شيوه نامه نگارش پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان دوره هاي
كارشناسي ارشد و دكتري

 -1مشخصات ظاهري پايان نامه
-1-1نوع كاغذ
كاغذ مورد استفاده در پايان نامه به رنگ سفيد و از جنس مرغوب (كاغذ  08گرمي) با قطع  A4انتخاب
شود .در موارد خاص براي درج جداول يا اشكال بزرگ ،استفاده از كاغذهاي با قطع بزرگتر بالمانع است.
در اين مورد الزم است كاغذ با قطع بزرگ تر پس از صحافي پايان نامه تا خورده و به قطع  A4در آيد.
 -2-1رنگ جلد
رنگ جلد پايان نامه براي رساله دوره دكتري بايد مشكي و براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد سورمه
اي باشد.
 -3-1صحافي
صحافي با كيفيت مطلوب انجام شود و نوشتههاي روي جلد نيز زركوب و خوانا باشد .در عطف ،تنها
قسمتي از عنوان پايان نامه ،نام نويسنده و سال نوشته مي شود.
 -4-1چاپ
نوع چاپ پررنگ و با كيفيت خوب انتخاب شود .الزم است نوشتهها و به خصوص جداول و نمودارها واضح
و روشن باشد.
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 -5-1صفحات پايان نامه
تعداد صفحات پايان نامه بسته به نوع كار و رشته متفاوت است ،ليكن توصيه ميشود كه تعداد صفحات
آن براي دوره كارشناسي ارشد حداكثر  218صفحه و براي دوره دكتري حداكثر  208صفحه باشد.
-2نحوه نگارش و نوع فونت هاي مورد استفاده در پايان نامه
بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ،پايان نامه ها و رساله هاي
دانشجويان دانشگاه علوم و فنون درياي خرمشهر بايد به زبان فارسي نگارش شود .نگارش مناسب يك
پايان نامه يا رساله بر اساس اصول نگارش مطالب علمي ،در ارزيابي كيفي مد نظر داوران قرار گرفته و
داراي اهميت زيادي مي باشد .بنابراين توصيه مي شود دانشجويان گرامي پايان نامه خود را بر اساس
دستورالعمل هاي نگارشي مربوطه كه در زير آمده است تدوين نمايند.
-1-2برخي نكات ضروري در نگارش متن پايان نامه
 براي حروفچيني و تايپ پايان نامه /رساله با استفاده از نرم افزار  ،Microsoft Wordمطابق جدول
 2-2اقدام و به نكته هاي زير توجه نماييد.
 از گذاشتن چارچوب و ساير تزيينات به دور متن خودداري گردد.
 پس از عناوين بخشها از قرار دادن هر گونه عالمت مثل دو نقطه ،كاما و غيره خودداري گردد.
 اگر در آخر يك جمله پرانتز و يا كروشهاي ظاهر شود ،نقطه آن جمله پس از پرانتز يا كروشه
