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:لیاتک     
ها نامهرویه در نگارش پایانالزم است ضمن رعایت وحدت نامه یا رساله ولت مطالعه پایانسهاستاندارد کردن و به منظور  

عنوان، یعنی فراهم آوردن تناسب و ربط طبیعی مفاهیم و معانی مورد بحث در نوشتار با یکدیگر، در کلیه صفحات نکات دستوري و قواعد 
 .نامه یا رساله استفاده شودتنظیم و ارائه پایان و از چارچوبهاي عنوان شده در این دستورالعمل برايگذاري رعایت شده نشانه

 
 ه کاغذ و نوع تایپزاندا

 .تایپ شود WORD  افزاربا نرم نامهمتن پایان .1

 .باشد) سانتیمتر 7/29در  A۴ )21کاغذ متن در اندازه  .2

 .سانتیمتر باشد 3و  5/3، 3،  3 سطر و حاشیه راست، چپ، باال و پایین به ترتیب برابر با  28هر صفحه داراي  .3

 .سانتیمتر باشد 1.3فاصله بین خطوط متن  .4

 :هاي زیر استفاده شودنامه از قلمهاي مختلف پایانبراي تایپ بخش .5

 
 اندازه نوع قلم نوع متن

 14 نازكنازنین  متن فارسی
 14 سیاهنازنین  تیترهاي اصلی

 12 سیاهنازنین  تیترهاي فرعی 
 12 سیاهنازنین  عنوان چکیده فارسی
 12 نازكنازنین  متن چکیده فارسی

 12 سیاهTimes New Roman عنوان چکیده انگلیسی
 11 نازكTimes New Roman متن چکیده انگلیسی

 10 نازكنازنین  عربی/ فهرست مراجع فارسی
 Times New Roman 10 فهرست مراجع انگلیسی

 10 نازنین نازك هاپاورقی
 

 :نوع و رنگ جلد
 .شودباشد که عینا مطالب نمونه مندرج در صفحه روي جلد زرکوب مینامه از نوع گالینگور میجلد پایان .1

 .باشداي میسورمههاي کارشناسی ارشد نامهپایان سبز و رنگ جلدهاي دکتراي تخصصی رسالهجلد رنگ  .2

 CDهاي مجلد در  مهنابه تعداد پایان pdfو   wordبا فرمت آن فایل نسخه و  2 )به صورت پشت و رو(نامه تعداد مجلد پایان .3
 )کتابخانه دانشکده و کتابخانه ملی(براي 

 :تسلسل مطالب و صفحات
 )پیوست -مطالق فرم استاندارد شرح روي جلد(روي جلد  .1

 اهللا الرحمن الرحیمصفحه بسم .2

 )عینا مطابق شرح روي جلد(صفحه عنوان  .3

 )حداکثر یک صفحه( نامهتقدیم ه حصف .4

 )شوداند تشکر مینامه، پژوهشگر را یاري نمودهکه در تدوین رساله یا پایان در این صفحه از همه افرادي( نامهصفحه سپاس .5

 صفحه منشور اخالق پژوهش .6

 نامهتعهدنامه اصالت رساله یا پایانصفحه فرم  .7

 اد مشاور و داوراناست .هنماانامه یا رساله با ذکر نمره و درجه با امضاي استاد رصفحه مربوط به تصویب پایان .8

ها به زبان فارسی ابتدا چکیده فارسی سپس چکیده نامهها و پایاندر رساله نامه دانشگاهفرم چکیده ویژه چاپ در پژوهش .9
 انگلیسی 

 صفحه تائیدیه هیات داوران .10

 فهرست مطالب  .11
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 فهرست اشکال .12

 فهرست جداول .13

 فهرست عالئم .14

 نامه شامل تمام فصولپیکره اصلی پایان .15

 و ها، مکاتباتمصاحبه، ايهاي رایانههاي خودساخته و برنامهها و پرسشنامه، نمودارها، تستهاجدولشامل (ها پیوست .16
 )...،تصاویر

 .نامه به آنها استناد شدهن پایانشامل صورت دقیق و کامل همه مراجعی است که در مت(فهرست منابع و ماخذ  .17

زبان [به هاي زبان انگلیسی چکیده نامهها و پایانو در رساله ]زبان انگلیسی[هاي زبان فارسی چکیده به نامهدر رساله ها و پایان .18
 ).نامه درج شودیک صفحه به آخر رساله یا پایان( . درج شود ]فارسی

