
  

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5931زمستان  

 



 1 

 

 

 بسمه تعالی

 

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

 مقدمه -1

دکتری دوره  های رساله های کارشناسی ارشد و نامه نمودن چارچوب تدوین پایان کنواختی، راهنماین اهدف 

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

 

 یارشد و رساله دکتر ینامه کارشناس پایان کلّی ساختار -2

 ها  ها و ترتیب آن بخش-2-1

به ترتيب شامل  دیگردد، با می لیتحو گاهدانشکه به ( دکتری) یهای و رساله( کارشناسی ارشد) ها نامه پایان

 :باشد لیهای ذ خشب

 

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

 کاربردد راهنما و مشاور از تيدر درج نام اسا. تنظيم شود( 2)وستيپباید مطابق عنوان که مطالب آن  صفحه .ب

در . استفاده شوداستاد  ینام و نام خانوادگ پيش از "دکتر"فقط عنوان و زيپره( سرکار خانم ی،جناب آقا)القاب 

 .ها آمده است استفاده شود وستيکه نمونه آن در پ ميهروادانشگاه  ديو سف اهيبهتر است از آرم س صفحه عنوان

 .اگر چاپ صفحه به صورت رنگی صورت گيرد از آرم رنگی استفاده شود

 (.3پيوست )یيد هيات داوران رسيده باشد رساله که به تایا گواهی دفاع از پایان نامهکپی  .ج

 (اختياری)اهدا  صفحه .د

 (اختياری)تقدیر و تشکر  صفحه .ه



                                                                                                                                          

 (:واژه 333حداکثر )چکيده فارسی صفحه .و

 

از ارائه فرمول، . مشخص کننده هدف و خالصه ای از روش اجرا و نتایج تحقيق صورت گرفته می باشد چکيده

 دهيدر چک سیو پانو ، نام افرادعرجذکر م ازهمچنين . ودنماجتناب  باید ناعداد و جمالت التين در چکيده حتی االمکا

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

 .ارائه شود

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

 (در صورت وجود)ول 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 333ی کارشناسی ارشد و ها نامه انیپاصفحه برای  153حداکثر )اصلی  متن .ل

 (در صورت وجود)ها  نویس پی .م

 خذع و مآمناب .ن

 (در صورت وجود)ها  پيوست .س

 (واژه 333حداکثر )چکيده انگليسی  .ع

 صفحه عنوان انگليسی .ف

 فصول پایان نامه یا رساله -2-2

همچنين قواعد و . نامه و یا رساله باید مطابق روش مورد تائيد گروه آموزشی و دانشکده باشد فصول پایان

نامه به صورت  شود که فصول پایان با این وجود پيشنهاد می. شودمشخصات تصریح شده در این دستورالعمل باید رعایت 

 .زیر تنظيم گردد

 پرداخته  و شرایط حاکم قيموضوع تحق تيّاهم ، هدف،اتيّبه ادب اتيّکل فصل در(: کليّات)اول  فصل

 .شود همچنين چگونگی تنظيم فصول در پایان این فصل ذکر می. شود می
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 بيبه ترت) کیکرونولوژ صورتبه که مطالب این بخش شود  می هيتوص(: پيشينه تحقيق)دوّم  فصل 

 قيهای مورد استفاده در تحق وهيو ش قيمحدوده مورد تحق ق،يمرتبط با موضوع تحق کامالً و( خیتار

 ميو تنظ هيته یمقاله مرور کیرا در قالب  قيتحق نهيشيپ که شود می هيتوص انیبه دانشجو. شود ميتنظ

شود که تمام  می یادآوری. و استنتاج قابل استفاده باشد یهای کاربرد سهیمقا یدتا واجد جمع بن ندینما

در فصل الزم است که  رد،يگ رساله مورد استفاده قرار مییا نامه بحث پایان بخش که در یهای پژوهش

 .باشد شده ها اشاره به آن قيتحق نهيشيپ

 ییدانشجو قيتحق کی های بخش نیهمترفصل از م نیا(: یا عناوین مشابه ها مواد و روش)سوّم  فصل 

