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 بسمه تعالي
  قدمه:م

، مستلزم شيوه اين  هدف از انجام تحقيق و پژوهش، شناخت  علمي و دقيق پديده ها مي باشد. لذا
عالوه بر حصول  ،پژوهشگر با فرا گرفتن و پذيرش اين اصول شناخت اصول، قواعد و روش ها مي باشد.

و بي وقفه و همچنين اعتبار بخشيدن به  يج جديد و مفيد، در سايه جستجو و كاوش مستمرانت
دستاوردهاي تحقيقاتي خويش، چه بسا به ترميم خطاهاي پيشين خود و ديگران نيز توفيق پيدا مي 

دوره هاي تحصيلي در نظام واحدي آموزش عالي ايران، پس از گذراندن تعدادي واحد درسي با  كند.
مه تحصيلي مالكي است براي قراردادن فارغ التحصيالن تدوين رساله يا پايان نامه تمام مي شود.پايان نا

  ه محققان يا مجريان طرح تحقيق اساتيد كشور.ردر زم
  

تذكر :پس از اتمام كليه مراحل اجرايي و قانوني روند انتخاب استاد راهنما و تعيين موضوع پروژه، پيش 

است تا پايان نامه خود را از ثبت نمره و تصفيه حساب، دانشجوي مقطع كارداني و كارشناسي موظف 

صفحه اي ( به غير از صفحات ضميمه و ...)  شصتنسخه حداقل  دوبراي مركز آموزشي خود حداقل در 

  طبق فرمت تعيين شده در اين آيين نامه به ترتيب زير تحويل دهد: 

 ( در صورت صالحديد استاد) اد راهنما تاس - 1

 ( الزامي)  كتابخانه مركزي - 2

اد راهنما مجاز به ثبت نمره براي دانشجو نمي باشد و از فارغ التحصيلي و صدور در غير اينصورت است
  مدرك تحصيلي نهايي براي دانشجو از طريق وزارتخانه ممانعت بعمل خواهد آمد.

به منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحوه نگارش و چگونگي تدوين و تنظيم مطالب يك تحقيق 
ها، ضروري است دانشجويان نكات ذيل را  و تنظيم پايان نامهحوه نگارش در نعلمي و براي  هماهنگي 

  هنگام تنظيم پايان نامه رعايت نمائيد.
  تواند مشتمل بر  بخشهاي زير باشد: الف ـ پايان نامه مي

  
 صفحه سفيد )1

 شروع با ذكر نام خداوند )2

 شناسنامه فارسي )3

 تقديم )4

  قدرداني )5
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 برگه ارزيابي و امتياز )6

 فهرست مطالب  )7

  جداولرست فه )8

  شكل ها فهرست  )9

 ساير فهرستها  )10

چكيده كارهاي انجام شده و نتايج بدست آمده بطور مختصر بيان مي شود. چكيده بايد يك يا حداكثر دو  در  : چكيده )11
  خط)  10خط و حداكثر  5پاراگراف و بدون ذكر فرمول و كلمات التين باشد.( حداقل 

  
 پيشگفتار ( اختياري )  )12

  ه موارد زير مي پردازد:در اين قسمت ب 
 اهميت موضوع 

 انگيزه و هدف از انتخاب موضوع 

 تاريخچه كارهاي انجام شده در اين زمينه 

 (به طور مختصر )روش انجام كار 

 محتواي فصل هاي گزارش به تفكيك 

 
فصول پايان نامه كه در ادامه در خصوص آنها توضيح  محتوياتمتن اصلي گزارش  كه مشتمل است بر  )13

 شود. داده مي

 فهرست منابع و مĤخذ )14

 ( درصورت وجود)پيوست ها )15

در اين قسمت مطالبي كه با متن اصلي مرتبط هستند و براي تكميل گزارش بايد به آن اضافه شوند، آورده 
كدهاي نوشته شده يا فرم و شكل هايي كه به علت حجم زياد، پرسشنامه ها، مي شود. به عنوان مثال 