ها و و در رساله .شوددرج می ]زبان انگلیسی[در صفحه آخر به هاي زبان فارسی نامهدر رساله ها و پایانروي جلد، عین شرح  .19
 .درج شود ]زبان فارسی[هاي زبان انگلیسی به نامهپایان

 )پیوست -جلدپشت فرم استاندارد شرح  مطابق(جلد پشت  .20

 
 نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتريشماره گذاري صفحات پایان

ها و رساله نامهدر پایان نامهصفحات پایان
 دکتري به زبان فارسی

ها و رساله نامهدر پایان
 دکتري به زبان انگلیسی

 i الف اهللا الرحمن الرحیمبسم

 ii ب به زبان فارسینامه دکتري پایان/ کارشناسی ارشدصفحه عنوان 

 iii پ با امضا اساتیدنامه پایانصفحه عنوان 

 Iv ت سپاسگزاري

 V ث نامهصفحه تعهدنامه اصالت رساله یا پایان

 ادامه حروف تقدیم
 ادامه حروف  فهرست مطالب 
 ادامه حروف  فهرست جداول

 ادامه حروف  تصاویرفهرست 

 ادامه حروف  فهرست نمودارها

 ادامه حروف  هافهرست نقشه

 ادامه حروف ها فهرست مخفف
 1 چکیده 
 2 مقدمه

 نامه فصول پایان
 )عنوان هر فصل در ابتداي هر فصل، در یک صفحه مجزا(

 ادامه اعداد 

 ادامه اعداد  گیرينتیجه

 ادامه اعداد  ...)ها، مکاتبات، تصاویر ومصاحبه( هاپیوست

 ادامه اعداد  فهرست منابع فارسی

 ادامه اعداد  فهرست منابع التین

                                                                                                                             دادادامه اع ها در صورت تمایلفهرست نام
 ادامه اعداد  چکیده انگلیسی

 ادامه اعداد  صفحه عنوان به زبان انگلیسی
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 :هاگذاري فصول و بخششماره
صفحه اول هر فصل . باشدباشد و هر فصل نیز معموال داراي چند بخش میمی) فصل 5معموال (نامه داراي چند فصل هر پایان 

عدد . گردداند، مشخص میهر یک از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده. باید از خط پنجم شروع شود
که یک بخش داراي زیربخش باشد،  در صورتی. سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است

 .یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم) 3-4-2: (گیرد، مثال ربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار میشماره هر زی
 
 

 :هاها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شکلشماره

) 10-3شکل (ین شکل در فصل سوم، به صورت ممثال ده. ها مانند روال قبلی استها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شکلشماره
 .شودنوشته می

 هاگذاري پیوستشماره -

سومین جدول : به عنوان مثال. گذاري خواهد شدشماره هاي موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوطها و جدولشکل
 ). 3-جدول ب(شود به این صورت نوشته می "ب"در پیوست 

 هاگذاري روابط و فرمولشماره -

عدد سمت راست . شودشوند، مشخص می، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا مییا رساله نامههر رابطه در متن پایان
نوشته ) 8-6(مثال هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت . مورد نظر استردیف بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره 

 .شودمی
 

 :شیوه ذکر منابع و ماخذ
 :فهرست منابع و ماخذ -1

یا نامه فهرست منابع و ماخذ، تهیه و تدوین صورت کامل و دقیق تمام منابع و ماخذي است که در متن پایان مقصود از درج
میزان تالش و کنکاش پژوهشگر در بررسی و استفاده از منابع که  ستا دیگر هدف آنبه عبارت  استبه آنها استناد شده رساله 

مذکور مولفان و نویسندگان، امکان دسترسی خواننده به منابع گوناگون مشخص شود و همچنین ضمن رعایت حقوق سایر 
 .فراهم شود

 
 :قالب کلی تنظیم اطالعات مربوط به فهرست منابع به صورت زیر است

 :منابع فارسی*
 صفحات. عنوان کتاب، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشرشار، نتسال ا  ،)ندگانیسیا نو(نویسنده  و نام نام خانوادگی :کتاب

 :عنوان مثاله ب
 .نشر نی :چاپ دوم، تهران، 3جلد مدیریت عمومی،   .)1390( الوانی، سیدمهدي،

 :توضیح اینکه چنانچه کتاب ترجمه باشد
 به نام خانوادگی و نام مولف اصلی، سال انتشار به تاریخ شمسی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر، تاریخ انتشار اثر

