصیه می ةنامپایانو نگارش 

تواند شما را تکا رسکیدن بکه یک      نگاشته شده و میای ساده این راهنما به شیوه د.مطالعه نمایی
های ززم برای اخکذ درجکه   به عنوان بخشی از فعالیت نامهپایاننماید. کامل راهنمایی  ةنامپایان

علمکی، بیکان    ةباشد ککه شکامل شناسکائی، طکرح مسکول     در رشته و مقطض تحصیلی مربوطه می
ویکری اسکت؛ لکذا بایسکتی بکه طکور       فرضیه، هدف، روش تحقیق، مراحل تحقیق، بحث و نتیجه

د همکاهنگی از نظکر شککل    ایکن راهنمکا، ایجکا    ةیکی از دزیل ت ی. منطقی و علمی نگاشته شود
باشد تکمیلی می ةتحصیلی دانشجویان دور ةنامپایانی آرایتایپ، صحافی و صفحه ةظاهری، نحو

تت نگردد و تا حد امککان  های مختلف دچار تشدر رشته نامهپایانهای تدوین به نحوی که شیوه
هایی که از استانداردهای تعیین شده برخکوردار  نامهپایانها نی، حفظ شود. استقال علمی رشته

 .نباشند، مورد قبول مرک، قرار نخواهند ورفت
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 نامهپایانتنظیم مطالب  :فصل اول
 

 ات()ترتیب صفح های مقدماتیبخش -الف 
 روی جلد: 

در سکمت چکپ بکه زبکان     در سمت راست بکه زبکان فارسکی و    به ترتیب روی جلد  صفحة
 ، نکام و  نامکه پایکان ، عنکوان  شکامل آرم مرکک،  و  ویکرد مکی نامکه قکرار   طرف پایان انگلیسی در دو

باشکد. بکه   می نامهپایان ةاتید مشاور، نویسنده و تاریخ ت یخانوادوی استاد راهنما، استاد یا اسنام
 نمایید.مراجعه  11 ةنمونه ارائه شده در صفح

 سفید:  صفحة 

سکفید قکرار    انگلیسکی صکفحة  نامه قبل از جلد فارسی و همچنین در آخر پایان بعد از جلد
 .ویردمی

 الرحمن الرحیم ...ابسم  ةصفح: 

 بایسکتی بکه شککل سکاده و مشکخص      ویکرد و بعکد از صکفحه سکفید قکرار مکی      این صفحه
 .و ت،ئین در این صفحه خودداری شود کار بردن هروونه کادرآرایی شود. از بهصفحه
 عنوان ةصفح: 

 الرحمن الرحیم قرار  ...ابسم  ةو پس از صفح فحه دقیقا  مشابه روی جلد ت یهاین ص
 03پیشن اد شده است که طول عنوان از  APA ةنامززم به ذکر است که در شیوه) ویردمی

 .(کلمه بیشتر نباشد
  تأییدیه اعضای کمیته ةصفح: 

اعضای کمیته و تأیید معاون باشد که پس از امضاء می نامهپایاناین صفحه بیانگر کلیات 
 .(15ویرد )صفحه می عنوان قرار ةپژوهش و فناوری مرک،، پس از صفح

  (41صفحه تاییدیه صحت و اصالت نتایج )صفحه. 

 (.47نامه )صفحه برداری از پایانمجوز بهره 

 (:تقدیم )اختیاری ةصفح 
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به ایشان  نامهپایاندارد که اختصاص این صفحه اختیاری است و به ذکر نام فرد یا افرادی 
در تدوین آن بستگی دارد،  دانشجو شخصی ةن این صفحه به سلیقشود. اورچه متتقدیم می

 .ودشملی و فرهنگ اسامی کشور توجه  بایستی به شوونات
 
  (:سپاسگزاری )اختیاری ةصفح 

 انکد  بکه نحکو مکؤثری همککاری نمکوده      نامکه پایکان در این صفحه از افکرادی ککه در انجکام    
کادر به صورت وسط چین نوشته  ةاز لبسطر  3شود. عنوان این صفحه به فاصله سپاسگ،اری می

   18 ةشده در صکفح  ةارائ ةشود. به نمونسطر در زیر آن نوشته می 3شده و متن اصلی به فاصله 
 .دمراجعه نمایی

 چکیده ةصفح:  

تحقیق، روش تحقیکق، ابک،ار، مکواد،     ةای از مسولچکیده تن ا در ی  صفحه، شامل خاصه
نتایج حاصله و پیشن ادات احتمالی است. درضمن چکیده بایستی مختصر و مفید باشد. چکیده 

  اعضکای کمیتکه قکرار    ةز صکفحه تأییدیک  پس از صفحه سپاسگ،اری )در صورت وجود( یکا پکس ا  
 واحکد نگکارش    (0.5)سکطرها   و فاصکلة ( 01)نکازنین  فونکت بکی   چکیده با . متن صفحةویردمی
 ةها آورده شکوند. بکه نمونک   چکیده باید کلیدواژه ةزم به ذکر است که در انت ای صفحز شود.می

 .مراجعه نمایید 51 ةارائه شده در صفح
 فهرست مطالب:  

را شامل  نامهپایان مطالب مندرج در متن ةعناوین فصول و ف رست رئوس کلی صفحهاین 
  .صفحه همراه است ةبه ترتیب با عنوان تیترها و شمارکه  ،شودمی

  آیکد در ایکن صکفحه ذککر     ف رسکت مطالکب مکی    ةصفحاتی که قبل از صکفح  :0تذکر 
 .شودنمی

 ها با چنانچه ف رستی بیش از ی  صفحه باشد، در صفحات بعدی سرستون : 3تذکر
مراجعه  50 ةشده در صفحآورده ة. به نمونشودنتیمتر از بازی صفحه تایپ میسا 1فاصله 
 .نمایید
 را های موجود در متن جدول ةعنوان، شماره و صفح صفحهاین : هاف رست جدول
 .نماییدمراجعه  53 ةشده در صفح ارائه ة. به نمونشودمیشامل 
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 هکای  تصکاویر، نمودارهکا و عککس    ةف رست کلی صفحهاین  و تصاویر: هاف رست شکل
شده  ارائه ةد. به نمونشوکه همگی تحت عنوان شکل آورده میشود را شامل می موجود در متن

 .دنماییمراجعه   53 در صفحه

  در صورت لک،وم و بکا توجکه بکه مکتن       :(های اختصاری )در صورت نیازف رست نشانه
هکای آن کا ت یکه    م اختصاری همراه با معکادل ، ج ت اطاع خوانندوان ف رستی از عائنامهپایان
اول از واژوکان اصکلی و پکس از آن عائکم      ةدر مرتبک  نامکه پایانوردد. توجه شود که در متن می

 نمایید.مراجعه  51ة شده در صفح ارائه ةمونشود. به ناختصاری استفاده می

 

  نامهپایانمتن اصلی  -ب
ای بکر   مقدمکه »معمکوز  بکا فصکلی تحکت عنکوان       نامکه پایکان همانطور که اشاره شد متن  
 .پذیردا پایان میهف رست منابض و پیوست ةشروع شده و با ارائ «شپژوه

نامه صفحه مقدمه اسکت. صکفحات قبکل از مقدمکه بکا      دار پایانصفحه شماره اولینتذکر: 
بکه   شوند و شماره صفحات در پایین صفحه به صورت وسکط چکین  وذاری میحروف الفبا شماره

شود. توجه شود که هر فصل تن ا یک  عنکوان   فاصله دو سانتیمتر از لبه پایینی کاغذ نوشته می
شکود. ضکمنا  هکر    اصلی دارد که به فاصله سه سانتیمتر از کادر بازیی در وسط صفحه ظاهر مکی 

شود عناوین فصل شماری عناوین فردی دارد که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر شروع می
شود برای کسکب آوکاهی بیشکتر بکه     ی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته میفرع

 مطالب زیر مراجعه شود.