 نيست و .....اصلي امكان آوردن آن ها در متن 

 نامه ( اختياري ) واژه  )16

17( Abstract  ( چكيده به زبان انگليسي ) 

 شناسنامه انگليسي  )18

   
   تايپ پايان نامه ـ  ب
از يـك   صورت گيرد و الزم است كاغـذ مـورد اسـتفاده   ) A4)7/29*21 كاغذ  يك رويـ تايپ پايان نامه بايد در   1

  جنس باشد.  
باشـد.   B Nazanin14فاده شود و متن اصلي با قلـم  به باال است word 2007رم افزار ـ براي تايپ پايان نامه از ن2

  تايپ گردد.  Times New Roman 12متون انگليسي با قلم 
سـانتيمتر   5سانتيمتر، به غير از سطر مطلع پاراگراف كـه تـا لبـه كاغـذ      4ـ فاصله شروع خط تا لبه راست كاغذ   3

فاصـله عنـوان   سـانتيمتر،   5/2سانتيمتر ، لبه پائين و لبه چپ كاغذ  3باالي كاغذ باشد. همچنين فاصله خط تا لبه 
  )Line Spacing : Exactly 29 ptسانتيمتر ( 1 ،فاصله بين خطوطسانتيمتر و  2مطلب تا اولين سطر نوشته شده 
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رست، عكسها وغيره بايـد  جداول، فهنمودارها، ل تدوين پايان نامه اعم از ح. اين فواصل براي خطوط درتمام مراباشد
  رعايت گردد. 

  كادر بندي صفحات مطابق نمونه زير رعايت گردد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از هيچ گونه كـادر تزيينـي و تـذهيب    : در تدوين و تايپ صفحات پايان نامه به غير از صفحات تقديم و تشكر  توجه
  استفاده نگردد.

در اول سطر   Mitra 12 Bold در اولين خط با قلم"  يدهچك" و كلمه  Mitra 13متن چكيده بايستي با قلم  
  درج شود.

سـانتيمتر   3سانتيمتر و فاصله افقي آن از سمت راست و چپ  5فاصله عمودي متن چكيده ، از باال و پايين صفحه، 
  است.
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                      خشــها بــا قلــم، عنــوان ب  BOLD  B Nazanin 14در نوشــتن فهرســت عنــاوين ، عنــوان فصــلها بــا قلــم  ـ  4

B Nazanin 14        عنوان قسمتهاي هـر بخـش بـه ترتيـب بـا قلـم  B Nazanin 12   و B Nazanin 11  نوشـته       
  :مي شود. فهرستها بايد به ترتيب اصلي به فرعي و طبق فرمت زير نوشته شود

  
 

  صفحه                 عنوان          
  
  .......................................................................................................................................................................دومفصل     

  ............................................................................................................................................................. چابكي سازماني -2-1       
  ..................................................................................................................................................... ابعاد چابكي-2-1-1                

  ............................................................................................................................................. ابعاد توليد چابك -2-1-1-1                 
                

( فقـط بـراي     براي اولين بار به كار مي رود به صورت زير نويسمعادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي كه   -5
يكبار ) در صفحه مربوط درج شود. ( حتي المقدور در متن پايان نامه از به كار بردن واژه هـاي بـا الفبـاي انگليسـي     

متـر از  سـانتي   3سانتي متر از لبه چپ كاغذ و حداقل  5/2خودداري شود) . زيرنويس ها زير يك خط كه به فاصله 
سانتي متر حاشـيه پـائين    5/2لبه پائيني و به طول مورد نياز رسم مي شود، نوشته شوند.( در هر صورت الزم است 

و ...در گوشه باالي آخرين كلمه در مـتن   2،1صفحه رعايت شود). زير نويس ها در هر صفحه با گذاردن شماره هاي 
بعد از نوشتن شـماره مربوطـه و    غات يا اصطالحات فارسيمشخص شوند. در زيرنويس ها فقط معادل زبان خارجي ل