 .زبان اصلی
 :به عنوان مثال

جوانه رشد : تهران. علیزاده. ترجمه ح. قرارپرت و بیکمک به کودکان و نوجوانان حواس: یش فعالیپ. )1383(. واشترن، ج. کویین، پ
 ).2002تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، (
 

 .، شماره صفحاتدورهنام مجله، شماره عنوان مقاله، ، انتشارتاریخ ویسنده، و نام ننام خانوادگی  :مجله
  :به عنوان مثال

 .17-24 ،)3(12 ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران، مجله پژوهش زنان،). 1384(محمودیان، حسین، 
 

 .رشته، دانشکده و دانشگاه ،نامهمقطع تحصیلی پایان. نامهعنوان پایان). سال(نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده،  :نامهپایان
 :به عنوان مثال
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هاي دوم و پنجم آموزان دختر پایههاي حل مسائل اجتماعی با پذیرش همساالن در دانشبررسی رابطه مهارت). 1381. (یحییعابدینی، 
 .یتی دانشگاه تهرانتربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم ترب رشته روانشناسی ،کارشناسی ارشدنامهپایان. ابتدایی شهر تهران

 :منابع انگلیسی*
 :به ترتیب و از چپ به راست:بکتا

  .محل انتشار، ناشرسال انتشار، عنوان کتاب، ، نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، 
 :به عنوان مثال

١. Aber, J. L., Jones, S. M., & Cohen, J. (٢٠٠٠). The impact of poverty on the mental health and 
development of very young children. In C.H. Zeanah, Jr. (Ed.), Handbook of infant mental health (٢nd 

ed.), (pp. ١٢٨-١١٣). New York, NY: Guilford Press. 
 :به عنوان مثال

 . ه، نام مجله، شماره، دورهعنوان مقالسال انتشار، نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، :مجله
١. Aviles, A. M., Anderson, T. R., & Davila, E. R. (٢٠٠۵). Child and adolescent social-emotional 

development within the context of school. ۱۱ ۱Child and Adolescent Mental Health, ( ), ٣٩-٣٢. 

 :روش ماخذ دهی-1

 :به شرح زیر استفاده شود "متنیدرون "ست براي دادن ماخذ از شیوه الزم ا
 :منابع فارسی*

 :در انتهاي مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب
 .شوددرج می "نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ؛ شماره صفحه یا صفحات"

 )159، 1377دعائی، : (بعنوان مثال
بایست نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی اي استفاده شده باشد، میشدهدر صورتیکه از کتاب یا مقاله ترجمه  

 .نام مترجم ذکر شوده بدون اشاره ب
 )62، 1379اودانل، و کونتز (نویسنده  2براي منبعی با ) 53-58، 1381رابینز، (براي منبعی با یک نویسنده : به عنوان نمونه

بایست تنها نام خانوادگی نویسنده نفر نویسنده داشته باشد، می 3ترجمه شده به فارسی بیش از  و در صورتیکه کتاب یا مقاله 
 :ذکر شود "و دیگران"و بدنبال آن عبارت ) مترجم امن(اول 
 )و دیگران، سال چاپ ترجمه کتاب در ایران، شماره صفحه یا صفحات(..... 

 )54-58، 1380توماس و دیگران، : (بعنوان مثال
همان : (بعنوان مثال. شودو شماره صفحه ذکر می "همان منبع"شود عبارت نگامیکه یک منبع براي چند بار تکرار میو ه 

 )167منبع، 
 :سییمنابع انگل*
م خانوادگی نویسنده یا نا(بایست به ترتیب و از چپ به راست در صورتیکه از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده شود، می 

 (Last Name, Year, Page): بصورت انگلیسی ذکر شود) سال چاپ، شماره صفحه یا صفحات، نویسندگان
 :بعنوان مثال

 (٨٨ ,٢٠٠١ ,Robbins)براي منبعی با یک نویسنده  -

 (٢۵۴ ,٢٠٠٢ ,Stoner & Friman)نویسنده  2براي منبعی با  -

نویسنده باشد، باید تنها نام خانوادگی نفر اول ذکر شده و سپس از واژه  3و در مواردیکه کتاب یا مقاله به زبان اصلی، داراي بیش از 
(et al) استفاده شود: 

 ) Last Name & et al ، شماره صفحه، تاریخ(: بصورت

 :به عنوان نمونه
(Thomason, &, et al, ٢١ ,٢٠٠٢۴-٢٢٩) 

