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 عمومی قوانین و مقررات

 :ارشد نامه کارشناسی پایانیا  مقررات ارائه پروپوزال رساله دکتری

  پایان نامه خود را با هماهنگی استاد / دانشجو موظف است موضوع رساله

 .راهنما تعیین کند

  الزم است دانشجو موضوع رساله یا پایان نامه خود را به مدیر گروه

مربوطه ارائه و پس از تعیین موضوع و تأیید آن توسط مدیر گروه در 

و دانشجو از موضوع پیشنهادی خود دفاع می شورای آموزشی گروه مطرح 

تحصیالت تکمیلی دانشکده طرح و مورد  نماید و در نهایت در شورای

  .تأیید و تصویب نهایی قرار گیرد

  پایان نامه ، الزاماً نسبت به اخذ واحد / دانشجو باید تا زمان دفاع از رساله

 پایان نامه اقدام نماید / رساله 

 کمتر و  56نشجو قبل از اخذ رساله دکتری نباید از میانگین کل نمرات دا

 کمتر باشد 54پایان نامه از 

  دانشجوموظف است در ترم سوم پروپوزال خود را تکمیل و به تصویب

 .شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده برساند

  دانشجو موظف است از تکراری نبودن موضوع تحقیق اطمینان یافته و

دانشکده ارائه  مدیر گروه مربوطه در اخذ و بهمستندات را از ایران داک 

 .دهد
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 نمونه برگه ایران داک

 
 



5 
 

که بتوانند اثبات نمایند که تخصص مورد نظر پژوهش آنان در  دانشجویان در صورتی

دانشکده وجود ندارد، یا همکاری با استاد راهنمایی خارج از دانشکده و یا دانشگاه 

از قبیل استفاده از ابزاری که در دانشکده موجود )موجبات بهره مندی از امتیازاتی 

می توانند با تأیید گروه  را فراهم می کند که در دانشکده موجود نیست،( نیست

آموزشی به استاد مربوطه مراجعه نموده و اعالم رضایت مکتوب ایشان جهت 

 . همکاری را به گروه ارائه نمایند تا در آن خصوص تصمیم گیری شود

        دانشجویان در صورتیکه بتوانند تا پایاان تارم ساوم، پروپازال خاود را باه

نشکده برسانند، اگر به هار  تصویب نهایی در شورای تحصیالت تکمیلی دا

نناد از پارداختن جریماه    دلیلی بخواهند در ترم پنجم از سنوات اساتفاده ک 

در غیار   ،(اما نمی توانند از مزایای رتبه اولی استفاده نمایناد )معاف هستند 

بدیهی که استفاده از سنوات در تارم  . اینصورت مشمول جریمه خواهند شد

 .خواهد شدششم، تحت هر شرایطی مشمول جریمه 

  دانشجو در صورت پربودن ظرفیت راهنمای استاد مربوطه با توجه به تعداد

پایان نامه و پروپوزال های در حال اجرا می تواند با در نظر گرفتن سانوات  

( تارم تحصایل هساتند    1دانشجویان کارشناسی ارشد حاداکرر مجااز باه    )

ر اسااتید از  منتظر خالی شدن ظرفیت استاد مانده یاا باا مراجعاه باه ساای     

بدیهی است که تسریع دانشجویان در نگارش . خدمات آنان بهره مند گردد

پروپوزال مانع از برخورد با چنین موانعی می گردد و حق تقادم قاعادتاً باا    

دانشجویانی است که زودتر مراجعه نماوده و نظار اساتاد راهنماا را جلاب      

کاامالً در اختیاار   ضمناً پذیرش یا عدم پذیرش راهنماایی دانشاجو   . نمایند

 .اساتید راهنما بوده و دانشجو در این خصوص حق اعتراضی ندارد
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 نحوه انتخاب اساتید مشاور و راهنما
 شرایط استاد راهنما( الف 

  داشتن مدرک دکتری تخصصی و حداقل مرتبه استادیاری برای اعضای
 هیأت علمی دانشکده

 استاد و تأیید گروه  استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت کتبی
همچنین حکم وی از سوی معاون پژوهشی . شودتخصصی تعیین می

 .گردددانشکده صادر می

  می( با توجه به رتبه علمی استاد)نفر  6حداکرر ظرفیت هر استاد راهنما 
باشد که دانشجو بر حسب عالقه و با توجه به زمینه تخصصی استاد، 

 .اب نمایدمیتواند استاد راهنمای خود را انتخ

دانشجو قبل از هماهنگ کردن با استادان راهنما و مشاور موظف است از 
 آنها مشاوره همچنین و راهنمایی  تعداد پایان نامه های در دست اقدام و

و برای این کار موظف است به مدیر گروه  کند حاصل اطمینان و اطالع
  .تخصصی مراجعه و کسب اطالع نماید

 بودن دارا ، نباشد علماای هیات عضو راهنماااا استاد  اگر: تبصره مهم  
 نامه پایان راهنمایی و هدایت منظور به تخصصی دکتری مدرک کامل
 استاد کردن انتخاب. )باشد می الزامی وی برای ارشد کارشناسی های

 از یکی در بودن شاغل صورت در فقط دانشگاه علمی هیات غیر راهنمایی
سازمانها و نهادهایی که به هر نحوی امکانات یا ا ی تحقیقاتی موسسات

اطالعات در اختیار دانشجویان قرار بدهند و با تایید گروه تخصصی ممکن 
 (.خواهد بود

 

 شرایط استاد مشاور( ب
 دارا بودن شرایط مندرج در بند الف
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به پیشنهاد استاد راهنما، استاد مشاور از اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان 
جسته با رعایت شرایط مندرج در بندهای الف و پس از تأیید در گروه تخصصی بر

 .گرددمی مربوطه تعیین

 

 نحوه انتخاب استادان مدعو(ج
-های تخصصی با کمبود استادان راهنما و مشاور روبرو شوند میدر صورتی که گروه

 :توانند به ترتیب اولویت زیر نسبت به رفع کمبود اساتید اقدام نمایند
 اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشکده های مختلف دانشگاه -5
اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت با مدرک دکتری دانشگاه های  -2

 مختلف

اساتید شاغل در دانشگاههای خارج از کشور و یا )همکاری اساتید خارجی  -9
صورت دارا بودن مدرک فقط در  (دارندگان مدارک تحصیلی از دانشگاههای خارجی

دکتری تخصصی از یکی از دانشگاههای معتبر، و البته با ارسال کردن رزومه کامل 
تحصیلی ، آموزشی و پژوهشی خود، تایید شدن توسط گروه تخصصی با ذکر دالیل 

انتخاب ایشان و تایید صالحیت در شاورای تحصاایالت تکمیاالی واحااد 
هنمااا یا مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاهی به عنااوان استاااد را
در ضمن دانشگاه هیچ نوع تعهدی در خصوص . یک رشته امکان پذیر خواهد بود

هزینه های اقامت و یا ایاب و ذهاب استادان خارجی نخواهد داشت و الزم خواهد بود 
 .که فردی به عنوان وکیل برای دریافت حق الزحمه استاد مربوطه معرفی شود

ارسال کردن رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی، و تصویر  :تذکر مهم

آخرین مدرک تحصیلی در هریک از موارد باال برای اساتید راهنما و و مشاوری که 
مطابق با مقررات . برای اولین بار با واحد دانشگاهی همکاری می نمایند الزم است

واست کننده، صفحه اول شناسنامه سازمان تآمین اجتماعی باید تصویر کارت ملی درخ
،صفحه اول دفترچه بیمه، آخرین حکم کار گزینی اساتید مربوطه از اساتید به 
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کارشناس تحصیالت تکمیلی تحویل گردد و همچنین جهت پرداخت کردن حق 
 .اعالم شود آموزشیایشان به امور  از بانک تجارتالزحمه یک شماره حساب 

انتخاااب   برای اساتید مدعو، دانشجو میبایست اساتیدی را به عنوان راهنما :توجه 

برگزاری جلسه دفاع در واحد دانشگاهی حتما حضور  کند، که مطمئن باشد در هنگام
ضمنا حسب مقررات آموزشی حضور استاد راهنما و مشاور رد روز دفاع  .خواهند داشت

 . کان لم یکن می شودالزامی است؛ در غیر این صورت جلسه دفاع 
 

 نحوه انتخاب موضوع پایان نامه یا رساله
برای . یکی از دشوارترین مراحل انجام پایان نامه یا رساله انتخاب موضوع است

انتخاب موضوع حتما باید مسئله و دغدغه ای وجود داشته باشد تا بتوان برای بررسی 
می کنیم اقدامات زیر را انجام  برای این کار پیشنهاد. آن اقدام به نوشتن موضوع کرد

 :دهید

 مطالعه اجمالی در برخی زمینه های مورد عالقه و مهم 

  ر حوزه های دلخواه برای آگاهی از دجستجو در پایگاهها و نیز اینترنت
 موضوع های مناسب

  در فصل آخر ” پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر“مطالعه و وارسی
 موضوع های بالقوه مناسبپایان نامه ها برای آگاهی از 

  مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه و منتقد در مورد موضوع
 های قابل قبول و مطرح

  در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فردی 

  (تکراری و یا تقلیدی صرف نباشد)نو بودن موضوع 

 ارزشمند بودن موضوع 

 مطرح بودن در سطح ملی یا منطقه ای یا جهانی 

 و بنیادی و نظری (مورد دانشجویان کارشناسی ارشددر )دی بودن کاربر
 (در مورد دانشجویان دکتری)بودن
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  امکان تعریف یک مسئله جدید مبتنی بر )مطرح بودن به منزله مسئله
 (پیشینه پژوهش یا تجربیات حرفه ای و شخصی

 امکان تعریف سؤال یا فرضیه بر اساس مسائل عملی یا نظری 

  تحقیق با دشواری غیرعادی همراه نباشدانجام مراحل 

 مراحل کار به لحاظ طول زمان مورد نظر قابل انجام باشد. 

