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 علوم انسانی  کارشناسی ارشد
 ) بجز گرایش های زبان انگلیسی(

 -02/174F-TU              کد فرم:     

 22/05/1397           تاریخ بازنگری:    

 04               : شماره بازنگری

 

مهمترین بخش در تحصیالت تکمیلی به عنوان فعالیت علمی و پژوهشی رشته های علوم انسانی نگارش پایان نامه است.  بنابراین 

 فعالیت های علمی آینده خود از هیچ کوششی دریغ نکنند.باید دانشجویان گرامی آن را جدی پنداشته و در تحکیم 

در این مرحله دانشجو موظف است بر اساس اصول و چارچوب تعیین شده در بخش اصول نگارشی، پایان نامه خویش را تدوین 

 نماید. 

راسبببتگی ظاهری به منظور کسبببج وجهه علمی و رسبببیدن به نتیجه مرلوب، رعایت موارد زیر برای ایجاد حداهن هماهنگی و آ

 رساله های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی تابران ضروری می باشد.

 جلد پایان نامه : -الف

ست ) -1 –الف  صحافی مرابق نمونه پیو صات جلد  شخ سبز  1م شکی ( و به رنگ  سی(، زر شی زبان انگلی )برای گروه آموز

 باشد؛ابداری( )برای گروه آموزشی مدیریت( و سورمه ای )برای گروه آموزشی حس

عرف جلد شبببامن بخشبببی از عنوان پایان نامه )انگلیسبببی(، نام و نام خانوادگی دانشبببجو )انگلیسبببی( و تاری  دفا   – 2 –الف 

 .(September 2015)انگلیسی، مانند 

 ( باشد.2مطابق نمونه پیوست ) صفحات داخلی پایان نامه -ب

 متن پایان نامه: -ج

 باشد؛ 12و سایز  Times New Romanفونت  زبان انگلیسی دارایبه متن پایان نامه  – 1 –ج 

 واحد باشد؛ 1.15فاصله خروط از یکدیگر  – 2 –ج 

 سانتی متر باشد؛ 2.5حاشیه ها در باال، پایین و لبه بیرونی  – 3 –ج 

 سانتی متر باشد؛  3حاشیه مربوط به لبه عرف  – 4 –ج 

 و به صورت یک رو تایپ شود؛ A4پایان نامه باید روی کاغذ  – 5 –ج 

 الزم است از کاربرد تزیین و تفنن در اطراف سرور خودداری شود؛ – 6 –ج 

 ؛( باشد2شماره گذاری صفحات مرابق نمونه پیوست ) – 7 -ج

أیید قرار مورد ت عالم شده باشد در غیر این صورت توجه: نسخ صحافی شده رساله باید مطابق با شرایط ا

 نخواهند گرفت.

 11از  1صفحه 



 

 

 
شیوه نگارش پایان نامه های فرم 

 علوم انسانی  کارشناسی ارشد
 ) بجز گرایش های زبان انگلیسی(

 -02/174F-TU              کد فرم:     

 22/05/1397           تاریخ بازنگری:    

 04               : شماره بازنگری

 

 جلد پایان نامه سمت راست -( 1پیوست )

 

 (B- lotus, Bold  -14...............................................)فونتدانشکده 

 (B- lotus, Bold  -12)فونت ...... گروه

 

 (B- lotus, Bold  -18)فونت عنوان پایان نامه :

 (,B- lotus  -16)عنوان پایان نامه در این قسمت درج شود()فونت

 
 (B- lotus, Bold  -14)فونت:  نگارش

 (B- lotus, Bold  -12)نام و نام خانوادگی()فونت

 

 (B- lotus, Bold  -14)فونتدرجه کارشناسی ارشد دریافتارائه شده جهت 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت در رشته ............... گرایش ..............

 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت راهنما : دان(اتاس )استاد

 (B- lotus, Bold  -14)فونت )نام و نام خانوادگی(

 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت مشاور : )استادان(استاد 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت )نام و نام خانوادگی(
 

 B- lotus, Bold)  -14()فونتماه و سال انتشار)تاریخ تدوین،
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 صفحه عنوان –( 2پیوست )

 

 (B- lotus, Bold  -14...............................................)فونتدانشکده 

 (B- lotus, Bold  -12)فونت ...... گروه

 

 (B- lotus, Bold  -18)فونت عنوان پایان نامه :

 (,B- lotus  -16)عنوان پایان نامه در این قسمت درج شود()فونت

 
 (B- lotus, Bold  -14)فونت:  نگارش

 (B- lotus, Bold  -12و نام خانوادگی()فونت)نام 

 

 (B- lotus, Bold  -14)فونتدرجه کارشناسی ارشد دریافتارائه شده جهت 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت در رشته ............... گرایش ..............