. شود ميتنظ تهيه و الزم حاتيبخش به طور مشروح و با ذکر توض نیا که شود می شنهاديلذا پ. است

 :است محورهای زیر صرفاً برای راهنمایی کلی ارائه شده

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

به  ازيمشروح محدوده مورد مطالعه در صورت ن یشود که معرف می ادآوری. شود می یاختصار معرف

 .شود مربوط می اتيفصل کل

o اتيّو سوال و فرض انيب قيتحق تيّبر اساس ماه قيبخش نوع روش تحق نیدر ا ق؛يتحق روش 

از انتخاب،  رهايمتغ انيم که ارتباط قيتحق  مدل مفهومی انیدانشجوبهتر است . شود ذکر می قيتحق

و  هيشود، ته داده می شینما اگرامیرا که به صورت د یريگ جهيو نت ليو تحل هیتجز ،یرياندازه گ

 .معلوم خواهد بود قيتحق ندیدر فرا رينقش و عملکرد هر متغ بيترت نیبه ا. بخش درج کنند نیادر 

o و گسسته بودن  وستهيبودن و یا پ یفيو ک  از نظر کمی رهايّمتغ تيّماه ؛یريمورد اندازه گ یرهايّمتغ

 .گردد انيبالزم است  کیهر  یريشود و ضرورت اندازه گ می انيب قيتحق یبرا

o ها اشاره  آن نيو محل تأم ازيهای مورد ن بخش دانشجو به داده نیدر ا های مورد استفاده؛ داده

که به  یهای اطالعات نکبا ،یبخش خصوص ،یهای مورد استفاده از مراکز دولت داده. دینما می

 یم یبخش معرف نیدر ا یاست، به روشن یا ماهواره های صورت متن، جدول، نمودار، نقشه، داده

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

o ن، مکان و ابزار نمونه روش محاسبه اندازه نمونه، زما ،یروش انتخاب جامعه آمار ؛یرينمونه گ روش



                                                                                                                                          

 .شود می انيب یآمار بردار ای یريگ

o برحسب ) یا انهیو را یريتفس ،یليتحل ،یشگاهیهای آزما روش ها؛ نمونه ليو تحل هیتجز روش

 .گردد می یمورد استفاده معرف یشود و ابزارها می انيب( قيتحق تيّموضوع و ماه

o و  یفيتوص یهای آمار روش ،قيه به هدف تحقبا توج ،بخش نیدر ا مورد استفاده؛ یهای آمار روش

 .شود می انيب رهايمربوط به متغ یليتحل

o یو جمع بند قيتلف یمورد استفاده برا یا انهیرا ای یهای آمار وهيبخش ش نیدر ا ق؛يتلف روش 

 .شود می انيهای کشف شده ب اختالف ایهای آزمون شده و ارتباطات  داده

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

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

  (نتایج و بحث )فصل چهارم 

o است  قيتحق های یافتهتمام  رندهيفصل که در برگ نیا. است قيبخش هر تحق نیتر یاصل جینتا

 نیدر ا. شود می قيتحق ندیشده در فرا ديهای تول ها و نقشه ول، نمودارها، شکلاجد ی همهشامل 

فصل  نیدر ا نيهمچن. ستين یهای اقتباس فصل دانشجو مجاز به درج جدول، نمودار، شکل و نقشه

 .ازمندنديو اشاره در متن ن حيها به توض ها و شکل ول، نمودارها، نقشهاجد یتمام

o ریهای خود را با سا افتهی، یمورد بررس یرهاييمتغ رييروند تغ ريضمن تفسدانشجو بخش این  در 

به  های یريگ جهيکه نت می رسد ینيّمع یريگ جهيو در هر مورد به نتنماید  می سهیها مقا پژوهش

 . درج خواهد شد یريگ جهيدست آمده در بخش نت

 (نتيجه گيری و پيشنهادها) پنجم  فصل 

o  یا نتایج تحليلی یا  شودمیپرداخته  قيهای تحق هيفرض ردّ ای رشیبه پذ یريگجهينت بخشدر

