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به نام خدا
راهنمای نگارش پروپوزال ،پایان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتری
دانشجويان عزيز كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكدة هنر و معماري دانشگاه مازندران ،راهنماييهاي اين مجموعه
را در تدوين پروپوزالهاي خود به دقت به كار بريد .خواهشمند است پروپوزالهاي پاياننامهها و رسالهها را با قلم
فارسي  Bnazanin 13و قلم التین  Times New Roman 12تايپ و به صورت دو رو چاپ كنید .دقت كنید
اعداد داخل متن فارسي ،به التین چاپ نشود .براي كمک به صرفه جويي در مصرف كاغذ ميتوانید اصل پايان نامه
و رساله خود را نیز ـ به جز نسخه كتابخانه مركزي ـ به صورت دو رو چاپ كنید.
درخواست :صفحه درخواست به مدير كمیته تحصیالت تكمیلي در يک صفحه تنظیم شود .اطالعات را دقیق وارد
كنید ،براي مثال سال تحصیلي را كامل وارد كنید .1395-96 :نام استاد راهنما و مشاور(ان) را بدون ذكر القابي
نظیر دكتر ،خانم يا آقا ،بنويسید و امضاها كامل باشد .كد رهگیري را پس از تايید شوراي پژوهشي دانشكده ،با
مراجعه به  http://sabt.irandoc.ac.irدريافت و درج نمايید.
عنوان :عنوان پژوهش منعكسكننده موضوع يا مسأله اصلي دانشجو براي پايان نامه يا رساله است كه بايد بدون
ابهام و گويا باشد و به صورت عنوان اصلي و در صورت لزوم عنوان فرعي بیان شود .از طوالني كردن عنوان و
گذاشتن نشانههاي اضافي پرهیز نمايید .فونت عنوان فارسي و انگلیسي و واژگان كلیدی پايان نامه يا رساله شامل
اصطالحات مهم و اصلي ،به صورت سیاه ) (Boldباشد .ابتداي تمام كلمات انگلیسي با حروف بزرگ نوشته شوند،
به غیر از حروف اضافه نظیر .of, on, and
نوع پژوهش :چنانچه پژوهش از نوع نظري يا تجربي صرف يا تركیبي از آنهاست با گذاشتن عالمت ،مشخص
نمايید .پژوهش كاربردي تحقیقي است كه به منظور حل مسئله خاص علمي يا اجتماعي انجام ميگیرد .تحقیق
كاربردي بايد به صورت روشن و مشخص در مكان و جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهش بنیادي در جستجوي كشف حقايق و واقعیتها و شناخت پديدهها و اشیا است و روابط علمي را كشف مي
نمايد و به تبیین ويژگيهاي يک واقعیت ميپردازد .اين پژوهش با انديشه و تفكر منطقي سر و كار دارد و شرح و