ميآيد.
 نقاط مكث در جمالت با عالمت” “،مشخص شوند.
 نقطهها ،ويرگولها و ساير عاليم نگارشي بدون فاصله با كلمه قبل از خود آمده ولي پس از آنها
يك فاصله خالي الزم است.
 پس از عباراتي چون ”سپس“” ،به هرحال“ و عباراتي از اين قبيل كه اول جمله ظاهر ميشود،
ويرگول الزم است.
 سادگي و وضوح بيان مطالب در پايان نامه بسيار مهم است .به منظور حفظ و حراست از زبان
فارسي بايد تا حد امكان از به كارگيري كلمات و اصطالحات خارجي در متن پايان نامه اجتناب
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گردد و از معادل فارسي آنها استفاده شود .كلمات و اصطالحات خارجي را ميتوان با استفاده از
حروف التين با قيد شماره به صورت زيرنويس در صفحه مربوطه تايپ كرد.
 از اصطالحات رايج استفاده و متن به صورت روان و فصيح نوشته شود.
 جمله داراي فاعل و فعل است كه مي بايست پيام كاملي را از نويسنده به خواننده منتقل نمايد.
حتي االمكان از نوشتن جمالت طوالني پرهيز گردد.
 از اظهارات گنگ و كلي پرهيز شود.
 پارامتر ،اطالعات و عباراتي كه به چندين شكل قابل نوشتن هستند در كل متن پايان نامه به
صورت يكسان نگاشته شود.
 پيشنهاد مي گردد هر فصل پاياننامه با يك مقدمه شروع شود ،البته الزم نيست كلمه ”مقدمه“
در ابتداي فصل ذكر گردد.
 واژه ها ،اصطالحات تخصصي ،اختصارات و ....در ابتداي پايان نامه يا در اولين محل مورد استفاده
تعريف شوند.
 در كلماتي از قبيل ”ميشود“” ،برميگردد“ و غيره نميتوان قسمتي مثل ”مي“ را آخر يك سطر
و قسمت بعدي ،يعني ”شود“ را اول سطر بعدي نوشت .به عالوه حروف اضافه نظير به ،مي و غيره
بدون اتصال به كلمات متعاقب خود تايپ ميشوند ،مانند ميشود ،به صورت ،به ترتيب و غيره.
 اسامي علمي (شامل نام جنس و گونه) بايد به صورت ايتاليك نوشته شود.
 بند يا پاراگراف عبارت است از جمله يا مجموعه جملههايي كه فكر واحدي را بيان كند .بنابراين
در هر پاراگراف تنها ميتوان يك ايده يا فكر را گنجانيد.
 شروع هر پاراگراف داراي فرورفتگي در حدود يك سانتي متر (معادل شش فاصله) باشد.
 مطالب پايان نامه به صورت يك رو تايپ شود.
 متن اصلي پايان نامه بايد روي يك طرف كاغذ  A4با قلم  21 B Nazaninو با فاصله ( Line
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صفحه ي اول هر فصل