 مطالعات نظری و دستیابی به منابع امکان پذیر باشد 

  جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مایل به ( نماینده)نمونه معرف
 همکاری باشد

  مصاحبه و یا راه های توزیع پرسشنامه و یا )شیوه گردآوری اطالعات
 در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد( دیگر

 اطالعات مورد نیاز قابل دسترس و گردآوری باشد 

  وجود ( تولید دانش جدید)امکان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمینه
 .داشته باشد

 خالصه ویژگیهای کلی موضوع پایان نامه یا رساله. 1جدول 

 
 شرح ویژگی ها

 ابزار و روش مناسب برای آن موجود است؟ ندبوعملی  5

 منابع اطالعات و نظریه های کافی برای آن موجود است؟

 حوزه و وسعت کار با توانایی دانشجو همخوانی دارد؟

 شرایط مالی و امکاناتی الزم برای اجرای آن فراهم است؟

 آیا عنوان از روی عالقه و با آگاهی است؟  عالقه پژوهشگر 2

محدود شدن  9
 عنوان

 آیا حوزه آن مشخص شده است؟

 آیا مکان اجرای آن مشخص شده است؟

 آیا محدوده زمانی اجرای تحقیق مشخص شده ا؟

ظرفیت آگاهی  4
 بخشی

 آیا منجر به افزایش شناخت می شود؟

 نیست؟ آیا کار تازه است و دوباره کاری تازگی 1
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 نحوه نگارش پروپوزال
 

 کار از چارچوبی آن با توان می واقع در و است پیشنهاد معنی به لغت در  پروپوزال

 روش های ویژگی ها، فرضیه و ها سؤال اهداف، پروپوزال، در . کرد ارایه اصلی را

 نحوی به باید تحقیق طرح اجرای برای الزم های هزینه و زمان ، تحقیق اجرای

 کنند تنظیم طوری باید را خود پروپوزال دانشجویان. شود بیان کننده قانع و روشن

 تحقیق روند کلیات و موضوع پذیرش به را یا دانشکده گروه در گیرندگان تصمیم که

 .نمایند متقاعد
 بقیه دانشجو تا شود می باعث کار، از مرحله این در دقت با و مناسب وقت صرف 

 که شود می پیشنهاد دانشجویان به بنابراین .کند طی بیشتری آسودگی با را مراحل

 انجام درستی و خوب طراحی اگر .کنند بررسی و مطالعه ویژه دقتی با را بخش این

 .بود خواهد هموارتریا رساله  نامه پایان اجرای مسیر ، گیرد
 

 فرم پروپوزال
 دارد وجود ای شده تهیه پیش از های فرم معموال نامه، پایان طرح یک نوشتن برای

برای دریافت نسخه الکترونیکی این فرم می  .کندتکمیل  را آن باید دانشجو که
توانید به سایت دانشکده در بخش امور آموزشی قسمت فرمها مراجعه کنید و این فرم 

  .را دانلود کنید
 باید فرم دانشجو. شود تدوین راهنما استاد نظر زیر باید نامه پایان طرح یا پروپوزال

 هماهنگی و رویت از پس و(نویس پیش) کرده تکمیل را پروپوزال یا نامه پایان طرح

 نباید پروپوزال فرم تدوین برای که کنید دقت .نماید نهایی را آن راهنما استاد با

 .بماند خالی تحقیق به مربوط اساسی های بخش

به  انگلیسی و فارسی به نامه پایان عنوان نوشتن :پایان نامه طرح معرفی. 5

تعداد کلمات APAطبق سبک ) .دانشجو تحصیلی مقطع و رشته ،اختصار و گویا
 (کلمه باشد 52عنوان نباید بیش از 
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 فردی مشخصات نوشتن :مشاور و راهنما اساتید دانشجو، معرفی .2

 .مشاور و راهنما اساتید دانشجو،

 یا فارسی) نامه پایان زبان نوشتن :نامه پایان به مربوط اطالعات .9

 اصلی پرسش و نامه پایان واحد ،تعداد) نظر هدف از پژوهش نوع ،(غیرفارسی

 .تحقیق

 طور به ا ر آن و مشخص را مساله حدود و ابعاد باید بخش این در : مساله بیان .4

 پرسش به مربوط متغیرهای و مبهم مجهول، های جنبه دانشجو، . کرد معرفی دقیق

در نهایت به بیان مسئله تحقیق می . کند می بیان را تحقیق منظور و تحقیق های
 .پردازد

 موضوع درباره شده انجام تحقیقات از سابقه ای مختصر بیان : مربوط سوابق .1

 درباره موجود علمی های نظریه و کشور از خارج و داخل در آمده دست به نتایج و

 و فارسی جدید تحقیق 1 که حداقل است بهتر بخش این در .است تحقیق موضوع
» شکل  به و قالبی منبع ذکر با گذشته سال ده فاصله در انگلیسی جدید تحقیق 1

  .گردد اقدام «نتیجه و شونده آزمون گیری، نمونه روش عنوان، سال، محقق، نام

 که اهدافی برای .است خبری جمله یک صورت به فرضیه :ها فرضیه بخش. 6

 .شود می استفاده سؤال از کرد تدوین فرضیه نتوان

 میزان، نظیر کلماتی با که است عنوان همان کلی هدف : تحقیق اهداف بخش .1

 .شود می مطرح هدف صورت به و شود می آغاز ... تبیین،

 محور دو در می توان را بخش این :تحقیق ضرورت و اهمیت بخش .8

 اهداف محور در . داد پاسخ تحقیق انجام خاص های ضرورت و کاربردی اهداف

 محور در . داشت خواهد کاربردی چه آمده دست به نتایج که نوشت باید کاربردی

 منابع کمک به مشکالت و ها تناقض بیان با باید تحقیق انجام خاص های ضرورت

  .کرد اشاره آن کاربردهای و تحقیق لزوم به علمی

 و نمونه جامعه، تحقیق، روش به باید اینجا در : تحقیق روش بخش. 3

 . شود اشاره تحقیق متغیرهای
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 اطالعات گردآوری شیوه باید اینجا در : اطالعات گردآوری روش بخش. 51

 . شود داده توضیح منتخب، تحقیق روش نوع براساس

 از یک کدام از که کرد مشخص باید : اطالعات ابزارگردآوری بخش. 55

 استفاده احتمالی سیاهه هرگونه یا و مشاهده مصاحبه، آزمون، پرسشنامه، ابزارهای

 .کنید می

 آماری های روش باید اینجا در :اطالعات تحلیل و تجزیه روش بخش .52

 .کنید معرفی را منتخب

 یک در باید بخش، این در : تحقیق انجام مراحل بندی زمان جدول .59

 دفاع تا تصویب زمان از خود نامه پایان کار انجام مراحل جدول شرح به بندی زمان

 و ماهه6 ارشد، کارشناسی های نامه پایان برای معموال دوره این . بپردازید نهایی
 .است ساله یک دکترا های رساله برای

 زمان بندی اجرای پایان نامه. 2جدول 

 تا تاریخ از تاریخ تاریخ تصویب
   مطالعات کتابخانه ای

   جمع آوری اطالعات

   تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه گیری و نگارش پایان 
 نامه

  

   نهایی دفاع تاریخ

 طول مدت اجرای تحقیق

 

 باید اینجا در : (غیرفارسی و فارسی) منابع ومآخذ فهرستبخش . 11

 آنها از پروپوزال های بخش سایر و مساله بیان در که شوند نوشته منابعی تنها

 زیر مالحظات به توجه با توان می را منابع صورت این در . است شده استفاده

 می تنظیم الفبا حروف براساس غیرفارسی منابع سپس و فارسی منابع ابتدا .نوشت

 .شوند
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 مقاله، کتاب، عنوان(. انتشار سال)نویسنده نام نویسنده، خانوادگی و نام 

 دوره نامه پایان عنوان نوشتن با همراه تحصیلی نامه پایان گزارش یا

 علمی موسسه یا سمینار مجله، ناشر، نام. دکترا رساله یا ارشد کارشناسی

 ارایه آنجا در نامه پایان که دانشگاهی نام یا و شده چاپ آن در مقاله که

 که هایی صفحه شماره . کتاب جلد شماره یا مجله شماره. است گردیده

 .است شده استخراج آنها از موردنظر مطلب

 عالمت با سال ویرگول، عالمت با خانوادگی نام و نام که شود توجه 

 و نشر شهر ذکربا انتشارات و نقطه، عالمت با عنوان نقطه، سپس و پرانتز
 .جدا شوند یکدیگر از ویرگول عالمت با ها صفحه

 نام نوشتن از پس داشت، نویسنده نفر یک از بیش منبع که صورتی در 

 برای(؛)عالمت  از( ابتدا نام خانوادگی بعد کاما و بعد نام) نویسنده  هر

 تعداد استفاده مورد منبع اگر . کنیم می استفاده ها نام جداکردن

 .شود قید آنها تمامی اسامی است الزم داشت، زیادی نویسندگان

 رعایت دارند، تعلق نویسنده یک به که مقاالتی یا ها کتاب زمینه در 

 جدیدتر مورد ابتدا حالت دراین .دارد ضرورت  آنها انتشار زمانی ترتیب

 .شود می مطرح

 زیر مرال شکل به کتاب نام از پس مترجم نام شده، ترجمه کتاب اگر 

 تربیتی علوم در تحقیق های روش. (5919)جان دبلیو بست، : شود بیان

 انتشارات :تهران .نرگس طالقانی پاشاشریفی؛ حسن ترجمه . رفتاری و

سال  نویسنده، نام از پس سال از منظور مرال این در. )21-29رشد، 
 (.است کتاب از استفاده مورد صفحاته شمار پایانی، اعداد و کتاب انتشار

 منبع شود، می انتخاب فشرده لوح یا اینترنت از مقاله که صورتی در 

(. سال نشر)نویسنده نام خانوادگی، نام :گیرد صورت زیر شکل به نویسی
 مورد در . فشرده نام لوح یا اینترنتی نشانی دریافت، تاریخ مطلب، عنوان

 به سایت آدرس شود، می استفاده اینترنتی های سایت از که مقاالتی

 برای .شود آورده مجله و کتاب های رفرنس مانند اطالعات همراه دیگر
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 استفاده 9 جدول از می توان پروپوزال یک مناسب تکمیل از اطمینان

 .کرد

 
 فهرست کنترل پروپوزال.  3جدول 
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 زالوفرآیند تصویب و چارچوب پروپ

را  خودزال وبرای اینکه بتوانند پروپ یا دکتری دانشجویان کارشناسی ارشد

 :کننددر دانشکده به تصویب برسانند باید به مراحل زیر توجه 

مراجعه نموده و با توجه مربوطه گروه  به مدیرباید  دانشجو ابتداً .1

د راهنماای ماورد نظار    تابه موضوع و تخصص، از ظرفیت اسا 

کند و ساپس  اطالع حاصل ( تعداد دانشجویان تحت راهنمایی)

