
  

 

 

 

 (دکتری)و رساله ( کارشناسی ارشد)نامه  راهنمای تدوین پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3131تابستان 

 

 

 

 
دانشکده         



 1 

 بسمه تعالی

 

 (و هرگونه اصالح با مسئولیت اساتید محترم راهنما بالمانع است ده شده استادانشگاه تهران استفضوابط تدوین از این راهنما در تهیه )

 مقدمه -1

دکتیری  دوره  هیای  رسیاله  های کارشناسیی ارشید و   نامه پایاننمودن چارچوب تدوین  کنواختی، راهنماین اهدف 

 .های نامناسب دیگر استفاده ننمایندتا دانشجویان محترم از فرمت باشد می

 

 یارشد و رساله دکتر یکارشناس نامه پایان یکلّ ساختار -2

 ها  ها و ترتیب آن بخش-2-1

بیه ترتییب شیامل     دیی گیردد، با  مییو رساله ها نامه پایان

 :باشد لیهای ذ بخش

 

 (.مختار استبسمله  طرحبه عنوان نمونه ارائه شده است و دانشجو در انتخاب  1وستیپ)صفحه بسمله  .أ

 د راهنمیا و مشیاور از   تیدر درج نام اسیا . تنظیم شود( 2)وستیپباید مطابق عنوان که مطالب آن  صفحه .ب

 .ها آمده است استفاده شیود

 .استفاده شود رنگی رنگی صورت گیرد از آرمبه صورت اگر چاپ صفحه 

 (.3پیوست )رساله که به تایید هیات داوران رسیده باشد یا گواهی دفاع از پایان نامهکپی  .ج

 (اختیاری)اهدا  صفحه .د

 (اختیاری)تقدیر و تشکر  صفحه .ه

 (:واژه 333حداکثر )چکیده فارسی صفحه .و

راهنمای تدوین پای اننامه )کارشناسی ارشد( و رساله )دکتری( 

ییل   هایی که به دانشکده   تحو 

کیاربرد 

استفاده شیود. در القاب )جناب آقای، سرکار خانم( پرهیز و فقط عنوان"دکتر" پیش از نام و نام خانوادگی استاد  

صفحه عنوان بهتر است از آرم سیاه و سفید  که نمونه آن در پیوس ت 



                                                                                                                                          

 

از ارائیه فرمیو ،   . مشخص کننده هدف و خالصه ای از روش اجرا و نتایج تحقیق صورت گرفته می باشد چکیده

 دهیی در چک سیو پیانو  ، نام افرادعرجمذکر  ازهمچنین . ودنماجتناب  باید اعداد و جمالت التین در چکیده حتی االمکان

کلیدی  واژه 5تا  3 الزم است شود و در برابر آن گذاشته می ":های کلیدی واژه"عبارت  چکیده زیر در .شود باید اجتناب

 .ارائه شود

 (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه و عناوین پیوست ها) فهرست مطالب .ز

 (در صورت وجود)و  اجد فهرست .ح

 (در صورت وجود)ها  شکل فهرست .ط

 (در صورت وجود)ها  قشهن فهرست .ي

 (در صورت وجود) عالئم و اختصارات فهرست .ك

 (های دکتری صفحه برای رساله 333کارشناسی ارشد و ی ها نامه انیپاصفحه برای  153حداکثر )اصلی  متن .ل

 (در صورت وجود)ها  نویس پی .م

 خذمنابع و مآ .ن

 (در صورت وجود)ها  پیوست .س

 (واژه 333حداکثر )چکیده انگلیسی  .ع

 صفحه عنوان انگلیسی .ف

 فصول پایان نامه یا رساله -2-2

همچنیین قواعید و   . نامه و یا رساله باید مطابق روش میورد تائیید گیروه آموزشیی و دانشیکده باشید       فصو  پایان

صورت نامه به  شود که فصو  پایان پیشنهاد میبا این وجود  .مشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت شود

 .دزیر تنظیم گرد

 پرداختیه   و شیرایط حیاکم   قیی موضوع تحق تیّاهم ، هدف،اتیّبه ادب اتیّکل فصل در(: کلیّات)او   فصل

 .شود همچنین چگونگی تنظیم فصو  در پایان این فصل ذکر می. شود می

 بیی بیه ترت ) کیی کرونولوژ صیورت به که مطالب این بخش شود  می هیتوص(: پیشینه تحقیق)دوّم  فصل 
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 قیی میورد اسیتفاده در تحق   هیای  وهیو شی  قیمحدوده مورد تحق ق،یمرتبط با موضوع تحق کامالً و( خیتار