صفحات بعدي

 ازصفحه ي فهرست تا صفحه ي اول ،متن صفحات با حروف الفبا (ابجد) در پايين صفحه شماره
گذاري مي گردد.
 شماره صفحات متن با اعداد  3 ،1 ،2و ...در پايين صفحه سمت چپ و به فاصله ي  1سانتيمتر از
پايين كاغذ و  1/5سانتيمتر از سمت چپ كاغذ شماره گذاري مي شود .توجه شود كه بر روي
صفحه اول هر فصل ،شماره صفحه ذكر نمي شود ،ولي در شمارش به حساب مي آيد.
 شماره ي فصل با فونت  20 B Nazaninتيره و با حروف نوشته شود ،به عنوان مثال :فصل اول.
 قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  1-3يا  1-1-3مشخص مي شود كه عدد 3
شمارهي فصل ،عدد  1شماره ي بخش و عدد  1شماره ي قسمت است.
 تمامي شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب درج در هر فصل شماره گذاري شوند .مثالً براي جدول
هاي فصل  ،1جدول  ،2-1جدول  1-1و ...براي جدول هاي فصل  ،3جدول  ،2-3جدول 1-3
و ...عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر مي گردد (قلم B Nazanin

تيره  .)21اگر شكلي از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زير شكل آورده شود.
 جدول هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي
آنها در سمت عطف پايان نامه واقع شود و همچنين شكل هايي كه در راستاي طولي كاغذ
تنظيم مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند كه متن پايين آنها در سمت لبه ي پايان نامه قرار گيرد.
شكل ها و جدول ها تا آنجا كه ميسر باشد بايد در متن و در نزديك ترين فاصله به محلي كه
ذكر شده ،آورده شوند.
 فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شكل ها
شماره گذاري گردد.
 معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي كه براي اولين بار به كار مي رود به صورت زيرنويس
(فقط براي يك بار) در صفحه ي مربوط درج شود .تا آنجا كه مي توانيد در متن پايان نامه از به
كار بردن واژه هاي با الفباي انگليسي در متن پايان نامه خودداري نماييد .زيرنويس ها زير يك
خط كه به فاصله ي  1/5سانتيمتر از لبه ي چپ كاغذ و حداقل  3سانتيمتر از لبه ي پاييني و به
طول مورد نياز رسم مي شود ،نوشته مي شوند (در هر صورت الزم است  1/5سانتيمتر حاشيه ي
پايين صفحه رعايت شود) .زيرنويس ها در هر صفحه با گذاردن شماره ي  1 ،2و ...فارسي در
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گوشه ي باالي آخرين كلمه در متن مشخص مي شوند .در زيرنويس ها فقط معادل زبان خارجي
لغات يا اصطالحات فارسي نوشته شود .در صورت وجود توضيحات بيشتر بايد در قسمت پي
نوشت ها آورده شود.
 الزم است در متن به كليه ي منابعي كه مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود .چنانچه در داخل
متن از يك منبع مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه ي جمله پرانتز باز شود و مرجع ذكر
گردد.
جدول  1-1جدول راهنماي حروفچيني پايان نامه
نوع متن

نوع قلم

اندازه

نوع قلم(انگليسي)

(فارسي)

عنوان فصل ها

B Nazanin

 20تيره

عناوين بخش ها و زيربخش ها

B Nazanin

 21تيره

متن اصلي

B Nazanin

21

پانويس

B Nazanin

22

فهرست مراجع

B Nazanin

21

چكيده

B Nazanin

21

شماره و عنوان جدول ها و شكل ها

B Nazanin

 21تيره

Times New Roman
Bold 16
Times New Roman
Bold 12
Times New Roman
12
Times New Roman
9
Times New Roman
12
Times New Roman
12
Times New Roman
Bold 10
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-1-1-2نحوه ارائه فرمول ها و پانويس ها
اگر در نوشته اصطالحات خارجي به ويژه اصطالحات فني به كار رفته كه ممكن است براي خواننده
تازگي داشته باشد ،معموالً معادل خارجي آنها به صورت پانويس در پائين صفحهها ميآيد .گاه نگارنده
الزم ميداند اين اصطالحات را يكجا در انتهاي متن نيز بياورد .در صورت نياز فرمول ها مي توانند شماره
گذاري شود و شماره در منتهياليه سمتراست سطر و در داخل پرانتز ذكر شود .فرمولها ميبايست از
منتهياليه سمتچپ شروعشود .به عنوان نمونه:
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كه بيان كننده رابطه  5از فصل اول است.
 الزم است كليه پارامترها و يا متغيرهاي فرمولها توضيح داده شود (بالفاصله بعد از فرمول و يا در ليستعالئم كه در اوايل نوشتارآمده است).
روش نوشتن پانويس:
پانويسهاي ارجاعي در پايين صفحات فصلها نوشته مي شود .شماره پانويس در هر صفحه به طور
مستقل آغاز مي شود( .براي نوشتن پانويس در نرم افزار  Wordاز مسير Insert/Reference/Footnote

استفاده شود).