 .اقدام به انتخاب استاد راهنما نماید

زال زیر نظر اساتاد راهنماای منتخاب و    وشروع به نوشتن پروپ .2

اعالم استاد مربوطه به مادیر گاروه آموزشای جهات اطاالع و      

 .نماید احتساب در ظرفیت استاد مربوطه

، گرفتن دساتورالعمل و فارم نگاارش پایاان ناماه از کتابخاناه       .3

 .انشکدهسایت د یا و آموزش

زال تکمیل شده با امضای استاد راهنما باه مادیر   وتحویل پروپ .4

 گروه مربوطه جهت ثبت و طرح در جلسه گروه آموزشی 

زال ثبت شده توسط دو نفر از اعضای ومطالعه پروپانتظار برای  .5

 نتاایج داوری  گروه آموزشی به غیر از خود استاد راهنما و ارائاه 

 .نظرات به مدیر گروه در جلسه آتی و اعالم به دانشجو مکتوب

زال، وپروپ دفاع از برایحضور دانشجو در یکی از جلسات گروه  .6

پاسخ به سؤاالت، تبیین اشکاالت، شنود دالیل استاد راهنماا و  

در خصوص اعضا و نحوه دفاع از پروپوزال، تشریفات ) .دانشجو

و ارشاد وجاود دارد    اداری متفاوتی در مورد دانشجویان دکتری

 ( که جزئیات آن در آیین نامه پیوست ارائه شده است
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دانشجو موظف است که در صورت وجود اشکال و پاذیرش آن   .7

زال را مطابق توافقات اصالح نموده و وتوسط استاد راهنما، پروپ

در این مرحله نیاز به حضور . مجدداً به گروه آموزشی ارائه نماید

 . موزشی نمی باشددانشجو در جلسه گروه آ

زال پس از تأییاد اکرریات اعضاای گاروه     وتصویب نهایی پروپ .8

. اساتاد راهنماا   پیشانهاد  باه معرفای اساتاد مشااور    آموزشی و 

چنانچااه تخصااص ماارتبط بااا موضااوع پروپااوزال در گااروه و )

دانشکده موجود نباشد، استاد راهنما اختیار انتخاب متخصص از 

سایر مراکز آموزشی بیارون از  سایر دانشکده های دانشگاه و یا 

ضامنا تعاداد اسااتید راهنماا و مشااور در ماورد       . دانشگاه دارد

 ( دانشجویان دکتری متفاوت و مطابق با آیین نامه است

زال نهاایی باا امضاای    وتحویل دو نسخه اصالح شده از پروپا  .9

اساتید راهنماا و مشااور باه مادیر گاروه باه هماراه سای دی         

زال در پرونده دانشجو وخه از پروپسی دی و یک نس. زالوپروپ

 .در گروه بایگانی می شود

گرفتن نامه تأیید عدم تکراری بودن عنوان از پایگاه اینترنتای    .11

 برایایرانداک و تأیید آن نامه توسط استاد راهنما و مدیر گروه 

بدیهی اسات عادم ارائاه    . ارائه به تحصیالت تکمیلی دانشکده

نامااه ایرانااداک مااانع از طاارح موضااوع در جلسااه تحصاایالت 

 . تکمیلی می گردد

زال نهایی و تصویب شده در گروه به وارسال یک نسخه از پروپ .11

شااورای تحصاایالت تکمیلاای دانشااکده بااا تأییااد کارشااناس  

 .پژوهشی
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نمایناده گاروه آموزشای در     زال با حضوروطرح و تصویب پروپ .12

الغ بارای  جلسه تحصیالت تکمیلی دانشکده و دستور صدور اب

 .اساتید راهنما و مشاور توسط اداره آموزش

 

 جلسه دفاع از پروپوزال

 :پروپوزال از دفاع برای
دانشجو باید برای تعیین وقت دفاع با مدیر گروه تخصصی  .1

 .مربوطه هماهنگ شود

 تسلط شده تکمیل فرم پروپوزال محتوای بر باید دانشجو  .2

 ارایه یک برای که شود می پیشنهاد بنابراین . باشد داشته

 اساسی اطالعات از پاورپوینت یک دفاعیه جلسه در مناسب

 به و زیر تهیه محورهای با اسالید 51 حداکرر در ،قتحقی طرح

 توزیع(سه اسالید در هر صفحه)دستی شکل در داوران تعداد

 .دکن

 با ،قتحقی طرح یا پروپوزال از دفاع اسالیدهای تهیه برای .3

 تهیه از پیش 4جدول  در اشاره مورد محورهای از استفاده

 گمراه و اسالیدها شلوغ که کنید توجه پاورپوینت، اسالیدهای

 .نباشد کننده

عکسها و انیمیشن های بی ربط با موضوع جدا  کاربرداز  .4
 .اجتناب شود

 21پژوهش خود در مدت زمان  دانشجو باید برای ارائه گزارش .5
 .دقیقه آماده شود 21الی 
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 محتوای اسالیدهای جلسه دفاع از پروپوزال. 1جدول 
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 نمونه ای از فرم پروپوزال دانشگاه عالمه طباطبائی

این فرم صفحه اول طرح )خالصه وضعیت طرح تحقیق ، تصویب و تعیین زمان دفاع، کارشناسی ارشد 

 (تحقیق قرار گیرد

جو
نش

دا
 

 : تاریخ تحویل :رشته  نام ونام خانوادگی

 شبانه    روزانه: دوره  بهمن  مهر .........  ورودی سال  :شماره دانشجویی 

ق
حقی

ح ت
طر

 

 : موضوع 

ده
رون

ه پ
ص

ال
خ

 

تاییدیه 

 تحصیلی

 دارد   

 ندارد 

تعیین واحد 

 نیمسال

 دارد   

 ندارد 

 ریزنمرات

 

 دارد   

 ندارد 

 کامپیوتر نمره

  دارد   

 ندارد 

سنوات 

 تحصیلی

    دارد

 ندارد 

 پیش نیاز 

   دارد 

  ندارد

 تایید ایرانداک

  دارد   

 ندارد 

 کارشناس پرونده 

 نام ونام خانوادگی

 امضاء

ان
تاد

اس
 

 .در جلسه مورخه      در گروه تایید  شده استادمشاور  استاد راهنما 

 امضا مدیر گروه آموزشی و نام خانوادگی نام نام و نام خانوادگی

ت 
حا

ال
ص

ا

ظر
ردن

مو

راء
شو

 

5. 

2. 

9. 

4. 
ده

شک
دان

ظر
ن

 

نماینده گروه در تحصیالت  

 تکمیلی

شورای .....درجلسه شماره .............این طرح تحقیق در مورخ
 نرسید     تحصیالت تکمیلی به تصویب رسید

 دبیر شوراء

اع
دف

ن 
زما

 

بدیهی است مسئولیت . تکمیل و مراحل دفاع از پایان نامه انجام شود .......................محدوده زمانی  این طرح می بایست در
 .عواقب احتمالی به عهده دانشجو خواهد بود

                                                                                                                                                      امضاء مشاور                                                                                                                       امضاء راهنما                                 

جو
نش

 دا
هد

تع
 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته                                                  :                                                       اینجانب  

ستون فوق   متعهد می گردم نسبت به رفع نقص پرونده و دفاع از پایان نامه بر اساس زمان مشخص در

اقدام نموده و مسئولیت تکراری بودن موضوع و یا عدم رعایت هر نوع حقوق مادی و معنوی استفاده از 

 . آثار دیگران در این پایان نامه به عهده اینجانب خواهد بود

 امضاأ دانشجو
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 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 طرح پایان نامه
 : عنوان پایان نامه به فارسی

...................................................................................................................................... 

 
 :عنوان پایان نامه به انگلیسی

...................................................................................................................................... 

 :مشخصات استادان راهنما و مشاور 

 آدرس ایمیل تلفن رتبه علمی نام ونام خانوادگی مشخصات

 استاد راهنما 
 

 
  

  

 استاد مشاور 
 

 
  

  

 

های مرتبط با ورود به موضوع، توضیح روشن مفاهیم، رویکردها وپژوهش) مقدمه و بیان مسأله

حد  -ها و تناقض هایی زمینه که موجب پیدایش مسأله  شده است، بیان روشن مسألهموضوع شکاف
 (اکرر دو صفحه

 (حد اکرر چهار خط)هدف پژوهش

 (حد اکرر نیم صفحه)اهمیت و ضرورت پژوهش

ها در پژوهش ها یا فرضیهفقط متغیرهای مربوط به سوال)تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 

 (در پژوهش کیفی تعریف شودکمی و مفاهیم 

 (سوال ها یا فرضیه ها با توجه به اهداف پژوهش نوشته شوند)های پژوهشها یا فرضیهسوال

 (منظور نوع روش تحقیق با توجه به هدف، راهبرد، مسیر و محل جمع آوری داده است) روش

 (تعریف جامعه و ذکر تعداد )جامعه مورد پژوهش

حجم نمونه، نحوه انتخاب نمونه متناسب با روش پژوهش به  ذکر)نمونه و روش نمونه گیری 

 (حد اکرر نیم صفحه) (طور عملی توصیف شود

تاریخچه : در مورد آزمون ها: )هاابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده

فی  در مورد روش کی. گذاری و تفسیر  به اختصار توضیح داده شودساخت، روایی پایایی، نحوه نمره

  (ها بیان شودروش و ابزار جمع آوری داده
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 (توضیح داده شود که محقق چگونه قرار است داده ها را جمع آوری کند) گردآوری داده ها

 (اشاره مختصر در مورد روشهای آماری اضافه شود) روش تحلیل داده ها

 (و اصول تایید شده در دانشکده  APAذکر منابع فارسی و التین مطابق با سبک )منابع 

حکم هیات علمی، تعهد نامه برای حضور در جلسه دفاع و رزومه استادان راهنما یا مشاور ) هاپیوست

خارج از دانشکده و یا دانشگاه، پرسشنامه،  فرم مصاحبه،  ابزار اندازه گیری، الگو یا روش مداخله و 

 (درمان

کر این بخش از طرف دانشجو با تأیید استاد راهنما ذ: )جدول زمان بندی اجرای پایان نامه

 (الزامی است و باید در آینده مطابق آن عمل شود

  به مدت (  چارچوب تحقیق، ادبیات پژوهش، روش پژوهش)تدوین فصول یک تا سه
 ................ تا .................از تاریخ ............. 

  تا ................از تاریخ ...............مدت اجرای پژوهش یا جمع آوری اطالعات به............... 

  تا ............................از تاریخ.......................... تحلیل یافته ها به مدت................................ 

