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مقدمه :

هر چند که پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تحصصیی در تمیا
دانشکدههای واحد بر اساس دستورالعمل و بخشینامه هیای مربو یه بصیورا مناسی و
یکنواخت تنظیم می شود ،با اینحال بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر و همچنین استفاده از
پیشنهاداا مفید تعدادی از اساتید محتر که در زمینه تدوین پایان نامه و رساله واصیل
شده است  ،این دستورالعمل که در واقع شکل کاملتر دستورالعمل قبلی می باشد  ،بیرای
تنظیم پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترای تخصصی تهیه شده است که
از مدیران محتر پژوهشی دانشکده انتظار دارد  ،نظارا کافی در رعایت مفاد آن توسی
دانشجویان اعمال نمایند.

اداره کل امور پژوهشی

2

کلیات :
به منظور سهولت مطالعه پایان نامه یا رساله ضرورتاً الز است ضمن رعایت وحدا عنوان  ،یعنی فراهم آوردن تناسی و
رب بیعی مفاهیم و معانی مورد بحث در نوشتار با یکدیگر  ،در کلیه صفحاا نکیاا دسیتوری و قواعید نشیانه یی اری
رعایت شده و از به کاربردن واژه های دشوار و بیگانه خودداری شود و چنانچه واژه هایی مثل نا و نا خانوادیی افراد ییا
کلماتی که افراد از آن معانی متعددی را استنباط می نمایند  ،به کار برده می شود  ،حتماً می بایست روی آن واژه یا نیا
خارجی با نماد اعداد شماره ی اری و معادل انگلیسی آن در ذیل همان صفحه بصورا زیرنویس ذکر شیود .عیالوه بیر آن
الز است به موارد زیر دقیقاً توجه و مطابق آن عمل یردد:
الف  :اندازه کاغذو نوع تایپ
 .1متن پایان نامه با برنامه  WORDتایپ شود.
 .2کاغ متن در اندازه 21( A4در  22/7سانتیمتر )باشد .
 .3هر صفحه دارای  22سطر و حاشیه راست  ،چپ ،باال و پایین به ترتی برابر با 3/5 ، 2/5 ، 3/5و  3سانتیمتر باشد در
نتیجه عرض متن  15سانتی متر خواهد بود .درکل کار ،دقت فرمائید ایر اشکال  ،نمودارها و جداول از حاشیه بسیته
شده به شرح فوق بیرون می روند؛ می توانید سایز آنها را کمی کوچکتر نموده تا بعید از صیحافی بیه راحتیی خوانیده
شوند.
 .4برای تایپ بخش های مختلف پایان نامه از قلمهای زیر استفاده شود:

نوع قلم

اندازه

نوع متن
متن فارسی
تیترهای اصلی
تیترهای فرعی
عنوان چکیده فارسی
متن چکیده فارسی
عنوان چکیده انگلیسی
متن چکیده انگلیسی
فهرست مراجع فارسی/عربی

لوتوس نازک
یاقوا
لوتوس سیاه
یاقوا
لوتوس نازک
Times New Roman
Times New Roman
لوتوس نازک

14
11
14
11
14
14
12
11

فهرست مراجع انگلیسی
صفحه عنوان به فارسی
صفحه عنوان به انگلیسی

Times New Roman
تیتر
Times New Roman

11
 11و یا بزریتر
 11و یا بزریتر
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ب :نوع جنس و رنگ جلد :
 .1جلد پایان نامه از نوع یالینگور می باشد که عیناً مطال نمونه مندرج در صفحه روی جلد زرکوب می شود.
 .2رنگ جلد پایان نامه های کارشناسی ارشد سورمه ای و رنگ جلد رساله های دکترای تخصصی مشکی می باشد.
ج  :تسلسل مطالب و صفحات :
 .1روی جلد (مطابق فر استاندارد شرح روی جلد –پیوست )
 .2صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .3صفحه عنوان (عیناً مطابق شرح روی جلد )
 .4صفحه تقدیم به (....حداکثر یک صفحه )
 .5یک صفحه برای تشکر و قدردانی (در این صفحه از همه افرادی که در تدوین رساله یا پایان نامیه ،پژوهشیگر را ییاری
.1
.7
.8
.2

نموده اند تشکر می شود) .
تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
صفحه مربوط به تصوی پایان نامه یا رساله با ذکر نمره و درجه با امضاء استاد راهنما
فر چکیده ویژه چاپ در پژوهشنامه دانشگاه که در روز دفاع به امضاء استاد راهنما رسیده است.
فهرست مطال (بشرح مندرج در آلبو نمونه )