تبیین يک تفكر يا پايه گذاري انديشههاي جديد است.
پژوهش توسعهاي ،پژوهشي است كه با هدف گسترش مرزهاي دانش عمومي بشر صورت ميگیرد .بنابراين هر يک
از موضوعاتي كه در حوزه علوم بتواند به گسترش آنها كمک نمايد و به شرح و تبیین آن بپردازد و وجوه ناشناخته
آن را روشن كند در حوزه تحقیقات توسعهاي جاي ميگیرد.
بیان مسئله :اين بخش گسترش و بسط موضوع پاياننامه است .مسائل يا سؤالهاي اصلي مورد بحث و قابل بررسي
را كه در پايان نامه يا رساله خود پاسخ خواهید داد يا مطرح خواهید كرد ،در اين بخش بگنجانید .مسئله ميتواند
توضیح در مورد شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در موضوع مورد نظر باشد .همچنین در اين قسمت داليل
كافي و قانع كنندهاي را ذكر ميكنید كه نشان ميدهد موضوع شما اهمیت بررسي دارد و يا موضوعي نو است.
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سؤالهای پژوهش :در اين قسمت ،سؤال يا سؤالهاي مهمي را كه در انتخاب موضوع با آن روبرو بودهايد و تحقیق
شما پاسخ به آن سؤالهاست ،بنويسید .سوالها به صورت جمالتي مختصر ،ساده ،منطقي ،روشن و بدون ابهام و
قابل بررسي باشند و اهداف كلي و جزئي پژوهش را در برگیرند.
پیشینه پژوهش :در اين قسمت در مورد اطالعات و پژوهشهاي قبلي كه در قلمرو موضوع او وجود دارند ،مطالبي
ارائه ميشود .بازنگري منابع و پژوهش هاي انجام شده ضروري است ،چه بسا قبال فرد ديگري پاسخي براي سوال
پژوهشي يافته باشد .عالوه بر اين مرور پژوهشهاي پیشین ميتواند در چگونگي انجام پژوهش و عدم تكرار اشتباهات
گذشته بسیار مفید باشد .پژوهشهاي قبلي در ارائه فرضیههاي دقیق بسیار سودمند هستند .در توصیف منابع ،بر
روي اصل مطلب مورد بحث در كتاب يا مقاله تأكید مي شود و ارتباط و بستگي آن به موضوع و بحث پاياننامه يا
رساله شما روشن ميگردد .نام نويسندگان و سال پژوهش ،عنوان تحقیق به همراه اهداف و روش و نتايج تحقیق را
به طور خالصه بیان كنید .پژوهشها را بر اساس ترتیب زماني آنها درج نمايید .تمام عنوانهاي كتابها و مقالهها
در متن بايد به صورت ايرانیک ( )Italicنوشته شوند.
فرضیههای پژوهش :فرضیه ،پاسخي بخردانه ،احتمالي و موقت به سؤالهاي پژوهش است كه در مراحل بعدي،
درستي يا نادرستي آن مورد ازمايش قرار مي گیرد .فرضیه مي تواند رابطه بین متغیرها را حدس بزند و يا در قالب
جملههاي خبري به صورت اگر چنین ،پس چنان ميشود ،بیان گردد.
حدود پژوهش :در اينجا حدود و مرزهاي موضوع ،نظريه و كار عملي به لحاظ مكاني و زماني را مشخص كنید.
هدف پژوهش :مقصد شما براي پاسخگويي به مسئله پاياننامه يا رساله است كه هم به صورت كلي و به صورت
اهداف جزئي بیان ميشود.
مباني نظری :چنانچه جنبه مفهومي پژوهش قوي باشد در اين قسمت ميتوان با تعريف مفاهیم و اصطالحات
علمي به كار رفته در پژوهش ،آغاز كرد  .گرچه شايد معنا و تعريف برخي از اصطالحات تخصصي ،به سبب شیوع
كاربردشان براي افراد متخصص بديهي باشد ،ولي الزم است براي اينكه همه افراد برداشت واحدي از منظور محقق
و در نتیجه حدود طرح داشته باشند ،به اين امر پرداخته شود .هر تحقیق نیازمند مباني و چارچوبي نظري است.
بر اساس اين چارچوب ،درباره روابط بین عواملي كه در ارتباط با موضوع مهم تشخیص داده ميشوند ،مجموعه يا
تاريخچهاي از ايدههاي نظريهپردازان را معرفي و تنظیم كنید.
روششناسي :رويكرد اصلي و روشي را كه در تحقیق مرحله به مرحله به كار ميبريد به شیوهاي دقیق معرفي
كنید .براي مثال روش تحقیق كمي و كیفي يا تركیبي ،شیوه خاص گردآوري دادهها شامل مطالعه اسنادي و
كتابخانهاي ،مطالعه میداني (شامل مشاهده مستقیم يا غیرمستقیم از طريق پرسشنامه) ،شیوه خاص تنظیم ،توصیف
و تحلیل داده ها ،و حتي سخت افزارها و نرم افزارهاي به كاررفته كه شما در شناخت موضوع از آن بهرهمند شده
ايد.