 تا ..........................از تاریخ ....................تدوین فصل چهارم  به مدت................................. 

   تا ......................از تاریخ ....................تدوین فصل پنجم به مدت................................. 

  تدوین کامل پایان نامه و تایید استادان مشاور و راهنما برای ارایه به تحصیالت تکمیلی
 .........................تا .........................اریخ برای تعیین داور از ت

 جدول مراجعه به استادان راهنما و مشاور

 (ذکر این بخش از طرف دانشجو با تأیید استاد راهنما الزامی است و باید مطابق آن عمل شود) 
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 فرآیند نگارش پایان نامه

 :کرد تقسیم زیر بخش سه به توان می را نامه پایان ساختار

 فصول از پیش بخش. 5

 1 تا5 فصول بخش. 2

 فصول از پس بخش .9

 فصول از خارج های بخش تهیه

 می تقسیم فصول از پس و فصول از پیش بخش دو به فصول از خارج های بخش

 .کنید مالحظه 1 شماره جدول براساس را بخش دو این محتوای .شود
 محتوای بخش های خارج از فصول. 5جدول 

 توضیح محتوا رد بخش ها

 
 
 
 
 

 پیش از فصول

 گالینگورپایان نامه به رنگ زرشکی و رساله سرمه ای روی جلد 5

 حروف ابجد به جای شماره صفحهنشانه گذاری با  صفحه عنوان فارسی 2

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه برگه سفید 9

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه ...صفحه بسم ا 4

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه منشور اخالقی 1

 صفحهنشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره  اصالت 6

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه صورت جلسه دفاع 1

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه صفحه تقدیم 8

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه صفحه سپاسگزاری 3

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه چکیده فارسی 51

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه فهرست مطالب 55

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه فهرست نمودارها 52

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه فهرست شکل ها 59

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه فهرست نقشه ها 54

 
 
 

 پس از فصول

 ادامه شماره صفحات فصول منابع 51

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه پیوستها 56

 شماره صفحه ندارد چکیده انگلیسی 51

 شماره صفحه ندارد صفحه عنوان انگلیسی 58

 نشانه گذاری با حروف ابجد به جای شماره صفحه برگه سفید 53

 روی پشت جلد گالینگورصفحه عنوان انگلیسی  پشت جلد 21

 ذکر عنوان، نام دانشجو و سال دفاع عطف 25
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  : جلد روی

 و رساله ها به  به رنگ زرشکی ساده بدون اکلیل گالینگور جنس از جلد
  . است رنگ سرمه ای

 شوند می چاپ ساده یا زرکوب حروف با معموال نیز جلد روی مطالب.  

 نام  دانشگاه، نام و آرم : از عبارتند ؛ شود نوشته جلد روی باید که مطالبی
 دریافت برای نامه پایان که تحصیلی درجه نامه، پایان عنوان دانشکده،

 تهیه تاریخ و دانشجو نام مشاور، و راهنما اساتید نام است، شده تهیه آن

 .نامه پایان

 ساختار فوق برای رساله دانشجویان دکتری هم کاربرد دارد با این : توجه

 .تعداد اساتید راهنما و مشاور و مقطع تحصیلی  متفاوت استتفاوت که 

 برخی در .است جلد روی با مشابه محتوای با ای برگه: عنوان صفحه 

 برگه این بعد و« بسم اهلل الرحمن الرحیم» صفحه  ابتدا ها نامه پایان از

  . است جلد روی مشابه کامالً صفحه این .آید می

  است ممکن نیز صفحه این در: «بسم اهلل الرحمن الرحیم» صفحه 

 . گردد استفاده الرحیم الرحمن اله های بسم شکل و ها طراحی انواع از

 باشد دانشگاه مخصوص فرم مطابق باید نیز صفحه این : داوری برگه 

. 
 یا فرد به را خود نامه پایان دانشجو صفحه این در : تقدیم صفحه 

 یک در دانشگاه مانند یامکانی خود و موردنظر های شخصیت و افراد

 متر سانتی 51 صفحه تا باالی متن شروع باید .کند می تقدیم صفحه

 .ضروری نیست صفحه این وجود البته . باشد داشته فاصله
 که موسساتی یا افراد از دانشجو صفحه این در :سپاسگزاری صفحه 

 اند، کرده یاری نامه پایان اتمام و اجرای تحقیق در نوعی به را او

 گذاری کرده سرمایه کار اجرای برای ای موسسه گاهی .کند می قدردانی
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 نمود ارایه تحقیق امر پیشبرد برای را الزم تجهیزات از بخشی یا تمام و

 باشد داشته فاصله متر سانتی 51 صفحه تا باالی متن شروع باید . اند ه

 موارد دربرخی . نیست الزامی ها نامه پایان همه برای صفحه این وجود .

 انجام در را او که موسساتی یا افراد یا فرد از پیشگفتار خاتمه در دانشجو

 .می کند قدردانی و تشکر اند، کرده و راهنمایی کمک تحقیق،

 به را تحقیق کل محتوای اختصار، عین در چکیده :فارسی چکیده 

 حاوی باید کوتاهی وجود با چکیده. نماید می بیان جامع و کامل طور

 211 تا آن سقف .باشد گیری نتیجه و ها یافته تحقیق، روش هدف،

 رئوس به اشاره با باید چکیده یک نوشتن در .گرفته شود نظر در کلمه

 .کرد استفاده ماضی افعال و معلوم هایی ازصیغه ، مطالب
 هر در اصلی موجود های عنوان و فصلها عنوان : مطالب فهرست 

 عنوان هر به مربوط فرعی عناوین و گیرند می قرار هم زیر دقیقا فصل،

 می نوشته آنها زیر در( فاصله اسپیس یا حرف 1)جلوتر کمی اصلی،

 صفحه چند یا یک در ، است آمده نامه پایان در که مطالبی رئوس .شوند

 .شود می ارایه مطالب فهرست عنوان تحت صفحات، شماره نوشتن با
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 (56ونت تیتر ضخیم ف)دانشگاه عالمه طباطبائی                         

 (54فونت نازتین ضخیم ) دانشکده علوم ورزشی                            

...  گرایش  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد                                

 (54فونت نازتین ضخیم )

 

 :عنوان

......................................................................................................................... 

 (59فونت نازتین ضخیم ) استاد راهنما                       

.............................................................. 

 استادان مشاور

............................................................. 

 نگارش

................................................ 

 تاریخ با ذکر فصل و سال

دانشکده علوم ورزشی رساله /پایان نامه  جلد روی صفحه محتوای. 6شکل 

 دانشگاه عالمه طباطبائی
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 هم زیر و چپ سمت در نامه پایان صفحات شماره مطالب، فهرست در 

 شماره دوباره باید مطالب، فهرست نوشتن از پیش .شود می تایپ

 فهرست چنانچه . شود داده تطبیق گزارش مطالب و ها فصل با صفحات

 را صفحات شماره و مطالب بین فاصله توان می باشد، طوالنی مطالب

 حروف با یک فصل شروع بعد تا صفحات و صفحات این .کرد چین نقطه

 . شود می گذاری نشانه اعداد، جای به ابجد
 :است جدول زیر شرح به ابجد حروف ترتیب             
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 چون اطالعاتی و است نامه پایان جداول شامل : جداول فهرست 

 ارایه نامه پایان در آن صفحه شماره و جدول کامل عنوان جدول، شماره

 ابجد حروف با مطالب فهرست ادامه در نیز جداول فهرست .دهد می
 .شود می گذاری نشانه

 شامل ا ر ها داده گرافیکی بیان هرگونه نمودارها، : نمودارها فهرست 

 شماره و نمودار کامل عنوان نمودار، شماره چون اطالعاتی و شود می

 ادامه در نیز نمودار فهرست .دهد می ارایه نامه پایان در آن صفحه

 .شود می نشانه گذاری ابجد حروف با جداول فهرست

 بیان و چارت عکس، هرگونه شامل ها شکل :ها شکل فهرست 

 عنوان شکل، شماره چون اطالعاتی آنها فهرست و شود می تصویری

 فهرست .دهد می ارایه را نامه پایان در آن صفحه شماره و شکل کامل
 می گذاری نشانه ابجد حروف با نمودارها فهرست ادامه در نیز ها شکل

 .شود

 و شود می شامل را جغرافیایی نقشه هرگونه :ها نقشه فهرست 

 در آن صفحه شماره و نقشه کامل عنوان نقشه، شماره چون اطالعاتی

 با جداول فهرست ادامه در نیز نقشه فهرست .دهد می ارایه را نامه پایان
 .شود می گذاری نشانه ابجد حروف

 نامه پایان در آنها از که است منابعی کلیه شامل ، منابع فهرست :منابع 

 به کتابنامه یا منابع فهرست در که است آن بر تاکید . است شده استفاده

 موردی هیچ و شود قید شده، استفاده و اشاره آنها به متن در که منابعی

 آن از یا اشاره آن به پژوهش متن در که بیاید منابع فهرست در نباید

برای ذکر منابع الزم است اول منابع فارسی و بعد  . باشد نشده استفاده
 APAمنابغ غیرفارسی اضافه شوند و برای منبع نویسی باید از سبک 

 .استفاده شود

 علت به که است مدارکی و اطالعات شامل قسمت این :ها پیوست 

 . داد قرار نامه پایان فصول متن در را آنها توان نمی بودن، مفصل
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 گنجانده نامه پایان ضمایم یا ها پیوست قسمت در موارد این بنابراین،
 خواننده و است نامه پایان تکمیلی اطالعات بخش، این مطالب .شود می

 می بخش این . کند مراجعه اطالعات این به تواند می بداند، الزم اگر

 ، ها عکس تصاویر، ها، نقشه نمودارها، جداول، برخی شامل تواند
 گذاری نشانه ابجد حروف با صفحات این .باشد موارد دیگر و پرسشنامه

 .شوند می

 فارسی چکیده متن ترجمه شامل انگلیسی چکیده : انگلیسی چکیده 

 .است نشانه و شماره بدون فارسی چکیده مانند نیز صفحه این که است

 پشت صفحه مشابه کامال نیز صفحه این :انگلیسی عنوان صفحه 

 .ندارد نشانه و شماره صفحه این .انگلیسی می شود زبان به و است جلد

 1توانید به شکل  می صفحه این ای محتو و شکل با آشنایی برای
 .مراجعه کنید

 به جلد روی محتوای همان شامل نیز بخش این محتوای : جلد پشت 

 می جلد پشت صفحه محتوای با بیشتر آشنایی برای . است فارسی زبان

 .مراجعه کنید 1به شکل  توانید
 
 
 