براي زيـر نـويس    وشته شود. در صورت وجود توضيحات بيشتر ، بايد در قسمت پي نوشت ها آورده شود.ن يك نقطه
  .استفاده شود   Time New Roman 9و براي زير نويس التين از قلم  Nazanin 11فارسي از قلم 
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  وع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان نامهجدول اندازه و ن

 نوع و اندازه قلم  نوع متن

  B nazanin 14متن فارسي                                   
  B Nazanin 28 Bold  عنوان فصل                             

  B Nazanin 16 Bold  ها (تيترهاي اصلي)        عنوان بخش
  B Nazanin 14 Bold  ها (تيترهاي فرعي)       ن قسمتعنوا

  Mitra Bold 12عنوان چكيده فارسي (كلمه چكيده)     
  Mitra 13متن چكيده فارسي                         

 B Nazanin 12 Bold  عنوان جدول يا شكل                    
   B Nazanin 12                    متن جدول               

  B Nazanin 12زيرنويس جدول                             
  B Nazanin 11پاورقي (زيرنويس) فارسي                  

 Times New Roman 9               پاورقي (زيرنويس) انگليسي

  Times New Roman Bold 13  عنوان چكيده انگليسي       
  Times New Roman 12  متن چكيده انگليسي                  

  B Nazanin 13فهرست منابع فارسي                       
  Times New Roman 12  فهرست منابع انگليسي                 

  
  
  صحافي -ج

كتابخانـه مركـزي ) تكثيـر و     و  راهنما  الزم ( به تعداد استادپايان نامه پس از تايپ نهايي حتما بايد در تعداد نسخ 
  صحافي گردد. هنگام صحافي پايان نامه ، رعايت نكات ذيل الزامي است:

  
  چگونگي تنظيم روي جلد پايان نامهـ  1

م و نـام  جلد پايان نامه مشتمل بر آرم مؤسسه ، نام مؤسسه ، نام دانشكده و گروه مربوطـه ، عنـوان پايـان نامـه ، نـا     
خانوادگي استاد/ استادان راهنما و مشاور ، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد. ( به ضـميمه مراجعـه   

 كنيد).

 توجه : در مورد رشته زبان انگليسي ، به طور استثناء شناسنامه انگليسي پشت جلد پايان نامه قرار مي گيرد.

  تنظيم عطف پايان نامهـ  2
يان نامه عنوان پايان نامه و نام و نام خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشـته شـود. ( بـه ضـميمه     در عطف پا

  مراجعه كنيد).
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  تنظيم شناسنامه ( فارسي و انگليسي) داخل پايان نامه -3
نـام خـانوادگي   شناسنامه پايان نامه مشتمل بر نام مؤسسه ، نام دانشكده و گروه مربوطه ، عنوان پايان نامـه ، نـام و   

  استاد/ استادان راهنما و مشاور ، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد. ( به ضميمه مراجعه كنيد)
 رنگ جلد پايان نامه -4

 

  تفكيك رنگتفكيك رنگبايست ارائه پايان نامه دانشجويان به كتابخانه با بايست ارائه پايان نامه دانشجويان به كتابخانه با با توجه به نظر شوراي آموزشي مؤسسه ، ميبا توجه به نظر شوراي آموزشي مؤسسه ، مي
م است دانشجويان پروژه خود را بصورت زير تحويل كتابخانه مؤسسه نماينـد، در  م است دانشجويان پروژه خود را بصورت زير تحويل كتابخانه مؤسسه نماينـد، در  مشخص گردد ، لذا الزمشخص گردد ، لذا الز

 باشد.باشد.غيراينصورت مورد تأييد كتابخانه نميغيراينصورت مورد تأييد كتابخانه نمي
  

  سرمه ايارشد  - آبي  كارشناسي             :       به رنگ  IT*   پايان نامه صحافي شده رشته كامپيوتر و 
             -                                        به رنگ:    ICT*  پايان نامه صحافي شده رشته 