-2-2ترتيب قرار گرفتن صفحات پايان نامه
الف :صفحاتي كه بدون شماره به ترتيب زير در ابتداي پايان نامه /رساله قرار ميگيرند:
 اولين صفحه :سفيد
 دومين صفحه :بسم ا ...الرحمن الرحيم (در وسط صفحه)
 سومين صفحه :صفحه عنوان فارسي مطابق پيوست شماره 2
 چهارمين صفحه :واگذاري حقوق (مطابق پيوست شماره ي)1
 پنجمين صفحه تعهدنامه اصالت اثر توسط دانشجو (مطابق پيوست شماره)3
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 ششمين صفحه :فرم ارزشيابي با امضاي هيات داوران و تاييد گروه و تحصيالت تكميلي (مطابق
پيوست شمارهي)1
 هفتمين صفحه :سپاسگزاري (اختياري)
 هشتمين صفحه :تقديم اثر (اختياري)
 نهمين صفحه :چكيده فارسي به همراه كليد واژه ها
ب :صفحاتي كه با حروف ابجد ( الف -ب -ج و ) ...شماره گذاري مي شوند:
 فهرست مطالب (شامل فصل ها ،بخش ها و قسمت ها مي باشد).
 فهرست عالئم و نشانه ها
 فهرست جدول ها
 فهرست نمودارها ،عكس ها و نقشه ها
ج :صفحاتي كه با عدد شماره گذاري مي شوند:
 از صفحه مقدمه شماره گذاري با عدد شروع مي شود.
 متن اصلي پايان نامه كه بر اساس آيين نامه نگارش مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه
بايد در پنج فصل نگارش شود و شامل عناوين زير مي باشد:
فصل اول :مقدمه و كليات
فصل دوم :مروري بر پيشينه پژوهش
فصل سوم :مواد و روش ها
فصل چهارم :نتايج
فصل پنجم :بحث و نتيجه گيري
 منابع و مآخذ
د :صفحاتي كه بدون شماره در انتهاي پايان نامه /رساله قرار مي گيرند:
 پيوست ها
 پي نوشت ها
 واژه نامه ها
 چكيده انگليسي
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 صفحه عنوان انگليسي مطابق پيوست شماره  ( 5توجه :روي جلد نيز مشابه اين فرم ميباشد).
 آخرين صفحه :صفحه سفيد
نكات مهم:
 در قسمت عطف ،قسمتي از عنوان پايان نامه ،نام نويسنده و سال فارغ التحصيلي نوشته و زركوب
ميشود.
 در تدوين و تايپ صفحات پاياننامه از هيچگونه كادر تزئيني و تذهيب استفاده نگردد.
 فهرست مطالب شامل صفحات اول پايان نامه (تقديم ،قدرداني ،چكيده و )......نمي شود.
 فهرست مطالب كليه فصلها ،بخشها و گاهي زيربخشهاي بدنة اصلي و ساير اجزاء از قبيل
مراجع ،واژهنامه ،پيوستها ،فهرست راهنما و غيره را به ترتيب با درج شماره صفحه در بر
ميگيرد .الزم به يادآوري است بايستي عناوين ذكر شده در فهرست مطالب عيناً با عناوين خود
متن مطابقت كند.