های نتایج و روابط ارائه  محدودیتبه همچنين در این بخش باید . گردد آزمایشگاهی جمع بندی می

 .شده اشاره کرد

o لذا در این قسمت . انجام شده تدوین شود های بندی جمعو  جیتنها در چارچوب نتاباید  شنهادهايپ

 ديتول شنهاديو پ ییاجرا یشنهادهايپ ،یليهای تکم ژوهشپدانشجو الزم است ليست موضوعات 
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که بدون انجام  یکلّ یشنهادهايپ ارائه از .برای جامعيّت دادن به نتایج را ارائه نماید نيهای مع داده

 .دشو یبوده خوددار تصورقابل  هم قيتحق

 

 نگارش وهیش -3

 :شود می شنهاديپ ریرساله به شرح ز یا امهن های مختلف پایان های آن در بخش قلم مورد استفاده و اندازه

  فارسی  اصلی متنقلمB Lotus  13نازك 

  متون و واژگان انگليسیTime New Roman  11نازك 

 انشعابات بعدی در . رقم شماره گذاری شود 4نامه تنها تا  های پایان و زیر بخش ولزیر فص عناوین

ها به  ها و بخش قلم زیر فصل. ا ایتاليک نوشته شودصورت نياز با حروف ابجد و با قلم متن با خط زیر ی

 :شود پيشنهاد میشرح زیر 

 عناوین سطح اول قلمB Lotus14 سياه 

 عناوین سطح دوم قلمB Lotus13 سياه 

 عناوین سطح سوم قلمB Lotus12 سياه 

 عناوین سطح چهارم قلمB Lotus13سياه 

 شوند سی نوشته میکلمات التين در عناوین با دو شماره کوچکتر از متن فار

 

 (Times new roman 12اندازه ) Materials and Methods(14اندازه ) ها مواد و روش -3

 (13 اندازه)روش بررسی -3-2

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

 (10اندازه) ها نقشه -3-2-1-1

 

 



                                                                                                                                          

 

 

 نگارنده و  تيمسئول ثياز ح زيرنده نو نگا اثراثر و نام  یمعنو تيدر حفظ مالک اورميهرج آرم دانشگاه د

های  از سوء استفاده یهای اطالعات در بانک ژهیبو pdfموثر است و در نسخ  قيموضوع تحق یادآوری

 .دینما می زيپره یاحتمال

 (برای شرایط فعلی و تا زمانی که تحصیالت تکمیلی روند چاپ را تغییر ندهد) کاغذ و چاپ-4

 دچاپ شومرغوب  ديکاغذ سف یرو دیبا رساله یا نامه پایان های قسمت هيکل. 

  کاغذازA4  ميليمتر استفاده شود 213در  292با ابعاد . 

 چاپ شودکاغذ  ی دو طرفمتن رو تمام. 

 فصل جدید باید از صفحه فرد شروع شود. 

 یبند هیوحاش یفاصله گذار -5

 خط  5/1رساله برابر  یا نامه فاصله سطرها در تمام پایان(1.5 lines) دهياشد، اما فاصله سطرها در چکب 

 .در نظر گرفته شود (single)یک خط برابر 

 در تمام دیها با هيحاش نیا. باشد میميليمتر 25های دیگر  ميليمتر و حاشيه 35سمت راست و باال  هيحاش 

 . شود تیصفحات رعا

 باشد، با کوچک تر  هيداخل حاش یول بزرگ تر از فضااجد ایها  موارد اندازه شکل یکه در برخ یصورت در

 .گردد مياستاندارد تنظ هيحاش تی، با رعا(به صورت تاخورده ) A3با استفاده از کاغذ  ایها و  کردن آن

 شماره گذاری -6

 نامه  شود و از فصل اول تا پایان پایان از صفحه بسمله تا ابتدای فصول با حروف ابجد شماره گذاری می

شماره باید صفحه،  پایين ميليمتر از لبه 15یين صفحه و با فاصله ره در پاایا رساله با قرار دادن شم

 .صورت گيردگذاری 

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

 .از فصل سوم است  2از بخش  4بخش  ریکننده ز انيب 4-2-3 مثالً. بخش، بعد از آن آورده شود

