شیوهنامه تدوین پایاننامه کارشناسي ارشد

موسسه آموزش عالي و غیر انتفاعي حافظ شیراز

به نام خداوند جان آفرین

شیوه تدوین پایان نامه کارشناسي ارشد
موسسه آموزش عالي و غیر انتفاعي حافظ شیراز

 .1بخش ها و ترتیب آن ها
کلیه نسخ مكتوب پایان نامههایی که به موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی حافظ شیراز تحویل می گردد،
باید به ترتیب شامل بخشهاي زیر باشد:
 .1صفحه سفید
 .2صفحه عنوان (که مطالب آن همان مطالب روي جلد است).
 .3صفحه سفید
 .4صفحه "به نام خدا"
 .5صفحه عنوان که مطالب آن همان مطالب روي جلد به انضمام نام استاد یا استادان مشاور میباشدد و بده
تأیید هیأت داوران رسیده باشد.
در درج نام استادان راهنما و مشاور از درج القاب مختلف (جناب آقاي .....سرکار خانم  )....پرهیز و تنها ندام
و نام خانوادگی استاد با درج عنوان "دکتر" قید شود.
 .6صفحه اهدا (اختیاري)
 .7صفحه تقدیر و تشكر (اختیاري)
 .8صفحه چكیده فارسی(حداکثر  333واژه):
 چكیده مشخص کننده هدف و خالصه اي از روش اجرا و نتایج تحقیق صورت گرفته میباشد.
 از ذکر منبع و پانویس در چكیده پرهیز شود.
 در پایان چكیده  3تا  5کلمه کلیدي ارائه شود.
 .9فهرست مطالب(شامل عناوین اصلی و فرعی ،فصل ها ،عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها)
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 .13فهرست جدولها (در صورت وجود)
 .11فهرست شكلها (در صورت وجود)
 .12فهرست نمودارها (در صورت وجود)
 .13فهرست نقشه ها (در صورت وجود
 .14متن اصلی پایان نامه شامل:
 مقدمه :هر پایان نامه باید داراي یک مقدمه باشد که پدیش از فصدل اول مدی آیدد .مقدمده بدین  2تدا 5
صفحه است که در آن محقق هدف و انگیزه اصلی تحقیق و ضدرورت انادام آن و اهمیدت کداربردي
یافته ها را بیان می کند .همچنین در مقدمه ،محقق به چالش ها و مشكالتی که فرار روي تحقیق قدرار
دارد ،اشاره می نماید.
 فصل اول " کلیّات" :در کلیّات به ادبیّات و اهمیت موضوع تحقیق پرداخته می شدود و مبدانی نظدري
راجع به موضوع تحقیق ،مبانی نظري روش و شیوه تحقیق پرداخته میشود.
 پیشینه تحقیق :در این بخش به شكل کرونولوژیک (به ترتیدب تداریخ) و مدرتب بدا موضدوع تحقیدق،
محدوده مورد تحقیق و شیوه هاي مورد استفاده در تحقیق تنظیم شود.
 روش تحقیق؛ در این بخش نوع روش تحقیق بر اساس ماهیّت تحقیق بیان و سوال و فرضیّات تحقیق
ذکر می شود.
 فصل دوم تا چهارم :ارائه متن تحقیق و پژوهش .الزم به ذکدر اسدت کده بندابر ضدرورت موضدوع و
روش تحیق تعداد فصل ها در این بخش می تواند کمتر یا بیشتر باشد.
 فصل پنام :تنیاه گیري .نتیاه گیري اصلی ترین بخش هر تحقیدق اسدت  .ایدن فصدل در برگیرندده
تمامی مطالب ،جدول ها و نمودار هاي یافته شده در فرایند تحقیق می شدود .در ایدن فصدل دانشداو
مااز به درج مطالب ،جدول و نمودارهاي اقتباسی نیست.
 در بخش پایانی نیز مراجع و منابع مورد استفاده مطابق شیوه ارائه شده ،قید میگردد.
و در ادامه:
 صفحه سفید
 صفحه عنوان انگلیسی
 صفحه سفید
 صفحه عنوان که مطالب آن همان مطالب روي جلد به انضمام نام استاد یا استادان مشاور میباشد.
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در درج نام استادان راهنما و مشاور از درج القاب مختلف (جناب آقاي .....سرکار خانم  )....پرهیز و تنها ندام
و نام خانوادگی استاد با درج عنوان "دکتر" قید شود.
 چكیده انگلیسی(حداکثر  333واژه)