 میو تنظ هیته یمقاله مرور کیرا در قالب  قیتحق نهیشیپ که شود می هیتوص انیبه دانشجو. شود میتنظ

شود کیه تمیام    می یادآوری. و استنتاج قابل استفاده باشد یکاربرد های سهیمقا یتا واجد جمع بند ندینما

در فصیل  الزم اسیت کیه    رد،یگ میرساله مورد استفاده قرار یا نامه پایانبحث  بخش که در یهای پژوهش

 .باشد شده اشاره ها آنبه  قیتحق نهیشیپ

 ییدانشیجو  قیتحق کی های بخش نیفصل از مهمتر نیا(: یا عناوین مشابه ها روشمواد و )سوّم  فصل 

. شیود  میتنظی  تهییه و  الزم حاتیبخش به طور مشروح و با ذکر توض نیا که شود می شنهادیلذا پ. است

 :ستا محورهای زیر صرفاً برای راهنمایی کلی ارائه شده

o  صفحه با درج نقشه بیه   2؛ محدوده مورد مطالعه در حد (در صورت وجودالبته )محدوده مورد مطالعه

بیه   ازیی مشروح محدوده مورد مطالعه در صورت ن یشود که معرف می ادآوری. شود می یاختصار معرف

 .شود میمربوط  اتیفصل کل

o اتیّو سیوا  و فرضی   انیی ب قیی تحق تیّبر اساس ماه قیبخش نوع روش تحق نیدر ا ق؛یتحق روش 

از انتخاب،  رهایمتغ انیکه ارتباط م قیتحق  میمد  مفهو انیدانشجوبهتر است . شود میذکر  قیتحق

و  هیی شیود، ته  میداده  شینما اگرامیرا که به صورت د یریگ جهیو نت لیو تحل هیتجز ،یریاندازه گ

 .معلوم خواهد بود قیتحق ندیدر فرا رینقش و عملکرد هر متغ بیترت نیبه ا. بخش درج کنند نیادر 

o و گسسته بیودن   وستهیبودن و یا پ یفیو ک  میاز نظر ک رهایّمتغ تیّماه ؛یریمورد اندازه گ یرهایّمتغ

 .گردد انیبالزم است  کیهر  یریشود و ضرورت اندازه گ می انیب قیتحق یبرا

o اشیاره   هیا  آن نیو محیل تی م   ازیی میورد ن  های بخش دانشجو به داده نیدر ا مورد استفاده؛ های داده

کیه بیه    یاطالعیات  هیای  بانیک  ،یبخش خصوصی  ،یمورد استفاده از مراکز دولت های داده. دینما می

 یمی  یبخش معرفی  نیدر ا یاست، به روشن یا ماهواره های صورت متن، جدو ، نمودار، نقشه، داده

 .شده است دیتوسط دانشجو تول رهایکدام دسته از متغ که معلوم خواهد شداز این رو و  شود

o روش محاسبه اندازه نمونه، زمان، مکان و ابزار نمونه  ،یروش انتخاب جامعه آمار ؛یرینمونه گ روش

 .شود می انیب یآمار بردار ای یریگ



                                                                                                                                          

o برحسیب  ) یا انیه یراو  یریتفسی  ،یلی یتحل ،یشیگاه یآزما هیای  روش ها؛ نمونه لیو تحل هیتجز روش

 .گردد می یمورد استفاده معرف یشود و ابزارها می انیب( قیتحق تیّموضوع و ماه

o و  یفیتوص یآمار های روش ،قیبا توجه به هدف تحق ،بخش نیدر ا مورد استفاده؛ یآمار های روش

 .شود می انیب رهایمربوط به متغ یلیتحل

o یو جمیع بنید   قیی تلف یمورد اسیتفاده بیرا   یا انهیرا ای یآمار های وهیبخش ش نیدر ا ق؛یتلف روش 

 .شود می انیکشف شده ب های اختالف ایآزمون شده و ارتباطات  های داده

o مورد  یبخش دانشجو به مجموعه نرم افزارها نیدر ا ؛(بر حسب ضرورت) مورد استفاده یافزارها نرم

 .مختلف اشاره خواهد نمود های در بخش قیتحق ندیاستفاده در فرا

  (نتایج و بحث )فصل چهارم 

o اسیت   قیی تحق هیای  یافتهتمام  رندهیفصل که در برگ نیا. است قیبخش هر تحق نیتر یاصل جینتا

