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عنوان پایاننامه

استاد راهنما:
دکتر نام استاد راهنما

دانشجو:
نام دانشجو
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تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش

متعهد

می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه و بروندادهای منتشره در این رابطه حاصل کار
پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها
استفاده شده است ،مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است.
این پایان نامه قبالً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا باالتر ارائه نشده است .لذا در صورت
اثبات تخلف (در هر زمان) مؤسسه حق دارد مدرک تحصیلی صادر شده برای اینجانب را از
اعتبار ساقط و ضمن درج عام موضوع در جراید کثیر االنتشار ،کلیه امتیازات و حقوقی که
به موجب آن در طی دوره تحصیل و مدت زمان بعد از فراغت از تحصیل تا اثبات تخلف به
ذینفعان تعلق گرفته را مسترد گرداند.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه آموزش عالی صبح صادق می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو

امضاء

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

امضاء

به نام خدا

مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
گروه حسابداری (یا مدیریت)

پایاننامه آقاي /خانم
نام و نام خانوادگی دانشجو
دانشجوي رشته

گرایش (در صورت وجود)

تحت عنوان

عنوان پایان نامه
به عنوان بخشي از ملزومات درجه کارشناسي ارشد
در تاریخ  ...........توسط هيات داوران زیر بررسي و با نمره  ........به تصویب نهایي رسيد.

نام و نام خانودگی
.1

استاد راهنما

دکتر ......

.2

داور داخل گروه

دکتر ......

مرتبه دانشگاهی

دانشگاه یا موسسه

امضا

مؤسسه آموزش عالي
صبح صادق
مؤسسه آموزش عالي
صبح صادق

 .3داور خارج گروه

امضاء مدیر گروه

متن سپاسگزاری
ی
(رد صورت تما ل)

متن تقدیم انمه.

ی
(رد صورت تما ل)

چکیده
متن چکيده فارسي (شامل اهميت ،روش ،جامعه ،نمونه ،خالصه نتایج و پيشنهادات .حداکثر  1صفحه )

کلیدواژهها :کليدواژههاي فارسي.

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
فصل اول  :عنوان فصل

 -1-1بخش اول ..................................................................................................................................................ب
-1-1-1زیر بخش اول ...........................................................................................................................................ب
فصل دوم  :عنوان فصل
 -1-2بخش اولError! Bookmark not defined. ................................................................................
 -1-1-2زیر بخش اول Error! Bookmark not defined. ...................................................................
فصل سوم  :عنوان فصل
 -1-3بخش اولError! Bookmark not defined. ................................................................................
 -1-1-3زیر بخش اول

5.....................................................................................................................................

فصل چهارم  :عنوان فصل
 -1-4بخش اولError! Bookmark not defined. ................................................................................
 1-1-4زیر بخش اول Error! Bookmark not defined. ......................................................................
فصل پنجم  :عنوان فصل
 -1-5بخش اولError! Bookmark not defined. ................................................................................
 -1-1-5زیر بخش اولError! Bookmark not defined. ....................................................................

منابع و مآخذ8..........................................................................................................................................................
پیوست ها 8..............................................................................................................................................................

أ

فهرست شکلها
صفحه

عنوان

شکل  -1-1عنوان شکل Error! Bookmark not defined. ............................ ................................

ب

فهرست جدولها
صفحه

عنوان

جدول  -2-1عنوان جدول  ....................................... ................................ ................................ب

ت

فصل اول
عنوان فصل اول
فصل اول پایاننامه دربارۀ مطالب زیر نوشته میشود:
 1-1مقدمه
 2-1بیان مسئله
 3-1اهمیت موضوع
 4-1هدفهای پژوهش
 5-1تدوین فرضیهها
 1-5-1تبیین و اندازهگیری متغیرها
 -1-1-5-1تبیین و اندازه گیری متغیر(های) وابسته
 -2-1-5-1تبیین و اندازه گیری متغیر(های) مستقل
 -3-1-5-1تبیین و اندازهگیری دیگر متغیرها
 -2-5-1بیان فرضیه ها
 -3-5-1طرح آزمون فرضیهها
 -1-6روششناسی پژوهش
 1-6-1نوع پژوهش
 -2-6-1جامعه و نمونۀ آماری
 -3-6-1روش و ابزار گردآوری ،آمادهسازی ،و تحلیل دادهها