 ها ها و شکل جدول -7

 شوند، به  هيمناسب ته تيفيبا ک دیول بااو جد( ها ها و نقشه ی، نمودارها، منحنریواتص)ها  شکل تمام

 .برخوردار باشد یها از وضوح کاف شده از آن هيته یکه کپ یا گونه

 و  ولاجد یمثال برا. شوند یظهور در هر فصل شماره گذار بيبه ترت دیول بااها و جد شکل  تمام

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

 گردد ها درج می آنریها در ز ها و عنوان شکل آنیول در باالاجد عنوان . 

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

 شود در داخل پرانتز، در متن ارجاع داده ها ها با ذکر شماره آن ول و شکلابه تمام جد باید. 

 اما سياه یادو شماره از قلم متن کوچکتر   ها ول و شکلاعنوان جد قلمBold  است(B Lotus 11 Bold) 

 (زیرنویس)نویس  پی -8

 ریبه صورت ز یستیرا با حيداشته باشد، توض یخاص حيتوضبه  ازيواژه ن ایعبارت  کیکه  یدر صورت 

که به صورت کوچک  یا واژه توسط شماره ایصورت عبارت  نیدر ا.در همان صفحه ارائه نمود سینو

مربوط به آن  حيتوض سیرنویشود، مشخص شده و درز مشخص شده و در باال و سمت چپ آن چاپ می

نامه  ها در آخر پایان نویس از سه سطر است، باید به بخش پی چنانچه زیرنویس بيش. شود ارائه می مارهش

 . یا رساله منتقل گردد

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

 این دسته از واژگان به شکل . واژگان انگليسی مورد نياز باید در همان صفحه زیر نویس شود تمام

 .ها زیرنویس می شود ود و معادل انگليسی آنفارسی در متن درج می ش

 های انگليسی برخی اصطالحات فارسی درج شود باید به شکل زیر  ضرورت داشته باشد، معادل چنانچه

 .نویس بياید



                                                                                                                                          

 ها در هر صفحه مستقل است گذاری زیرنویس شماره. 

 و مشابه قلم آن در متن است 9قلم زیر نویس  شماره. 

 ذکر اعداد در متن -9

  بين صفر هر گاه عدد ( ول و نمودارهاااز جد ريغ)شود  که در داخل متن نوشته می یحيمورد اعداد صحدر

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

 است از  ازيرد ن، و چنانچه درصد مو 4/12شود مثل  استفاده می)/( از  یمشخص کردن اعداد اعشار یبرا

 %. 44شود مثل  استفاده می) %( عالمت

 در )معنی دار  اعشاری های رقم با تعدادو اعداد اعشاری ( یک سوم، دو پنجم)کسری به حروف  اعداد

 ...(، 35/8، 34/3)نوشته می شود (های متداول تا دو رقم کاربرد

 سیستم واحدها -10

و در صورت نياز  باشد می SI کیمتر یالملل نيب ستميرساله، س/ نامه  مورد استفاده در پایان یواحدها ستميس

 .شود واحدهای دیگر در داخل پرانتز درج می

 استفاده از لغات التین در متن -11

 در . شود نوشته می( یبه خط اصل ای) نيو در پانوشت به الت یدر متن به خط فارس یهای خارج نام ی همه

 .اشکال ندارد یدر جمله فارس نيره شود، آوردن اصطالح التلغت اشا کينيالت شهیکه به ر یصورت

 ها  روابط ریاضی و فرمول -12

 ها و جداول شماره  مانند شکل ندیآ که در متن می یبيها در هر فصل به طور جداگانه و به ترت فرمول

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

 :پاراگراف تعریف شوند، مانند

 

 (4-1) F=ma 

m/s)، شتاب aو ( kg)، جرم m؛ (N)، نيرو Fکه در آن 
2.) 
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 هایی که در مراجع مختلف با نمادهای مختلف  شود یعنی کميّت هر کميّت فقط با یک نماد معرفی می