 نیی در ا. شیود  می قیتحق ندیشده در فرا دیتول های ها و نقشه شکلو ، نمودارها، اجد ی همهشامل 

فصل  نیدر ا نیهمچن. ستین یاقتباس های فصل دانشجو مجاز به درج جدو ، نمودار، شکل و نقشه

 .ازمندندیو اشاره در متن ن حیبه توض ها شکلها و  نقشهو ، نمودارها، اجد یتمام

o ریخیود را بیا سیا    هیای  افتهی ،یمورد بررس یرهاییمتغ رییروند تغ ریضمن تفسدانشجو بخش این  در 

بیه   های یریگ جهیکه نت می رسد ینیّمع یریگ جهیو در هر مورد به نتنماید  می سهیمقاها  پژوهش

 . درج خواهد شد یریگ جهیدست آمده در بخش نت

 (نتیجه گیری و پیشنهادها) پنجم  فصل 

o  ییا نتیایج تحلیلیی ییا      شیود میی پرداختیه   قیتحق های هیفرض ردّ ای رشیبه پذ یریگجهینت بخشدر

ابط ارائه وهای نتایج و ر محدودیتبه همچنین در این بخش باید . گردد می بندیجمع آزمایشگاهی 

 .شده اشاره کرد

o لیذا در ایین قسیمت    . انجام شده تدوین شود های بندی جمعو  جیتنها در چارچوب نتاباید  شنهادهایپ

 دیی تول شینهاد یو پ ییی اجرا یشنهادهایپ ،یلیتکم های پژوهشلیست موضوعات دانشجو الزم است 

که بدون انجیام   یکلّ یشنهادهایپ ارائه از .را ارائه نماید ت دادن به نتایججامعیّ یبرا نیمع های داده
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 .دشو یبوده خوددار تصورقابل  هم قیتحق

 

 نگارش وهیش -3

 :شود می شنهادیپ ریرساله به شرح ز یا نامه پایانمختلف  های آن در بخش های قلم مورد استفاده و اندازه

 فارسی  اصلی قلم متنB Mitra  11نازك 

  متون و واژگان انگلیسیTime New Roman  12نازك 

 انشیعابات بعیدی در   . رقیم شیماره گیذاری شیود     1نامه تنها تا  پایانهای  بخشو زیر  و زیر فص عناوین

 ها بیه  ها و بخش فصلزیر  قلم. متن با خط زیر یا ایتالیک نوشته شود قلمصورت نیاز با حروف ابجد و با 

 :شود پیشنهاد میشرح زیر 

  قلم عناوین سطح اوB Mitra15 سیاه 

 قلم عناوین سطح دومB Mitra11 سیاه 

 قلم عناوین سطح سومB Mitra13 سیاه 

 عناوین سطح چهارم قلمB Mitra11سیاه 

 شوند کلمات التین در عناوین با دو شماره کوچکتر از متن فارسی نوشته می

 

 (Times new roman 13 اندازه) Materials and Methods(11اندازه ) ها روشمواد و  -3

 (11 اندازه)روش بررسی -3-2

 (13 اندازه)های مورد استفاده داده -3-2-1

 (11اندازه) ها نقشه -3-2-1-1

 

 

 نیازك بیه    13 همان قلم متن امیا انیدازه  با  میهروابا درج آرم دانشگاه  دیو نام نگارنده با نامه پایان عنوان



                                                                                                                                          

 یعنی در سمت راست کل یا بخشی از عنوان اثر و در سمت چپ نام مولف این راهنما آمده ی که درشکل

الزم بذکر است کیه درج آرم  . درج شود( ها وستیپها تا  فهرستاز )تمام متن ( Header) ی سرصفحهدر 

 یادآوریی نگارنیده و   تیمسئول ثیاز ح زیو نگارنده ن اثراثر و نام  یمعنو تیدر حفظ مالک اورمیهدانشگاه 

 یاحتمیال  هیای  از سیو  اسیتفاده   یاطالعات های در بانک ژهیبو pdfموثر است و در نسخ  قیموضوع تحق

 .دینما می زیپره

 (برای شرایط فعلی و تا زمانی که تحصیالت تکمیلی روند چاپ را تغییر ندهد) کاغذ و چاپ-1

 دچاپ شومرغوب  دیکاغذ سف یرو دیبا یا رساله نامه پایان های قسمت هیکل. 

