
  مؤسسه آموزش عالی کسري رامسر

  مدیریت تحصیالت تکمیلی

  

  )گروه هاي علوم انسانی و هنر( الگوي نگارش متن پایان نامه دوره کارشناسی ارشد 

  

  :نوع کاغذ ونحوه چاپ

به صورت تک رویه چاپ  و تایپ و باالتر 2010 هنسخWord  بــوده و مطـالب آن با نـرم افـزار   A4اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید در قطع کاغذ 

  .گردند

  

  :  ها نامه و عطف پایان پشت جلد ، روي جلد مشخصات

  براي گروه تربیت بدنی تیره قرمز براي گروه هنر و به رنگ آبی رنگ به نامه پایان جـلد  •

  . شوند چاپ زرکوب شکل بهمی بایست  و بوده الزامی) طبق موارد مندرج در همین راهنما(نامه پایان جلد پشت و رو مندرجاترعایت   •

فونت متن قسمت عطف می  .است الزامی نامه پایان از دفاع سال و خانوادگی نام و نام ، عنوان شامل زرکوب صورت به نویسی عطف  •

  .باشد 16زر بولد - بایست ب

  

   نامه پایان جلد روي شرح

    )                     متر سانتی 6/2×  متر سانتی 0/2 ابعاد در ترجیحاً(  مؤسسه آموزش عالی کسري رامسر آرم.  1

  سیاه bold 16زر  – ب فونت با                                                                                 »   مؤسسه آموزش عالی کسري رامسر «عبارت.  2

  سیاه 16زر  – ب فونت با                                                                                                                )غیر دولتی–غیر انتفاعی (

  سیاه bold 16زر  – ب فونت با    ) براي رشته طراحی شهري هنربراي رشته تربیت بدنی و   تربیت بدنی و علوم ورزشی( آموزشی گروه  نام.  3

  سیاه bold 16 زر  - ب فونت با                                     »                        در رشته ارشد کارشناسی درجه دریافت براي نامه پایان«  عبارت.  4

   سیاه  16 زر  - ب  فونت با          عنوان رشته و گرایش                                                                                                       .  5

  گرایش مدیریت راهبردي سازمانهاي ورزشی، مدیریت ورزشی

     طراحی شهري

  سیاه bold 16 زر  -ب فونت با                                                                                                              »عنوان«   کلمه.  6

  سیاه 16 زر  -ب فونت با                                                                                                              نامه پایان عنوان.  7

  سیاه bold 16 زر  -ب فونت با                                          »                                                            راهنما استاد«  عبارت.  8

  سیاه 16 زر  -ب فونت با                                                                                                               راهنما استاد نام.  9

  سیاه bold 16 زر  - ب فونت با                                              »                                                              نگارنده«  کلمه.  10

  سیاه 16 زر  -ب فونت با                                                                                                                   نگارنده نام.  11

  سیاه bold 16 زر  -ب فونت بادانش آموختگی                                                                                                ماه و سال .  12

  سیاه 16 زر  - ب فونت با          ماه و سال                                                                                                           . 13

  

  :  است زیر هاي بخش شامل ترتیب به نامه پایان

  الرحیم الرحمن اهللا بسم  •

  )    فوق دستورالعمل مطابق و فارسی( جلد روي طرح  •

  )تحصیالت تکمیلی دریافت نماییدبعد از جلسه دفاع از  -ذیربط افراد امضاء و نمره داراي(  نامه پایان از  دفاع شده تایپ صورتجلسهتصویر   •

  )مدیریت تحصیالت تکمیلی - صفحه معاونت آموزشی –مؤسسه  ازسایت دانلود(تعهدنامه اصالت فرم  •



  ] )     متن پایان نامه با مرتبط واژه پنج[کلیدي واژگان همراه صفحه یک در ترجیحاٌ کلمه 250حداکثر(  فارسی چکیده  •

  به تقدیم  •

  از سپاسگزاري  •

  مطالب فهرست  •

   ها جدول فهرست  •

   ها نمودار فهرست  •

  ها نقشه فهرست  •

  )طبق توضیحات همین راهنما که در ادامه آمده است( متن اصلی پایان نامه  •

   پیوست ها  •

مدیریت تحصیالت تکمیلی قابل دانلود و مشاهده  -صفحه معاونت آموزشی-که از طریق سایت مؤسسه کسري APAطبق دستورالعمل منبع نویسی ( منابع و مراجع  •

  )است

  .است چین چپ نامه پایان داخل در انگلیسی صفحه این چیدمان نکنید فراموش                                                                      چکیده انگلیسی  •

  .است چین چپ نامه پایان داخل در انگلیسی صفحه این چیدمان نکنید فراموش       )طبق توضیحات همین راهنما که در ادامه آمده است( لد انگلیسیطرح ج  •

  

  :متن اصلی پایان نامه شامل

، تعاریف مفهومی وعملیاتی  شامل مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف کلی و جزئی، سئواالت، فرضیه ها : کلیات) فصل اول

  .متغیرها 

  

شامل مقدمه، مبانی نظري متغیرها، تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با موضوع، جمع بندي از : پیشینه پژوهش) فصل دوم

  . مبانی نظري و عملی براي ساختن پشتوانه معتبر تحقیق

بیان روایی (، ابزارهاي گردآوري داده ها )حجم نمونه، روش نمونه گیري( نمونه آماريماري، شامل مقدمه، جامعه آ: روش شناسی) فصل سوم

  .، شیوه هاي تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحقیق)روش اجراي کار(، چگونگی جمع آوري داده ها ) و پایایی

ق، آزمون فرضیه ها و سواالت، تحلیل هاي شامل مقدمه، توصیف متغیرها و عوامل مرتبط باتحقی:  تجزیه و تحلیل داده ها )فصل چهارم

  ).  درصورت امکان( جانبی 

  

پیشنهادهاي (شامل مقدمه، یافته ها، بحث در مورد یافته ها، نتیجه گیري کلی، محدویتها، پیشنهادها: بحث ونتیجه گیري ) فصل پنجم

  )پژوهشی وکاربردي

  

  در صورت تشخیص استاد راهنماي گروه هنر       تحلیل محدوده طراحیبررسی وضع موجود و شامل :  مطالعات زمینه اي )ششمفصل 

  

  در صورت تشخیص استاد راهنماي گروه هنر                     ارائه نقشه ها و طرح هاي پیشنهاديشامل : داده هاي طراحی) هفتمفصل 
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  نکات کلی

 صفحات پایان نامه بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شوند .  