باشد و هدف از آن آشنایی خواننده می نامهپایانمتن اصلی  ةمقدم :ای بر پژوهشمقدمه
با جمکات بسکیار    با موضوع مورد تحقیق است. مطالب مندرج در مقدمه باید به نحوی باشد که

های تحقیق و چ ارچوب نظری را مشخص مورد تحقیق، اهداف، محدودیت ةساده اهمیت مسول
 ةت نمایکد. ارائک  نموده و با روش منطقی و هدفدار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق هدای

 .شد ها، متغیرها و بعضی دیگر از توضیحات در متن مقدمه باعث جذابیت آن خواهدتعریف واژه
در این فصل نویسنده نسبت به ارائکه   :شدههای انجاممبانی نظری و مروری بر پژوهش

نماید. اقدام می ،مورد استفاده قرار ورفته است نامهپایاننی که در او بحث پیرامون نظرات محقق
 ةکلی باشد. ضکمنا  ذککر نکام نویسکند     و حاوی مطالب در حد امکان مختصراین قسمت بایستی 

این فصکل صکرفا     ةتوجه شود منظور از ارائ .نظر و سال تحقیق او نی، در متن ضروری است مورد
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ای از این نظرات و بحکث  بلکه باید همراه با خاصه ،به نقل قول از مراجض و منابض مختلف نیست
 .نماید تامینباشد به نحوی که خواننده را کلی 

سازی، حل معادزت و ... مورد بحث روش انجام پژوهش، مدل فصلدر این  :شناسیروش
یکه و  ،ویکری، تج پکژوهش، نمونکه   ةآوری اطاعات، جامعک های جمضو محقق روش ویردمیقرار 

 نماید.  را و،ارش می مسائل حل ةو شیو، مراحل انجام کار هاتحلیل داده
شکود.  نتایج کلی حاصل از تحقیق توضیح داده می فصلدر این ا: هتجزیه و تحلیل یافته

 .تواند به صورت نمودار، جدول یا تصویر نی، باشداین نتایج می
کاربردهکای  آمکده و اسکتنباط حاصکله،    بحث در مورد نتایج بدسکت  :گیریبحث و نتیجه 

موضوع برای پژوهشگران بعدی از جمله مواردی است که  ةپیشن ادات در زمینعلمی پژوهش و 
 .شودارائه می فصلدر این 
 

 های پایانیبخش -ج
نویسنده باید ف رستی از منابض و ارجاعات مورد استفاده در صفحه در این  :فهرست منابع

کتاب، مقاله، مصاحبه و اینترنت( را ارائه نماید. ف رسکت منکابض در انت کای    )مانند  نامهپایانمتن 
 وردد.تنظیم حروف الفبا به ترتیب  بایستی و شودها ارائه میو قبل از پیوست نامهپایانمتن 

 APA نامهةبا استفاده از شکیو  نامهپایانارجاع در داخل متن  ةنحو ن:ارجاع در مت ةنحو

خانوادوی نویسنده، نام»وش ارائه استناد در متن به صورت نامه، رپذیرد. در این شیوهصورت می
 .باشدمی« سال: شماره صفحه

 ةنامنی، از شیوه نامهپایاندر ت یه ف رست منابض انت ای  ع:ارجاع در فهرست مناب ةنحو
APA استناددهی به دو قالکب رایکج انتشکاراتی ارائکه وردیکده       ةنحووردد. در ادامه، استفاده می
 .است

اتی در ف رسکت منکابض و   هکای مختلکف انتشکار   استناددهی بکه قالکب   ةج ت اطاع از نحو)
در قسکمت   نامکه پایکان در بخکش   APA ةنامکامل شیوه ةارجاع در متن، به نسخ ةهمچنین نحو
 .(ای مراجعه ورددمرک، منطقه وبگاهامور آموزش 

 :استناد به مقاله ةمونن
خککانوادوی پدیدآورنککده )ویروککول، یکک  فاصککله( نککام کوچکک   در صککورت وجککود     نککام 

شککل   خانوادوی و نام پدیدآورندوان همککار بکه  ویروول، ی  فاصله( نام) ]پدیدآورندوان بیشتر
تاریخ نشر )پرانت، بسته، نقطه، ی  فاصله( عنوان مقاله بکه شککل    ز(مقلوب )ی  فاصله، پرانت، با
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ساده )نقطه، ی  فاصله( عنوان نشریه به شکل ایرانی /ایتالی  )ویروول، ی  فاصله( دوره و در 
)نقطه(.  پرانت، بسته( )ویروول، ی  فاصله( صفحه شمار)شماره )پرانت، باز( شماره  صورت وجود

 :های زیر را ماحظه فرماییدنمونه
، شناسی اطاعاکولوژی اطاعات: مروری بر مفاهیم و مصادیق.  (.0383حری، عباس ) -

0(3 ،)6-31.  
- Light, M. A., & Light, I. H. (2008) .The geographic expansion of 

Mexican immigration in the United States and its implications for local law 
enforcement. Law Enforcement Executive  Forum Journal, 8(1), 73-82.  

- Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, 
L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG 
activation and attention last for more than 31days and are more severe with 
stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive traits. Nicotine and 
Tobacco Research, 6, 249-267.  

 

  استناد به کتاب ةنمون
خانوادوی پدیدآورنده )ویروول، ی  فاصله( نام کوچ   در صورت وجود پدیدآورندوان نام
آورندوان همککار بکه شککل مقلکوب )یک       خانوادوی و نام پدیدفاصله( نامویروول، ی  )] بیشتر

ایرانی /ایتالیک   فاصله، پرانت، باز( تاریخ نشر )پرانت، بسته، نقطه، ی  فاصله( عنکوان بکه شککل    
شکمار )یک  فاصکله(پ )پرانتک، بکاز(       )نقطه، ی  فاصله(  در صورت وجود شرح ویرایش یا صفحه

. شرح ویرایش )پرانت، بسته، نقطه، ی  فاصله( محل نشر )دو نقطه، یک  فاصکله( ناشکر )نقطکه(    
 ایید:های زیر را ماحظه فرمنمونه

 ت ککران: هیککأت امنککای  (.3 آیککین نگککارش علمککی )ویککرایش .(0380، عبککاس )حککری -
 .های عمومی کشور، دبیرخانهکتابخانه

 ن، سکلوکی، مصکطفی، مینکایی، مینکو،    ملکی، اسماعیل، س رابی، اعتماد، بشیری، حس -
 .اریپ،شکت ران:  .(3بیماری ای کودکان )ویرایش .(0383احتشامی، رامین )

-  Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing 
manuscripts for journal publication. Washington, DC: American 
Psychological Association.  