-3-2ترتيب و شرح مطالب صفحات پايان نامه
-1-3-2روي جلد:
اجزاي روي جلد به شرح زير از باال به پايين شامل موارد زير مي باشد:
 -2نشان دانشگاه
 -1كد دانش آموختگي
 -3نام دانشگاه :دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
 -1نام دانشكده
 -5گروه آموزشي
 -6رشته و گرايش
 -7عنوان پايان نامه
 -0استادان راهنما (اصلي و دوم) :از درج درجه علمي اساتيد (نظير پروفسور و )...خودداري شود.
 -9نام دانشجو
-28سال و ماه دانش آموختگي
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-2-3-2صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم
به شكل ساده صفحه آرايي گردد و از چارچوب و تزيينات مختلف خوداري شود.
-3-3-2صفحه عنوان فارسي
در اين صفحه برخالف روي جلد نام استادان مشاور ذكر مي گردد.
صفحه عنوان فارسي با مطالب روي جلد پايان نامه (پيوست شماره  )2و همچنـين صفحه عـنوان انگليسي
با مطالب پشت جلد پايان نامه (پيوست شماره  )5يكسان است .الزم به يادآوري است كه چون عناوين
پايان نامه ها در بانك هاي اطالعاتي رايانه اي و دستي حفظ مي شود ،ضروري است ضمن رسا بودن،
مختصر (يعني بين  7تا  25كلمه) باشد .يك پايان نامه بيش از يك عنوان نميتواند داشته باشد و عنوان
تصويب شده (پروپوزال) با عنوان درج شده در پايان نامه بايد يكي باشد .تغييرات و تصحيح جزئي در
عنوان پايان نامه ،به شرطي كه مغاير با مفاهيم اصلي پروپوزال تصويب شده نباشد ،با نظر هيئت داوران و
تاييد مدير گروه بالمانع است.
نكته :يك عنوان خوب بايد مختصر ،مفيد و جامع باشد و با كمترين تعداد كلمات ،محتواي پايان نامه را
معرفي كند .عنوان نبايد نامفهوم و گنگ و داراي غلط هاي اماليي و دستوري باشد و همچنين در آن از
كلمات و يا عبارات گيج كننده استفاده نشده باشد.
-4-3-2فرم ارزشيابي يا فرم تاييد اعضاي هيئت داوران در جلسه دفاع
اين فرم جزء مدارك جلسه دفاعيه ميباشد و دانشجو پس از جلسه دفاع مي تواند آن را از اداره
تحصيالت تكميلي دريافت نمايد.
-5-3-2تقدير و تشكر
در يك صفحه و اختياري مي باشد.
-6-3-2تقديم
در يك صفحه و اختياري مي باشد.
-7-3-2چكيده
چكيده عبارت است از معرفي پروژه همراه با بيان مختصر و مفيد از روش و طراحي تحقيق و خالصه
اي از كارهاي اصلي انجام شده شامل نقاط قوت ،ضعف ،نتايج و پيشنهادات به دست آمده براي ادامه
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تحقيقات .چكيده بايستي به صورت فشرده و حداكثر  188كلمه باشد (تقريبا" تمامي چكيده پايان
نامه ها در يك صفحه قابل نگارش است) .در نگارش چكيده نكات زير بايد رعايت شود:
 متن چكيده بايد روان و روشن باشد .نداشتن غلط هاي اماليي يا دستور زباني و رعايت دقت در نظم
و پيوستگي نگارش چكيده از نكات مهم ديگري است كه بايد درنظر گرفته شود.
 در متن چكيده پايان نامه بايد از درج مشخصات مربوط به پايان نامه و ذكر منابع خودداري شود.
 در چكيده كارهاي انجام شده و نتايج به دست آمده در تحقيق به طور مختصر ارائه شود (حداكثر يك
صفحه و بدون ذكر فرمول ،شكل ،مرجع ،جمالت التين و مخفف ها).
 آوردن چكيده انگليسي در پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكترا الزامي است .كلمه چكيده به زبان
انگليسي ( )Abstractبايد در قسمت باالي صفحه تايپ گردد .چكيده بايستي همراه با  1الي  7كليد