   طوسي ارشد-كارشناسي نقره اي          :                       *  پايان نامه صحافي شده رشته مديريت به رنگ
  زرشكيارشد -قرمز   كارشناسي    *  پايان نامه صحافي شده رشته برق به رنگ:                             

  ارشد پررنگ) -كارشناسي كم رنگ كارداني و(قهوه اي      :   *  پايان نامه صحافي شده رشته حسابداري به رنگ

  ) پررنگ ارشد -كم رنگ كارشناسي(سبز       :*  پايان نامه صحافي شده رشته مهندسي پزشكي به رنگ
  ارشد) -(كارشناسيسفيد   معماري داخلي به رنگ:     - *  پايان نامه صحافي شده رشته معماري
  سفيد    شهرسازي به رنگ:              -*  پايان نامه صحافي شده رشته عمران

  مشكي          *  پايان نامه صحافي شده رشته مكانيك به رنگ:                       
 ارشد)- كوب(كارشناسي مشكي طاليي                   پايان نامه صحافي شده رشته روانشناسي 

مواردي كه زمان تحويل گرفتن پروژه صحافي شده توسط مسئول كتابخانه بررسي مي گردد الزم به ذكر است -
  بشرح زير مي باشد:

 رنگ جلد - 1

 آرم دانشگاه بصورت طالكوب يا مشكي كوب روي جلد - 2

 امضاي استاد راهنما در صفحه اول - 3

 و همچنين امضاءومهر رياست دانشكدهبوطه با مهر و امضاتأييد امضاي استاد راهنما توسط مديرگروه مر - 4

 پنج تا ده خط چكيده (بعد از فهرست) - 5

 منابع و مأخذ در پايان داكيومنت پروژه - 6

  
مديرگروه امضا و سپس توسط  استاد راهنماپايان نامه هاي مذكور پس از صحافي مي بايست توسط  در ضمن 

  د.گرد،  مهر و امضاء  مربوطهورياست دانشكده 
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  شماره گذاري -د
  شماره گذاري صفحات -1

در هنگام شماره گذاري براي صفحات پايان نامه به صفحه هاي مربوط  به نام ا...، تقديم ، تشكر و قدر داني ، ارزيابي 
بـا   . صفحات مربوط به فهرست مطالب ، جـداول، نمودارهـا و سـاير فهرسـتها    اي داده نشود هيچگونه شماره و امتياز
متن اصلي با اسـتفاده از اعـداد فارسـي تـا آخـرين صـفحه        از چكيده و گذاري شود و حروف ابجد شمارهده از استفا

، شـماره صـفحه ذكـر    (صفحه شماره و عنوان فصـل) شماره گذاري شود. توجه شود كه بر روي صفحه اول هر فصل 
  به حساب آيد. نشود، ليكن

  سانتي متر از لبه پايين صفحه صورت گيرد. 1و به فاصله  الزم به ذكر است كه شماره گذاري صفحات بايد وسط
  شماره گذاري فصول، بخشها و قسمتها -2

شـماره ي فصـل ،    6مشخص مي شود كه عـدد   2-4-6و  4-6بخشها و قسمتهاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير 
 در وسط صفحه ، و Bzar16 با قلم شماره ي قسمت است. شماره و عنوان هر فصل 2شماره ي بخش و عدد  4عدد 

 لمقو عناوين قسمتهاي هر بخش با  Bold B Nazanin  16 عناوين بخشهاي مختلف هر فصل با قلم 

 14 Bold B Nazanin  .تايپ شود  
  شماره گذاري جداول ، نمودارها و ... -3

راي شماره اي است كه فهرست جداول ، نمودارها و ... كه قبل از شروع متن اصلي در پايان نامه  تنظيم مي گردد دا
اين شماره از نمودارها يا جداولي كه در متن اصلي آورده شده است تبعيت مي كند و بايد اين شماره ها داراي يـك  
نظم و ترتيب ويژه باشد . تمامي شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شـماره گـذاري شـوند. مـثال     