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جامعه تحقیق ،نمونه و روش نمونهگیري ويژه تحقیقات كمي و میداني است .جامعه تحقیق عبارت از محدوده
فرضي و ذهني است كه يافتههاي پژوهش در آن محدوده مورد بررسي قرار گرفته و تعمیم داده ميشود .اين جامعه
ميتواند شامل آمار ،اعضاء ،رويدادها ،متون ،سازمانها و نظیر اينها باشد .محقق با بیان دقیق ويژگيها و مشخصات
جامعه تحقیق حدود تعمیمپذيري نتايج خود را تعیین مينمايد .چنانچه به نمونهگیري نیاز باشد ،حجم گروه نمونه
بر اساس تعداد افراد جامعه و چگونگي تعیین آن (مثال با ذكر فرمول محاسبه حجم نمونه و آوردن داليل كافي
براي اعداد به كار گرفته شده) و همچنین نوع نمونهگیري و روش انجام نمونهگیري در اين قسمت توضیح داده
ميشود.
بر مبناي چارچوب نظري متغیرهايي مانند متغیرهاي مستقل ،وابسته ،مداخلهگر و متغیرهايي كه تصور ميشود در
پاسخ و حل مساله تحقیق نقش دارند ،را مشخص نمايید.
سازماندهي پژوهش :شامل عنوانهاي اصلي و فرعي موضوعات مورد بحث است .اين عنوانها بايد فصلبندي و
بیانگر طرح كلي رساله از نظر فصلبندي باشد و ارتباط منظم و منطقي مطالب را نشان دهد .طرحي كه براي
پاياننامه پیشنهاد ميكنید طرحي آزمايشي است كه در طي تحقیقات و نگارش احتماال تغییر خواهد كرد.
زمان بندی پژوهش :مراحل تحقیق را با مشخص ساختن زمان انجام هر مرحله در قالب جدول تنظیم نمايید.
براي مثال انجام مطالعات مقدماتي  1ماه ،مباني نظري  2ماه ،گردآوري دادههاي میداني  3ماه ،تدوين يافتهها 2
ماه.
فهرست منابع و مآخذ :منابع نوشته شما بايد حداقل شامل پانزده منبع اصلي باشد و به صورت زير نوشته شود:
ـ در فهرست منابع هیچ شمارة صفحهاي داده نميشود به جز مقاالت كه اولین و آخرين صفحة آنها بايد درج شود.
شروع هر منبع را با فاصلهاي اضافي با مدخل قبل و بعد از آن تايپ كنید.
اطالعات كتابشناسي به ترتیب حروف الفبا و با رعايت نكات زير به فارسي يا زبان ديگر آورده ميشوند.
نمونههاي زير بر اساس شیوه  APAتنظیم شدهاند:
كتاب با یك نویسنده:
نامخانوادگي ،نام( .سال انتشار) .عنوان به صورت ايرانیک .محل نشر :ناشر.
مثال :پیرنیا ،محمدكريم .)1380( .تحقیق در معماري گذشته ايران .تهران :سروش دانش.
كتاب با بیش از یك نویسنده:
نامخانوادگي ،نام ،نام و نامخانوادگي همكار(ان)( .سال انتشار) .عنوان به صورت ايرانیک .محل نشر :ناشر.
ترجمة كتاب:
نامخانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان به صورت ايرانیک .ترجمه نام و نامخانوادگي مترجم .محل نشر :ناشر.
مثال :لینچ ،كوين .)1392( .سیماي شهر .ترجمه منوچهر مزيني .تهران :دانشگاه تهران.
مقاله با یك نویسنده:
نامخانوادگي ،نام( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشريه به صورت ايرانیک ،دوره (شماره) ،صفحة شروع و پايان مقاله.
مثال :نگهبان ،عزت اهلل .)1373( .حفاريهاي زاغه هفت تپه مارلیک و تاثیر آن در باستان نشاسي ايران .ايران نامه،
(.649-672 ،12)48
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:مقاله با بیش از یك نویسنده
 دوره، نام نشريه به صورت ايرانیک. عنوان مقاله.) (سال انتشار.) نام و نام و نامخانوادگي همكار(ان،نامخانوادگي
. صفحة شروع و پايان مقاله،)(شماره
:مقاله در مجموعه مقاالت
، نام مجموعه مقاالت به صورت ايرانیک، در گردآورنده يا گردآورندگان. عنوان مقاله.) (سال انتشار. نام،نامخانوادگي
. ناشر: محل نشر.)(صفحه شروع و پايان مقاله
:مقاله در همایش
. محل برگزاري، برگزار كننده. نام همايش. عنوان مقاله.) ماه، (سال برگزاري. نام،نامخانوادگي
: رساله یا گزارش علمي،پایان نامه
 نام.) عنوان (پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري يا گزارش علمي منتشر نشده.) (سال ارائه. نام،نامخانوادگي
. شهر و كشور،موسسه يا دانشگاه
:مقاله اینترنت
. آدرس سايت. عنوان مقاله.) (سال انتشار. نام،نامخانوادگي