 .2شیوه نگارش
آیین نگارش پایان نامه باید مطابق روش مورد پذیرش موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی حافظ شیراز
باشد.
قلم مورد استفاده و اندازه هاي آن در بخش هاي مختلف پایان نامه به شرح زیر پیشنهاد می شود:
 قلم مورد استفاده متن فارسی B Yagut :نازك به شماره 13
 قلم مورد استفاده متون و واژگان انگلیسی Time New Roman :نازك به شماره 12
 عناوین زیر فصل ها و زیر بخش هاي پایان نامه با فونت متن و به شكل تیره نوشته می شود.
 شماره فونت فصل ها  B Yagut :بولد به شماره 15
 شماره فونت زیر فصل ها B Yagut :بولد به شماره 14

 .3کاغذ وچاپ
 کلیه قسمت هاي پایان نامه باید روي کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد.
 ابعاد کاغذ  21/.×29/7سانتیمتر (کاغذ ) A4باشد.
 تمامی متن ها فق بر یک روي کاغذ ماشین نویسی شود.

 .4فاصله گذاری وحاشیه بندی
 فاصله سطرها در تمام پایان نامه برابر  1/25سانتیمتر باشد ،اما فاصله سطرها در چكیده برابر 1
سانتیمتر در نظر گرفته شود.
 حاشیه سمت راست و باال مساوي  3/5سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر  2/5سانتیمتر
می باشد .این حاشیه ها باید در تمامی صفحات پایان نامه رعایت شود.
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 در صورتی که در برخی موارد اندازه شكل ها یا جدول ها بزرگ تر از فضاي داخل حاشیه باشد،
با کوچک تر کردن آن ها و یا با استفاده از کاغذ) A3به صورت تاخورده ) ،با رعایت حاشیه
استاندارد تنظیم گردد.
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 .5شماره گذاری
 تمامی صفحات متن اصلی  ،که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شود ،باید با اعداد شماره گذاري
شوند.
 شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شكل ،جدول ،منابع و پیوست ها نیز می گردد.
 شماره صفحه در پایین صفحه و در وس قرار می گیرد .
 فاصله شماره صفحه در حدود 1/5سانتیمتر از لبه پایین است.
 اولین صفحه(صفحه عنوان) بدون شماره تایپ می گردد

 .6جدول ها و شكل ها
 تمامی شكل ها (تصویر ها ،نمودارها ،منحنی ها و نقشه ها ) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه
شوند ،به گونه اي که کپی تهیه شده از آن ها از وضوح کافی برخوردار باشد
 تمامی شكل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند .مثال براي جدول
هاي فصل  ،2جدول  ،1-2جدول  2-2و  ...براي جدول هاي فصل  ،3جدول  1-3و ....
 عنوان جدول ها در باالي آن ها و عنوان شكل ها در زیر آن ها درج می گردد.
 ذکر مأخذ در زیر جدول ،شكل ها و در راهنماي نقشه اقتباسی الزامی است.
 ضروري است در متن به تمام جدول ها و شكل ها با ذکر شماره آن ها اشاره شود.
 شماره جدول ها ،شكل ها ،نقشه ها و نمودارها با پیش شماره فصل آن درج می شود.
 شماره جدول ها و شكل ها نباید داخل پرانتز بیاید و تنها بین آن خ تیره (د) قرار می گیرد.
 فونت عنوان جدول ها و شكل ها دو شماره از فونت متن کوچكتر ولدی  Boldاسدت (12 B Yagut
)Bold
 .7پي نویس (زیرنویس)