  کاغذازA4  میلیمتر استفاده شود 213در  292با ابعاد . 

 چاپ شودکاغذ  دو طرف یمتن رو متما. 

 فصل جدید باید از صفحه فرد شروع شود. 

 یبند هیوحاش یفاصله گذار -1

  خط  5/1رساله برابر یا نامه پایانفاصله سطرها در تمام(1.5 lines)   دهیی چکباشد، اما فاصله سیطرها در 

 .در نظر گرفته شود (single)یک خط برابر 

 مدر تمیا  دیها با هیحاش نیا. باشد میمیلیمتر 25های دیگر  میلیمتر و حاشیه 35باال  سمت راست و هیحاش 

 . شود تیصفحات رعا

 باشد، با کوچک تر  هیداخل حاش یو  بزرگ تر از فضااجد ایها  شکلموارد اندازه  یکه در برخ یصورت در

 .گردد میاستاندارد تنظ هیحاش تی، با رعا(به صورت تاخورده ) A3با استفاده از کاغذ  ایو  ها آنکردن 

 شماره گذاری -6

 نامیه   و از فصل او  تا پایان پایان شود از صفحه بسمله تا ابتدای فصو  با حروف ابجد شماره گذاری می

شیماره  بایید  صیفحه،   پیایین  میلیمتر از لبیه  15ره در پایین صفحه و با فاصله ایا رساله با قرار دادن شم

 .صورت گیردگذاری 

 شود ها چاپ نمی صفحات بسمله و عنوان شماره دار هستند اما شماره آن. 
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 که شماره فصل در سیمت راسیت و شیماره     یشوند، طور مییها به عدد شماره گذار بخشریها و ز بخش

 .از فصل سوم است  2از بخش  1بخش  ریکننده ز انیب 1-2-3مثالً . بخش، بعد از آن آورده شود

 ها ها و شکل جدول -7

 شیوند، بیه    هیی مناسیب ته  تیی فیبا ک دیو  بااو جد( ها نقشهها و  یمنحن، نمودارها، ریواتص)ها  شکل متما

 .برخوردار باشد یاز وضوح کاف ها آنشده از  هیته یکه کپ یا گونه

 و  و اجید  یمیثال بیرا  . شیوند  یظهور در هر فصیل شیماره گیذار    بیبه ترت دیو  بااها و جد شکل  متما

 ....و  (1-3)، جدو  3و  فصل اجد یبرا... و  (2-2)شکل، (1-2)، جدو  2فصل  های شکل

 گردد میدرج  ها آنریها در ز شکلو عنوان  ها آنیو  در باالاجد عنوان . 

 اقتباسی الزامی است های نقشه یها و در راهنما شکلو و ام خذ جد ذکر. 

 شود در داخل پرانتز، در متن ارجاع داده ها آنها با ذکر شماره  شکلو  و ابه تمام جد باید. 

 اما سیاه یامتن کوچکتر  قلمدو شماره از   ها شکلو  و اعنوان جد قلمBold  است(B Mitra 12 Bold) 

 (زیرنویس)نویس  پی -8

 ریی بیه صیورت ز   یستیرا با حیداشته باشد، توض یخاص حیبه توض ازیواژه ن ایعبارت  کیکه  یدر صورت 

که بیه صیورت کوچیک     یا شمارهواژه توسط  ایصورت عبارت  نیدر ا.در همان صفحه ارائه نمود سینو

مربوط به آن  حیتوض سیرنویشود، مشخص شده و درز میمشخص شده و در باال و سمت چپ آن چاپ 

نامه  ها در آخر پایان نویس ش از سه سطر است، باید به بخش پیبی نویسچنانچه زیر. شود میارائه  مارهش

 . یا رساله منتقل گردد

 باید در همان صفحه زیر نویس شود( حروف اختصاری) های اختصاری نام تمام. 

 ایین دسیته از واژگیان بیه شیکل      . واژگان انگلیسی مورد نیاز باید در همان صفحه زیر نویس شیود  تمام

 .زیرنویس می شود ها آنفارسی در متن درج می شود و معاد  انگلیسی 

 های انگلیسی برخی اصطالحات فارسی درج شود باید به شکل زییر   معاد ضرورت داشته باشد،  چنانچه

 .نویس بیاید



                                                                                                                                          

 ها در هر صفحه مستقل است زیرنویس گذاری شماره. 

 آن در متن است قلمو مشابه  13قلم زیر نویس  شماره. 