  و ... 2-3، جدول  1-3جدول  3...براي جدول هاي فصل  و 2-2، جدول  1-2، جدول  2براي فصل 
  )  Bold 12 B Nazaninبا قلم ( در زير آنها ذكر مي گردد. عنوان شكل هادر باالي آنها و  عنوان جدول ها 

  
  
  

  چگونگي توزيع شركت هاي عضو نمونه آماري بين صنايع مختلف -1-4جدول 
تعداد پذيرفته شده در   نوع صنعت  صنعت 

  92تا پايان سال بورس
تعداد حائز شرايط 

  عضويت نمونه 

  23  28  كاني غير فلزي             1

  14  27  فلزي                    2
  29  39  ماشين آالت و خودرو و قطعات     3

  20  27  شيميايي پالستيك و سلولوزي     4

  3  3  منسوجات                 5
  26  43  غذايي و دارويي             6
  1  1  محصوالت چوبي            7
  1  1  انتشار چاپ و تكثير           8

  117  169  جمع  9

  مي باشد. : مثالي از نحوه درج جدول در پايان نامه1-4جدول 
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  : مثالي از نحوه درج شكل در پايان نامه مي باشد1-4شكل 
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  : توزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنسيت 1- 4شكل

  
اگر شكلي از مرجعـي نقـل شـده    نتهاي عنوان جدول ذكر گردد واگر جدولي از مرجعي آورده شده باشد، مرجع در ا

    بعد از عنوان.)2004( اسميت و همكاران،مثال  آورده شود. بعد از عنوان آن ،  باشد، الزم است مرجع آن در زير شكل
مت جدولهايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند، بايد طوري قرار گيرند كه متن بـاالي آنهـا در سـ    "ضمنا

عطف پايان نامه واقع شود و همچنين شكل هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظـيم مـي شـوند، بايـد طـوري قـرار       
ه پايان نامه قرار گيرد. شكل ها و جدول هـا حتـي المقـدور داخـل مـتن و در      بگيرند كه متن پايين آنها در سمت ل

  نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شده ، آورده شوند.
  ديگر صورت مي گيرد.يكنمودارها و ... مستقل از  و است كه شماره گذاري جداول ، اشكالقابل ذكر 

  
  شماره گذاري روابط و فرمول ها -4

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شـكل هـا ، شـماره گـذاري     
از  خـط فاصـله  ده شده در متن اصلي پايان نامه از دو شماره كه با گردد. براي شماره گذاري روابط و فرمول هاي آور

يكديگر جدا مي گردند، استفاده مي شود. به طوري كه تمام روابط و فرمولها از ابتدا تا انتهاي پايان نامـه بـه ترتيـب    
و شـماره   براي هر فصل خواهد بود كه شماره سمت چپ نشان دهنـده ترتيـب فرمـول    nو ...و   2و  1داراي شماره 

 اولسمت راست نشان دهنده شماره فصلي است كه فرمول يا رابطه در آن ذكر گرديده است . به طور مثال فرمـول  
 ) نوشته مي شود.1-3در فصل سوم به صورت (

 

   كوكران فرمول )1-(3
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  مĤخذ و منابع – ه
 نابع در متننحوه ارجاع م - 1

  .)1387براي ارجاع منابع در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده سال آورده مي شود(حقاني،-
در صورتي كه نويسـندگان منبـع مـورد نظـر دو نفـر باشـند نـام خـانوادگي هـر دو نويسـنده ذكـر مـي              -

  )1387شود(مردوخي و جهانگيري، 
ذكـر   "وهمكـاران "نظر بيش از دو نفر باشند بعد از نام نويسنده اولدر صورتي كه نويسندگان منبع مورد  -