     ذکر  )Ibid ,شماره صفحه( شود، در انتهاي مطلب داخل پرانتز عبارتیک منبع انگلیسی برابر چند بار تکرار میدر صورتیکه 
 .شودمی

 (٣٧ ,Ibid): براي مثال
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 :هاپیوستشرح 
آنها زیاد باشد چنانچه تعداد . گیرندها بعد از آخرین صفحه فصل آخر قرار می، نمودارها و نقشههاجدولها، ها شامل شکلپیوست

 .نامه یا رساله درج گرددپایان "فهرست مطالب"بایست فهرست آنها تهیه و در بخش آخر می
هاي مخصوص، کوچک و نامه باشند با استفاده از دستگاه فتوکپیبزرگتر از صفحات اصلی پایانها پیوستقطع چنانچه  -

بایست بنحوي تا شوند که از قاب جلد باشند، می A۴تر از برگ بایست بعضی از آنها بزرگ که می استاندارد شده و در صورتی
 .شود قرار گیردکه در صفحه جلد تعبیه می) مانند پاکت(خارج نشده و ترجیحا درون جیبی 

 :(Abstract)چکیده به زبان انگلیسی شرح 
 .کلمه در یک صفحه تهیه و تدوین شود 300 -250نامه یا رساله الزم است خالصه پایان

  یان چکیده کلمات کلیدي در ب .در آن پرهیز شودگیومه چکیده باید بیانگر خالصه نتایج باشد و از درج شکل و نمودار و 
 .کلمه ذکر شود 7کلمه و حداکثر  3نامه حداقل یاناپ

 :شرح روي جلد
 :گرددهاي زیر درج میروي جلد به ترتیب موارد و عبارت

 )٣ cmدر  cm٥/٢ترجیحاً در ابعاد (دانشگاه آزاد اسالمی استاندارد آرم  .1

 دانشگاه آزاد اسالمی .2

 واحد تهران جنوب .3

 دانشکده و نام گروه آموزشی مربوط نام .4

 ) Ph.D.و رساله براي دکتري  ".M.Sc"یا ".M.A"نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد پایان(عبارت  .5

 )نام گرایش تحصیلی( "گرایش"کلمه  .6

 عنوان: کلمه .7

 نامه یا رسالهپایان: عبارت .8

 "استادان راهنما"یا  "استاد راهنما": عبارت .9

 یا استادان راهنما خانوادگی استاد راهنمانام و نام .10
 "استادان مشاور"یا  "مشاور استاد": عبارت .11
 یا استادان مشاورستاد مشاور خانوادگی او نامنام  .12
 "پژوهشگر": کلمه .13
 خانوادگی پژوهشگرنام و نام  .14
 )نامه با توجه به نیمسال تحصیلیتاریخ دفاع پایان(سال تحصیلی  .15
 ).نامه یا رساله بیش از یک جلد باشددر صورتیکه پایان(ذکر شماره جلد   .16

 :توجه
 :مخفف عبارت ".M.Sc"هاي علوم انسانی وبراي رشته Master of Artsمخفف عبارت  ".M.A"حروف -1
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 :شرح پشت جلد به زبان انگلیسی

ه شده شرح روي جلد است با این تفاوت که عناوین استاد شود، عیناً مطالب ترجمشرح پشت جلد که به زبان انگلیسی تهیه می 
 :باشدنامه کارشناسی ارشد و رساله دکتراي تخصصی متفاوت و بشرح زیر میراهنما و مشاور در پایان
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 :تقدیم به
 ام که بعد از خدا هرچه دارم هاي هستیسرچشمه

 را جبرانی نیست،از آنهاست و دریاي محبتشان 

 استبه پدر بزرگوارم که اسوه تالش 

 ر محبت است،زگامادر مهربانم که آموو 

 .گشائیو به تو اي آشنا که ورقی از این دفتر می

 

 قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز

 وراي حد تقریر است شرح آرزومندي

  

 :نامهتقدیمصفحه 
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 تشکر و قدردانی

مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به پروردگار یکتا را که هستیسپاس بیکران 

 .چینی از علم و معرفت را روزیمان ساختهمنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه

هایی که توانستم از محضر استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر جبار رحمانی که بسیار ارزشمند بود فرصت

نامه بوده است و جناب آقاي دکتر دلسوزانه و با جدیت، راهنما و راهگشاي من در اکمال و اتمام پایان همواره

 .نمایمرا برعهده داشتند، بهره گیرم و از آنان صمیمانه تشکر می نامهعسگري نوري که مشاورت این پایان