، منبکض ذیکل    APA نامکه ج ت نگارش ف رست منابض و مآخذ، عاوه بر نسخه کامل شیوه
ای قکرار داده  در قسمت امور آموزش سایت مرکک، منطقکه   نامهپایاننی، ج ت استفاده در بخش 

 ست.شده ا
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هکای علمکی:   هکای اسکتناد در نگکارش   شیوه (.0388حری، عباس، شاهبداغی، اعظم ) -
 .ت ران: دانشگاه ت ران، مؤسسه انتشارات( 3 المللی )ویراسترهنمودهای بین

ها، مطالب مکمل، آمار، ارقام و غیکره ککه   ها، بررسیها، نمونه و پرسشنامهنامه  :هاپیوست
-هکای جداوانکه آورده مکی   اند، حسب مورد به صورت پیوستقرار ورفتهبه نحوی مورد استفاده 

بندی شده و ها دارای موضوع و یا طبیعت مختلف باشند، دستهشوند. در صورتی که این پیوست
شود. اور در موقض نگارش متن رساله ززم باشکد ککه   تحت عنوان پیوست ی ، دو و ... آورده می

عه وردد، درج شماره پیوست در داخل پرانت، ال،امی است. آرایش ها اشاره یا مراجبه این پیوست
ها همانند بقیه صفحات متن صورت ورفته و عنکاوین آن کا در ف رسکت مطالکب     صفحات پیوست

 .وردددرج می
نحوه تنظیم پشت جلد، صفحه عنوان، صفحه تأییدیه اعضاای کمیتاه و صافحه    

چپ به راست بکه ترتیکب صکفحه پشکت جلکد،      نامه از در آخر پایان :چکیده به زبان انگلیسی
  .نامه به زبان انگلیسی قرار ویردییدیه اعضای کمیته و چکیده پایانصفحه عنوان، صفحه تأ

چکیده به زبان انگلیسی نی، مانند زبان فارسکی تن کا در یک      :چکیده به زبان انگلیسی
ها صفحه چکیده، باید کلیدواژه. در انت ای ویردمی ها قراروردد و پس از پیوستصفحه ت یه می

  نمایید. مراجعه 63 ةارائه شده در صفح ةآورده شوند. به نمون
این صفحه به زبان انگلیسی و پکس از   :صفحه تأییدیه اعضای کمیته به زبان انگلیسی

 ویرد.میصفحه چکیده به زبان انگلیسی قرار 
انگلیسی پس از صکفحه تأییدیکه   صفحه عنوان به زبان  :صفحه عنوان به زبان انگلیسی 

   ویرد.می اعضای کمیته به زبان انگلیسی قرار
وکردد. بکرای   این صفحه مشابه صفحه روی جلد و به زبان انگلیسی تنظیم می :پشت جلد

 .ارائه شده در صفحه مراجعه شود ةآواهی بیشتر به نمون
 زبان انگلیسی نوشته شود.تواند به نامه دانشجو با موافقت استاد راهنما میپایان -تبصره
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 فصل دوم
 ()امور فنی نامهپایانترکیب ظاهری 

 
خوب باید دارای شکل و قطکض مناسکب و ظکاهری آراسکته باشکد. نویسکنده        نامهپایانی  

باید در مواردی از قبیل اماء و انشاء صکحیح کلمکات، بکه ککار بکردن اصکول و قواعکد         نامهپایان
نگارش، ویرایش قبل از نگارش و ... توجه و دقت ککافی را مبکذول دارد. دانشکجویان بایسکتی از     

 د.  خود استفاده نماین نامهپایانفارسی برای تدوین  Word Microsoft برنامه
و بکرای   01بکا انکدازه     B Nazaninمتون فارسی از قلم نگارشبرای : قلم مورد استفاده

استفاده شود. ززم به ذکر اسکت ککه    03با اندازه  Times New Romanمتون انگلیسی از قلم 
 Times New Romanبکا   و انگلیسی   B Nazaninبا قلم متن صفحه چکیده به زبان فارسی 

 .باشدواحد می 0سطرها شود و فاصله نگارش می 03اندازه هر دو با 
  .تواند مطابق با سلیقه دانشجو باشدالخط صفحات تقدیم و سپاسگ،اری می رسم

بکا    B Nazanin هکای ها به زبان فارسی و انگلیسی به ترتیب از قلمج ت نگارش پانویس 
 .استفاده شود 01با اندازه  Times New Roman و  11اندازه

ها به زبان فارسی و انگلیسی بکه ترتیکب از   ها و شکلج ت نگارش شماره و عناوین جدول
استفاده  01ضخیم با اندازه  Times New Roman و 00ضخیم با اندازه  B Nazanin هایقلم
 .شود

 باشکد. دانشکجویان   مکی  A4نامکه کاغکذ   اندازه رسمی کاغذ برای نگارش پایکان نوع کاغذ: 
 و بکه همکان ترتیبکی ککه      A4توانند متن کامل پایکان نامکه را قبکل از تایکپ بکر روی کاغکذ       می
خواهند نگارش نمایند و پس از اطمینان از اینکه مطابق با استانداردهای تعیین شکده باشکد   می

 نسبت به تایپ آن اقدام کنند.  
از ، ترسکانتیم  1 حاشیه صفحات باید از سمت راسکت  :حاشیه صفحات و فاصله سطرها

ثابکت   نامهپایانها در تمام صفحات فارسی باشد. این حاشیهسانتیمتر  3، پایین و سمت چپ باز



 

24 

حکداقل   نامکه پایانواحد باشد و به این ترتیب در هر صفحه  0است. فاصله سطرها در هر صفحه 
 .نماییدمراجعه  18 ةشده در صفحارائه ةبه نمون. قرار ویرد ،تواندسطر می 31

بکه   نامکه پایکان صفحات مقدماتی باید با حروف الفبا و متن اصلی  ت:گذاری صفحاشماره
 3صفحات بایستی در وسط و پایین صفحه و به فاصکله   ةوذاری شود. شمارصورت عددی شماره

 .سانتیمتر از لبه پایین صفحه کاغذ قرار ویرد
سکطر از ککادر    3هر فصل تن ا ی  عنوان اصلی دارد که به فاصله : نحوه نگارش عناوین

شود. ضمنا  هر فصل شماری عناوین فرعی دارد که اولین عنوان بازیی در وسط صفحه ظاهر می
پکس از آن  ویکرد.   الیه سمت راست کادر قرارسطر از عنوان اصلی و در منت ی 3فرعی به فاصله 

بلکی  سطر از قسکمت ق  3شود. عناوین فرعی همواره به فاصله به فاصله ی  سطر شروع می متن
 د. نماییمراجعه  56 حةشده در صف ارائه ةشود. به نموننگاشته می

 عنکوان فرعکی بکا قلکم     ،06ضکخیم فونکت     B Nazaninززم است عنکوان اصکلی بکا قلکم    
B Nazanin   عنوان زیرمجموعه عنوان فرعی بکا قلکم   و 01ضخیم فونت B Nazanin   ضکخیم

  د.تایپ شو 03فونت 
 ی:چند نکته تکمیل

 سکانتیمتر تکورفتگی نسکبت بکه ککادر اصکلی شکروع         5/1اولین سطر هر بند )پاراوراف( با 
 .شود، به ج، شروع هر عنوان اصلی یا فرعیمی

 .فاصله بین دو بند برابر با فاصله معمولی بین دو سطر است
 .شودهای فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع میعنوان
سطر(، بایستی با کادری که از هر دو طرف ککادر اصکلی بکه     قول طوزنی )بیش از سه نقل

سانتیمتر فاصله داشته باشد، تایپ شود و فاصله سطرهای آن نصف فاصله سکطرهای   5/0اندازه 
  .به صورت ایرانی  تایپ شود 03معمولی بوده و با قلم 
، هر کدام به طور جداوانه و به طور مسلسل با نامهپایانها در متن ها و شکلعناوین جدول

 شود.وذاری میهحرف شمارعدد یا 
های فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خکط تیکره از هکم    وذاری عنوانززم است شماره

 .شوند، صورت پذیردجدا می
واحکد   5/0فاصله بازنویسی جدول تا سطر قبلی و زیرنویسی شکل تا سطر بعدی برابکر بکا   

 .شودر نظر ورفته مید
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های انگلیسی در متن، به فارسی آوانویسی شده و اصل واژه در پایین صکفحه در قالکب   واژه
 .ورددپانویس ارائه می

، ززم اسکت  نامکه پایکان پس از ارزیکابی، دفکاع و انجکام اصکاحات      :به مرکز نامهپایان ةارائ
و تکثیر آن با  نامهپایاندانشجو با توجه به راهنمای ارائه شده در صفحات قبل نسبت به صحافی 

