شیًَُاهِ ًگارش پایاى ًاهِ

دٍرُ کارشٌاسی ارشد

اجشا ٍ ساختار گشارش پزٍصُ دٍرُ کارشٌاسی ارشد هؤسسِ آهَسش عالی
تَس بِتزتیب عبارت است اس:
شوارُ گذاری

صفحِ
صفحِ رٍی جلد بِ سباى فارسی
صفحِ سفید
بسن اهلل الزحوي الزحین
صفحِ عٌَاى
چکیدُ فارسی (حداکثز  052کلوِ در یک صفحِ)
صَرتجلسِ دفاع اس پایاىًاهِ
تعْدًاهِ اصالت اثز
صفحِ تقدین
سپاسگشاری
فْزست هطالب

حزٍف ابجد (الف)

فْزست جدٍلّا

اداهِ حزٍف ابجد

فْزست ًوَدارّا

اداهِ حزٍف ابجد

فْزست شکل ّا

اداهِ حزٍف ابجد

فصَل پایاىًاهِ

شزٍع شوارُ صفحات

فْزست هٌابع فارسی

اداهِ شوارُ صفحات

فْزست هٌابع اًگلیسی

اداهِ شوارُ صفحات

پیَستّا

اداهِ شوارُ صفحات

فْزست ًامّا (در صَرت توایل)

اداهِ شوارُ صفحات

ٍاصُ ًاهِ ّا

اداهِ شوارُ صفحات

چکیدُ اًگلیسی ()Abstract
صفحِ عٌَاى بِ سباى اًگلیسی
صفحِ پشت جلد بِ سباى اًگلیسی

آخزیي صفحِ پایاىًاهِ

جلذ خایاىًاهِ اص ًَع گالیٌگَس ٍ سًگ آى تایذ تشاساس سضسِ زحػیلی تاضذ.

سدیف

گشٍُ آهَصضی

سًگ جلذ

1

کاسضٌاسی اسضذ ػوشاى

ضکالزی

2

کاسضٌاسی اسضذ سیاضی

خاکسسشی

غفحِ سٍی جلذ
طشح سٍی جلذ صسکَب ،تا سًگ هسٌاسة تا سضسِ ٍ تذیيگًَِ هیتاضذ:

گروه ......................
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته ....................................

ػٌَاى خایاىًاهِ

اسساد ساٌّوا:
ًام اسساد ساٌّوا

اسساد هطاٍس:
ًام اسساد هطاٍس

زَسط:
ًام داًطجَ

‹زاسیخ›(هاُ ٍ سال رکش ضَد)

غفحِ ػٌَاى
هحسَیاذ ایي غفحِ ضثیِ سٍی جلذ اسر.

گروه ......................
پایاننامه کارشناسی ارشد رشته ....................................

ػٌَاى خایاىًاهِ

اسساد ساٌّوا:
ًام اسساد ساٌّوا

اسساد هطاٍس:
ًام اسساد هطاٍس

زَسط:
ًام داًطجَ

‹زاسیخ›(هاُ ٍ سال رکش ضَد)

دس ػطف خایاىًاهِ (قطش خشٍطُ غحافی ضذُ) فقط ػٌَاى خایاىًاهِ ٍ ًام داًطجَ(یاى) ٍ ساال آى تاا
حشٍف کَچك صسکَب گشدد .اگش ػٌَاى خشٍطُ سٍی ػطف جا ًویگیشد ،هایزَاًیاذ ّواِ ػٌاَاى سا سٍی
ػطف ًٌَیسیذ .ضکل صیش ًوًَِای اص آى سا ًوایص هیدّذ.

چکیذُ
چکیذُ خالغِای اسر تسیاس فطشدُ اص یك هسي .دس ًَضسي چکیذُ فشؼ تش ایي اسر کِ خَاًٌذُ هسي
اغلی سا دس اخسیاس داسد.
 اًذاصُ چکیذُ اص اًذاصُ هسي اغلی زثؼیر ًویکٌذ ٍ تیي  50زا  250کلوِ اسر. دس چکیذُ اص رکش هٌاتغ  /اضاسُ تِ جذٍل ٍ ًوَداسّا تایذ اجسٌاب ضَد.-کلواذ کلیذی دس اًسْای چکیذُ آٍسدُ ضَد.