 .11فهرست جداول و فهرست نمودارها و فهرست شکل ها.
 .11پیکره اصلی پایان نامه شامل تما فصول
 .12فهرست منابع ومأخ ( شامل صورا دقیق و کامل و الفبایی شده همه مراجعی است که در میتن پاییان نامیه بیه انهیا
استناد شده است)
 .13پیوستها و ضمائم ( شامل خود جداول ،نمودارها ،شکل ها ،تست ها وپرسشنامه های خود ساخته و برنامه هیای رایانیه
ای )...
 .14چکیده انگلیسی دریک صفحه و  251کلمه .
 .15عین شرح پشت جلد که در صفحه آخر به زبان انگلیسی درج می شود (.جهت راهنمایی شما معادل های انگلیسیی در
ادامه ارائه خواهدشد)
 .11شرح پشت جلد (مطابق فر استاندارد-انگلیسی)
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د -شماره گذاری :
الز است شماره ی اری صفحاا در وس و پایین صفحه انجا ییرد.
 -شماره گذاری صفحات :

صفحاا " بسم اهلل الرحمن الرحیم " و
"عنوان " ،
" تقدیم "
"تشکر و قدردانی "
"تعهد اصالت پایان نامه "
"نمره و درجه " ،
"چکیده مخصوص چاپ در پژوهشنامه " ،
شماره گذاری نمی شود.
صفحاا " فهرست ها " با حروف الفبای ابجد (ابجد  ،هوز ،حطی ،کلمن  ،سعفص  ،فرشت  ،ثخ  ،ضظغ) شماره یی اری
خواهد شد.
شماره ی اری فصول و بخش ها :
هر پایان نامه دارای چند فصل (معموالً  5فصل ) می باشد و هر فصل نیز معموالً دارای چند بخش می باشد.
صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود .هر یک از بخشهای هر فصل با دو شماره که بیا خی تییره از یکیدیگر
جدا شده اند ،مشخص می یردد .عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیی بخیش میورد نظیر
است .در صورتیکه یک بخش دارای زیر بخش باشد  ،شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره م کور قرار می ییرد،
مثل( )3-4-2یعنی زیر بخش سو از بخش چهار فصل دو .
 شماره ی اری شکلها  ،جدولها  ،نمودار و نقشه هاشماره ی اری شکلها ،جدولها  ،نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است .مثالً دهمین شیکل در فصیل سیو بیه صیورا
(شکل  )11-3نوشته می شود.
 شماره ی اری پیوست هاپیوست های پایان نامه با حروف الفبای فارسی نامگ اری می شوند.شکلها و جدولهای موجود در هر پیوست  ،با توجیه بیه
پیوست مربو ه شماره ی اری خواهد شد.به عنوان مثال :سیومین جیدول در پیوسیت" ب" بیه ایین صیورا نوشیته میی
شود(جدول ب)3-
 شماره ی اری رواب و فرمولهاهر رابطه در متن پایان نامه  ،با دو شماره که با خ فاصله از یکدیگر جدا می شوند  ،مشخص می شود .عدد سمت راسیت
بیانگر شماره فصل و عددسمت چپ  ،شماره مورد نظر است  .میثالً هشیتمین رابطیه در فصیل ششیم بیه صیورا ()8 -1
نوشته می شود.
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ه  -شیوه ذکر منابع و مأخ
 -1فهرست منابع و مأخذ:
مقصود از درج فهرست منابع ومأخ  ،تهیه و تدوین صورا کامل و دقیق تما منابع وماخ ی است که در متن پایان نامیه
به آنها استناد شده می باشد و بعبارا دیگر هدف آن است که بدینوسیله میزان تیالش وکنکیاش پژوهشیگر در بررسیی و
استفاده از منابع یونایون مشخص شود و همچنین ضمن رعاییت حقیوق سیایر مولفیان و نویسیندیان ،امکیان دسترسیی
خواننده به منابع فراهم شود.
قال کلی تنظیم ا العاا مربوط به فهرست منابع به صورا زیر است :
* منابع فارسی :
 کتاب  :نا خانوادیی نویسنده  ،نا نویسنده  ،عنوان کتاب  ،سال نشر ،شماره جلد  ،نوبت چاپ  ،محیل انتشیار ،
ناشر .
بعنوان مثال :
الوانی ،سید مهدی  ،مدیریت عمومی  ، 1374 ،چاپ دو  ،تهران  ،نشرنی.
توضیح اینکه چنانچه کتاب ترجمه باشد  ،بعد از ذکر " سال نشر " نا مترجم ذکر می شود .
بعنوان نمونه :
مورهد ،یریفین ،رفتار سازمانی ، 1381،ترجمه دکتر سیید مهیدی الیوانی و غالمرضیا معمیارزاده  ،چیاپ پینجم،
انتشاراا مروارید.
 مجله  :نا خانوادیی نویسنده  ،نا نویسنده  ،عنوان مقاله  ،تاریخ نشر  ،نا مجله  ،شماره  ،دوره .
* منابع انگلیسی :
 کتاب  :به ترتی و از چپ به راست :
نا خانوادیی نویسنده  ،نا نویسنده  ،عنوان کتاب  ،محل انتشار  ،ناشر  ،سال انتشار
 مجله  :نا خانوادیی نویسنده  ،نا نویسنده  ،عنوان مقاله  ،نا مجله  ،شماره  ،دوره  ،سال انتشار .
به عنوان مثال :
……………………Folk, R..1