 

تمامی صفحات از فهرست مطالب تا پیوست ها حتما باید : توجه

 .باشد headerدارای 
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ساختار فوق برای رساله دانشجویان دکتری هم کاربرد دارد با این تفاوت کاه  : توجه

 .تعداد اساتید راهنما و مشاور و مقطع تحصیلی  متفاوت است

 در کتاب ی قفسه در را نامه پایان وقتی . است کتاب فقرات ستون همان :عطف

 کمک به خواننده دهید، می قرار خوابیده یا ایستاده صورت به ها کتاب سایر کنار

 نامه، پایان عطف در که است بهتر .بخواند را نامه پایان عنوان تواند می عطف

 همه نوشتن برای کافی فضای که صورتی در . شود نوشته دانشجو نام و عنوان

 نام سپس و نقطه سه با آن ادامه و شده نوشته آن از بخشی نبود، موجود عنوان

  .شود مشخص نگارنده

 

 فصول پایان نامه نگارش

 :فصل اول یا کلیات تحقیق

 شماره معرفی، صفحه عنوان با مستقل صفحه یک در ابجد، صفحات پایان از پس

 صفحه، این از .تحقیق کلیات یك، فصل :یعنی شود، می ارایه آن تیتر و فصل

 برای شماره این البته . شود می آغاز نامه پایان صفحات برای عددی گذاری شماره

 شو نمی درج صفحه روی بر اما ؛ شد خواهد محاسبه فصل، معرفی ابتدایی، صفحه

 ادامه و شده درج صفحه وسط و پایین در 2 صفحه شماره آن از پس صفحه از و د

 نمی درج ولی شود، می محاسبه آن شماره فصل، شروع صفحات تمام در) یابد می

 . فصل اول صورت تکمیل شده پروپوزال دانشجو است(. گردد
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 محتوای فصل اول. 11جدول 

 
 

 جامع طور به باید و است متفاوت ها فصل بقیه مقدمه با یک فصل مقدمه :مقدمه

 را کاری از مشخصی تصویر باید دانشجو واقع در . کرد مطرح آن در را کلیات تری

 دهد نشان علمی منابع حمایت با ، دهد انجام خواهد می که

 و زمینه.  کند فراهم اصلی بحث به ورود برای ای زمینه باید فصل، این مقدمه
 آنچه مهم، های نظریه آنچه یا علمی اطالعات موضوع، از ای تاریخچه مقدمه بستر

 همچنین . دهد می ارایه اند داشته اظهار شما تحقیق موضوع مورد در نویسندگان

 خواهد مفید کند، کمک موضوع بهتر فهم برای که اطالعاتی سایر و تعاریف ارایه

 تحقیقتان انجام اهمیت متوجه را خواننده ذهن باید همچنین بخش این در . بود

 .کنید

 معرفی را فصل هر محتوای و دهید توضیح خود نامه پایان ساختار مورد در پایان در

 مطلب ادامه مطالعه برای خواننده در آمادگی ایجاد برای پایانی ای جمله و کنید

 و است بیشتر دیگر فصول های مقدمه از مقدمه این حجم. کنید ارایه نامه پایان
 .دهد می اختصاص خود به را صفحه 9 تا 2 معموال

 می مطرح علمی منابع حمایت با مساله یا مشکل بخش، این در : مساله بیان

 . گردد مطرح سوال صورت به باید مشکل یا مساله بخش، این پایان در . شود
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 به اینجا و چگونگی دنبال به دانشجو مساله بیان بخش در : اهمیت و ضرورت

 منابع کمک به مشکالت و ها تناقض بیان با باید اینجا در . است کار چرایی دنبال

 باید دانشجو .کند  اشاره تحقیق کاربرهای و کاربردها تحقیق، انجام لزوم به علمی

 . دارد تحقیق به نیاز و شده انتخاب این موضوع چرا که کند بیان

 :است اصلی بخش دو شامل :تحقیق اهداف

 دنبال را چیزی چه پژوهش که کند می مشخص هدف این واقع در : کلی هدف

 .چیست پژوهش انجام از نهایی مقصود و کند می

  .رساند می کلی هدف به مارا که است هدش جزیی اهداف مجموعه : ویژه اهداف
 

یا سواالت تحقیق در این قسمت فرضیه ها  :تحقیق های سؤال  یا ها فرضیه

دقت شود که فقط یک نوع یا فرضیه و یا سوال نوشته شود و از . نوشته می شود
 . نوشتن هر دو پرهیز شود

 

 پیش . شود نوشته قسمت این در باید فرضی پیش هرگونه :ها فرض پیش

 می ادامه در . کنیم تفسیر را نتایج بیشتری اطمینان با تا کند می کمک ها فرض

 یک از استفاده و پیمایشی تحقیق یک برای فرض پیش نمونه چند با توانید

 :شوید آشنا پرسشنامه

 .دهند می پاسخ پرسشنامه به صداقت و دقت با دهندگان پاسخ همه .5

 پرسشانامه  باه  خستگی، مرل محیطی عوامل از تاثیر بدون دهندگان پاسخ همه .2

 .دهند می پاسخ

 به اصطالحات و واژه های مهم تحقیق ا باید دانشجو :تحقیق های واژه تعریف

 یا ها واژه نباید که است آن مساله این دلیل ترین مهم .کند تعریف دقیق طور

 یک باید متغیرها. باشد نامفهوم و گنگ خواننده برای پژوهش، مهم اصطالحات

 هم و مفهومی لحاظ به هم یعنی . باشند داشته عملیاتی تعریف یک و نظری تعریف

 اصلی متغیرهای تابع متغیرهای . باشند مشخص کامل طور به گیری اندازه لحاظ به
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 مبانی به مربوط پایه مفاهیم خاص موارد در اما ؛ دارند را شرایط همین نیز عنوان

 نامه پایان در عنوان و متغیرها گیری اندازه و توضیح درک، برای که تحقیق نظری

 توجه با نظری تعریف .شوند تعریف نظری صورت به که است الزم شوند، می تکرار

 آنها مفهوم خواننده تا شود می ارایه متغیرها عمومی درک هدف با و نظری مبانی به

 و مفاهیم این محاسبه و گیری اندازه چگونگی عملیاتی، تعریف اما ؛ کند درک را
 .دهد می نشان را متغیرها

 
 پایان نامه دوم فصل نگارش

و شامل بخشهای . این فصل با عنوان ادبیات و پیشینه تحقیق باید مشخص شود
  .درج شده است 55مختلفی است که در جدول 

 
 محتوای فصل دوم پایان نامه. 11جدول 

 
 

 .پردازد می فصل در یک پاراگراف محتوای معرفی به :مقدمه

 همچنین ، راهنما استاد هماهنگی با و متغیرها براساس بخش این : نظری مبانی

 تیتر و بندی موضوع تحقیق، اهداف و متغیرها محوریت با و هدفمندی یک براساس

 خواننده که باشد ای گونه به باید ها نوشته بخش این در همچنین . شود می گذاری

 در که شود دقت .دهد قرار آنها با مرتبط نظری مبانی و متغیرها شرح یان جر در ا ر

 مطالعاتی حوزه با خوانندگان آشنایی ضمن که است نیاز نظری مبانی به بخش این

 .کرد استفاده بحث برای آنها بیشتر از پنج فصل در بتوان مربوطه،
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 دارد رابطه نظر مورد تحقیق با که مهمی ادبیات بر است مروری : تحقیق پیشینه

 و متخصصان و مهم پژوهشگران های نوشته و قبلی تحقیقات از ای خالصه و
 وجود ها نامه پایان و ها گزارش ها، مقاالت، کتاب در که است دیگران مطالعات

 ، نظری مبانی مانند یا خارجی و داخلی بخش دو در تواند می تحقیق پیشینه. دارد
 موضوع هر زیر در موضوعی حالت در . باشد موضوع براساس بندی تقسیم دارای

 .کرد ارایه تحقیق انجام زمان اولویت ترتیب به را خارجی و داخلی تحقیقات باید

 خانوادگی نام بیان با تحقیق هر نتیجه . دارند باالتری اولویت جدیدتر، تحقیقات

  .شود می ارایه پرانتز داخل در تحقیق سال و محققان یا محقق

 حد در که پیشینه ادبیات مجموع از بندی جمع و نهایی نتیجه :کلی بندی جمع

 .شود می ارایه صفحه نصف

 

 نامه پایان سوم فصل نگارش

محتوای این فصل در . تحقیق معرفی می شود شناسی این فصل با عنوان روش
 .درج شده است 52جدول 

 محتوای فصل سوم پایان نامه. 12جدول 

 
 .پردازد می فصل محتوای معرفی به نیز سوم فصل در مقدمه :مقدمه

 هدف، بعد در این بخش روش انجام تحقیق از : تحقیق کلی طرح و روش

 .تعریف می شود مسیراجرا، و استراتژی
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در این بخش به معرفی جامعه تحقیق برحسب ویژگی های فردی،   :آماری جامعه

 .بپردازیدتعداد  نهایتا و .. مکان،

 روش باید گیری نمونه نیاز به صورت در  :گیری نمونه روش و آماری نمونه

 مالک و نمونه تعداد به باید آنکه ضمن شود؛ معرفی گیری نمونه برای استفاده مورد

 .کرد اشاره آن انتخاب

 به موردی از که است مطالعه مورد پدیده یا صفت متغیر : تحقیق متغیرهای

 را آماری جامعه صفت متمایز های ویژگی دیگر، عبارت به .دارد تفاوت دیگر مورد

 .ریف متغیرها بپردازیدپس در این قسمت به تع .نامند می متغیر

 معرفی را پژوهش در خود گیری اندازه ابزار باید بخش این در: گیری اندازه ابزار

 .نمایید مشخص را آن اعتبار و پایایی تعیین نحوه و

 داده آوری جمع در اجرا روش به باید بخش این در : اطالعات آوری جمع شیوه

 سؤاالت پاسخ به زمانی فرصت توزیع پرسشنامه، نحوه مرل مواردی. شود اشاره ها

 .داد توضیح کامل طور به قسمت این در توان می را ...و

 تحقیق در استفاده مورد آماری روش به باید بخش این در :آماری های روش

 برای جمله از آماری های روش از استفاده هرگونه که نکنید فراموش . شود اشاره
 .کرد ارایه اینجا در باید را ابزار پایایی