References to books:

Author or Editor, A. A. (Year of Publication). Title. Location: Publisher.

References to articles in an edited collection:

Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. Editor(s), Title of Collection, (first and
last page numbers), Location: Publisher.

References to articles in conference proceedings:

Author, A. A. (Year of Publication, month). Article Title. Editor (if any). Title of
proceedings, Place of Conference and/or Organization from which the proceedings can
be obtained, Location.

References to articles in periodicals:

Author, A. A. (Year of Publication). Article Title. Full Title of Periodical, Volume number
(Issue number), first and last page numbers.

References to technical reports or doctoral dissertations:

Author, A. A. (Year of Publication). Title of Report or Dissertation (unpublished thesis or
dissertation). Institution, location.
: به سايت زير مراجعه نمايیدAPA براي مراجعه به نمونههاي بیشتر شیوه ثبت ارجاع و منابع با روش
http://www.apastyle.org
 سال انتشار و شمارة صفحه (در صورت، ارجاعات داخل متن با ذكر نامخانوادگي نويسنده:شیوه ارجاع داخل متن
.(Giddens, 2003: 143) ) و35 :1384 ، (مهرآيین: به طور مثال.لزوم) در داخل پرانتز آورده ميشوند
4

همیشه كتاب و يا نوشتهاي و يا مقالهاي را كه خودتان خواندهايد ،ذكر كنید .ذكر مقالهاي كه خود آن در متن دست
دوم ذكر شده است قابل قبول نیست .در صورت ضرورت نام بردن از نويسنده منبع اصلي ،شما اصطالحCited in :
يعني "به نقل از  "...را اضافه كنید؛ براي مثال ،Alexander, 1976( :به نقل از مهرآيین.)35 :1384 ،
دستبرد علمي :اگر شما هر نوع عقیده و حتي يک اصطالح يا عبارت كوچک را ذكر كنید كه از آنِ شما نیست و
اين مورد در مراجع شما شناسايي نشده باشد اين كار در واقع دستبرد به تالیفات محسوب ميشود .اگر گفتهاي
خالصه را ساده تر كنید و مرجع اصلي يا نويسندة آن را ذكر نكنید اين كار نیز نوعي دستبرد است .بايد پس از هر
گفتهاي بالفاصله مرجع آن در داخل پرانتز ذكر شود.
درخوا ست اعتبار  :چنانچه از سازماني موفق به گرفتن اعتبار شدهايد ،نام ببريد و براي ب ستن قرارداد از طريق
معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام كنید.
سازمانهای بهره گیرنده از حاصل پژوهش :چند موسسه و سازماني كه ميتوانند از نتايج پژوهش شما بهره
مند شوند ،ذكر كنید؛ نظیر مجامع علمي دانشگاهي ،سازمان میراث فرهنگي و شهرداريها.
هزینه پایان نامه
رديف

شرح هزينه

مبلغ ريالي

1

هزينه تهیه ،تدوين ،تنظیم ،صحافي و ساير امورات پايان نامه

تا سقف 1/000/000

2

هزينه شركت در مجامع علمي و كنفرانسهاي علمي داخل و خارج
جهت ارايه نتايج حاصل از پايان نامه