 اقدام نماید.   نامهپایانچاپگر لی،ری و همچنین ت یه لوح فشرده از 
سنجی و خاکسکتری  ای برای رشته علمنامه باید به رنگ سرمهطبق مصوبه مرک، جلد پایان

 شناسی رایانشی باشد.برای رشته زبان
 (دیصحافی شده و تهیه لوح فشرده )سی نامهپایانمراحل تحویل 

بکر اسکاس   خکود را ککه    نامکه پایاننسخه از  1التحصیان کارشناسی ارشد، ززم است فارغ
 .به دفتر آموزش مرک، تحویل نمایندو صحافی العمل فوق آماده شده، دستور
 نامکه پایکان ارائه تأیید کتبی استاد راهنما مبنی بر انجام کلیه اصکاحات همکراه بکا نسکخ      

 .ضروری است
)شکامل عککس، جکداول، نمودارهکا و      نامکه پایکان دی( از متن کامکل  ت یه لوح فشرده )سی

التحصکیان کارشناسکی ارشکد ال،امکی اسکت ککه       چکیده به زبان فارسی و انگلیسی( برای فکارغ 
و درون ی  پوشه به دفتر آموزش مرک، ارائه شود. ضمنا  چکیده به زبکان   PDF قالببایستی در 

 .قرار ویرددی( لوح فشرده )سیفارسی به طور جداوانه روی  word فارسی و انگلیسی در قالب
و تأییکد مرکک،،    نامکه پایکان را پس از اصکاح ن کایی    نامهپایاندی( از متن لوح فشرده )سی

 خکانوادوی، رشکته تحصکیلی و تکاریخ دفکاع از      ترتیکب نکام، نکام   همراه با قاب محافظ ت یه و بکه  
 .بر روی آن درج شود نامهپایان

نیک، توسکط    (www.iarndoc.ir) در پایگکاه ایرانکداک   نامکه پایکان ززم است وواهی ثبکت  
 .دانشجو ارائه شود
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 بخش سوم
 های مربوطهفرم 
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 1فرم شماره 
انتخاب استاد راهنما

 

 ................................مدیر محترم گروه 

 با اهدای سام

احترامکککا  اینجانکککب..................................................... دانشکککجوی دوره کارشناسکککی ارشکککد رشکککته 
ار ................................. ورودی ..................... به شکماره دانشکجویی....................................  بکه استحضک    

را به عنوان استاد راهنمای  رساند که جناب آقای/ سرکار خانم دکتر ............................................ می
 ام. خواهشمند است ضمن بررسی اعام نظر فرمایید. نمودهنامه انتخاب پایان

 

 خانوادگی دانشجونام و نام
 امضاءو  تاریخ

                                                                                                                                     

 
........................................................... در خصکککوص راهنمکککایی .................................................اینجانکککب 

 نمایم.دانشجو ......................................................... اعام آمادوی می
                                                                      

 راهنما خانوادگی استادنام و نام
 امضاءو  تاریخ
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 2فرم شماره 
نامه )پروپوزال(پایان طرح تحقیق

 مشخصات دانشجو -0
       :خانوادویو نام نام

            
 :)ارشد( تحصیلی رشته شماره دانشجویی:

 رشته تحصیلی )کارشناسی(: تاریخ شروع به تحصیل: وروه آموزشی:
 

 )ثابت و همراه(:تلفن  آدرس و
 پست الکترونیکی:

 

 مشخصات استاد راهنما -3
 رشته و مرتبه علمی:                                                                      خانوادوی:نام و  نام

 :محل خدمت □بازنشسته  □مدعو  □رسمی  □عضو هیأت علمی: پیمانی 
 

 مشخصات استاد )اساتید( مشاور -3

 رشته و مرتبه علمی:  خانوادوی:نام و  نام

 :محل خدمت  □بازنشسته   □مدعو    □رسمی   □عضو هیأت علمی: پیمانی 
 

 نامهمشخصات پایان -1

 نامه:عنوان پایان -0

 فارسی الف(
 ب( انگلیسی 

 ایتوسعه                  کاربردی                     بنیادی   :نوع پژوهش -3

 واژوان کلیدی )فارسی و انگلیسی(: -3
 
 مقدمه: -1
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 :تبعیت کند( APA )ارجاعات درون متنی و برون متنی باید از استاندارد بیان مسولهشرح و  -5
 
 پژوهش:ضرورت و کاربرد اهمیت ، -6
 
 ها و الگوها(مبانی نظری )نظریه -7
 
 پیشینه پژوهش: -8
 های داخل و خارج از کشور و استنتاج از پیشینه(پژوهش)
 
 اهداف پژوهش: -9
 

 سؤازت پژوهش)در صورت ل،وم(: -01

 های پژوهش )در صورت ل،وم(:فرضیه -00
 

 روش پژوهش: -03
ها و یا پاسخگویی به سؤازت )توصیفی، تجربی، تحلیل ( نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه03-0

 محتوا، اسنادی، تاریخی و ...(
هکا و غیکره در صکورت    ویری، حجم نمونه اب،ار وکردآوری داده ( جامعه آماری )روش نمونه03-3

 ل،وم(
 ( مدل پژوهش و اب،ار تج،یه و تحلیل )در صورت وجود(03-3

 های احتمالی پژوهش:محدودیت -03
 

 تعاریف مف ومی و عملیاتی: -01
 

 ت یه شود.  purdue)سایت  ( APAنامه ف رست منابض و مآخذ مطابق با شیوه -05
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 برنامه زمانبندی پژوهش:  -06
 زمان اجرا )به ماه( شرح فعالیت ردیف
0   
3   
3    

  مالکیت نتایج:
رسانی علوم و ای اطاعبه مرک، منطقهنامه متعلق کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج تحقیق این پایان

 ویرد.فناوری و انتشار نتایج نی، تابض مقرارت دانشگاهی بوده و با موافقت استاد راهنما صورت می
 
 

 خانوادگی دانشجو      نام و نام               
                

 امضاء                  تاریخ       

 
 

 : مدیر محترم گروه
نامه بدینوسیله آمادوی خود را برای راهنمائی دانشکجو  پایان طرح تحقیقاحتراما ، در صورت تصویب 

ای نامه بر اساس ضوابط مرک، منطقکه در کلیه مراحل انجام و ارائه تحقیق و مشارکت در ارزیابی پایان
 .نماییماطاع رسانی علوم و فناوری اعام می

 
 راهنماخانوادگی استاد نام و نام

             
 امضاء                   تاریخ         

 امضاء                   تاریخ           )اساتید( مشاور خانوادگی استادنام و نام
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 ای:مرکز منطقه مدیر محترم امور پژوهش و فناوری
طرح با سام، احتراما شورای وروه آموزشی ............................. در تاریخ .......................... تشکیل وردید و 

 .................................................................. نامه دانشجو خانم/آقای.................................. با عنوان:پایان تحقیق
 مورد تصویب قرار ورفت.   بررسی و

 خواهشمند است مقرر فرمائید مراتب در کمیته پژوهش و فناوری مرک، مورد بررسی قرار ویرد.
 

