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پنداشته و
در را جدی
بخشآن
مهمترینگرامی
تحکیمفعالیت علمی و پژوهشی رشته های علوم انسانی نگارش پایان نامه است .بنابراین
تکمیلیدربه عنوان
تحصیالت
باید دانشجویان گرامی آن را جدی پنداشته و در تحکیم فعالیت های علمی آینده خود از هیچ کوششی دریغ نکنند.
در این مرحله دانشجو موظف است بر اساس اصول و چارچوب تعیین شده در بخش اصول نگارشی ،پایان نامه خویش را تدوین
نماید.
به منظور کسبببج وجهه علمی و رسبببیدن به نتیجه مرلوب ،رعایت موارد زیر برای ایجاد حداهن هماهنگی و آراسبببتگی ظاهری
رساله های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی تابران ضروری می باشد.
الف -جلد پایان نامه :
الف –  -1مشخصات جلد صحافی مرابق نمونه پیوست ( ) 1و به رنگ سبز (برای گروه آموزشی زبان انگلیسی) ،زرشکی (برای
گروه آموزشی مدیریت) و سورمه ای (برای گروه آموزشی حسابداری) باشد؛
الف –  – 2عرف جلد شببامن بخشببی از عنوان پایان نامه (انگلیسببی) ،نام و نام خانوادگی دانشببجو (انگلیسببی) و تاری دفا
(انگلیسی ،مانند .)September 5102
ب -صفحات داخلی پایان نامه مطابق نمونه پیوست ( )2باشد.
ج -متن پایان نامه:
ج –  – 1متن پایان نامه به زبان انگلیسی دارای فونت  Times New Romanو سایز  12باشد؛
ج –  – 2فاصله خروط از یکدیگر  2واحد باشد؛
ج –  – 3حاشیه ها در باال ،پایین و لبه بیرونی  2.2سانتی متر باشد؛
ج –  – 4حاشیه مربوط به لبه عرف  3سانتی متر باشد؛
ج –  – 2پایان نامه باید روی کاغذ  A4و به صورت یک رو تایپ شود؛
ج –  – 6الزم است از کاربرد تزیین و تفنن در اطراف سرور خودداری شود؛
ج – 7 -شماره گذاری صفحات مرابق نمونه پیوست ( )2باشد؛
توجه :نسخ صحافی شده رساله باید مطابق با شرایط اعالم شده باشد در غیر این صورت مورد تأیید قرار
نخواهند گرفت.
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تعهد نامه
اینجانج..................................دانشجوی دوره کارشناسی ارشد..................................دانشکده................
 ........................موسسه آموزش عالی تابران مشهد نویسنده پایان نامه ......................................................
.................................................................................................تحت راهنمایی .....................................
.........................متعهد می شوم:
 حقیقات در این پایان نامه توسط اینجانج انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
 در استفاده از نتایج پژوهش های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.

 مرالج مندرج در پایان نامه تا کنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نو مدرک یا امتیازی در هیچ جا
ارائه نشده است.

 کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه آموزش عالی تابران می باشد و مقاالت مستخرج با نام "موسسه آموزش عالی
تابران" و یا " "Tabaran Institute of Higher Educationبه چاپ خواهد رسید.

 حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان نامه تأثیر گذار بوده اند در مقاالت مستخرج از
رساله رعایت شده است.

 در کلیه مراحن انجام این پایان نامه ،در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده
است ،اصن رازداری ،ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.
امضای دانشجو
مالکیت نتایج و حق نشر
 کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج ،کتاب ،برنامه های رایانه ای،
نرم افزارها و تجهیزات سبباخته شببده) متعلق به موسببسببه آموزش عالی تابران می باشببد .این
مرلج باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مذبور ذکر شود.
 استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.
متن این صفحه نیز باید در ایتدای نسخه های تکثیر شده وجود داشته باشد.
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