تا سقف 1/500/000

3

ساير هزينهها اعم از خريد مواد شیمیايي ،تجهیزات مصرفي و غیر
مصرفي ،نرم افزار و  (...باقیمانده از بندهاي  1و )2

باقیمانده تا سقف جمع
هزينهها
 3/355/000ريال

جمع هزينه ها
هزینه رساله
رديف

شرح هزينه

مبلغ ريالي

1

هزينه تهیه ،تدوين ،تنظیم ،صحافي و ساير امورات رساله

تا سقف 2/500/000

2

هزينه شركت در مجامع علمي و كنفرانسهاي علمي داخل و
خارج جهت ارايه نتايج حاصل از رساله

تا سقف 5/000/000

3

ساير هزينهها اعم از خريد مواد شیمیايي ،تجهیزات مصرفي و غیر
مصرفي ،نرم افزار و ( ...باقیمانده از بندهاي  1و )2

باقیمانده تا سقف جمع هزينه ها
 20/000/000ريال
 30/000/000ريال

جمع هزينهها :بدون كار عملي
با كار عملي
امضاي شما و استاد راهنما با ذكر تاريخ الزامي است.
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صورتجلسات شوراها :اين صفحه به صورت مجزا و نه در ادامه صفحه قبل با فضاي كافي براي امضاي اعضاي
شوراها تنظیم شود.
مواردی كه ميتوانید در فرمت پروپوزال و پایان نامه و رساله رعایت كنید
قلم مورد استفاده :نوع قلم فارسي كه براي تايپ بهكار ميرود Bnazanin 13 ،و قلم التین Times New 12