 تاریخ  امضاء     گروه                        مدیر 

 
 

 ای اطاع رسانی علوم و فناوری:  نظر کمیته پژوهش و فناوری مرکز منطقه
ای مرککک، منطقککه  پککژوهش و فنککاوری  نامککه مربوطککه در کمیتککه  پایککان طککرح تحقیککق 

 مورخ .......................... مورد بررسی و:
 با فرم فعلی مورد تصویب قرار ورفت.     □

 به شرط اعمال اصاحات و تغییرات زیر به تصویب رسید.          □
 مورد تصویب قرار نگرفت. □

                                                                                 

 تاریخ  امضاء       ایمعاون پژوهش و فناوری مرکز منطقه
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3فرم شماره   

گزارش پیشرفت نیمسال .... سال تحصیلی ...... پایان نامه 
 کارشناسی ارشد

 

 مشخصات دانشجو
 ورایش رشته شماره دانشجویی خانوادوینام و نام

    

 

 

 کار پایان نامه گزارش
 عنوان پایان نامه:

 

 خاصه پیشرفت کار: (0
 

 پیشینه: (3
 

 

 : هایافته (3

 

 مشکات حین انجام کار و ارائه پیشن ادات برای حل مشکل: (1
 

 

 برنامه پیش بینی شده برای مرحله بعد: (5

 

 

 نامههای مختلف پایاندرصد پیشرفت بخش (6
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 درصد پیشرفت 
دو ماهه اول   

 درصد پیشرفت
دو ماهه دوم   

 درصد پیشرفت
دوماهه سوم   

    مقدمه )فصل اول(

    پیشینه )فصل دوم(

    سوم( روش پژوهش )فصل

    ها )فصل چ ارم(یافته

    نتایج )فصل پنجم(
 

 ارزیابی استاد راهنما
عالی  معیارهای ارزش

(1)  

خوب 
(3)  

متوسط 
(3)  

ضعیف 
(0)  

     اجرای پایان نامه مطابق جدول پیش بینی شده

     پیشن ادات اساتید راهنما و مشاور ها وعمل به توصیه

     حضور مستمر دانشجو ج ت انجام تحقیقات

     امتیاز ن ایی

 

 نظرات تکمیلی استاد راهنما
 

 

 

 

 

 تاریخ      امضاء     خانوادگی استاد راهنمانام و نام

 نكات ضروري:
 فرم و،ارش دو ماهه پایان نامه باید تایپ شود. -0

و،ارش دو ماهه پایان نامه باید در پایان هر دوره دو ماهه به استاد راهنما و سکپس بکه    -3
 رسانی و علوم و فناوری تحویل وردد.ای اطاعدفتر مدیر وروه مرک، منطقه
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 4فرم شماره 
 تقاضای مجوز دفاع

 گروه .......................................مدیر محترم 
 با سام

 دانشجوی مقطض کارشناسکی ارشکد ناپیوسکته رشکته     .............................................نامه خانم/آقای........... احتراما  پایان 
 .................... بکککککا عنکککککوان .................................. بکککککه شکککککماره دانشکککککجویی .......  ............................

 ....................................... طککرح تحقیککق تککاریخ تصککویب و...................................................................................... 
رعایکت ال،امکات نگارشکی، مسکتندات و      تحقیکق، نامه فوق الذکر از لحاظ اصول علمی روش پایان بررسی وردیده و

رسانی علوم و فناوری مکورد تاییکد   ای اطاعنامه مرک، منطقههای نگارش پایاننامههمچنین قوانین، مقررات و آیین
 خواهشمند است اقدامات ززم را مبذول فرمایید.   باشد. می اینجانب بوده و نامبرده آماده دفاع

  باشد )همراه با مستندات(.چا  شده در مجات معتبر یا همایش میدانشجو دارای مقاله 
 باشد )همراه با مستندات(. دانشجو دارای نامه پذیرش مقاله از مجات معتبر می 

 تاریخ   امضاء                             استاد راهنما خانوادگینام و نام
-------------------------------------------------------- 

 ایمدیر محترم امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
با سام، احتراما درخواست خانم/آقای دکتر .......... مورد بررسی و موافقکت قکرار ورفکت. تکاریخ و زمکان      

-هیات داوران پایان ضمناباشد. پیشن ادی دفاع روز .......... مورخ........  ساعت ........ در محل ................ می
 نامه به پیوست آمده است.باشد. همچنین ی  نسخه پایاننامه به شرح زیر می

 ت داورانأهی

 رتبه علمی رشته تخصصی خانوادوینام و نام ردیف

0    

3    

 تاریخ   امضاء                              خانوادگی مدیر گروهنام و نام
----------------------------------------------------------- 

 گواهی تایید تاریخ دفاع
به شکماره   ................................... مبنی بر تقاضای دفاع خانم/آقای.............................. احتراما درخواست وروه

 نامککککککه بککککککا عنککککککوان...... ج ککککککت دفککککککاع از پایککککککان...............................دانشککککککجویی .......
........................................ در تکککاریخ، زمکککان و هیکککات داوران   .............................................................................

 مطرح .............پیشن ادی در کمیته پژوهش و فناوری مرک، مورخ ..............
    .مورد تصویب قرار ورفت    .مورد تصویب قرار نگرفت 

 تاریخ            امضاء  ایو فناوری مرکز منطقه معاون پژوهش
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 5فرم شماره 
تعیین نماینده معاون پژوهش و فناوری مرکز جهت شرکت در 

نامهجلسه دفاع از پایان
نامه بکه دفتکر معکاون پکژوهش و      جلسه دفاع از پایاناین فرم بایستی حداقل ده روز قبل از برو،اری 

 .فناوری مرک، رسیده باشد
 

 رسانی علوم و فناوریای اطاعمعاون محترم پژوهش و فناوری مرکز منطقه
.................. ..................نامکه آقکای/ خکانم    با سام، احتراما  با عنایت به برو،اری جلسکه دفکاع از پایکان   

.............. ......... .................. بکه شکماره دانشکجویی   ............مقطض کارشناسی ارشد رشکته ....... دانشجوی 
در محل  .............................................................................. در ساعت ................ روز ................. تحت عنوان:

.................................. ، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن صکدور مجکوز بروک،اری جلسکه دفکاع،      
 شوند.نامه مشخص و معرفی مینماینده مرک، نی، ج ت شرکت در جلسه دفاع از پایان

 

 نامه شامل:  اعضاء کمیته پایان
....................... و سکایر اعضکاء ........................................ ،   استاد راهنما آقای/خکانم دکتکر .........................  

 باشند. و ...................................................... می ................................................
 نکات مهم: 

 دارد. /باشد و مشکل سقف سنوات تحصیلی نداردنامبرده ورودی م ر/ ب من سال .............. می □
نامبرده کلیه واحدهای درسی ززم برای اخذ درجه کارشناسی ارشکد را بکا معکدل ککل ...............      □

 وذرانده است.
 نامه، در تاریخ ...................... تصویب شده است.طرح تحقیق پایان □
 وردد. جلسه دفاع توسط دانشجو ارائه مینامه تایپ شده بدون صحافی در پایان □

 

 تاریخ  امضاء     خانوادگی مدیر گروهنام و نام
--------------------------------------------------- 

 جناب آقای/سرکار خانم دکتر ..................................  
 ...................................عضو محترم هیأت علمی گروه 

با سام و احترام، خواهشمند است به عنوان نماینده معاون پژوهش و فناوری مرک، در جلسکه فکوق   
             پیوست، و،ارش فرمایید. 7شرکت کرده و نتیجه را طبق فرم شماره 

 تاریخ  امضاء      ایمعاون پژوهش و فناوری مرکز منطقه
 

 مدیر محترم وروه، ج ت استحضار  رونوشت:
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 6فرم شماره 
 نامه کارشناسی ارشدگزارش نحوه ارزشیابی پایان

 )مخصوص استاد راهنما و اعضاء کمیته(
 

................ بکا  ...................................... عضو هیکأت علمکی وکروه ...................   .....احتراما ، اینجانب ..........
در جلسکه دفکاع از     عضکو کمیتکه   ................... به عنکوان اسکتاد راهنمکا    .....مرتبه علمی .....

....................... .......................... دانشجوی کارشناسی ارشد رشکته .......... ..نامه آقای/ خانم .......... پایان
 ............................................................ تحت عنکوان: ........................... به شماره دانشجویی .......................