 ذکر اعداد در متن -9

 بین صفر هر گاه عدد ( و  و نمودارهاااز جد ریغ)شود  میکه در داخل متن نوشته  یحیدر مورد اعداد صح

 .شود میباشد به صورت عدد نوشته  13تر از و بزرگ 13شود و هر گاه  میباشد با حروف نوشته  و نه

 است از  ازی، و چنانچه درصد مورد ن 1/12شود مثل  میاستفاده )/( از  یمشخص کردن اعداد اعشار یبرا

 %. 11شود مثل  میاستفاده ) %( عالمت

 در )معنیی دار   اعشیاری  هیای  رقم با تعدادو اعداد اعشاری ( یک سوم، دو پنجم)کسری به حروف  اعداد

 ...(، 35/8، 31/3)نوشته می شود (ای متداو  تا دو رقمه کاربرد

 سیستم واحدها -11

و در صیورت نییاز    باشید  میی  SI کیی متر یالملل نیب ستمیرساله، س/  نامه پایانمورد استفاده در  یواحدها ستمیس

 .شود واحدهای دیگر در داخل پرانتز درج می

 استفاده از لغات التین در متن -11

 در . شود مینوشته ( یبه خط اصل ای) نیو در پانوشت به الت یدر متن به خط فارس یخارج های نام ی همه

 .اشکا  ندارد یدر جمله فارس نیلغت اشاره شود، آوردن اصطالح الت کینیالت شهیکه به ر یصورت

 ها  روابط ریاضی و فرمول -12

  هیا و جیداو  شیماره     مانند شیکل  ندیآ میکه در متن  یبیها در هر فصل به طور جداگانه و به ترت فرمو

باید بالفاصله بعد از رابطه و در یک  ها و واحدهای آن به کار رفته در هر رابطه های نماد. شوند گذاری می

 :، مانندپاراگراف تعریف شوند

 

  (1-1)                                                                                                                     

m/s)، شتاب aو ( kg)، جرم m؛ (N)، نیرو Fکه در آن 
2.) 
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  فرمولها و معادالت حتما می بایست با دستورEquation تایپ گردد. 

 ّهایی که در مراجع مختلف بیا نمادهیای مختلیف     تشود یعنی کمیّ معرفی می ت فقط با یک نمادهر کمی

 .نامه یا رساله باید یکسان سازی شوند در پایاناند  تعریف شده

 بعبارت دیگیر گیرد شود انجام می مینامه یا رساله ظاهر  تعریف هر نماد فقط در اولین جایی که در پایان ، 

 .نیازی به تکرار تعریف نمادها نیست

 دارای یک اندازه قلیم، ییک    دو کل نماد در فرمو  و در تعریف آن در متن باید یکسان باشد، یعنی هرش

 .باشند ایتالیک یا معمولی نازکی یکسان و یک شکل

  اند باید ذکر شوند نامه یا رساله استخراج نشده هایی که در پایان روابط و فرمو مرجع. 

 مأخذنحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و -13

  نگارش  شامل فهرست کتابها، نشریات، و مقاالت مختلف مورد استفاده نویسنده به منظورمآخذ، منابع و

نحیوه  . الزم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره شیود . استنامه  پايان

 :دو روش زیر باشدبه یکی از بر اساس یک روش استاندارد و ترجیحا ی ارجاع در متن باید 

در این روش، مراجع به ترتیب شیماره در  . مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاری شوند -1

 .دشد نفهرست منابع و مآخذ ذکر خواه

چنانچه یک مطلب از منابع مختلفی نقل شود،  بالفاصله پس از خاتمه جمله، پرانتز یا کروشه ای باز 

 .]12-23و  13،  13، 8[، ]1-2[، ]3و2[ : مثا . گرددذکر می نابعشود و شماره ممی

در این روش، مراجع به ترتیب حیروف الفبیای   . ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سا  انتشار باشد -2

در ایین روش در ابتیدا منیابع فارسیی و بعید منیابع       . سنده در فهرست مراجع ذکر می گیردد نام نوی

وش در ایین ر . ترتیب حروف الفبای فارسی و انگلیسی ذکر میی کنییم   انگلیسی را برای هر یک به

 :نکات زیر بایستی مد نظر قرار گیرد

    ارجاع به م خذ حتماً در متن و به شکل نام و تاریخ و در داخل پرانتز صورت گییرد، ماننید

 (.1329مجنونیان، )



                                                                                                                                          