 .مه یا رساله باید یکسان سازی شوندنا در پایاناند  تعریف شده

 گيرد، بعبارت دیگر  شود انجام می مینامه یا رساله ظاهر  تعریف هر نماد فقط در اولين جایی که در پایان

 .نيازی به تکرار تعریف نمادها نيست

 دو دارای یک اندازه قلم، یک  شکل نماد در فرمول و در تعریف آن در متن باید یکسان باشد، یعنی هر

 .نازکی یکسان و یک شکل ایتاليک یا معمولی باشند

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

 نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ-13

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

نحوه . الزم است در متن به کليه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گيرد، اشاره شود. استنامه  پايان

 :به یکی از دو روش زیر باشدبر اساس یک روش استاندارد و ترجيحا ی ارجاع در متن باید 

رتيب شماره در در این روش، مراجع به ت. مراجع به ترتيبی که در متن می آیند شماره گذاری شوند -1

 .فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهند شد

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

 .]12-23و  13،  13، 8[، ]4-2[، ]3و2[ : مثال. گرددشود و شماره منابع ذکر میمی

در این روش، مراجع به ترتيب حروف الفبای نام . نتشار باشدذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال ا -2

در این روش در ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگليسی را . نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد

در این روش نکات زیر . برای هر یک به ترتيب حروف الفبای فارسی و انگليسی ذکر می کنيم

 :بایستی مد نظر قرار گيرد

 ع به مأخذ حتماً در متن و به شکل نام و تاریخ و در داخل پرانتز صورت گيرد، مانند ارجا

 (.1329مجنونيان، )

  درحالتی که مرجع دو نویسنده داشته باشد، فاميل هر دو نویسنده با حرف ربط و درج و



                                                                                                                                          

 (.1384مجنونيان و منصوری، )سپس تاریخ درج می شود 

 کلمهاشد، فاميل نویسنده نخست ذکر و پس از آن اگر منبع بيش از دو نویسنده داشته ب 

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

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

  ؛1384 ؛ مجنونيان و منصوری،1329مجنونيان، )ها نقطه ویرگول گذاشته می شود  آن

 (.1383کيابی و همکاران، 

 گردد وباز  یا نقل قول شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله کروشه یچنانچه در داخل متن از منبعی مطلب 

 .دشومرجع آن ذکر 

  چنين حالتی باید با . مجاز نيست( اگر در دست نباشد و روئيت نشده است)ارجاع مستقيم به مرجعِ مرجع

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

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

 . پژوهشی مورد تایيد وزارت علوم می باشد-و یا مجالت علمی ISIاستاندارد مجالت 

 ز نرم افزار شود برای رفرانس نویسی ا می هيتوصEndnote  یریاز انعطاف پذ ،وهياین ش. شوداستفاده 

 . انجام اصالحات برخوردار است یبرا یشتريب

  1ها نامه یا رساله مشخصات روی جلد پایان -14

 باشد  گالينگورهر دو از دکتری رساله  نامه کارشناسی ارشد و جلد پایان. 

   ای باشدسرمه دکتریرساله  و( یشمی)سبز تيره نامه کارشناسی ارشد  جلد پایان رنگ. 

 الزامی بوده و باید به شکل زرکوب چاپ شوند( 2پيوست )رساله یانامه  رعایت مندرجات روی جلد پایان. 

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

 نامه یا رساله تکثیر پایان -15

 .گردد می لیتحو ميهروادانشگاه  یرساله جهت تسویه حساب به کتابخانه مرکزیا نامه پایانیک جلد      .أ 

                                                 
1
 .ها در آینده نزدیک تغيير نمایدها و رسالهنامهممکن است نحوه صحافی پایان  



 11 

 .گردد می لیکشاورزی تحو دانشکدهرساله جهت تسویه حساب به کتابخانه  یا نامه جلد پایان یک .ب 

 .دشو یم لیرساله تحو یا نامه هر یک از اساتيدراهنما و مشاور یک جلد پایان به .ج 

a. بایست تعداد بيشتری پایان نامه تهيه و تکثير نماید دانشجو می ،وهگر نيازصورت  رد. 