روز ....................... در محکل ......................... بروک،ار    بعکدازظ ر  که در ساعت .................. صبح
نامکه نکامبرده،   رسکی نسکخه مکتکوب پایکان    وردید، شرکت نموده و ضمن استماع دفاعیکات و بر 

 دارم: می ارزشیابی به شرح زیر را حضورتان تقدیم
 

 نمره دانشجو سقف نمره عنوان
  3 تاش و عاقه و دقت نظر دانشجو -0
  6/0 نامه، تدوین مطالب و حسن نگارش  آرایش و تنظیم پایان-3
  1 سطح علمی و کاربردی مطالب ارائه شده -3
  3 وضعیت استفاده از منابض و به روز بودن منابض -1
  1 تج،یه و تحلیل بحث و نتیجه ویری -5
  3 نامه  بدیض بودن و نوآوری پایان-6
  7/0 نحوه ارائه در جلسه دفاع  -7
  3 توانایی در پاسخ به سؤازت-8

  9/63 3جمع بدون احتساب بند 
  7/1 7/1 پژوهشی پذیرش یا چا  مقاله در مجات علمی 0-9
  1/1 های معتبر علمییا همایش پذیرش یا چا  مقاله در سایر مجات 3-9

  21 جمع کل
 

 باشکد. نمکره هکر عضکو کمیتکه حکداکثر       مکی  7/1به میک،ان   3-9و  9-0سقف مجموع دو بند  -
 باشد.   31تواند می

 خواهد ورفت.یرش باشند نمره تعلق ذازتی که از مجات معتبر دارای پقصرفا به م -

ویرد ککه تشکخیص آن بکه ع کده کمیتکه      نامه نمره تعلق میفقط به مقازت مستخرج از پایان -
 باشد.داوری می

 تاریخ                                       امضاء
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 7فرم شماره 
گزارش نماینده معاون پژوهش و فناوری مرکز در جلسه دفاع از 

 نامه دانشجوپایان
  رسانی علوم و فناوریای اطاعپژوهش و فناوری مرکز منطقه معاون محترم

نامککه آقککای/ خککانم ...................................... شککماره دانشککجویی  بککا سککام، احترامککا  جلسککه دفککاع از پایککان
................................ در تککککاریخ .............................................. دانشککککجوی کارشناسککککی ارشککککد رشککککته  

ر .................................. در محل .......................................انجام شد. بدینوسیله نتیجه این جلسه بکه شکرح زیک   
 وردد. ج ت استحضار و اقدام مقتضی اعام می

 نمره ( :2معدل نمره استادان راهنما )ضریب 
  

 نمره (:6نمره سایر اعضاء هیأت داوران )ضریب 
  -0بند 
    -3بند 
    -3بند 

  جمع 
  معدل نمره به حروف : 

اعضای هیات داوران، شامل معدل نمره استادان مشاور بوده و دو بند دیگر به تفکیک ،   0بند  *
 نمره داوران خواهد بود.

 نامهارزش پایان
 06-99/07خوب                       08-99/08بسیارخوب :                          09-31عالی: 

 01غیرقابل قبول : کمتر از             01-99/05قابل قبول : 
 

ای در جلسه دفاع دانشجو )لطفکا  مکواردی ککه انجکام     نظر نماینده معاون پژوهش و فناوری مرک، منطقه
 مشخص بفرمایید(  شده با عامت

  .کلیه اعضاء/ هیأت داوران در تمام مدت برو،اری جلسه دفاع در جلسه حضور داشتند 
  .جلسه دفاع رأس ساعت شروع و طبق برنامه خاتمه یافت 
   بنکدی مطالکب، صکفحه عنکوان،     بازبینی رساله و بررسی شکل ظاهری آن از نظر تایکپ، فصکل

 ه و ایرادی نداشت. ها و .... انجام شدچکیده، ف رست
 )لطفا  اور نظر دیگری در مورد جلسه دفاع دارید در زیر و در چند جمله مرقوم بفرمایید.(   

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

 تاریخ              امضاء   اینماینده معاون پژوهش و فناوری مرکز منطقه
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 8فرم شماره 
نامه کارشناسی ارشدصورتجلسه دفاع از پایان

 مدیر محترم گروه ..................................
رساند جلسه دفاع ن ایی از پایان آقای/ خکانم .................... دانشکجوی کارشناسکی    بدینوسیله به اطاع می

...... بکا  رشته......................... به شماره دانشجویی ....................تحت عنکوان: .............................................. ارشد 
نامه شامل آقای/خانم دکتر ...................... )استاد راهنما( و سایر اعضاء به ترتیب  حضور اعضاء کمیته پایان

ساعت .......... در محل .................  در تاریخ ................. ر .................. و  .................. و .................آقای/خانم دکت
 نامه با نمره ............................ و درجة :  تشکیل و براساس محتوی و چگونگی ارائه پایان

  ( 31تا  09عالی )نمره از   ( 99/08تا  08سیار خوب )نمره از ب 
  (99/07تا  06خوب )نمره از    ( 99/05تا  01قابل قبول )نمره از 
  کمتر(  01غیر قابل قبول )نمره از 

 مورد تصویب اعضاء کمیته قرار ورفت.  بدون تغییر 
  .با اصاحات ج،ئی مورد تصویب اعضاء کمیته قرار ورفت 
  مورد تصویب اعضاء کمیته قرار نگرفت و مقرر وردید دانشجو در اسرع وقت )ظرف مدت حداکثر

ی  ماه( اشکازت ذکر شده به شرح پیوست توسط هیکأت داوران را برطکرف نمکوده و بکه تأییکد اسکتاد       
 راهنما برساند. 

 صویب قرار نگرفت و باشد و بنابراین مورد تنامه دارای اشکازت اساسی به شرح پیوست می پایان
 ماه ( مجددا  دفاع نماید. .......... ها )حداکثر ظرف دانشجو باید پس از رفض آن

آیکین   31 مکاده  3نامه از نظر هیأت داوران غیرقابل قبول است و دانشجو باید طبق تبصکره   پایان
 ای عمل کند. نامه کارشناسی ارشد مرک، منطقه

 امضاء اعضاء کمیته : 
 راهنمااستاد  -0

 عضو کمیته )استاد مشاور( -3

 عضو کمیته )استاد مشاور( -3

 عضو کمیته )داور( -1

       اینماینده معاون پژوهش و فناوری مرک، منطقه -5

 تاریخ  امضاء              اینماینده معاون پژوهش و فناوری مرکز منطقه
--------------------------------------------------------------------------- 

 ای مدیر محترم امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
 وردد. با سام، احتراما  مراتب ج ت استحضار و اقدام مقتضی اعام می

 تاریخ  امضاء      خانوادگی مدیر گروهنام و نام
-------------------------------------------------------------------------- 

 رسانی علوم و فناوریای اطاعمعاون محترم امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
 وردد. با سام، احتراما  مراتب ج ت استحضار و اقدام مقتضی اعام می

 تاریخ  امضاء      ای    مدیر امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
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 9فرم شماره 
 مجوز صحافی

 استاد محترم راهنما
 با سام

............... به شماره دانشجویی ................. اصاحات  اینجانب  ،رسانداحتراما به استحضار می
.................................................  را انجام داده نامه با عنوان پایانکمیته دفاع محترم مورد نظر اعضاء 

 نامه را دارم.تقاضای مجوز صحافی پایان و
  

         تاریخ  امضاء   وجخانوادگی دانشنام و نام

 داور محترم
 با سام

احتراما به استحضار میرساند خانم/آقای ............... به شماره دانشجویی ................. اصاحات ززم در    
باشد. خواهشمند اسکت  را انجام داده و مورد تایید می  نامه با عنوان .................................................پایان

 افی را صادر فرمایید.خصوص مجوز صح ردستورات ززم د
 

 خانوادگی استاد مشاورخانوادگی استاد راهنما                               نام و نامنام و نام
 تاریخ              امضاء                                                   تاریخ           امضاء         