 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت راهنما : دان(اتاس )استاد

 (B- lotus, Bold  -14)فونت )نام و نام خانوادگی(
 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت مشاور : )استادان(استاد 

 (B- lotus, Bold  -14)فونت )نام و نام خانوادگی(
 

 B- lotus, Bol)  -14()فونتماه و سال انتشار)تاریخ تدوین،
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 صورتجلسه دفاع
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 تقدیم
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 تقدیر و تشکر
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 اینجانج..................................دانشجوی دوره کارشناسی ارشد..................................دانشکده................

 ...................................................... ........................ موسسه آموزش عالی تابران مشهد نویسنده پایان نامه

 ................................................................................................................................تحت راهنمایی ......

 .........................متعهد می شوم:

 پایان نامه توسط اینجانج انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است. حقیقات در این 

 .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

 نشده است. ارائه

  الی موسسه آموزش ع"کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه آموزش عالی تابران می باشد و مقاالت مستخرج با نام

 به چاپ خواهد رسید. "Tabaran Institute of Higher Education"و یا  "تابران

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

 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

می باشببد. این نرم افزارها و تجهیزات سبباخته شببده( متعلق به موسببسببه آموزش عالی تابران 

 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.
 

 

 تعهد نامه
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 فهرست مطالب

 عنوانصفحه  الف

 )صورتجلسه دفاع( صفحه تأییدیه دفاع ب

 تقدیم پ

 تقدیر و تشکر ت

 تعهد نامه ث

 فهرست مطالب 

 چکیده 

 فصل اول: کلیات پژوهش 1
. 
. 
. 

 مقدمه -1-1

بیان مسئله )شامل تشریح ابعاد، معرفی دقیق آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوطه  -1-2 

 پژوهشی(همراه با مستندات علمی و 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3 

 اهداف تحقیق: الف( اهداف کلی    ب( اهداف جزئی یا فرعی -1-4 

 سؤاالت تحقیق -1-5 

 فرضیه های تحقیق -1-6 

 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها: الف( تعریف نظری    ب( تعریف عملیاتی -1-7 

 فصل  دوم: مروری بر ادبیات موضوع )ادبیات و پیشینه تحقیق( 

 مقدمه  -2-1 

 بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق  -2-2 

 هبررسی تحقیق های انجام شد -2-3 

 چارچوب نظری تحقیق -2-4 

 مدل تحلیل تحقیق -2-5 

 خالصه -2-6 

 فصل سوم: روش تحقیق  

 مقدمه -3-1 

 روش و طرح تحقیق -3-2 

 فرایند تحقیق -3-3 

 نمونه گیری و حجم نمونهنمونه، روش ، جامعه آماری -3-4 

 ابزار گردآوری داده ها )اطالعات): الف( روایی ابزار جمع آوری داده ها    ب( پایایی ابزار جمع آوری داده ها -3-5 
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 روش گردآوری داده ها )اطالعات( -3-6 

 روش تجریه و تحلیل داده ها )اطالعات(  -3-7 

 خالصه -3-9 

 چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )نتایج(فصل  

 مقدمه -4-1 

 توصیف متغیرها -4-2 

 بررسی فرضیه های تحقیق و ارائه نتایج -4-3 

 تجزیه و تحلیل -4-4 

 خالصه -4-5 

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 

 مقدمه -5-1 

 بحث و نتیجه گیری -5-2 

 های پژوهشپیشنهادهای برگرفته از یافته  -5-3 

 برای پژوهش های بعدی پیشنهادات -5-4 

 محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر -5-5 

 محدودیت های در اختیار پژوهشگر -5-6 

 منابع و مأخذ: 

 منابع فارسی 

 منابع غیر فارسی 

 چکیده انگلیسی 

 پیوست ها: 

 شکل ها 

 جداول 

 نمودارها 

 نقشه ها 
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 چکیده انگلیسی
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