 
 پایان نامه چهارم فصل نگارش

محتوای فصل . های تحقیق معروف است یافته تحلیل و این فصل با عنوان تجزیه
 .درج شده است 59چهارم در جدول 

 محتوای فصل چهارم پایان نامه. 13جدول 
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 .پردازد می فصل معرفی به تنها :مقدمه

 و ها فراوانی جداول مرل توصیفی های داده بخش دراین  :ها داده توصیف

 آن باالی در جدول شماره و شرحتوجه شود که  .شود می ارایه توصیفی نمودارهای

  . شود ارایه سطر یک در دارد، امکان که جایی تا پایین، در شکل شماره و شرح و
و  مهم ارقام از کوتاهی توضیح باید جدول زیر در .باشد مختصر و ساده باید جدول
 به را آماری اطالعات نمودار، .شود ارایه مخاطب برای جدول توجه قابل نتایج

 شوند درک توضیحات با جداول مانند نباید نمودارها . کند می بیان تجسمی صورت

 بنابراین . کند فراهم بیننده برای فهمی قابل و ساده درک خود تصویر با باید بلکه ؛

 .نیست نیاز آن زیر شرح و شماره جز توضیحی هیچ به ،

 صورت به فرضیه خود ابتدا فرضیه، هر مورد در: تحقیق سؤاالت یا ها فرضیه

 و شوند می ارایه استنباطی جدول قالب در ها یافته سپس شود؛ می مطرح تیتر یک
 که صورتی در .شود می پرداخته جدول به اشاره ها با یافته توضیح به ، آنها پایان در

 اطالعات عنوان با بخش همین ادامه در باشد، آمده دست به اضافی های یافته

 .شود می ارایه جانبی

 پایان نامه پنجم فصل نگارش

 دانشجو فصل، این در. گیری شناخته می شود نتیجه و فصل پنج با عنوان بحث

 و ها نظریه با است آورده دست به چهارم در فصلکه  را آنچه یعنی خود کار حاصل
  .دهد می قرار بحث مورد و کرده پیشیندر فصل دوم، ترکیب مطالعات های یافته

 .درج شده است 54محتوای قصل پنجم در جدول 

 .پردازد می فصل معرفی به مقدمه نیز فصل این در :مقدمه

 ونیم یک حداکرر تا صفحه نصف حد در فصل سه خالصه :تحقیق خالصه

 .صفحه

 نیم و یک حداکرر تا صفحه نصف در چهارم فصل ی خالصه :ها یافته خالصه

 .صفحه

 مطالب بهتر است . بپردازد تفسیرمطالب به تواند می دانشجو بخش این در :بحث

 با هر رابطه در و گیرد قرار بحث مورد متغیرها براساس و موضوعی صورت به



37 
 

 نتایج با را آنها و کرده اشاره مخالف و موافق تحقیقات به متغیر، به وابسته موضوع

 ساز یا مکانیسم پایان در و گیری نتیجه ، سپس . کند می مقایسه خود های یافته

  . دهد ارایه احتمالی وکاری

 به بخش این حجم . دهد می ارایه را تحقیق پیام دانشجو، اینجا در :گیری نتیجه

 یک حداکرر و پاراگراف یک در حداقل آن ارایه ولی دارد؛ بستگی متغیرها تعداد

 .است مناسب صفحه

 نجم پایان نامهمحتوای فصل پ. 11جدول 

 
 

 های محدودیت از دسته دو به دانشجو اینجا در :تحقیق های محدودیت

 و محقق کنترل از خارج های محدودیت یکی که کند می اشاره خود تحقیق

 .کند می اعمال خود، تحقیق کنترل برای محقق که است هایی محدودیت دیگری،
 

 ها، محدودیت نوع این : محقق کنترل از خارج های محدودیت  الف

 نمونه مرالً، . گریزناپذیرند و کند می اعمال محقق به شرایط که هستند مواردی

 قوانینی به اشاره یا کرد بررسی توان نمی آن از بیشتر که دسترس در بررسی قابل

 محدودیت نوع هر مجموع در .کند می محدود اقدامات برخی انجام در را محقق که

 .گیرد می جای دسته این در محقق، اختیار از خارج
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 مواردی ها، محدودیت نوع این : محقق کنترل در های محدودیت - ب

 .نماید می اعمال خود تحقیق کنترل و محدودیت ایجاد برای محقق خود که هستند

 دامنه یا کند؛ می محدود مشخصی زمانی دوره به را بررسی محقق، نمونه برای

 .کند می محدود خاصی سنی رده یا جنسیت ، منطقه شهر، به را خود تحقیق

 نوع این ء جز کند، ایجاد خود تحقیق در اختیار با محقق که محدودیتی هرگونه
 .شود می تلقی ها محدودیت

 تحقیق نتایج بر مبتنی باید پیشنهادها این : تحقیق از برخاسته های پیشنهاد

  . باشد

 که است تحقیقی عناوین واقع، در ها پیشنهاد این :محققان سایر به پیشنهاد

 خود کار پیشرفت با دانشجو یعنی .رسد می آن به خود کار طول در پژوهشگر

 قابل عناوین قالب در را آنها و شود می ای مطالعه قابل یا پنهان زوایای متوجه

  .کند می پیشنهاد مطالعاتی، حوزه آن به مند عالقه پژوهشگران دیگر به تحقیق

 

 بندی صفحه و نگارش راهنمای

 صفحات آرایش

 سرصفحه، و کادر از استفاده بدون و ساده باید معموال اصلی صفحات 

 .باشد

  1/2و سمت چپ و پایین  9ابعاد صفحه بندی سمت راست و باال. 

 ولی   متر سانتی 51/5 آنها فاصله و متر سانتی 56 خط یا سطر هر طول
 .سانتی متر 5در چکید 

  چینش متن به صورتjustify باشد. 

 باشد داشته فاصله سانت 9 صفحه، باالی تا نخست خط یا سطر. 

 شود شروع صفحه پنجم سطر یا خط از هرفصل اول صفحه. 

 سیاه ضخیم  نازنین متن قلم(B Nazanin )باشد 54 سایز. 



39 
 

 قلم تیترها، برای و باشد متن جنس از باید نیز ها پاورقی و تیترها قلم 

می  51اندازه فونت پاورقی  .باشد نازک باید پاورقی برای ضخیم و باید
 .باشد

 قلم  با انگلیسی متونTimes New Roman نوشته شود . 

  بولد می باشد 51زیرنویس نمودار و یا جداول با فونت. 

 

 

 موضوعات گذاری شماره
 خود که است فصل هر در موجود عناوین شامل معموال نامه پایان اصلی موضوعات

 دو با فصل هر های بخش از هریک .گردد می تقسیم بخش چندین به نیز آنها

 راست سمت عدد .شود می مشخص ، اند شده جدا یکدیگر از تیره خط با که شماره

 در .است موردنظر بخش ترتیب شماره چپ سمت عدد و فصل شماره دهنده نشان

 راست سمت در زیربخش هر شماره باشد، داشته زیربخش ، بخش هر که صورتی

 بخش عنوان از چهارم زیربخش یعنی 4 -9 -2 مرال .گیرد می قرار مذکور شماره

 .دوم فصل به مربوط سوم
 

 نگارشی های نشانه و گذاری نقطه قواعد

 که هایی نشانه و ها عالمت بردن کار به از است عبارت سجاوندی یا گذاری نقطه

 از ها، ابهام از ای ه پار رفع به و آسان را مطالب درست فهم نتیجه در و خواندن

 می کمک است، نوشته در عناصرگفتاری انعکاس عدم از ناشی که هایی ابهام جمله

 .کند

 دارند، فراوانی کاربرد نیز ها نامه پایان در که فارسی زبان در معمول های نشانه

 :از عبارتند

 ه مرل ها سال نوع بین کامل؛ جمله یک گرفتن پایان عالمت).(: نقطه . 

 .P.T.Tمرل  اختصار حروف ، بین(هجری شمسی)ش
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 نقل از پیش بنابراین، .است مطلب یک تفصیل و شرح عالمت):(نقطه دو 

 معنی هنگام و کلی امر یک اجزای بیان یا برشمردن هنگام ها، قول

 .دارد کاربرد عملیاتی تعریف مرل ها کلمه کردن

 است زاید مطالب برخی حذف عالمت)...(تعلیق  نقطه. 

 فرعی جمالت در که است کوتاه درنگی نشانه(،)ویرگول یا مکث عالمت 

 و شوند جدا هم از باید که شده فهرست های کامل؛کلمه جمله یک از
  .دارد کاربرد( آدرس منابع)آدرس  یک مختلف اجزای

 گرفته، پایان جمله که است آن نشانه( ؛)ویرگول  -نقطه یا وقفه نشانه 

 ویرگول از بیشتر که است درنگی یا وقفه ؛عالمت است نشده کامل ولی

 .است نقطه از کمتر و

 دارد داللت پرسش و سؤال بر(؟)پرسش  عالمت. 

 یا امر تحسین، تعجب، ندهنده نشا که ای جمله پایان در)!(تعجب عالمت 

 .گیرد می قرار است، تهدید

 است نوشته اهمیت و دیگران از قول نقل نشانه( » «)قول  نقل عالمت . 

 .دهیم می قرار آن درون را عناوین مهم یا مطالب گاهی

 با است آن داخل مضمون بودن معادل عالمت) ( پرانتز یا هالل دو نشانه 

 و نویسنده خانوادگی نام روش یک در نویسی درمنبع یا قبلی؛ عبارت
 .نویسیم می آن دردرون را منبع شماره دیگر روش در و چاپ سال

 است، نوشته متن بر کلمه هایی یا کلمه افزودن نشانه] [ الحاق   عالمت 

 است آن از جدای و مستقل اما شود می متن مربوط به که مطالبی یعنی

 .کند می کامل خاص، ای زاویه از خواننده برای را متن و

 فرعی جمله صورت به است، مطلب قطع و تفکیک نشانه(-)فاصله  خط 

 .معترضه و

 بیشتر توجه جلب و مطالب اهمیت نشانه(  ___) متن  زیر در ممتد خط 

 .است
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 ها ش نگار در الزم نکات

 اساتید برای جلد روی بر ... و خانم سرکار آقای، جناب چون عناوینی از 

 .کنید پرهیز نگارنده و مشاور راهنما،

 در« دکتر»عنوان  با فارسی قسمت دارند، در دکترا مرتبه که ا ر اساتیدی 

 PhD عنوان با قسمت انگلیسی در و نام ابتدای

 کنید معرفی نام انتهای در. 