  ).1385مي شود(حسيني و همكاران، 
در مورد منابع انگليسي نام خانوادگي نويسـنده (نويسـندگان) بـه فارسـي ماننـد مـوارد فـوق آورده مـي          -

ه منبع انگليسي ذكر مي براي اولين باردر متن، نام فارسي نويسند ). آنجا كه2004شود(اسميت و همكاران،
 زبان انگليسي به صورت پاورقي آورده مي شود.شودنام خانوادگي آن به 

  .Smith et al) ( در پاورقي به صورت
چنانچه در ابتدا يا اواسط جمله به منبعي ارجاع داده شود فقـط سـال در داخـل پرانتـز قـرار مـي گيـرد.         -

  )1387حقاني(
ارجاع داده شود نام خـانوادگي نويسنده(نويسـندگان) و سـال در داخـل      چنانچه در پايان جمله به منبعي -

  .پرانتز قرار مي گيرد
 نحوه نگارش فهرست منابع -2

 ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي آورده مي شود.-

 اشد.ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي(حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده) مي ب-

 ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد:-

عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پايان نامه  -سال انتشار     د -نام نويسنده     ج -نام خانوادگي نويسنده    ب - الف
يان نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پا -ه    يا رساله 

 شماره صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است. -و   نامه در آنجا ارائه گرديده است

 نمونه هايي از شيوه نگارش فهرست منابع: - 3

  مقاله -
نام خانوادگي نويسنده(گان)حرف اول نام كوچك نويسنده(گان). (سال انتشار). عنوان كامل مقالـه. نـام كامـل    

  صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.     مجله، شماره جلد مجله:
). بررسي نقش حمايت اجتماعي در رضـايت منـدي از   1381معتمدي شلمزاري ع، اژه اي ج، آزادفالح پ، كيامنش ع.(

  .115 -133:22 . مجله روان شناسي،زندگي
Cummings EM, Davis PT.(2002). Effects of marital conflict on children. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 43: 31-36  
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  كتاب -

 وقتي نويسنده كل كتاب يك يا چند نفر باشند: - 1

نام خانوادگي نويسنده(گان) حرف اول نام نويسنده(گان). (سال انتشار).عنوان كامل كتاب. شماره چاپ. محل يا 
  شهر محل انتشار:اسم ناشر، تعدادكل صفحات كتاب.

  صفحه. 250). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري.تهران: انتشارات آگاه، 1381حجازي ا.( سرمد ز، بازرگان ع،
Morrice C.(1999). Quantitative Approach to Business Studies. 5th edn,london:Financial 
Times Pitman Publishing, 650p. 

 
 د:اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان كتاب بيان مي شو - 2

روان پزشـكي. ترجمـه ن پـور فكـاري، جلـد دوم،       -)، خالصه روانپزشكي: علوم رفتـاري 1385كاپالن ه و، سادوك ب ،(
  صفحه. 230تهران: شهر آب، 

  
 همايش -

نام خانوادگي نويسنده(گان) حرف اول نام كوچك نويسنده(گان).(سال ارائه). عنوان همايش يا كنگـره بطـور   
  روزهاي برگزاري، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در كتاب مجموعه مقاالت.كامل، محل برگزاري، ماه و 

مقـاالت سـومين كنفـرانس    مجموعه  ،فرهنگ ايراني مانع يا عامل پيشرفت كيفيت). 1381،. (نادري ع، فارسياني ف
  89 -95 تير، ص 24 -26مديران كيفيت، تهران، سالن اجالس سران كنفرانس اسالمي، 

Huang H, Shen LR, Zhang R. (2005). A prediction framework for cardiac resynchronization 
therapy via 4D cardiac motion  analysis. Proceeding of 8th International Conference on Medical 
Image Computing. California,USA, Oct 26-29.pp:704-711 

 
 پايان نامه -

  پايان نامه، نام دانشكده و دانشگاه (سال).عنوان كامل.رف اول نام نويسندهح نام خانوادگي نويسنده
  

). رابطه سبك هاي دلبستگي با انواع مكانيزم هاي دفاعي. پايان نامه كارشناسـي ارشـد، دانشـكده    1379بشارت م . (
  علوم تربيتي دانشگاه تهران.