غفحِ فْشسر هطالة
تشای زٌظین فْشسر هطالة سػایر ًکاذ صیش زَغیِ هیضَد:
ػثاسذ"فْشسر هطالة" دس ٍسط غفحِ ٍ تِ فاغلِ  2/5ساًسیوسش اص کشاى تاالی غفحِ دسج ضَد.
کلوِ"ػٌَاى" تِ فاغلِ ػوَدی  1/5ساًسیوسش اص ػثاسذ "فْشسر هطالة" ٍ ( 2یا  )2/5ساًسیوسش اص
کشاى ساسر غفحِ دسج ضَد.
کلوِ "غفحِ" تِ فاغلِ ػوَدی  1/5ساًسیوسش اص ػثاسذ "فْشسر هطالة" ٍ  2ساًسیوسش اص کشاى چح
غفحِ دسج ضَد.
سطش اٍل ػٌَاًی کِ ًسثر تِ ػٌَاى قثلیاش ،فشػی اسر ،تا یك ساًسیوسش فاغلِ افقی تِ طشف داخل
ضشٍع ضَد.ایي کاس تشای سطَح دیگش ػٌاٍیي داخلی زش ًیض حسی االهکاى سػایر ضَد.
ضواسُ غفحاذ اٍلیِ (خیصگفساس ،چکیذُ ٍ  )...هیتایسر تِ حشٍف الفثای فاسسی(الف,بًَ )...,ضسِ
ضَد.
ضواسُ غفحاذ فْشسر هطالة ،اضکال ٍ جذٍلّا هیتایسر تِ غَسذ الزیي (…ًَ )I,II,III,IV,ضسِ
ضَد.
فاغلِ سطش آخش تا کشاى خاییي غفحِ  2/5ساًسیوسش تاضذ.

غفحِ فْشسر ضکلّا ٍ جذٍلّا
تشای زٌظین ایي فْشسرّا تِّواى زشزیة گفسِ ضذُ دس "فْشسر هطالة" ػول هیضَد ،تا ایي زغییش
کِ تِ جای ػثاسذ "فْشسر هطالة"  ،ػثاسذ"فْشسر ضکلّا" یا "فْشسر جذٍلّا" گزاضسِ هیضَد.
حسی اگش زؼذاد ضکلّا ٍ جذٍلّا کن تاضذً ،یاص تِ زٌظین دٍ فْشسر جذاگاًِ تشای آًْا ٍجَد داسد.

ضیَُ ًگاسش هسي اغلی
ًگاسش خایاىًاهِ تایذ هطاتق سٍش زؼییي ضذُ صیش غَسذ خزیشد:
 -غفحِّای اغلی هیتایسر تِغَسذ سادُ ٍ تذٍى اسسفادُ اص کادس ٍ یا سشغفحِ زایح ضَد.

 هطالة تِغَسذ زایح ضذُ تا تشًاهِ " "wordحشٍفچیٌی ضَد .زواهی هسي خایاىًاهِ ،هؼادالذ،ًوَداسّا ،ضکلّا ٍ ػالئن تِ کاس تشدُ تایذ تٍِسیلِ کاهدیَزش زایح ضًَذ .هسي یا فشهَل دسرًَیس ،تِ-
ّیچ ػٌَاى خزیشفسِ ًویضَد.
 کاغز هسي اص ًَع زحشیش  )21  22/5( A4تاضذ. ضواسُ غفحاذ فشػی یك ،دٍ ،سِ ٍ … ٍ اغلی  …ٍ 3 ،2 ،1هیتاضذ کِ تایذ  1ساًسیهسش تاالزش اصاًسْای غفحِ ٍ کاهال دس ٍسط غفحِ قشاس گیشد.
 -فًَر هسي خایاىًاهِ تا قلن :فاسسی
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ٍ اًگلیسی 12 Times New Roman
صیشًَیس ضکلّا ٍ جذاٍلً :اصًیي  12تِغَسذ تَلذ
هطالة داخل جذاٍلً :اصًیي 13
ضواسُ ٍ ػٌَاى فػل  :زیسش ضخین 16
صیش تخص دسجِ : 1زیسش ضخین 14
 هؼادل اًگلیسی ٍاطُ ّای زخػػی فاسسی دس ٍاطًُاهِ دسج ضَد. تٌا تِ ًظش داًطجَ ٍ زاییذ اسساد ساٌّوا هطالة هخسلف خایاى ًاهِ دس فػَل جذاگاًِ تش حسة اٍلَیرٍ اّویر طشح هثاحث ،ساصهاى دّی هی ضَد.
 چٌاًچِ هسي اغلی اص چٌذ فػل زطکیل ضذُ تاضذ ،تْسش اسر ًسیجِ ّش فػل دس اًسْای آى دسج ضَد،ضوي ایٌکِ ًسیجِ ًْایی هیتایسر دس فػل خایاًی تا ػٌَاى فػل ًسیجِگیشی ٍ خیطٌْاداذ آٍسدُ ضَد.