 یکسان و یکنواخت هماهنگ، ...و زیرنویس عناوین، فواصل، مشخصات 

 .باشد

 آن از پس و باشد کلمه از پس بالفاصله باید نقطه، یا ویرگول از استفاده 

 .باشد داشته وجود خالی یافضای اسپیس یک

 شود آورده زیر شکل به و آن باالی در جدول هر عنوان و شماره: 

 مربیان درصد و فراوانی مقایسه .4-9 جدول

 آورده زیر شکل به و آن زیر در نقشه و شکل نمودار، هر عنوان و شماره 

 :شود

 کشور دو 9 درجه مربیان درصد مقایسه .4-9 نمودار
 

 ارقام و اعداد از استفاده موارد

 اعداد بقیه و حروف با باشد، شده واقع جمله پایان یا آغاز در که عددی 

 11 همراه به پرسشنامه هفتاد :مانند شوند؛ نوشته می رقم با جمله

 .شد داده تحویل کنندگان شرکت به خودکار

 شوند می نوشته حروف با ... و پانزدهمین یازدهمین، مرل ترتیبی اعداد. 

 آزمودنی :مانند شوند؛ می نوشته ای فاصله هیچ بدون تابع های شماره 

 591 نمره ، 18 شماره

 به چپ سمت از آنها اسم مقابل و پرانتز در اشخاص مرگ و تولد تاریخ 

 .(.ق.ه 923-455)فردوسی  :؛ مانند شود می نوشته راست
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 و راست سمت در آغاز شماره متوالی، های شماره دادن نشان برای 
 شود؛ می نوشته چپ سمت در و خط فاصله از پس پایانی یا آخر شماره

 .41-12ص ورزشی، مدیریت و سازمان اصول کتاب :مانند

 جای به بپرهیزید؛ هم کنار در عددی و حرفی صورت به اعداد نوشتن از 

 .آب لیتر 1111 یا آب هزارلیتر پنج بنویسید؛ ، آب هزارلیتر 1

 خط وسط در جا همه باشد، نداشته دیگری معرف یا شماره فرمول هرگاه 

 :مانند .گیرد می قرار سطر یا
a+b=c 

 فرآیند شده، منتقل صفحه چپ الیه منتها به باشد، مشخص آن محاسبه مراحل اگر

 :مانند شود؛ می دنبال آن
a+5=7 
a=7-5 
a=2 

 در توان را می خاص کلمات و اسامی التین و زیرنویس توضیحات انواع:  پاورقی

 .شود محاسبه یک از پاورقی هر شماره صفحه هر در است بهتر .داد جای دسته این

 

 وظایف اساتید راهنما، مشاور و دانشجو
 وظایف اساتید راهنما و مشاور

 و تحقیق روش بیان جزییات تحقیق، عنوان و مطالعاتی حوزه تعیین 
  نیست راهنما استاد عهده بر تحقیق نتایج تفسیر

 ،استاد وظیفه ، دانشجو در و انگیزش رغبت ایجاد و دادن جهت هدایت 

 راهنماست

 چنین مواقعی، در . است ناپذیر اجتناب مشکالت بروز ،تحقیقات انجام در 

 افرادی به دانشجو ارجاع مطالعه، برای جدید منابع پیشنهاد با راهنما استاد

 رفع به نسبت جدید های ایده دادن با یا کمک کنند او به توانند می که

 .کند می اقدام دانشجو مشکالت
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  پشتیبانی می تواند . وظیفه استاد راهنما پشتیبانی از دانشجوستدر کل
 :شامل موارد زیر باشد

  وظیفه استاد راهنماست که اطمینان حاصل کند که دانشجو در مسیر
درستی حرکت می کند و پژوهشی که در دست انجام دارد با کیفیت 

 . مطلوب پیش رفته و به سر انجام می رسد

  دادن به دانشجو و دلگرم کردن وی وظیفه استاد تحریک و انگیزه
 .راهنماست

  استاد راهنما عالوه بر این که باید در زمینه موضوع پایان نامه تخصص
نسبی داشته باشد تا بتواند دانشجو را هدایت کند، باید به موضوع عالقمند 

 . نیز باشد تا با انگیزه و عالقه، پیگیر پژوهش دانشجو باشد

 استاد راهنماست که فضایی ایجاد کند که دانشجو در آن  همچنین وظیفه
فضا احساس کند می تواند به راحتی پرسشگری کرده و مسائل و دغدغه 

 .های پژوهشی خود را مطرح کند

  گاه دانشجو برای انجام پژوهش نیازمند ابزار و منابعی است که تهیه و
است که اطمینان تدارک آنها به عهده دانشگاه است و استاد راهنما موظف 

حاصل کند تا آنجا که در توان دانشگاه است این امکانات در اختیار 
حتی در مقررات آموزش عالی برای این مورد، . دانشجو قرار می گیرد

 . تدابیری اندیشیده شده است

  استاد مشاور به دلیل تخصص ویژه اش که متفاوت از استاد راهنماست
 انتخاب می شود

  در فرایند پژوهش به پیشنهاد و نظر استاد مشاور  دیقرار است موراگر
 .تغییر کند باید با موافقت و آگاهی استاد راهنما باشد

 باشد دوستانه و باز حمایتی، دانشجو، و راهنما استاد رابطه رود می انتظار 

 خاطر به باید ولی است، طرفه دو و دانشجو راهنما استاد رابطه اگرچه .

 .دانشجواست عهده بر تحقیق پروژه تکمیل کلی مسؤلیت که داشت
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 :وظایف دانشجو

  اودانشجو باید آگاه باشد که پایان نامه، پروژه ایست که مدیرش خود 
 . است

 و عالیق حوزه در که کند انتخاب موضوعی تا شود می توصیه دانشجو به 
 .باشد گروه اساتید از یکی تخصص

  نیست که با هر  ایندانشجو همچنین باید بداند که نقش استاد راهنما
 . مشکلی به وی مراجعه کند و وی راه حلی آماده در اختیارش قرار دهد

  راهنما بیشتر سعی می کند سرنخ در اختیار دانشجو قرار دهد نه استاد
رفاً لذا بهتر است دانشجو از اینکه با دست خالی و ص. پاسخ و راه حل آماده

 .با یک مشکل نزد استاد برود پرهیز کند

  اگر در فرایند پژوهش مشکلی نیز پیش آمد، دانشجو باید در مورد آن
بیاندیشد، راه حل های احتمالی را در حد توانش شناسایی کند و با دست 

منظور از این گفته این . پر، با آگاهی از مسئله و ابعاد آن نزد استاد برود
. و انتظار می رود خود راه حل مورد نیازش را بیابدنیست که از دانشج

منظور این است که استاد راهنما باید احساس کند که خود دانشجو 
پیشگام حل مسئله است و پیش از آن که به وی مراجعه کند در خصوص 

 .مسئله به حد کافی اندیشیده و تالش کرده است

 
 

 زمان بندی تعامل بین استاد راهنما و دانشجو

 را راهنما استاد منظم، طور به و بار یک دوهفته هر حداقل دانشجو شود می پیشنهاد

 الزم موارد از ای خالصه و باشد هدف با باید دانشجو این مالقات در . کند مالقات

 .باشد داشته خود همراه و تهیه را بررسی برای
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 مراجعه به استادان راهنما و مشاور. 15جدول 

 

 از پایان نامه یا رسالهفرآیند دریافت مجوز دفاع 
 

برای دریافت مجوز دفاع از پایان نامه بایاد باه    یا دکتریدانشجویان کارشناسی ارشد 

 :نمایندموارد زیر توجه 

و در تارم  ( دیمااه  91حاداکرر تاا   )هر دانشجو در ترم پاییز  به .1

مجاوز دفااع داده مای    ( شاهریورماه  51حداکرر تا )بهمن ماه 

تکمیال شاده و    ناماه  شود، منوط به اینکه تا این تاریخ پایان

 تخصصای گاروه  مادیر  نهایی خود را با تأیید استاد راهنما باه  

 .ارائه نمایند

مااه از   4مجوز دفاع داده می شود که حاداقل  به دانشجویانی  .2

 .زالشان گذشته باشدوزمان تصویب پروپ

به دانشجویانی مجوز دفاع داده می شود که قبل از دفاع خاود   .3

ساایر دانشاجویان   حداقل در دو جلساه دفااع از پایاان ناماه     

شرکت نموده باشد، با توجه به اینکاه یکای از آنهاا حتمااً در     

دانشجو موظف به ارائاه  . ط خود باشددانشکده و گرایش مرتب

تاریخ  رد
 مراجعه

امضاء 
 راهنما

تاریخ  رد امضاء مشاور
 مراجعه

امضاء 
 راهنما

امضاء 
 مشاور

5    1    

2    6    

9    1    

4    8    
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برگه حضور در جلسه دفاع با امضای اساتید راهنماا، مشااور و   

 .داور حاضر در جلسات مربوطه می باشد

ارائه فرم گزارش مراحل انجام کار پایان نامه به تأییاد اساتاد    .4

 راهنما

تأیید نمارات و   برایمراجعه به آموزش و تحصیالت تکمیلی  .5

نسابت باه   شده، و در صورت عدم مشاکل  واحدهای گذرانده 

 .اقدام نماید دریافت فرم تعیین داور از آموزش

تکمیل فرم تعیین داور به امضای دانشجو، استاد راهنما، استاد  .6

 مشاور

سایمی از پرینات   با شایرازه  دانشجو موظف است یک نسخه  .7

همراه با چکیده فارسی و انگلیسی، فهرست )نهایی پایان نامه 

خاود را پاس از تأییاد    ...( ول، مناابع، پیوسات،  عناوین و جادا 

آماوزش  کارشناس پژوهشی به انضامام فارم تعیاین داور باه     

تحصایالت تکمیلای    شاورای  دانشکده جهت طرح در جلساه 

 .ارائه نماید دانشکده

تحصیالت تکمیلی باه   شورای تعیین داور پایان نامه در جلسه .8

موضاوع  پیشنهاد نماینده گروه و با توجه به تخصص اعضاا و  

تخاب از طارف معااون    پایان نامه و صدور ابالغ برای داور من

بدیهی است امکاان انتخااب داور    .آموزشی دانشکده می باشد

شاورای تحصایالت    با صالحدیددانشگاه  یاخارج از دانشکده 

 . وجود دارد دانشکده تکمیلی

ارائه پایان نامه،فرم داوری و ابالغ باه داور منتخاب از طارف     .9

 .کدهآموزش دانش

. ارائه فرم مکتوب داوری و مجوز دفاع به تحصیالت تکمیلای  .11

بدیهی است در صورتیکه داور اجازه دفاع از پایان ناماه را باه   
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هر دلیلی صادر ننمایند یا پایان نامه را واجد اشکاالت اساسای  