واژه به زبان انگليسي باشد.
 متن چكيده انگليسي بايد با متن چكيده فارسي مطابقت داشته باشد و در صفحه جديدي تايپ شود.
 محتواي چكيده ها براساس موضوع و گرايش تحقيق طبقه بندي مي شود و به همين جهت وجود
كلمات شاخص و كليدي به دسترسي دقيق و سريع اطالعات ياري مي دهد.
 كلمات كليدي راهنماي نكات مهم موجود در پايان نامه هستند .بنابراين بايد در حد امكان كلمه ها و
يا عباراتي انتخاب شوند كه منعكس كننده اصل موضوع بوده و ماهيت ،محتوا و گرايش كار را به
وضوح روشن نمايد.
 از ذكر تاريخچه ،زمينه تحقيق و توصيف تكنيك هاي بديهي خودداري گردد.
 تاكيد روي اطالعات تازه (يافته ها) و اصطالحات جديد يا نظريه ها ،فرضيه ها ،نتايج و پيشنهادات
متمركز شود.
 اگر در پايان نامه روش نويني براي اولين بار ارائه مي شود و تا به حال معمول نبوده است ،بايد با ذكر
جزئيات بيشتري توضيح داده شود.
 كلمات كليدي در انتهاي چكيده آورده شود .ذكر بين  4تا  7كليد واژه اجباري است.
 -8-3-2فهرست مطالب
بعد از چكيده به ترتيب فهرست مطالب ،فهرست عالمت ها و نشانه ها ،فهرست جدول ها،
فهرست شكلها و ساير فهرست ها قرار مي گيرد.
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 در فهرست مطالب ،صفحات اوليه پايان نامه /رساله ( تقدير ،تقديم ،چكيده و)...ذكر نمي شوند.
 فهرست مطالب شامل :فهرست جدول ها ،شكل ها ،مخفف ها ،نشانه ها و عنوان ها ،فصل ها ،بخش
ها و زير بخش هاي هر پايان نامه /رساله با ذكر صفحه اول و عنوان مربوطه مي آيد.
 عنوان فهرست مطالب بايد مانند عنوان هاي خود متن باشد.
 در فهرست مطالب عنوان هاي فرعي كه زير مجموعه عنوان هاي اصلي هستند ،با تو رفتگي ،پس از
آنها قرار مي گيرند.
 فهرست مطالب ،جدول ها ،شكل ها ،عالمت ها ،نشانه ها و ساير فهرست ها با حروف الفبا شماره
گذاري مي شوند.
 فهرست مطالب هر پاياننامه كه در واقع رئوس مطالبي است كه در متن مورد بحث قرار گرفته است،
محقق و خواننده را به سرعت از محتواي پاياننامه آگاه مينمايد.
-9-3-2فهرست جدول ها
فهرست كليه جداولي كه در فصل هاي مختلف آمده است بايد در اين بخش درج گردد.
-11-3-2فهرست نمودارها ،عكس ها و نشانه ها
 شكل ها و جدول هاي ارائه شده در پاياننامه ،بايستي با قيد شماره فصل وعنوان به زبان فارسي
ارائهگردند.
 عناوين شكل ها در زير آنها و عناوين جدول ها در باالي آنها و با فونت  1( 21شماره كوچك تر
از اندازه فونت متن) تايپ شود .شماره و عنوان جدول ها و شكل ها بايد با خط تيره ( )Boldتايپ
شوند.
 بهكليه شكل ها و جدول هاي ارائه شده در متن مي بايست حداقل يك بار در متن پاياننامه
اشاره شده باشد.
 كليه اعداد متن پايان نامه بايد به صورت فارسي تايپ گردد.
 بين كليه شكلها ،جدولها ،فرمولها و متن پاياننامه در قسمت پايين و باالي شكل يا جدول
يك سطر خالي الزم است ولي بين عناوين شكلها يا جدولها با خود شكلها و جدولها سطر
خالي الزم نيست.
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 اگر شكل يا جدولي از مراجع ديگر كپي شده است ،بايد در انتهاي عنوان آنها شماره مرجع به نحو
مناسب در پرانتز ارجاع گردد.
-11-3-2فهرست مخفف ها
-12-3-2فصل اول :مقدمه و كليات
مقدمه از ساختارهاي اصلي پايان نامه است .هدف از نوشتن مقدمه اين است كه زمينه اطالعاتي الزم