را صمیمانه و مشفقانه در تدوین این ژاله توکلی واال که مدکتر ام سرکار خانم همچنین از دوست گرانمایه

و از خداوند متعال توفیق روزافزون را براي کلیه بزرگواران . نمایمنامه یاري نموده، کمال تشکر و قدردانی میپایان

 .خواستارم

 

 

  

 :نامهصفحه سپاس
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ن آوری  ش و  و  عاو 

دا  م    

ش و  ور اخالق 

ش و با یاری از  و ش و  ند دا قام ب ت  ور پاس دا سان و   مال ا واره   ا ت و  دا ر  م  ن  عا د  ا حان و ا د  و گاه  دا ت جا  ا

و م ا د ی  ھد  ی  ه آزاد اسال ی دا د ی وا ضاء  ع ویان و ا ری، ما دا مدن  گ و  تالی  ه  ا ی دا ت  عا جام  ل ز را  ا

م ی ن ار داده و از آن  د   ی   :و

ی -١ و ت  ل  ت: ا ھان سازی  و  داری  آن و دوری از  ت و و ی  و ی  تای   .تالش  را

وق -٢ ل رعا  یدگان : ا و ان و  و وق  ل  زام  رعا کا بات(ا وان و ن، ق) ا بان   .و سا صا

وی -٣ ت مادی و  ل مال ش: ا و کاران  ه  ه و ک وی دا وق مادی و  ل   .ھد  رعا کا

ی -٤ ع م نا ل  ش: ا و ل  ا ه  ور  ک ه  و د و  ن  ی و   دا ح م صا  .ھد  رعا 

صاف و اما -٥ ل رعا ا ناب : ا یارھد  ا ع  ا نا زات و  وال،  ت از ا فا ی و  ر ع و جا داری   .از 

ل رازداری  -٦ ق: ا ط با  ی  ھاد اد و  ه ا ور و ک اد، سازمان  و  ما ا رار و اطالعات  یا از ا  .ھد  

رام -٧ ل ا قا: ا جام  ت   ا م  و  یھد  رعا  ت ش و  ودداری از  قد و   .ت و رعا جا 

ج -٨ و ل  ی دارد: ا و ع  واردی   ر از  ویان   ی و دا کاران ع ل آن   قات و ا ج  تا ش و اشا   .ھد  رواج دا

ا -٩ ل  ع : ا و ر ای و اعالم  تار  و ر ی از  و ا  زام   ندا ی آال ی  رع ی  ه  ش را  شا و م و  وزه ع ی   سا   . 

 

 منشور اخالق پژوهشصفحه 
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 نامه تعهدنامه اصالت رساله یا پایان

 
دکتري تخصصی / ايدکتري حرفه/ آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستهدانش........... ...................................................................اینجانب 
 .........................................رساله خود تحت عنوان / نامهاز پایان...................................... که در تاریخ ....................... ........................در رشته 

...............................................................................................................................................................................................................................
 :شومام، بدینوسیله متعهد میدفاع نموده.................................. و درجه ..................... ................با کسب نمره 

رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران / نامهاین پایان-1

ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در استفاده نموده.....) ونامه، کتاب، مقاله اعم از پایان(
 .امفهرست مربوطه ذکر و درج کرده

ها و موسسات آموزش عالی در سایر دانشگاه) تر یا باالترهم سطح، پایین(رساله قبال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی / نامهاین پایان-2
 .ائه نشده استار

نامه داشته باشم، از از این پایان... برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره-3
 .را اخذ نمایمالزم واحد مجوزهاي  و فناوري حوزه معاونت پژوهش

مقاله یا محصول فرهنگی دیگري به نام شخص و نهاد دیگري غیر از پژوهشگر  نامه به شکل کتاب یاچاپ مقاله جدید مستخرج از پایان-4
 .و استاد راهنما و دانشگاه آزاد اسالمی مجاز نخواهد بود

پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می چنانچه در هر مقطع-5

 .گونه ادعایی نخواهم داشتام هیچمقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلیضوابط و 
 

 :نام و نام خانوادگی

 :تاریخ و امضاء

 صفحه فرم تعهدنامه 
 نامهاصالت رساله یا پایان
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 تعالیبسمه

 

 ...........................:درتاریخ 

ــانم  ــد خ ــی ارش ــجوي کارشناس ــاي/دانش ــاع  .............................................. آق ــود دف ــه خ ــان نام از پای