بدانند، دانشجو موظف است که نظرات داور را به استاد راهنما 

تأیید ایشاان، اشاکاالت را برطارف    انعکاس داده و در صورت 

در صورت برطرف نمودن اشکاالت، مجادداً بایاد فارم    . نماید

 .داوری و تأیید استاد داور اخذ گردد

. دریافت فرم تعیین روز دفاع از آموزش و تحصیالت تکمیلای  .11

بدیهی است که دانشجو بایاد باا همااهنگی اسااتید راهنماا،      

الزم به ذکر اسات کاه   . دمشاور و داور روز دفاع را تعیین نمای

در جلساه  ( راهنماا، مشااور و داور  )حضور هر یک از این افراد 

 . دفاع الزامی است

باه آماوزش   دانشجو باید حداقل یک هفته قبل از روز دفااع،   .12

دانشکده مراجعه و تأیید اسااتید راهنماا، مشااور و داور را باه     

برگازاری  ... منظور اطالع رساانی در خصاوص روز، سااعت،    

 .ه دفاع را به آموزش برای نصب رد بورد ارائه نمایدجلس

دانشجو باید حتماً یک نسخه از فرم تعیین روز دفاع را به امور  .13

عمومی دانشکده جهت همااهنگی و آماادگی فیزیکای اتااق     

دفاع ارائه نموده و تأیید مسائول مربوطاه را مبنای بار عادم      

نساخه از  همچناین یاک   . اشغال اتاق و سایر موارد اخذ نماید

جهت انعکاس  فرم باید در اختیار مسئول انفورماتیک دانشکده

 .  قرار گیردتاریخ دفاع در سایت 

حضااور دانشااجو حااداقل دو ساااعت قباال از جلسااه دفاااع در  .14

 .برای هماهنگی و آمادگی اتاق دفاع الزامی استدانشکده 

حاضر در  اساتید و دانشجویان ازپذیرایی به  تمایلدر صورت   .15

الزم به ذکر اسات کاه   . برعهده دانشجو می باشد اعجلسه دف

 . پذیرایی در ماه مبارک رمضان ممنوع می باشد
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اساتید و دانشجویان موظفند چکیده پایان نامه خود را به تعداد  .16

 .داوران حاضر در جلسه تکریر و در اختیار آنها قرار دهد

. محاسبه می گردد 53نمره پایان نامه بدون احتساب مقاله از  .17

در صورتیکه دانشجو بخواهد از یک نمره مقاله استفاده نمایاد  

باید مقاله خود را قبل از برگزاری جلسه دفاع باه تأییاد مادیر    

. گروه آموزشی مربوطه و کارشناس پژوهشی دانشکده برسااند 

 . دفاع می باشدضمناً کسب نمره مقاله حداکرر تا روز 

ارائه شده در هماایش حاداکرر نایم    )شرایط کسب نمره مقاله  .18

... ، علمای پژوهشای و   ISI؛ مقاالت 21/1نمره، هر همایش 

بادین گوناه اسات کاه ایان مقالاه بایاد        ( حداکرر یک نماره 

مستخرج از پایان نامه، مارتبط یاا مکمال آن باشاد، اساامی      

دانشاگاه عالماه   دانشجو، استاد راهنماا، اساتاد مشااور، اسام     

با نگارش صحیح که با ساایت دانشاگاه مطابقات    )طباطبایی 

بدیهی اسات کاه ایان    . نیز در آن قید شده باشد( داشته باشد

نمره می تواند با توجه به سطح مقالاه و هماایش ارائاه شاده     

 .  متغیر باشد

 

 پوینت برای جلسه دفاع پاور تهیه

 تحقیقی کار از دفاع اصطالح به و نامه پایان گزارش ارایه برای ابزاری پاورپوینت،

 که باشد نحوی به آن طراحی قدر هر بنابراین . است سخنرانی قالب در شده انجام

 هرچند . است بهتر نماید، کمک مخاطبان بهتر پذیرش و درک به گزارش ارایه در

 ای سلیقه و هنری کار یک مجموع در نامه پایان از دفاع برای پاورپوینت تهیه که

 .دارد وجود آن برای مشخصی ضوابط و تشریفات اما است؛
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 3 حداکرر تا 9 بین پاورپوینت، هراسالید خطوط تعداد که کنید دقت باید 
  .باشد کلمه 1 تا حداکرر روش، همین به نیز خط هر و باشد خط

 خوب پاورپوینت یک های ویژگی از تر، کوتاه جمالت و کمتر خطوط 

 است

 دقت .باشد مبهم و گنگ مخاطبان برای نباید آن محتوای و اسالیدها 

 .نشود آنها نبودن گویا و ناقص به منجر جمالت، کردن کوتاه که کنید

 کنید پرهیز حدامکان تا کامل جمالت نوشتن از کنید سعی طرفی از ولی

 صورت این غیر در .کنید ارایه عناوین شکل به را خود مطالب فقط و

 به را خود تمرکز و شد خواهد جلب جمالت اندن خو به مخاطب توجه

 .داد خواهد دست از شما های صحبت

 بسیار کند، کمک متن پیام تقویت به که صورتی در عکس از استفاده 

 بیان در ها عکس و نمودارها ها، ها، نقشه ف گرا گاهی . است مفید

 در رایج اشتباهات از یکی .کنند می عمل متن از رساتر بسیار مفاهیم،
 عکس یک .است ربط بی های عکس از استفاده هایی، پاورپوینت چنین

 .باشد داشته جایگاهی پاورپوینت اسالیدهای در تواند نمی ربط، بی

 راحتی به ها نوشته که باشد ای گونه به باید ها نوشته رنگ و متن زمینه 

 طرح . و به همبن دلیل باید رنگ زمینه و متن متضاد باشندشوند خوانده

 . باشد تصاویر بدون و ساده است بهتر زمینه پس

 نامه پایان از دفاع زمان در رنگ زرد متن با مشکی زمینه از استفاده 

 .شود نمی توصیه

  عدد کافی است 51تعداد اسالیدها. 

 برای ؤالی س اگر تا باشد داشته شماره اسالیدها تمامی که است الزم 

  .دهند ارجاع اسالید شماره به شما را بتوانند ، آمد پیش ان حاضر

 تا شود ارایه انیمیشن استفاده از بدون و ساده ها پاورپوینت است الزم 

 .نشود مختل مخاطب تمرکز



50 
 

 مطمئن خود اسالید تصاویر پخش امکان از دفاع جلسه شروع از پیش 

 .شوید

 
 خالصه ای از نحوه ارائه اسالیدهای پاورپوینت جلسه دفاع. 16جدول 
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 دفاعی موفقنکاتی برای ارائه 
 صحبت ان،رحاض ازسوی سؤالی گونه هیچ بدون سخنرانی، فرصت در 

  .دهید ارایه را خود های

 آنها به ترتیب وبه بنویسید را سؤاالت کنید سعی پاسخ، و پرسش زمان در 

  . گویید پاسخ

 سپس ؛ شود تمام دهنده پیشنهاد یا کننده سؤال های صحبت دهید اجازه 

  .گویید پاسخ ،

 باعث دهنده، پیشنهاد از تشکر و سازنده پیشنهادهای پذیرش در شهامت 

 . شد خواهد حضار شما نزد شخصیت و جایگاه بهبود

 

 اقداماتی برای ارائه سخنرانی موفق در جلسه دفاع. 17جدول 
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 نحوه امتیاز دادن و داوری در جلسه دفاع
موضوع اهمیت داده می معموال برای تعیین نمره پایان نامه و دفاع دانشجو بر چند  

 :شود که این موارد عبارتنداز
 ارزشمندی عنوان و صحت کمی و کیفی محتوای پایان نامه. 5
 نحوه ارائه مطالب و پاسخ به سواالت در روز دفاع. 2
 کیفیت پاورپوینت و رعایت وظابف دانشجو در روز دفاع. 9
 مقاله پژوهشی مستخرج از پایان نامه. 4

ایی برای هر یک از اساتید راهنما، مشاور و داور تهیه شده است به همین دلیل فرمه
 . که در آن عوامل مختلفی مورد توجه است

 
 

 خروجی های علمی از پایان نامه و رساله کاربرد
  از هر پایان نامه امکان استخراج مقاله هایی برای همایش ها و مجالت

محتوای مقاالت اقدام به وجود دارد که باید با اجازه استاد راهنما و تأیید 
 .ارائه در همایش یا چاپ آن کرد

 اساتید راهنما و مشاور در مقاالت  دانشجو و درج نام افراد دیگری به جز
  .ممنوع است

  ترتیب قرارگیری نام افراد در مقاالت یا کتب مستخرج از پایان نامه به
  .استاد مشاور می باشد استاد راهنما و نام دانشجو، صورت

 
 

  فرآیند تحویل نسخه های پایان نامه و رساله
رساله و رفع اشکاالت مربوط به صحافی آن، /دانشجویان پس از دفاع از پایان نامه 

را برای جلد از پایان نامه  6می بایست بر اساس دستورالعمل آموزشی و پژوهشی 
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 ارائهانجام امور مربوط به فارغ التحصیلی خود به اداره آموزش تحصیالت تکمیلی 
 .نمایند

باید نسخ پایان نامه به مراکز مختلف که در زیر مورد  فرم تسویه حساب ای دریافتبر
 : اشاره قرار گرفته اند، تحویل و برگه تسویه حساب مهر و امضاء شود

توجه )به کتابخانه مرکزی  CDیک نسخه از پایان نامه یا رساله به همراه  .5

 (.باشد Pdfباید با فرمت  CDشود که فایل داخل 

یک نسخه از پایان نامه یا رساله به کتابخانه دانشکده تربیت بدنی تحویل  .2
 .و برگه تسویه تأیید شود

ک که تکمیل و فرم ایراندا CDایرانداک به همراه  رای ارائهیک نسخه ب .9
 . شده و به امضای استاد راهنما رسیده تحویل اداره آموزش دانشکده شود

تحویل استاد راهنما شده و  CDیک نسخه از پایان نامه یا رساله به همراه  .4
 . رسید دریافت شود

یک نسخه از پایان نامه یا رساله تحویل استاد مشاور شده و رسید دریافت  .1
 .شود

 .انشجوستنسخه نهایی متعلق به د .6
 

 

 