براي خواننده فراهم آيد .در طول مقدمه بايد سعي شود موضوع تحقيق با زباني ساده ،روشن و به طور
عميق و جهت يافته به خواننده معرفي شود .مقدمه بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق و
نقش آن در ارتباط با مسائل علمي و صنعتي را آشكار سازد .بهتر است اهداف و فرضيات پژوهش پس از
مقدمه آورده شود .بخش كليات پايان نامه مناسب ترين جا براي ارائه بعضي از توضيحات كلي مرتبط با
موضوع پژوهش است .توضيحاتي كه شايد نتوان در مباحث ديگر در مورد آنها توضيح داد.
 -13-3-2فصل دوم :مروري بر پيشينه پژوهش
در اين فصل مقاالت و تحقيقات قبلي كه مشابه و يا مرتبط با موضوع مورد پژوهش باشد بررسي مي گردد
و نتايج مهم و كلي هر تحقيق آورده مي شود .از اشاره به تنها عنوان تحقيق بدون ذكر نتايج كلي بايد
اجتناب نمود.
-14-3-2فصل سوم :مواد و روش ها
در اين فصل كليه مواد مصرفي و غير مصرفي (شامل دستگاه ها و تجهيزات) مورد استفاده بايد ذكر شده
و روش كار مورد استفاده در هر مرحله از تحقيق و چگونگي به دست آمدن نتايج به تفصيل آورده شود.
-15-3-2فصل چهارم :نتايج
در اين فصل متناسب با نوع تحقيق نتايج عمدتا به صورت شكل ،نمودار و جدول با توضيحي مختصر آورده
مي شود و از بحث در مورد كيفيت يافته ها و چرايي به دست آمدن چنين نتايجي خودداري مي شود .دو
فصل نتايج و بحث و نتيجه گيري بايد به صورت فصل هاي جداگانه باشد و از تلفيق فصل نتايج و فصل
بحث و نتيجه گيري اجتناب شود.
-16-3-2فصل پنجم :بحث و نتيجه گيري
-1-16-3-2بحث
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بحث بايد بايد بر اساس يافته ها كه در فصل نتايج ارائه شده است انجام شود و در اين بخش نبايد
يافتههاي نويني عرضه گردد .در بحث ،روش كار و نتايج كسب شده با روش كار و نتايج ساير محققين
مقايسه شده و پس از ارزيابي كيفيت داده ها ،در مورد داليل احتمالي و چرايي به دست آمدن نتايج به
شكل حاضر ،نظرات علمي پژوهشگر ارائه مي شود.
-2-16-3-2نتيجه گيري ()Conclusion
در اين قسمت كه پس از بحث مي آيد با توجه به موضوع تحقيق ،نتايج كلي پژوهش به عنوان جمع بندي
نهايي و در يك پاراگراف ارائه مي گردد.
-3-16-3-2پيشنهادات مستخرج از پايان نامه يا رساله
پيشنهادها نيز برخواسته از بخش نتايج و مربوط به اصل مسئله تحقيق ميباشد .بنابراين از پيشنهادهاي
غيرعملي بايد پرهيز كرد .در اين بخش محقق ميتواند نظرها و پيشنهادهاي پژوهشي خود را به منظور
ادامه بررسي هاي بيشتر براي آيندگان ارائه دهد .همچنين بسته به نوع تحقيق ،پژوهشگر مي تواند
پيشنهادات كاربردي خود را نيز ارائه نمايد.
-17-3-2فهرست مراجع
فهرست مراجع قبل از پيوست ها مي آيد و بر خالف پيوستها ،شماره صفحه آن در ادامه صفحه هاي متن
اصلي پايان نامه مي باشد.
-18-3-2پيوست ها
در صورتي كه پايان نامه يا رساله داراي چند پيوست باشد با حروف الفبا از يكديگر جدا ميشوند.
-19-3-2واژه نامه
واژه نامه بايد به صورت الفبايي ،به شكل غير فارسي به فارسي و يا فارسي به غير فارسي تنظيم شود.
 -21-3-2چكيده به زبان انگليسي
 -21-3-2صفحه عنوان انگليسي
مطالب آن مانند صفحه عنوان فارسي و تاريخ سال و ماه آن به ميالدي قيد مي گردد.
 -4-2راهنماي تنظيم مراجع فارسي
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كليه منابعي كه در متن پايان نامه ذكر شده اند بايد در فهرست مراجع قرار گيرند .تاكيد مي شود منابعي