مــورد تصــویب .................. بــا درجــه ....................................... بحــروف ................. نمــوده و بــا نمــره 

 .قرار گرفت

 
                                                                      استاد مشاور                         امضا داوران امضا استاد راهنما                      امضا        

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

 فرم نمره دفاعصفحه 
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 تعالیبسمه 

 ........................................دانشکده   

******************************************************** 
 )نامه دانشگاه تهیه شده استین چکیده به منظور چاپ در پژوهشا ( 

 : کد شناسایی پایان نامه : کد واحد          جنوب تهران: نام واحد دانشگاهی
 ):فارسی(به عنوان پایان نامه 

 ):انگلیسی(به نامه عنوان پایان
 : نام و نام خانوادگی دانشجو

 :    شماره دانشجوئی
 : تحصیلیو گرایش رشته 

 : مقطع تحصیلی
 :تاریخ شروع پایان نامه
 :تاریخ اتمام پایان نامه

 : استاد راهنما اول
 : استاد مشاور اول

 :اولاستاد داور 

:راهنما دوماستاد   
 :استاد مشاور دوم

 :استاد داور دوم
 :و پست الکترونیکی و شماره تلفننشانی 

  ) :اجرا و نتایج به دست آمده ها و ابزارهايهدف، روش ه وبیان مسئل شامل (فارسی و انگلیسی نامه چکیده پایان
 :فارسی

 
 
 
 
 
 

 :انگلیسی
 
 
 
 
 
 
 

 :هاواژه کلید

   :امضا  تاریخ و      مناسب نیست مناسب است         :نامه دانشگاهپژوهش چاپ در راهنما براي استاد نظر

 )نامهچاپ در پژوهش(صفحه چکیده 
 



١٨ 
 

 

 
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد تهران جنوب

 ................................دانشکده 

 .Ph.D  دکترينامه براي دریافت درجه پایان
 )گرایش –رشته (

 
 : عنوان 

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

 :پژوهشگر
 ........................................ 
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 ..............................دکتر            : )2(داور   .............................دکتر             : )1(داور 

   .............................دکتر         : مدیر گروه

   13: ..../ .../ .......تاریخ دفاع
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 دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحد تهران جنوب

 ................................دانشکده 

 .M.Sc. / M.Aنامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد پایان
 )گرایش –رشته ( 

 
 : عنوان 

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

 :پژوهشگر
 ........................................ 

 
 

   نامهپایان/ رسالهامضاء هیأت داوران 

 .............................دکتر : ) 2( استاد راهنما  .............................دکتر : ) 1( استاد راهنما

 .............................دکتر : )2( مشاوراستاد   .............................دکتر : )1( استاد مشاور

 ..............................دکتر            : )2(داور   .............................دکتر             : )1( داور

   .............................دکتر         : مدیر گروه

   13: ..../ .../ .......تاریخ دفاع

 تائیدیه هیات داورانصفحه 
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 فهرست مطالب  

 صفحه عنوان 

 
 ................................................................................................................................................................................چکیده 

 

  مقدمه : فصل اول

  بیان مسئله -1

  ها یا فرضیات  سؤال -2

  اهمیت و ضرورت -3

  اهداف  -4

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -5

  ................................................................................................................................................ ادبیات پژوهش  :فصل دوم

  توضیح و پیشینه پژوهشی درخصوص متغیرها -

  ...............................................................................................................................................................روش: فصل سوم

  طرح تحقیق -1

  اي نمونه و روش نمونه برداريجامعه آماري، گروه -2

  ابزار تحقیق -3

  توصیف آزمون -3-1              

  روش اجرا-3-2              

  روش نمره گذاري -3-3              

  اعتبار و روایی آزمون -3-4              

  ها تجزیه و تحلیل داده -4

  .........................................................................................................................................................ها  یافته: فصل چهارم

  )ها و نمودارها به کمک جدول(ها  توصیف داده -1

  )ها و نمودارها به کمک جدول(ها  تحلیل داده -2

  ...............................................................................................................................................گیري نتیجه بحث و: 5فصل 

  بندي و تبیین نتایج تحقیق جمع -1

  ارائه راهبردهاي علمی -2

  هاي تحقیق محدودیت -3

  پیشنهادهاي تحقیق -4

  .........................................................................................................................................................................ها پیوست

  ....................................................................................................................................................................: منابع و ماخذ

  فهرست منابع فارسی

  فهرست منابع التین

  چکیده انگلیسی

  صفحه عنوان انگلیسی

 صفحه فهرست مطالب
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