 Romanباشد.
تیترهاي اصلي 14-16 :سیاه
متن13 :
زيرعنوانها 13 :سیاه
پانوشتها11 :
منابع12 :
حاشیه :حاشیههاي زير بايد رعايت شود.
باال  2/54 :سانتیمتر
پايین 2/54 :سانتیمتر
چپ  2/54 :سانتیمتر
راست 3 :سانتیمتر
حاشیة اضافي اولین كلمه هر پاراگراف (تورفتگي اولین سطر از پاراگراف) نیم سانتیمتر باشد.
متن بايد به شكل  justifiedصفحهبندي شود.
اصطالحات التین را در پانويس قرار دهید.
فاصله میان خطوط:
مطلبmultiple 1.1 :
منابع :همان ،با يک فاصله اضافي ما بین هر منبع
نقل قول:
ـ نقل قول نبايد جايگزين بحث اصلي گردد ،بلكه بايد بحث اصلي را تايید با تكذيب (هنگام آوردن بحث مخالف)
كند.
ـ اگر نقل قول هر نوع اشكال گرامري و دستوري و يا اشكال ديكتهاي داشته باشد ،آنها را اصالح نكنید .دقیقاً به
همان شكل مطلب را نقل كنید و سپس تغییر خود را در ]…[ پس از كلمه بیاوريد .اين روش نشان ميدهد كه از
نظر شما اشكالي در نقل قول وجود دارد.
ـ منابع تمامي نقل قولها و نقل قولهاي ساده شده بايد به شكل نقل در متن درج شوند( .نگاه كنید به نقل منابع
در نوشته) .ذكر نكردن منبع هرگونه نقل قولي چه مستقیم و چه غیرمستقیم سرقت ادبي محسوب ميشود.
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ـ نقل قولي را كه بیشتر از چهار خط نباشد و نیازي به تاكید نداشته باشد ،ميتوان داخل گیومه قرار داد و در متن
اصلي جاي داد .نقطه بايد پس از پرانتز ذكر منبع گذاشته شود.
حذفیات:
براي حذف در يک جمله سه نقطه كار ببريد به همراه فاصله میان هر كدام و پس از آخرين نقطه .اگر حذف در
آخر جمله شما اتفاق بیفتد سه نقطه به همراه فاصله پیش از هر كدام كه به همراه نقطه خود جمله ميآيد ،بكار
ببريد (شامل  4نقطه بدون هیچ فاصلهاي قبل از اولین و پس از آخرين نقطه) .حذف يک يا چند پاراگراف با گذاشتن
سه نقطه میان پاراگرافها نشان داده ميشود.
نقطهگذاری:
ـ ويرگول ،نقطه ،و عالمت سؤال بايد بالفاصله پس از كلمة مورد نظر بيهیچ فاصلهاي درج شود.
ـ پرانتزهاي كوچک در داخل گیومههاي بزرگتر بيهیچ تغییري در اندازة قلم ميآيند.
ـ هر منبع در كتابشناسي بايد با يک نقطه به اتمام برسد.
پرانتزها و براكتها:
تمامي مرجعها و منابع بايد در داخل پرانتز نوشته شود .از براكتها براي داخل پرانتزها ،براي مطالب اضافه شده
درون نقل قول ها و براي اطالعات ذكر نشده در نقل قول استفاده كنید .پرانتز به متن داخل آن ميچسبد ،اما از
كلمات قبل و بعد خود فاصله دارد.
صفحه گذاری:
شیوه صفحه گذاري شماره صفحات از صفحه عنوان تا ابتداي فصل اول به صورت اعدادي كه به حروف نوشته شده
باشد مثال (يک ،دو ،سه و )...ذكر ميگردد و بقیه صفحات به صورت اعداد حسابي ( 3 ،2 ،1و  )...در پايین و وسط
درج گردد.
جمالت:
از نوشتن جمالت بسیار كوتاه و يا بسیار بلند خودداري كنید.
از نوشتن كلمه ما (اشاره به شخص محقق) و كلمه شما( ،اشاره به خواننده) در پاياننامه ،خودداري كنید .بعضي از
راهنمايان تحقیق بر اين عقیده اند كه از كلمه (من) نبايد استفاده كرد و بهتر است از لغاتي مانند محقق يا نگارنده
و از وجه مجهول استفاده شود.
در هرگونه استناد يا ارجاعي از ذكر القابي نظیر آقا ،خانم ،دكتر ،مهندس ،پروفسور و  ...خودداري شود.
پاراگرافها:
هر پاراگراف بايد در موضوعي خاص بحث كند .معموالً هر پاراگراف يک جملة اصلي دارد به همراه جمالت توسعه
دهنده و نتیجه گیري .هر پاراگراف نبايد تنها شامل يک يا دو جمله باشد .تمام پاراگرافها حاشیة اضافه يا تورفتگي
دارند ،به جز پاراگراف اول هر فصل و پاراگرافي كه پس از زير عنوان ميآيد .فاصلة اضافي بین پاراگرافها الزم
نیست.
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ترتیب قرار گرفتن بخشهای پایاننامه یا رساله
 .1صفحة عنوان
 .2بسم اهلل الرحمن الرحیم
 .3صفحه تعهدنامه اصالت پايان نامه /رساله
 .4صفحة تقديم