 متن پایان نامه طوري تنظیم شود که از سمت راست کاغذcm3 از سمت چپ ،cm2 ازباالي صفحه ،cm3  و از پایین صفحهcm5/2  فاصله

. داشته باشد

سراسر پایان نامه برابر فاصله سطرها درcm5/1 بوده ولی در چکیده برابرcm1 در نظر گرفته شود.

 صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان نامه باید شاملcm1 تورفتگی به سمت داخل باشد.  

اصله شماره صفحه تا پایین صفحه شماره گذاري صفحات پایان نامه در پایین و وسط صفحه بوده و فcm5/1 باشد .

فونت هایی که در تهیه پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر است:

  

  نام و سایز فونت براي  

  نوشتار فارسی

  نام و سایز فونت براي

  نوشتار انگلیسی

Times New Roman 36  بولدسیاه  36تیتر  -ب    سرفصل ها Bold

Times New Roman 16  بولد سیاه 16زر  - ب   اصلیعناوین  Bold  

Times New Roman 14  بولد سیاه 14زر  - ب   عناوین فرعی Bold  

Times New Roman 12  14لوتوس   - ب   متن اصلی

عناوین هر فصل در صفحات جداگانه آورده شود.  

در صورت نیاز در پاورقی همان . خودداري نموده و معادل فارسی آنها استفاده شوداالمکان از به کار بردن لغات التین  در نگارش پایان نامه حتی

.صفحه با ذکر شماره، لغات التین آورده شوند

در این . در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان به صورت پاورقی در همان صفحه ارائه نمود

ژه توسط شماره اي به صورت کوچک در باال و سمت چپ آن تایپ می شود و در پاورقی، توضیح مربوط به آن شماره ارائه صورت عبارت یا وا

. می شود



 و موارد انگلیسی به صورت چپ چین با قلم  11در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز

Times New Roman نوشته شوند 10سایز  با .

 ( سیاه   11باشد که به صورت وسط چین در روي آن با قلم نازنین ) توضیح(هر جدول باید داراي شماره و عنوانBold  (همه . شود نوشته می

.  تایپ گردند 12اعداد جدول باید به صورت فارسی و وسط چین با قلم نازنین 

 زیر  جدول مانند -درج گردد) رستون و انتها ساعم از ( در جدول، خطوط افقی و عمودي:

میزان تولید محصول در دو سال گذشته:  3-2جدول 

  )تن(تولید   سال

2008  100000  

2007  200000  

 سیاه نوشته می شود 11باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین ) توضیح(هر شکل باید داراي شماره و عنوان .

در صورت اجبار، . در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپی هاي مخصوص کوچک و استاندارد نمایید

.نمایید که از صفحات بیرون نزند تاطوري دقیقا آن را 

  

  شـمـاره گـذاري

  شماره گذاري صفحات .  1

و  »سپاسگزاري « و » تقدیم «  طرح جلد فارسی، صورتجلسه دفاع، فرم اصالت پایان نامه، چکیده فارسی، ، »بسم اهللا الرحمن الرحیم « صفحات 

به ترتیب حروف الفباي فارسی شماره گذاري » فهرست ها«صفـحات . شماره گذاري نـمی شوند  همچنین چکیده انگلیسی و طرح جلد انگلیسی

به ترتیب اعداد فارسی شماره گذاري  )بعد از فهرست( متن اصلی پایان نامه. پایین صفحه انجام گیرد شماره گذاري صفحات باید در وسط و. خواهند شد

  . می گردند

  شماره گذاري موضوع ها .  2

  . چند بخش تقسیم گردد  ممکن است به   نیز   هاي اصلی پایان نامه معموالً چند فصل است و هر فصل  موضوع

. گردد  هر یک از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می. جم شروع شودصفحه اول هر فصل باید از خط پن

باشد، شماره هر    در صورتی که هر بخش داراي زیربخش.  عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است

  .یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم  3- 4-2می گیرد؛ مثالً   زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار

  ، نمودارها و نقشه ها ، جدول ها شماره گذاري تصاویر.  3

 3- 2نوشته شود و یا سومین جدول در فصل دوم به صورت جدول  10-3مثالً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل . مانند روال قبلی است 

  .نوشته شود

  :گذاري پیوست ها شماره . 4

  » پیوست الف«: به عنوان مثال. پیوست هاي پایان نامه با حروف الفباي فارسی نامگذاري می شوند

» ب « سومین جدول در پیوست : به عنوان مثال . تمامی شکلها و جدولهاي موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شماره گذاري خواهند شد

  . 3-جدول ب :به این صورت نوشته شود

  شماره گذاري روابط و فرمول ها.  5

عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت . گردد    شوند، مشخص می هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می

  .شته می شودنو)  8-6(مثالً هشتمین رابطه در فصل ششم به صورت . چپ، شماره رابطه مورد نظر است

  