 

ای اطکاع رسکانی   مطابق با دستورالعمل مصوب مرک، منطقهنامه، قالب و ساختار پایان همچنین
 علوم و فناوری  

 باشد و نیاز به اصاح دارد.تایید نمی مورد □     .              باشدمورد تایید می □     

 تاریخ  امضاء    خانوادگی کارشناس گروهنام و نام
 

 

 مدیر محترم گروه
 با سام

............... به شماره دانشجویی ................. اصکاحات   خانم/آقایاحتراما به استحضار میرساند       
را انجام داده   نامه با عنوان .................................................پایانکمیته دفاع محترم مورد نظر اعضاء 
 باشد.  و مورد تایید می

 تاریخ  امضاء  داورخانوادگی نام و نام
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 11فرم شماره 
 التحصیلی )مقطع کارشناسی ارشد(گزارش فارغ

 رسانی علوم و فناوریای اطاعمدیر محترم امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
 با سام 

................................. بکه شکماره   احتراما  از آنجا که آقای/ خانم ................................... دانشکجوی رشکته   
 دانشجویی ............................. کلیه واحدهای ززم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد را بکا معکدل ککل   

نامککککککه خککککککود را تحککککککت عنککککککوان:   ...... وذرانککککککده و دفککککککاع از پایککککککان..................
در تاریخ ................................. با موفقیت بکه انجکام رسکانده     ...........................................................................

 باشد. است، لذا از نظر این وروه حائ، شرایط فارغ التحصیلی می
 نکات و ضمایم

 ..... نامه رسیده است.  نامه که به امضاء اعضاء کمیته پایان ( نسخه پایان1..... )حداقل .....تعداد 
 ( حاوی پوشه پایان 0لوح فشرده )نامه با فرمت  نسخه(pdf)   و چکیده به زبان فارسی و انگلیسی )بکا

 ( Wordفرمت 
 وردد( یه و ارائه مینامه و تأیید مرک، توسط دانشجو ت  )توجه: لوح فشرده پس از اصاح ن ایی پایان

       لیست کلیه دروس جبرانی، ال،امی )اصلی یا تخصصی( و اختیاری وذرانکده دانشکجو بکا قیکد شکماره
 باشد درس، تعداد واحد و نمره که مورد تأیید وروه می

 ( که به تأیید استاد راهنما رسیده است. 8 نامه )فرم شماره صورتجلسه دفاع از پایان 
 نامه و و،ارش نماینده دانشکده.  به ترتیب مربوط به نحوه ارزشیابی پایان 7و  6های شماره فرم 
   برگ تسویه حساب با واحدهای دانشگاه 

    کارت دانشجویی 
  نامه در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطاعات ایران )ایرانداک(  فرم تأیید ن ایی پایان 
  ه دانشجویی فرم تسویه حساب صندوق رفا 

   فرم تسویه حساب مالی 
 

 تاریخ                امضاء     مدیر گروه          
-------------------------------------------------------------------------- 

 رسانی علوم و فناوریای اطاعمعاون محترم پژوهش و فناوری مرکز منطقه
بکه فراغکت از تحصکیل    با سام، احتراما  ضمن تأیید موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید نسکبت  

 مشارالیه اقدام وردد. 
 

 تاریخ  امضاء   ای مدیر امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
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 11فرم شماره 
نامه کارشناسی ارشددرخواست کمک هزینه پایان

 
 رسانی علوم و فناوریای اطاعفناوری مرکز منطقهمدیر محترم امور پژوهش و 

شود آقای/ خکانم ........................................................... بکه شکماره دانشکجویی     بدینوسیله وواهی می
............................................... ورودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشکته   .................................................

نامکه خکود    نیمسال اول/ دوم سال تحصیلی .............................  در تاریخ ............................... از پایکان 
 بوده است.  کاربردی  توسعه ای  نامه نامبرده بصورت بنیادی دفاع کرده است. پایان

 

 ت ضروری :  نکا
      مشارالیه در مقطض کارشناسی ارشد جمعا  تعداد ..................... نیمسکال مشکغول بکه تحصکیل

نامکه نکامبرده اقکدام     بوده است. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پرداخت ه،ینه پایکان 
 وردد.  

 

  :     تاریخ          امضاء گروه مدیر         تاریخ           امضاء       :راهنما استاد 
      

 

 رسانی علوم و فناوریای اطاعاداری و مالی مرکز منطقه معاون محترم
 

 با سام
احتراما، ضمن تایید مراتب فوق، خواهشمند است در صورت امکان نسکبت بکه پرداخکت ه،ینکه     

 نامه دستورات ززم را صادر فرمایید.پایان
 

 تاریخ امضاء          ایمرکز منطقهمدیر امور پژوهش و فناوری 
 

 

 رسانی علوم و فناوریای اطاعمدیر محترم امور مالی مرکز منطقه
 

 با سام
 نامه اقدامات ززم را مبذول فرمایید.احتراما، خواهشمند است نسبت به پرداخت ه،ینه پایان     

 

 تاریخ  امضاء         ایمعاون اداری و مالی مرکز منطقه
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 درخواست تمدید سنوات  تحصیلی دوره کارشناسی ارشد

 

 استاد راهنمای محترم
 جناب آقای / سرکارخانم

بکا سککام،  احترامککا اینجانککب ......................... بکه شککماره دانشککجویی ................................. ورودی نیمسککال   
بنا به دزیل پیوست تقاضای تمدید سنوات تحصکیلی بکرای تکرم ............. را    ....... سال ................ .................

 دارم.
 وردد( وستینامه و... پانیپا شرفتی) مستندات ززم به همراه پروپوزال، و،ارش پلیدز

 تاریخ  امضاء    دانشجو

 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
 مدیر محترم گروه :

 جناب آقای / سرکارخانم
  باشکد ر بند فوق مورد تأییکد اینجانکب مکی   تقاضای دانشجو آقای/ خانم ...................... و دزیل مذکور د

  باشدنمی
 تاریخ و امضاء               خانوادگی استاد راهنمانام ونام

 

 ای اطاع رسانی علوم و فناوریمدیر محترم امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
 .باشدمورد تائید نمی     .باشدمورد تائید می 

      تاریخ  امضاء        خانوادگی مدیرگروهنام و نام
 ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

 

 مدیر محترم گروه :
احتراما، بدینوسیله فرم درخواست تمدید سنوات ترم ......... دانشکجوی فکوق در جلسکه کمیتکه پکژوهش      

مکورد موافقکت قکرار     ناکافی بوده و مورد موافقت قکرار ورفکت  مورخ ............ مطرح و ادله ایشان کافی/ 
 نگرفت

 وردد.مراتب ج ت استحضار و اقدام مقتضی به حضورتان ارسال می
                                                              

 تاریخ  امضاء    ایمدیر امور پژوهش و فناوری مرکز منطقه
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 :فارسی زبان به جلد نمونه روی

 
 

 

 نامه کارشناسی ارشد در رشته ......................پایان
 

 نامهعنوان پایان
 
 

 نگارش:
 خانوادگی دانشجونام و نام

 
 

 استاد راهنما:
 خانوادگی استاد راهنمانام و نام

 
 

 استاد مشاور:
 خانوادگی استاد مشاورنام و نام

 
 

 ماه سال
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 های انجام شدهشده به عنوان بخشی از فعالیتنامه ارائه پایان

 برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
 

 نگارش:
 خانوادگینام و نام

 
 گروه آموزشی علم سنجی/زبانشناسی رایانشی

 ای اطاع رسانی علوم و فناوریمرکز منطقه
 

 نامه توسط هیات داوران با درجه: ارزیابی پایان
 علمی، رشته تحصیلی )استاد راهنما(خانوادوی، مرتبه دکتر نام و نام
 خانوادوی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی )استاد مشاور(دکتر نام و نام
 خانوادوی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی )استاد مشاور(دکتر نام و نام
 خانوادوی، مرتبه علمی، رشته تحصیلی )داور(دکتر نام و نام
 تحصیلی )داور( خانوادوی، مرتبه علمی، رشتهدکتر نام و نام
شته تحصیلی )نماینده معاون پکژوهش و فنکاوری مرکک،    خانوادوی، مرتبه علمی، ردکتر نام و نام

 رسانی علوم و فناوری(ای اطاعمنطقه
 

 رسانی علوم و فناوریای اطاعمدیر امور پژوهش و فناوری مرک، منطقه
 باشد.و فناوری میرسانی علوم ای اطاعچا  محفوظ و مخصوص به مرک، منطقهحق 
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 تأییدیه ی صحت و اصالت نتایج

 
 ایاینجانککب......................... دانشککجوی کارشناسککی ارشککد رشککته ............................... مرککک، منطقککه 

کلیه نتکایج ایکن    نماید،رسانی علوم و فناوری به شماره دانشجویی ...................................... تأیید میاطاع 
نامه، بدون هیچگونه دخل و تصرف، حاصل مستقیم پژوهش صورت ورفته توسط اینجانب است. در پایان

نامه با رعایت امانکت و  مورد اقتباس مستقیم و غیر مستقیم از سایر آثار علمی، اعم از کتاب، مقاله، پایان
 اخاق علمی، مشخصات کامل منبض مذکور درج شده است. 

 ای رت اثبککات خککاف منککدرجات فککوق، بککه تشککخیص مقامککات ذی صککاح مرککک، منطقککهدر صککو
هکای آموزشکی، پژوهشکی و    رسانی علوم و فناوری، مطابق قوانین و مقکررات مربکوط و آئکین نامکه    اطاع

انضباطی عمل خواهد شد و اینجانب حق هر وونه اعتراض و تجدید نظر را، نسبت به رأی صادره، از خود 
د. همچنین، هر وونه مسوولیت ناشی از تخلف نسبت به صحت و اصکالت نتکایج منکدرج در    کنساقط می

نامه در برابر اشخاص ذی نفض )اعم از حقیقی و حقوقی( و مراجض ذی صاح )اعم از اداری و قضایی( پایان
ایکن   رسانی علوم و فناوری هیس وونکه مسکوولیتی در  ای اطاعمتوجه اینجانب خواهد بود و مرک، منطقه

 زمینه نخواهد داشت.
 رسانی علوم و فناوری است.ای اطاعکلیه حقوق مادی این اثر متعلق به مرک، منطقه -0تبصره
رسانی علکوم و فنکاوری   ای اطاعنماید بدون اخذ مجوز از مرک، منطقهاینجانب تع د می -3تبصره

 ان قرار ندهم.نامه را منتشر نکرده و یا در اختیار دیگردستاوردهای این پایان

 
 تاریخ                 امضاء خانوادگی دانشجونام و نام

 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

 نامهبرداری از پایانمجوز بهره

 
ای اطکاع رسکانی   نامه متعلق به مرکک، منطقکه  کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج پایان

موافقت استاد راهنما به شرح زیکر،  علوم و فناوری بوده و انتشار نتایج نی، تابض مقررات مرک، و با 
 بامانض است:

 نامه برای همگان بامانض است.برداری از این پایانب ره 
 نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بامانض است.برداری از این پایانب ره 
 است.نامه تا تاریخ ................................. ممنوع برداری از این پایانب ره 
 

 تاریخ  امضاء   خانوادگی استاد راهنمانام و نام
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 نمونه صفحه سپاسگزاری:
 

  
 

 سطر                 3            

 سپاسگزاری

 سطر 2           

 

 دانم که از استاد ارجمند ...اکنون که این رساله به پایان رسیده است بر خود فرض می
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 نامهتنظیم حاشیه صفحات پایان
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سانتیمتر 3                                                                                   سانتیمتر 4

 

 

 

 

 

 

 

کاغذلبه   

 

سانتیمتر 3  

 لبه کادر

 کادر

سانتیمتر 3  

 وردد.نامه در درون کادر ت یه میتمامی مطالب پایان 
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 نمونه صفحه چکیده به فارسی:
 
 
 
 

  

 

 سطر 3

 چکیده

 سطر 2                               

                                 

 ................................................................................... نامهچکیده مطالب پایان

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

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

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

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

 

 :هاکلیدواژه
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 نمونه فهرست مطالب:
 سطر 2                        

 فهرست مطالب
 سطر 2                         

 صفحه                      عنوان                                                                    
 

 سطر 1                                                                       
 فصل اول: مقدمه             

 
 کلیات 1-1

 هدف تحقیق 1-2

 اهمیت تحقیق   1-3

 نامه گفتارهای پایان  1-4

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده             
 

2-1 
2-2 

. 

. 

. 
 فصل پنجم: نتایج بحث و پیشنهادات              

 
    5-1 
    5-2 
                   . 
                   . 

 فهرست منابع               

 هاپیوست              
                    . 

                    . 
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ها:نمونه فهرست جدول   

          

 سطر            3            
 هافهرست جدول

 سطر 2           

 

 صفحه                                                                                و شمارهعنوان         
 .............     ..................................: 0جدول شماره       

 .............     .................................. :3 جدول شماره       
                           . 
                           . 
                           . 

 .............     ................................. :6جدول شماره       
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 :هانمونه فهرست شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطر 3  

 هافهرست شکل                                           

سطر 2  

 

 عنوان و شماره                                                                                صفحه

 .............     ..................................: 0شکل شماره 

 .............     ..................................: 3شکل شماره 

           . 

          . 

         . 

 .............     ..................................: 31شکل شماره 
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 :های اختصارینمونه نشانه 
 

 سطر 3 

 اختصاریهای فهرست نشانه

 

 ا = اسم
 ف = فعل

. 

. 

. 
 ن = نفی
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 :نمونه صفحات متن اصلی

 

  

   

 سطر  3

 مقدمه

 سطر 2

 

توان عصر های دیجیتال چنان نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارند که میسیستم 
 ...................................................................... فناوری فعلی را عصر دیجیتال نامید
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 :نمونه صفحات عناوین اصلی و فرعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 سطر 3

 های زبانشناختیرزشیابی نظریها -9

 سطر 2

 ی شناختینظریه -9-6 

 سطر 1

هکا و اصکول کسکب شکده از     تکوان داده ها اعتقاد دارنکد، آیکا مکی   که بعضی آنگونه برعکس،      
را بکار ورفت تا فرآیندهای طبیعی را توجیه کرد؟ این موضوع بکه وونه مند فرآیندهای آسیب

 ............. و در وذشته نی، بررسی نشده است. ای دوسویه استآور و ویج کنندهعذاب

 سطر 2

 

 عصب روانشناسی -9-2   

 سطر 1

زیکادی  ی زبانشناسی شناختی موید آن است که ما تا حل ن ایی مسایل شناخت فاصکله         
هایی که در وذشته بخرج داده شده ما را از پیگیری اف،ونتکر ف کم و   داریم. با این وجود، تاش

-نابراین این عناوین با رجوع بکه انبکوهی از پکژوهش   . بکندتبیین مسایل اساسی و دلسرد نمی

 ی موضوع و استفاده از آن ا دوباره بررسی شدند. طبیعکت، خاقیکت  های انجام شکده در زمینه
های هنکری  کند. در این زمینه، شواهد کافی در دنیای علوم، علوم انسانی و رشتهرا تس یل می
 .................. .فراوان است
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 نمونه صفحه چکیده به انگلیسی:

 
ABSTRACT 

 

 (ABSTRACT TEXT) 
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