1

 -7-1تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان
 -1-8خالصۀ فصل

 -1-1بخش اول

 -1-1-1زیربخش اول

جدول  1-1مثال

ب

فصل دوم
عنوان فصل دوم

ً
معموال در فصل دوم پایاننامه رئوس مطالب به شرح زیر است:
 -1-2مقدمه
 -2-2مبانی نظری (در واقع در فصل دوم چنین عنوانی وجود ندارد بلکه دانشجو باید بر حسب موضوع
پایاننامۀ مطالب مناسب را جایگزین کند).
 -3-2بررسی پژوهشهای پیشین (خارجی و داخلی)؛ پژوهشها را برحسب تاریخ از جدید به قدیم
ساماندهی کنید.
 -4-2جمعبندی و نتیجهگیری
 -5-2خالصه فصل

1

4

فصل سوم
عنوان فصل سوم

ً
معموال در فصل سوم پایاننامه مطالب به صورت زیر است:
 -1-3مقدمه
 -2-3روششناسی پژوهش
 -1-2-3نوع پژوهش
 -2-2-3جامعه و نمونۀ آماری
 -3-2-3روش و ابزار گردآوری ،آمادهسازی ،و تحلیل دادهها
 -3-3تدوین فرضیهها
 -1-3-3تبیین و اندازهگیری متغیرها
 -1-1-3-3تبیین و اندازهگیری متغیر(های) وابسته
 -2-1-3-3تبیین و اندازهگیری متغیر(های) مستقل
 -3-1-3-3تبیین و اندازهگیری دیگر متغیرها
 -2-3-3بیان فرضیهها
 -3-3-3طرح آزمون فرضیهها
 3-4خالصۀ فصل

1

فصل چهارم
عنوان فصل چهارم

ً
معموال در فصل چهارم پایاننامه مطالب زیر عنوان میشود:
 -1-4مقدمه
 -2-4تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها
 -3-4تجزیهوتحلیل استنباطی دادهها
 -1-3-4آزمون فرضیهها
 -4-4خالصه فصل

فصل پنجم
عنوان فصل پنجم

ً
معموال در فصل پنجم پایاننامه مطالب زیر عنوان میشود:
 -1-5مقدمه
 -2-5بحث و نتیجهگیری دربارۀ یافتههای پژوهش
 -1-2-5بحث و نتیجهگیری دربارۀ یافتههای آزمون فرضیه اول
 -2-2-5بحث و نتیجهگیری دربارۀ یافتههای آزمون فرضیه دوم
 -3-5تنگناها و دشواریهای پژوهش
 -4-5پیشنهادهایی برپایۀ یافتههای پژوهش
 5-5پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

منابع و مآخذ
به طور کلی ،ساختار استناددهی به روش  APAاز روش زیر تبعیت میکند.

توضيح:
براي سال انتشار کتابها آخرین سال انتشار نوشته شود.

مثال انگلیسی:
Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical
decision task. Brain and Cognition, 60(23), 55-63

مثال فارسی:
سامانیان ،مصیب ( .)1378تحلیل رفتار اطالع یابی پزشکان مسجد سلیمان .فصلنامه کتاب.126-100 ،)38(2 ،

حری ،عباس ،و شاهبداغی ،اعظم( .)1383استناد در آثار علمی :چالهها و چالشها .مجله روان شناسی و علوم تربیتی،)2(34 ،
.65-96

ارجاعات درون متن و انتهای متن ،جزئیاتی را در بر میگیرد که به شرح زیر است.
 )1قواعد استناد درون متن
•

برای استناد دهی درون متنی برای نقل قول مستقیم به یک مقاله مجله به ترتیب ،نام خانوادگی نویسنده ،ویرگول،
سال انتشار ،ویرگول ،حرف ص ،نقطه و شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر میشود.

مانند( :مرادی ،1389 ،ص.)78 .
•

اگر تعداد نویسندگان منبع ،یک یا دو نفر بود ،همواره در ارجاعت نام خانوادگی کامل به همراه سال تا انتهای
نوشته آورده میشود.
مانند (سعیدی و جانبازلو)1397 ،

•

اگر تعداد نویسندگان منبع سه ،چهار و پنج تا بود در مرتبه اول ارجاع نام های خانوادگی همه نویسندگان آورده
میشود و در ارجاعات بعدی تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و همکاران" استفاده میشود.
مانند (صنایعی و همکاران)1390 ،

•

اگر تعداد مؤلفان بیش از پنج نفر باشند از همان ارجاع اول تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت "و
همکاران" استفاده میشود.

مانند( :مرادی و همکاران( .)1389 ،فرشادی و همکاران.)1364،

•

در مورد منابعی که نقل قول مستقیم نیستند نیازی به ذکر شماره صفحه نیست .ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ انتشار
اثر کفایت میکند.

•

مانند( :مرادی.)1391 ،
در مورد منابعی که از اینترنت بازیابی میشوند نیازی به ذکر شماره صفحه نیست .ذکر نام پدیدآورنده و تاریخ
انتشار اثر کفایت میکند.