 در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ،توضیح را بایستی به صورت
زیر نویس در همان صفحه ارائه نمود.در این صورت عبارت یا واژه توس

شماره اي که به

صورت کوچک مشخص شده و در باال و سمت چپ آن چاپ می شود ،مشخص شده و درزیرنویس
توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.
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 تمام سرنام ها (حروف اختصاري) باید در همان صفحه زیر نویس شود.
 تمام واژگان انگلیسی مورد نیاز باید در همان صفحه زیر نویس شود .این دسته از واژگان به شكل
فارسی در متن درج می شود و معادل انگلیسی آن ها زیرنویس می شود.
 چنانچه ضرورت داشته باشد ،معادل هاي انگلیسی برخی اصطالحات فارسی شده ،درج شود باید
به شكل زیر نویس بیاید.
 شماره گذاري زیرنویس ها در هر صفحه مستقل است.
 شماره قلم زیر نویس  13و مشابه فونت آن در متن است.

 .8ذکر اعداد در متن
 در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود (غیر از جدول ها و نمودارها ) هر گاه
عدد کم تر از  13باشد آن عدد با حروف نوشته می شود ،مثل چهار یا هفت؛ و هر گاه  13و بزرگ
تر از  13باشد به صورت عدد نوشته می شود ،مثل  46یا . 13
 براي مشخص کردن اعداد اعشاري از ( )/استفاده می شود مثل  ، 12/4و چنانچه درصد مورد نیاز
است از عالمت(  )%استفاده می شود مثل .% 44
 اعداد کسري به حروف (یک سوم ،دو پنام) و اعداد اعشاري تنها تا دو رقم اعشاري نوشته می
شود()... ،8/35 ،3/34
 درج صفر اعداد تنها براي کمتر از هزار استفاده می شود( ،)... ،63 ،733 ،653براي اعداد بیش از
هزار از ترکیب عدد و حروف استفاده می شود ( 223هزار 22 ،هزار و  233 ،356هزار و  ،333یک
میلیون و  325هزارو چهار)
 .9استفاده از لغات التین در متن فارسي
 همه نام هاي خارجی در متن به خ فارسی و در پانوشت به التین (یا به خ اصلی) نوشته می
شود .در صورتی که به ریشه التین یک لغت اشاره شود ،آوردن اصطالح التین در جمله فارسی
اشكال ندارد.
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 .11نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ
 oارجاع به مأخذ حتماً در متن و به شكل نام و تاریخ و در داخل پرانتز صورت گیرد ،مانند:
(دادبه.)52 :1393 ،
 oدرحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد ،فامیل هر دو نویسنده با حرف رب و درج و
سپس تاریخ درج می شود (دادبه و موحد.)4 : 1393 ،
 oاگر منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد ،فامیل نویسنده نخست ذکر و پس از آن درج می
شود و دیگران یا و همكاران  ،سپس تاریخ انتشار اثر درج می شود ( دادبه و
همكاران.)41 :1383،
 oچنانچه در انتهاي یک پاراگراف ضروري باشد چند مرجع داخل پرانتز درج شود ،حدفاصل
آن ها نقطه ویرگول گذاشته می شود (دادبه52 :1393 ،؛ موحد7 :1384 ،؛ کیوانی و همكاران،
.)45 :1385
 oضروري است تمام منابع ذکر شده در فهرست مراجع در متن درج شود و تمام منابع درج
شده در متن در فهرست مراجع موجود باشد.
 oچنانچه در داخل متن از منبعی مطلبی نقل قول شود ،ضمن آوردن مطلب در گیومه،
بالفاصله پس از خاتمه جمله پرانتزي باز شده ،مرجع آن ذکر گردد.
 منبعنویسی با قواعد زیر و در چارچوب فهرست نویسی فیپا با رعایت نقطه گذاري هاي زیر صورت
گیرد:

تک مولف :
 oنام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده .تاریخ .نام اثر ،نام ناشر ،محل نشر ،حام صفحات.
مثال :دادبه ،اصغر ( .)1391حافظ ،زندگی و اندیشه ،تهران :مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی.
دو مولف :
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 oنام خانوادگی نویسنده اول ،نام نویسنده اول و نام نویسنده دوم نام خانوادگی نویسنده
دوم .تاریخ .نام اثر ،نام ناشر ،محل نشر.
بیش از دو مولف:
 oاین نیز مانند دو مولف است .توجه شود تنها براي مولف نخست ابتدا نام خانوادگی درج می
شود که هدف آن نمایه سازي کتاب شناختی است ،بنابراین سایر مولفان با درج نام و نام
خانوادگی می آید.
 در فهرست مراجع الزم است نام تمام مولفان درج شود و ذکر عبارت«و دیگران» یا «و همكاران»
پذیرفته نیست.
 مراجع ترجمه شده با الگوي زیر تنظیم می شود:
 oنام خانوادگی نویسنده اول ،نام نویسنده اول .نام و نام خانوادگی مترجم .تاریخ انتشار
ترجمه .نام اثر ،نام ناشر ،محل نشر.
 استفاده از مقاله هاي انگلیسی :مثال:
Wiemer KE., Huffman DI., MasxonWS., Eager S., Muhlberger B., Fiore I. And Cuerro
morphology and rate of implantation of human embryos

M. (1993). Embryonic

following culture on bovinoviductal epithelial cells. Hum. Reprod. 8: 97-131.

 استفاده از پایان نامه /رساله:
 oنام خانوادگی و نام ،عنوان ،مقطع ،رشته ،دانشكده ،دانشگاه و سال انتشار.

 .11مشخصات روی جلد پایان نامه /رسالهها:
 جلد پایان نامه براي دانشاویان کارشناسی ارشد به رنگ آبي و از نوع گالینگور میباشد.
 رعایت مندرجات روي جلد پایان نامه الزامی بوده و باید به شكل زرکوب چاپ شوند.
 عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان ،نام و نام خانوادگی ،ماه و سدال دفداع از پایدان نامده
الزامی است.
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شرح روی جلد رساله

 آرم موسسه آموزش عالی و غیر انتفداعی حدافظ شدیراز (در ابعداد  2/5سدانتی متدر× 2/5
سانتی متر).
 عنوان پایان نامه
 توس
 عبارت« استاد راهنما»
 نام استاد راهنما
 ماه و سال ارائه
 .12تكثیر پایان نامه
 یک جلد پایان نامه جهت تسویه حساب به تحصیالت تكمیلی و کتابخانه موسسه آموزش عالی و
غیر انتفاعی حافظ شیراز تحویل می گردد.
 به هر یک از اساتید راهنما و مشاور یک جلد پایان نامه تحویل می گردد.
 در صورت در خواست گروه  ،دانشاو باید تعداد بیشتري پایان نامه تهیه و تكثیر نماید.
نكته قابل توجه در خصوص مشخصات نسخه الكترونیكي پایان نامه:
 دانشاو موظف است عالوه بر نسخه چاپی و نهایی از پایان نامه خود ،یک نسخه الكترونیكدی از
پایان نامه را نیز به دو صورت  wordو  PDFتهیه و به آموزش دانشگاه تحویل دهد.
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به نام خدا

عنوان
توس
نام و نام خانوادگي دانشجو

پایان نامه
ارایه شده به تحصیالت تكمیلي مؤسسه به عنوان بخشي
از فعالیت های تحصیلي الزم برای اخذ درجه کارشناسي ارشد

در رشته:
............

مؤسسه آموزش عالي حافظ شیراز
شیراز
جمهوری اسالمي ایران

ارزیابی شده توس کمیته پایان نامه با درجه............ :

نام و نام خانوادگي (استاد راهنما) .......................................

نام و نام خانوادگي(استاد مشاور) ......................................

ماه/سال
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