Wilson LR. (1997). The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand. 
Msc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.  

 سايت اينترنتي -

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده يا شرح پديد آورنده يا نام پايگاه. سال نشر يا آخرين تـاريخ بـه   
 . تاريخ دسترسي شامل، ماه و روز. )Available from( روز رساني. عنوان. آدرس كامل دسترسي

  مثال پايگاه اينترنتي:
Research Bank of Australia.( 2007). Statement on monetary policy. Available from: 
http://www.rba.gov.au/Publications and Research/ Statement on Monetary Policy/ 
index.html[accessed 6 February 2007]  
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  :نامهنامه پايانپايان هايهاي فصلفصل محتواي -و
  

  فصل اول:  بيان مسئله  
تعريف متغيرهاو پيش فرضـهاي   –اهداف و فرضيه هاي تحقيق  -ضرورت و اهميت انجام تحقيق -شامل بيان مسئله

  يف اصطالحات.پژوهش و تعر
  

  فصل دوم: ادبيات تحقيق (مروري بر تحقيقات انجام شده)
  خارجي)  -پيشينه تحقيق (داخلي -شامل ادبيات نظري تحقيق

  
  فصل سوم: روش تحقيق

حجـم نمونـه و روش    -روش نمونـه گيـري   -نمونه پـژوهش  -محيط پژوهش -جامعه پژوهش -شامل روش پژوهش
روش گـردآوري   -يح ابـزار گـردآوري اطالعـات و روايـي و پايـايي ابـزار      توض -مشخصات واحد پژوهش -محاسبه آن

  روش تجزيه و تحليل داده ها -اطالعات
  

  فصل چهارم : نتايج و يافته ها
  شامل نتايج و يافته هاي پژوهش حاصل از تجزيه و تحليل داده ها

  
  فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

محدوديت هاي  -هادهاي كاربردي، پيشنهادهاي تحقيقات آتي)جمع بندي و پيشنهادها (پيشن -شامل بحث، تفسير
  تحقيق
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 ) zar 16 Bold (فناوري سپاهان مؤسسه آموزش عالي علوم و  

   دانشكده علوم انساني
  ) zar 15 Bold (......................گروه  

 

 

   .……افت درجهيبراي در ان نامهيپا
      .......................) zar 17(  

  
  

  نامهان يپاعنوان 
 )Bold  zar 17 (و دقيقا در وسط صفحه  

 
  

  )(zar 15 Bold  :استاد راهنما         

  )zar 17 ( دكتر/مهندس نام و نام خانوادگي

  

  )Bold  zar 14(  پژوهش و نگارش:

 )zar 15(  نام و نام خانوادگي    

 
  

 )Bold  zar 14(    ...بهار  

 طرح روي جلد  
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 ) zar 16 Bold (مؤسسه آموزش عالي علوم وفناوري سپاهان  

  دانشكده علوم انساني 
  ) zar 15 Bold (صنعتي مديريتگروه 

 

 

  افت درجه كارشناسييبراي در ان نامهيپا
  )zar 17 (صنعتي مديريت 

  
  عنوان:

  رابطه ادراك از عدالت سازماني با فرسودگي شغلي  
  اصفهان دخانياتدر مجتمع 

 )Bold  zar 17 (و دقيقا در وسط صفحه  
 
  

  )(zar 15 Bold  :استاد راهنما         

  )zar 17 ( غزال شجاعيمهندس  

  

  )Bold  zar 14(  پژوهش و نگارش:     

 )zar 15(  محمد طاهري   

 
 )Bold  zar 14(   1396 تابستان        

 طرح روي جلد  