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 -2روش مأخذ دهی :
الز است برای دادن مأخ از شیوه "درون متنی" بشرح زیر استفاده شود:
*منابع فارسی :
در انتهای مطل مورد نظر و داخل پرانتز به ترتی :
"نا خانوادیی نویسنده  ،سال چاپ  ،شماره صفحه یا صفحاا " درج می شود.
بعنوان مثال ( :دعائی)152 ،1377 ،
در صورتیکه از کتاب یا مقاله ترجمه شده ای استفاده شده باشید  ،میی بایسیت نیا خیانوادیی نویسینده ییا نویسیندیان
(حداکثر  3نویسنده ) به زبان فارسی بدون اشاره بنا مترجم ذکر شود.
بعنوان نمونه :برای منبعی با یک نویسنده(رابینز )53-58 ،1381،برای منبعی با  2نویسنده (کوانتز اودانل ) 12 ،1372 ،
و در صورتیکه کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی بیش از  3نفر نویسنده داشته باشد ،میی بایسیت تنهیا نیا خیانوادیی
نویسنده اول (نه مترجم ) و بدنبال آن عبارا " و دیگران " ذکر شود :
( .....و دیگران  ،سال چاپ ترجمه کتاب در ایران  ،شماره صفحه یا صفحاا )
بعنوان مثال ( :توماس و دیگران ) 54-58 ، 1381،
و هنگامی که یک منبع برای چند بار تکرار می شود عبارا همان منبع و شماره صفحه ذکیر میی شیود  .بعنیوان مثیال :
(همان منبع ) 117،
*منابع انگلیسی :
درصورتیکه از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می شود  ،می بایست بیه ترتیی و از چیپ بیه راسیت نیا خیانوادیی
نویسنده یا نویسندیان (حداکثر  3نفر )  ،سال چاپ  ،شماره صفحه یا صفحاا بصیورا انگلیسیی ذکیر شیود Last ( :
) Name,Year,Page
بعنوان مثال :
 برای منبعی با یک نویسنده () Robbins,2001,85,88 برای منبعی با  2نویسنده () Stoner& - Friman,2002,253و در مواردیکه کتاب یا مقاله به زبان اصلی  ،دارای بیش از  3نویسنده باشد  ،باید تنها نا خانوادیی نفیر اول ذکیر شیده و
سپس از واژه ( ) eta1استفاده شود :
بصورا ) Last Name & Eta1,2002,214-229 ( :
بعنوان نمونه :
() Thomason & Eta1,2002,214-229
در صورتیکه یک منبع انگلیسی برابر چند بار تکرار می شود  ،در انتهای مطل داخل پرانتز عبارا ( ) Lbid , Pذکر میی
شود.
برای مثال )Ldib, 37(:
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و – پیوستها و ضمائم :
پیوستها شامل شکلها  ،جداول  ،نمودارها و نقشه ها بعد از آخرین صفحه فصل آخر قرار میگیرند .چنانچه تعداد آنهیا زییاد
باشد میبایست فهرست آنها تهیه و در بخش آخر " فهرست مطال " پایان نامه یا رساله درج یردد.
 چنانچه ضمائم و پیوستهای بزریتر از صفحاا اصلی پایان نامه باشند با استفاده از دستگاه فتیوکپی هیای مخصیوص،کوچک و استاندارد شده و در صورتیکه می بایست بعضی از آنها بزرگ تر از برگ  A4باشند  ،می بایست به نحوی تیا
شوند که از قاب جلد خارج نشده و ترجیحاً درون جیبی (مانند پاکت ) که در صفحه جلد تعبیه می شود قرار ییرد.
ز -چکیده به زبان انگلیسی (: ) Abstract
الز است خالصه پایان نامه یا رساله حداکثر تا  251کلمه و در یک صفحه تهیه و تدوین شده و ماقبل صفحه آخیر قیرار
ییرد.
ح – شرح پشت جلد به زبان انگلیسی :
شرح پشت جلد که به زبا ن انگلیسی تهیه می شود  ،عیناً مطال ترجمه شده شرح روی جلید اسیت بیا ایین تفیاوا کیه
عناوین استاد راهنما و مشاور در پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی متفاوا و بشرح زیر می باشد :
 برای پایان نامه کارشناسی ارشد  :استاد راهنما و اساتید راهنما ( ,Thesis Advisorیا ) Advisorاستاد مشاور (  Consulting-Advisorیا )Reader ,
 برای رسیاله دکتیری  :اسیتاد راهنمیا ( Thesis supervisorییا  ) Supervisorاسیتاد مشیاور ( Consulting) Supervisor
Faculty Of Management - Department of ......................................
مدیریت دولتی :

 Governmental Managementیا

Public Management

مدیریت صنعتی Industrial Management :
مدیریت بازریانی Business Management :
مدیریت اجرایی Executive Management :
مدیریت کارآفرینیEntrepreneurship management :
مدیریت بیمه Insurance management :

مدیریت مالی :

Financial management
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”On : “ ………….