   رف ربیط و درج و  درحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد، فامیل هر دو نویسنده بیا حی

 (.1381مجنونیان و منصوری، )سپس تاریخ درج می شود 

   کلمیه اگر منبع بیش از دو نویسنده داشته باشد، فامیل نویسنده نخست ذکر و پیس از آن 

 (.1383کیابی و همکاران، )می شود  نوشتههمکاران، سپس تاریخ انتشار اثر 

  چنانچه در انتهای یک پاراگراف ضروری باشد چند مرجع داخل پرانتز درج شود، حدفاصل

  ؛1381؛ مجنونییان و منصیوری،   1329مجنونییان،  )نقطه ویرگو  گذاشته می شیود   ها آن

 (.1383کیابی و همکاران، 

    در صورت استفاده از روش دوم، منابع انگلیسی در متن با حروف انگلیسیی نوشیته شیوند .

و  McBride  (2311 )و  Nelson: ، یا در صورت وجود دو نویسندهNelson  (2311): مثال

اگر این منابع در انتهای یک جمله می (. 2311)و همکاران  Nelson: بیش از دو نویسنده

 ,Nelson, 2014; Nelson and McBride: )آیند، می توان آنها را بدین صورت نوشت

2014; Nelson et al., 2014.) 

 گردد وباز  یا کروشهنقل قو  شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله  ینانچه در داخل متن از منبعی مطلبچ 

 .دشومرجع آن ذکر 

  چنین حالتی باید با . مجاز نیست( اگر در دست نباشد و روئیت نشده است)ارجاع مستقیم به مرجعِ مرجع

 .اصل مرجع در دسترس نبوده استدهد  ذکر شود که نشان می...( به نقل از )کاربرد عبارت 

  های فرمت مناسب برای نوشتن منابع، با نظر و تشخیص گروه آموزشی مربوطه، بر اساس یکی از فرمت

 . پژوهشی مورد تایید وزارت علوم می باشد-یا مجالت علمیو  ISIاستاندارد مجالت 

 شود برای رفرانس نویسی از نرم افزار  می هیتوصEndnote  یریاز انعطیاف پیذ   ،وهیاین ش. شوداستفاده 

 . انجام اصالحات برخوردار است یبرا یشتریب

  1ها رساله نامه یا پایان مشخصات روی جلد -11

  باشد می سبز پررنگ گالینگورهر دو از دکتری رساله  نامه کارشناسی ارشد و پایانجلد. 

                                                 
1
 .ها در آینده نزدیک تغییر نمایدها و رسالهنامهممکن است نحوه صحافی پایان  
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  و باید به شکل زرکوب چاپ شوندالزامی بوده ( 2پیوست )رساله یانامه  پایانرعایت مندرجات روی جلد. 

 عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان، نام و نام خانوادگی و سا  دفاع از رساله الزامی است. 

 رسالهیا  نامه پایانتکثیر  -11

 .أ 

a. بایست تعداد بیشتری پایان نامه تهیه و تکثیر نماید میدانشجو  ،گروه نیازصورت  رد. 

 رسالهیا  نامه پایاننسخه الکترونیکی  -16

 رساله خود، یک نسخه الکترونیکی یا نامه پایاناز  ییدانشجو موظف است عالوه بر نسخه چاپی و نها
حاوی مطالب  CD،در صورت صالحدید استاد راهنما .مرکزی دانشگاه تحویل دهد  را به کتابخانه آنرااز 

  .گیرد فوق در انتهای نسخ چاپی قرار می

  

 



                                                                                                                                          

 (بسملهنمونه صفحه ) 1پیوست 
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 (داخل جلد –صفحه عنوان ) 2پیوست 
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 (PhD)یا دکتری  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد یا رساله نامه پایان
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 نامه یا رساله عنوان پایان

 

 راهنما دیاسات نام: راهنما استاد

 نام اساتید مشاور: استاد مشاور

 

 نگارش

 نام کامل نویسنده

 

 

 

 

 ماه، سال

 (گواهی دفاع) 3پیوست 



                                                                                                                                          

 

 

بهه             در تاریخ                                   :      خانم / دکتری  آقای /پایان نامه کارشناسی ارشد
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 .هیات محترم داوران قرار گرفت

 دکتر: استاد راهنما و رئیس هیئت داوران -1
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 دکتر: داور داخلی -1

 

 (حق چاپ و نشر برای دانشگاه اورمیه محفوظ است)
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1- سرپرست تحصیالت تکمیلی: دکتر   
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