 .5پیشگفتار و قدرداني
 .6چكیده
 .7فهرست
 .8مقدمه
 .9فصلهاي اصلي
 .10نتیجه گیري نهايي
 .11منابع
 .12پیوستها (نظیر واژه نامه ،تصاوير ،توضیحات تكمیلي ،پرسشنامه و مصاحبهها)
 .13چكیده به انگلیسي
 .14صفحة عنوان پاياننامه به انگلیسي
صفحه عنوان:
صفحه عنوان همانند روي جلد است .لوگوي دانشگاه ،نام دانشگاه ،نام دانشكده ،رشته و گرايش ،عنوان پايان نامه،
نام استادراهنما ،نام استاد مشاور(ان) ،نام دانشجو و سال دانش آموختگي به ترتیب نوشته ميشوند.
چكیده:
ـ خالصة مطالب با يد كوتاه و مختصر در يک صفحه باشد .خالصه مشتمل است بر موضوع پاياننامه ،سوالها،
اهداف ،روش ،نتیجهگیري و توضیحي در مورد مطالب و قسمتهايي كه در پاياننامه يا رساله درج شده است ،اين
كار را ميتوان با توضیحي دقیق در مورد هر بخش و يا يک بازنگري كلي از نحوة پیشرفت پاياننامه يا رساله انجام
داد.
مقدمه:
فصل اول هر پاياننامه يا رساله شامل مقدمه است كه جزو متن آن به شمار ميآید .مقدمه شامل كلّیات و مقدمات
موضوع است .در مقدمه ،پس از طرح مسأله و بیان اهمیت موضوع و بیان سؤال و اهداف ،دربارة روش تحقیق،
توضیح داده ميشود؛ سپس نگاه كلّي پژوهشگر به موضوع عرضه ميشود آنچنانكه پس از آن بتوان مطالب اصلي
پاياننامه يا رساله را مطابق فصلبندي منظم و منطقي ،بیان كرد.
متن پایاننامه یا رساله:
پس از مقدمه فصلها و بخشهاي پاياننامه يا رساله ،پشت سر هم قرار ميگیرد .در اين قسمت بايد نظم ساختار
و ارتباط منطقي میان قسمت هاي مختلف حفظ شود .به طور معمول شامل كلیات تحقیق ،مباني و چهارچوب
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نظري ،روش تحقیق و يافتهها است .با اين وصف ميتواند به طور منطقي و مربوط به موضوع زير نظر استاد راهنما
و مشاور متفاوت باشد.
نتیجهگیری نهایي:
آخرين فصل پاياننامه يا رساله شامل نتیجه است .نتیجه ميتواند شامل بخشهاي كوچكتر به شرح زير ميباشد:
 . 1جمعبندي ،شامل جمعبندي مطالب نظري و عملي كه از مجموع تحقیق به دست آمده است.
 . 2خالصه يافتهها ،شامل بیان نتايج حقیقي به دست آمده در تحقیق است.
 . 3پیشنهادات ،توصیهها و طرح پیشزمینهها ،شامل برخي راهنماييهاست دربارة موضوعاتي كه تحقیق شما
ميتواند پیش زمینهاي براي مطالعه و تحقیق دربارة آنها باشد.
راهنمایي پایاننامه یا رساله:
استاد راهنما مهمترين كسي است كه در مدت تحقیقات ،شما را ياري ميكند .در مورد طرح هر فصل از پاياننامه
با او مشورت كنید .استاد راهنماي شما ،پیشنويس هر فصل از پاياننامة شما را ميخواند و پس از پايان يافتن كار
با خواندن اصل پاياننامه يا رساله ،شما را راهنمايي ميكند.
دومین خوانندة پاياننامه يا رساله ،استاد مشاور است ،وي دومین كسي است كه در مورد پاياننامه يا رساله نظر
ميدهد .زماني كه تحقیقات شما مرتب شود و نوشتهها و طرح شكل بگیرد وي پاياننامه يا رساله را ميخواند .بايد
نظر استاد مشاور خود را در مورد پايان نامه يا رساله بخواهید اما نبايد نظر وي را براي آخرين مرحله بگذاريد .به
عبارت ديگر استاد مشاور بايد وقت كافي داشته باشد تا نظر مناسب و قطعي خود را به شما اعالم كند.
استاد داور را گروه آموزش مامور خواندن و ارزيابي پاياننامه ميكند .در مرحلة آخر يک نمونة كامل از پاياننامه
بايد به شكل مناسب در اختیار استاد داور قرار بگیرد .او بايد قبل از رسیدن زمان دفاعیه ،نظر خود را در مورد
پاياننامه يا رساله شما اعالم كند و از شما بخواهد كه اصالحات الزم را انجام دهید.
تایپ با كامپیوتر
تمامي فصلهاي خود را داخل يک فايل كامپیوتر حفظ نكنید .براي هر فصل فايل و پوشه جداگانه در كامپیوتر
تهیه كنید.
همیشه سعي كنید يک نمونة اصالح شده و جديد از فايلهاي خود را داخل  CDيا هر حافظه خارج از دستگاه يا
ايمیلهاي خود داشته باشید.

با آرزوی موفقیت
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