 رسالهیا  نامه نسخه الکترونیکی پایان -16

 رساله خود، یک نسخه الکترونيکی یا نامه از پایان ییدانشجو موظف است عالوه بر نسخه چاپی و نها
حاوی مطالب  CDد استاد راهنما،در صورت صالحدی .مرکزی دانشگاه تحویل دهد  را به کتابخانه آنرااز 

  .گيرد فوق در انتهای نسخ چاپی قرار می



                                                                                                                                          

 (نمونه صفحه بسمله) 1پيوست 
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 (کارشناسی ارشد-داخل جلد –صفحه عنوان ) 2پيوست 

 

 ........ دانشکده 

 ....... گروه

 .................رشته  در برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نامه پایان

 

 نامه  ان پایانعنو

 

 راهنما دیاسات نام: راهنما استاد

 نام اساتید مشاور: استاد مشاور

 

 نگارش

 نام کامل نویسنده

 

 

 ماه، سال

 (دکتری-داخل جلد –صفحه عنوان ) 2پيوست 



                                                                                                                                          

 

 ........ دانشکده 

 ....... گروه

 .................رشته  در (PhD)دکتری برای دریافت  رساله

 

 ه یا رسالهنام عنوان پایان

 

 راهنما دیاسات نام: راهنما استاد

 نام اساتید مشاور: استاد مشاور

 

 نگارش

 نام کامل نویسنده

 

 

 

 ماه، سال

 

 

 (نامه کارشناسی ارشدپایان گواهی دفاع) 3پيوست 
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   شمارهبه            تاریخ            در                        :      خانم / آقای   پایان نامه کارشناسی ارشد

مورد پذیرش هیات (               به حروف        )با رتبه                   و نمره                           

 .محترم داوران قرار گرفت

 دکتر: استاد راهنما و رئیس هیئت داوران -1

 

 دکتر: استاد مشاور -2

 

 دکتر: داور خارجی -3

 

 دکتر: داور داخلی -4

 

 : تحصیالت تکمیلی ایندهنم -5

 

 

 

 

 (برای دانشگاه اورمیه محفوظ استنامه این پایانحق طبع و نشر )
 

 

اين برگه پس از تكميل توسط هيأت داوران در نخستين صفحه : تذكر

 .گردد نامه درج مي پايان



                                                                                                                                          

 (رساله دکتری گواهی دفاع) 3پيوست 

 

 

با                شمارهبه            تاریخ            در                        :      خانم / آقای  رساله دکتری 

مورد پذیرش هیات محترم داوران (               به حروف        )رتبه                   و نمره               

 .قرار گرفت

 دکتر: ت داورانااستاد راهنما و رئیس هی -1

 

 دکتر: استاد مشاور -2

 

 دکتر: یداور خارج -3

 

 دکتر: داور داخلی -4

  

 دکتر: داور داخلی – 5

 

 : تحصیالت تکمیلی نماینده -6

 

 

 

 

 (برای دانشگاه اورمیه محفوظ استاین رساله حق طبع و نشر )
 

 



 17 

اين برگه پس از تكميل توسط هيأت داوران در نخستين صفحه : تذكر

 .گردد نامه درج مي پايان

 (صفحه عنوان انگليسی) 4پيوست 

 

Faculty of ………… 

Department  of …… 

 

A thesis submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (Doctor of Philosophy) in ………….. 

 

 

 

Thesis title 

 

 

Under Supervision of Dr. Supervisor's name 

Adviser: Dr. Advisor's name 

 

 

By 

Student's name 

 

 

 

 

 

 

 

 

Month, year 

 



                                                                                                                                          

 

 

 (صفحه جلد) 2پيوست 

 

  ..…  دانشکده

 ..…… گروه

 (PhD)یا دکتری  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد یا رساله نامه پایان

  -نام رشته  -رشته  در

 نامه یا رساله عنوان پایان

 

 راهنما دیاسات نام: راهنما استاد

 نام اساتید مشاور: استاد مشاور

 

 نگارش

 نام کامل نویسنده

 

 

 

 ماه، سال
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