•

مانند( :وزارت علوم تحقیقات و فناوری.)1391 ،
در صورتیکه تاریخ انتشار اثر در اینترنت وجود نداشت از کلمه بی تا استفاده میشود.

مانند( :وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،بی تا).
•

اگر به بیش از یک منبع در متن ارجاع داده شود اسامی و سال انتشار با نقطه ویرگول از هم جدا میشوند.

مانند( :مرادی1389 ،؛ عابدی و همکاران1365 ،؛ سعیدی ،تیموری و احمدی.)1398 ،

•
•

اگر به چند اثر یک نویسنده ارجاع داده میشود ،بعد از ذکر نویسنده و سال انتشار ،دیگر سالها با نقطه ویرگول از
هم متمایز میشوند ،مانند( :باکلند1967 ،؛ 1978؛ .)1988
برای کتابهایی که به فارسی ترجمه شدهاند ،نام مترجم به عنوان استناد درون متنی ذکر نمیشود و فقط نام خانوادگی
نویسنده اصلی همراه با تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

•

مانند( :ویکری.)1379 ،
اگر به یک منبع چند بار استناد داده میشود ،الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذکر گردد و از عبارت
"همان" استفاده نشود .الزم به ذکر است که حتماً مشخصات کامل هر منبعی که در داخل متن بدان ارجاع داده شد
باید در فهرست منابع ،آورده شود.

 )2استناد به کتاب
برای استناد دهی به کتاب ،در بخش فهرست منابع به صورت زیر عمل شود:

کتاب انگلیسی (یک نویسنده):
Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art
therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.
کتاب فارسی:
کامکاری ،کامبیز ( .)1388توصیف آماری .تهران :انتشارات بال.
کتاب انگلیسی (بیش از دو نویسنده):
Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood
(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society.
کتاب فارسی (بیش از دو نویسنده):
کوکبی ،احمد ،رضایی ،سعید و محمدی ،مهدی ( .)1390درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه .تهران :چاپار.

 )3استناد به پایان نامه و طرح پژوهشی
پایان نامه:
ذوقدار مقدم ،رضا .)1381( .نقش نماهای گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسی معاصر .پایان نامه دکترا .گروه ادبیات
فارسی .دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه اصفهان.
طرح پژوهشی:

 مبانی نظری میان رشتهایها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از دانشگاههای.)1387( . محمد،عموزاده
. دانشگاه اصفهان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. طرح پژوهشی درون دانشگاهی.معتبر جهان

) استناد به منابع اینترنتی5
:گزارشهای آنالین
Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work
and Health of Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for
Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products
/NHSRep06_ENG.pdf

:مدخل ویکی
 صفحات وب مشارکتی هستند که هرکسی می تواند نسبت به ویرایش محتوای آنها در صورت دارا بودن شناسه،ویکیها
) به معنی بدون تاریخ و در موردn.d(  در صورتیکه تاریخ انتشار مطلب مشخص نبود از. اقدام نماید،کاربری و کلمه عبور
.منابع فارسی از (بی تا) استفاده می شود
Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, from
http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation.

:فیلمهای آنالین
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file].
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs

:یادداشت وبالگ
Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from
http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/

 بازیابی شده.] چند و چون تاثیرپذیری حافظ از موالنا [یادداشت وبالگ.)5  آذر،1389(  سیدرضا،شکرالهی
.http://www.khabgard.com/?id=1192234207از

جهت سهولت انجام کار ارجاع دهي و رفع اشتباهات احتمالي ،پيشنهاد ميگردد از منوي
 Referencesنرم افزار ورد و یا نرم افزار  Endnoteاستفاده فرمایيد.

از فونت  Times New Romanبراي نوشته هاي انگليسي استفاده شود.
تذکر :جهت استفاده از فونت انگليسي در متن فارسي از یک شماره کوچکتر فونت فارسي مربوطه استفاده
شود .براي مثال اگر از فونت انگليسي در متن اصلی فارسی (با قلم  )13استفاده شده است؛ از قلم
 Times New Roman12براي نوشتن واژگان انگلیسی استفاده شود.

فاصلهگذاری و حاشیه بندی:

فاصله سطرها در تمامي پایان نامه برابر تک خط ()singleدر  wordميباشد.
حاشيهها از چهار طرف برابر  3/5سانتيمتر ميباشد .این حاشيهها باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود
به جز صفحه اول هر فصل که در شکل شماره  1نشان داده شده است (از فاصله 15سانتيمتري
متن تاانتهاي صفحه مقدمه ،نوشته شود).
توجه :عناوین فصول به صورت چپ چين و سایر نوشتههاي پایان نامه به صورت راست چين ميباشد.
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