غفحِ خیَسرّا
خیَسر تایذ داسای یك ضواسُ یا حشف هطخعکٌٌذُ تاضذ زاا تساَاى اص هاسي اغالی تاِ آى اسجااع داد.
زشزیة دسج خیَسرّا تْسش اسر ّواى زشزیة اٍلیي اسجاع تِ آًْا دس هسي اغالی تاضاذ .خیَسار ّاا تاا
حشٍف الفثا ًام گزاسی هیضًَذ .تِػٌَاى هثال سَهیي جذٍل خیَسر "ب" تِ ایي غَسذ ًَضاسِ های-
ضَد( :جذٍل ب_ .)3دس ضشٍع قسور خیَسرّا تْسش اسار غافحِای حااٍی کلواِ "خیَسارّاا" یاا
"ضویوِ ّا" دسج ضَد.

غفحِ هٌاتغ فاسسی ٍ اًگلیسی

تشای اسسٌاددّی اص ضیًَُاهِ «ًٍکٍَس( »1ضواسُای) اسسفادُ ًواییذ.

زشزیة ًَضسي هٌاتغ دس ایي فْشسر ،تِ زشزیة اسسفادُ یا ظَْس آًْا دس هسي ٍ تا اسسفادُ اص اػذاد دس
داخل کشٍضِ هطخع هی ضَد تِ ػثاسزی دیگش تِ ّش هٌثغ هَسد اسسفادُ یك ػذد اخسػاظ هی یاتذ.

ٍقسی کِ تِ ّش هٌثغ ،ػذدی اخسػاظ هی دّیذّ ،ش تاسکِ دس هسي هجذدا هی خَاّیذ تِ آى هٌثغ
اسسٌاد کٌیذ ،تایذ ّواى ػذدسا دسج ًواییذ .
تِ ػٌَاى یك قاػذُ کلی ،ایي اػذاد خیص اص ًقطِ ٍ کاها دس آخش ّش جولِ ٍ داخل کشٍضِ قشاس
هیگیشًذ.

غفحِ ػٌَاى اًگلیسی
1. Vancouver

…………………… Department of

Master's Degree Dissertation…………….

(Titleػٌَاى تِ اًگلیسی)

Supervisor:
ًام اسساد ساٌّوا تِ اًگلیسی

Co-Supervisor:
ًام اسساد هطاٍس تِ اًگلیسی

By:
ًام داًطجَ تِ اًگلیسی

‹زاسیخ تِ اًگلیسی›(هاُ ٍ سال رکش ضَد)

غفحِ خطر جلذ تِ اًگلیسی
طشح خطر جلذ صسکَب ،تا سًگ هسٌاسة تا سضسِ ٍ تذیيگًَِ هیتاضذ:

…………………… Department of

Master's Degree Dissertation…………….

(Titleػٌَاى تِ اًگلیسی)

Supervisor:
ًام اسساد ساٌّوا تِ اًگلیسی

Co-Supervisor:
ًام اسساد هطاٍس تِ اًگلیسی

By:
ًام داًطجَ تِ اًگلیسی

‹زاسیخ تِ اًگلیسی›(هاُ ٍ سال رکش ضَد)

زَجِ :یك ًسخِ غحافی ضذُ (تِغَسذ چاج دٍسٍ) ّوشاُ تا فایلّای Pdf ٍ Word
تایذ تش سٍی  ٍ CDداخل قاب ضیطِای قشاس داضسِ تاضذ ٍ خس اص ثثر ًوشُ تِ ٍاحذ

کساتخاًِ زحَیل دادُ ضَد؛ ّوچٌیي اسائِ کذ سّگیشی ایشاًذاک الضاهی هیتاضذ .دس غیش
ایيغَسذ تشگِ هشتَط تِ فاسؽالسحػیلی ضوا زکویل ًخَاّذ ضذ.
هَفق تاضیذ