یرایش ها :
استراتژیک

Strategic

منابع انسانی

Human Resources

تحقیق در عملیاا

Operation Research

سیستم های ا العاتی Informational Systems
مالی

Financial

بازاریابی

Marketing

تولید

Production

کس وکار

Business

کس وکار جدید

Entrepreneurship

تحول

Change

بازریانی داخلی

Internal Business

بازریانی خارجی

International Business

خ – شرح روی جلد :
شرح روی جلد به ترتی موارد و عبارتهای زیر درج می یردد:
 .1آر دانشگاه آزاد اسالمی (ترجیحاً در ابعاد  cm 2/5در ) cm 3
 .2دانشگاه آزاد اسالمی
 .3واحد تهران مرکزی
 .4نا دانشکده و نا یروه آموزشی مربو ه  :دانشکده مدیریت – یروه آموزشی ............................
 .5عبارا (پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"  " M.Aو رساله برای دکتری ) Ph.D
 .1کلمه" یرایش "(نا یرایش تحصیلی ) یرایش "........................." :
 .7کلمه  :عنوان
 .8عبارا :پایان نامه یا رساله
 .2عبارا  :استادراهنما
 .11نا و نا خانوادیی  :استاد راهنما
 .11استاد یا استادان مشاور
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 .12نا استاد یا استادان مشاور
 .13کلمه  :پژوهشگر
 .14نا و نا خانوادیی پژوهشگر
.15سال تحصیلی (تاریخ دفاع پایان نامه با توجه به نیمسال تحصیلی )
 .11ذکر شماره جلد(درصورتیکه پایان نامه یا رساله بیش از یک جلد باشد).

عطف پایان نامه شامل عنوان  ،نا نگارنده و سال تحصیلی می باشد.

عنوان

نا ونا خانوادیی

سال

توجه :
 .1حروف"  " M.Aمخفف عبارا  Master of Artبرای رشته های علو انسانی و
 " M.Sc" .2مخفف عبارا  Master of Science :برای رشته های غیر علو انسانی کارشناسی ارشد
 Ph.D .3مخفف عبارا  Philosophy of Doctor :برای دکتری تخصصی استفاده می شود .

راهنمای تهیه سی دی
درهمین سایت در پوشه شماره  3دستورالعمل تهیه سی دی در قال
صفحاا در سی دی با ترتی

دو فایل پی دی اف نیز ارائه شده است .چیدمان

و چیدمان صفحاا در نسخه کاغ ی متفاوا است .در تهیه سی دی بدنه (متن پایان نامه)

تنها با یک قلم ( ) Times New Romanو با یک فونت (  )14و به شرح یفته شده در آن دستورالعمل اقدا می شود.
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تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شمماره دانجمجویی

در رشته

که در تاریخ

از پایان نامه خود تحت عنوان :
با کسب نمره
-1

و درجه

دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بموده و در ممواردی کمه از

دستاوردهای علمی و پژوهجی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتماب ،مقالمه و )...اسمتفاده نمموده ام ،
مطابق ضوابط و رویه های موجود  ،نام منبع مورد استفاده و سایر مجخصات آن را در فهرست ذکمر
و درج کرده ام.
 -2این پایان نامه قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا باالتر )در سمایر
دانجگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نجده است.
 -3چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل  ،قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و  ....از این پایان نامه داشته باشم  ،از حوزه معاونت پژوهجی واحد مجوزهای مربوطمه را
اخذ نمایم.
 -4چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود  ،عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد
دانجگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صمورت ابطمام ممدرک
تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نا و نا خانوادیی :
تاریخ و امضاء

بسمه تعالی

در تاریخ :
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای /خانم
بحروف
نمره

و با درجه

از پایان نامه خود دفاع نموده و با
مورد تصوی قرار یرفت .

امضاء استاد راهنما :

بسمه تعالی
دانشکده مدیریت
(این چكیده به منظور چاپ در پژوهشنامه دانجگاه تهیه شده است»
نام واحد دانجگاهی :تهران مرکزی

کد واحد111 :
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Abstract:

شامل  :اهداف  ،روشها  ،محتوای اصلی و نتایج حاصله می باشد.
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