كه فقط مطالعه شده ولي مورد استفاده مستقيم قرار نگرفته اند در فهرست مراجع درج نمي شوند .براي
ذكر منابع شيوه هاي مختلفي وجود دارد كه دو شيوه رايج تر آنها روشهاي ونكوور (بر اساس شماره
گذاري در متن) و هاروارد (به ترتيب الفبايي نام نويسنده و سال انتشار) مي باشند.
در روش ونكوور منابع به ترتيب در متن شماره گذاري شده و در قسمت فهرست مراجع به ترتيب
شماره فهرست بندي مي شوند .در اين روش نقطه گذاري و تقسيم بندي وجود ندارد و نام مجله به
اختصار ذكر مي گردد .در هر پايان نامه فقط از يك روش استفاده مي شود .در دانشگاه علوم و فنون
دريايي خرمشهر ،براي يكنواختي و هماهنگي پايان نامه ها از سبك هاروارد استفاده مي شود .در روش
هاروارد منابع به ترتيب الفبايي (نام خانوادگي نويسنده اول) فهرست مي شوند .نحوه درج آنها در متن بر
حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگان به شرح زير است:
 -1-4-2نحوه درج منابع در متن
مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن پايان نامه در ذيل آورده مي شود:
بر اساس مطالعه كيوان شكوه و همكاران ( ،)2303شناسايي نشانگرهاي جنسي در ژنوم ماهيان خاوياري با
استفاده از روش  RAPDموفقيت آميز نبوده است .نتايج مطالعات بعدي بر اساس مقايسه الگوي بياني
ژن ها نيز ،حاكي از تفاوت بسيار كم دو جنس نر و ماده مي باشد (كيوان شكوه و همكاران.)2307 ،
اگر متن يا عبارتي عينا از يك مرجع بازنويسي شود ،بايد آن متن يا عبارت ،داخل عالمت نقل قول (")
بيايد و شماره صفحه نيز در "ارجاع درون متني" ذكر شود .كليه مراجعي كه در متن مورد اشاره قرار مي
گيرند ،بايد در فهرست مراجع نيز گنجانده شوند.
 -2-4-2نحوه درج منابع در فهرست منابع
در مرجع نويسي منابع فارسي روش هاي گوناگوني وجود دارد كه براي يكنواختي و هماهنگي بيشتر پايان
نامه هاي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ،استفاده از روش زير مورد تاكيد قرار مي گيرد.
 -1-2-4-2كتاب
 -1-1-2-4-2با يك نويسنده
طالقاني ،م .2366 .فرهنگ اصطالحات حقوقي التيني .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،تهـران178 ،
صفحه.
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 -2-1-2-4-2با بيش از يك نويسنده
اگر تعداد نويسندگان دو نفر بود مابين آنها (و) و اگر بيش از دو نفر بود ما بين آنان نقطه ويرگول (؛) مي
آيد و نام نويسنده آخر و قبل از آخر با (و) از هم جدا مي شود.
 -3 -1-2-4-2سازمان به منزله مولف
شركت سهامي ايران خودرو .2305 ،مكانيك خودرو[ ،تهران] 58 ،صفحه.
هرگاه محل نشر از جايي به جز صفحه عنوان ،صفحه حقوق اثر ،يا موضع ديگري از كتاب به دست آيد ،آن
را داخل قالب مي آورند.
 -4 -1-2-4-2ناظر يا ويرايشگر به منزله مولف
سالمي ،ب ،2305 .ويرايشگر .مباني ژنتيك مولكولي .مركز نشر دانشگاهي ،اهواز 281 ،صفحه.
 -5 -1-2-4-2ترجمه يك اثر
ويل ،ي .2365 .فن سناريونويسي .ترجمه پرويز دوائي ،مركز نشر دانشگاهي ،اهواز 78 ،صفحه.
-6 -1-2-4-2كتاب چند جلدي با عنواني عام و عنوان هايي خاص هر جلد
دورانت ،و .2365 .تاريخ تمدن .ج :2مشرق زمين :گاهواره تمدن .ترجمه احمد آرام ،سازمان انتشارات و
آموزش انقالب اسالمي ،تهران 235 ،صفحه.
 -7 -1-2-4-2چاپ هاي بعدي كتاب
عظيمي ،س .2366 .اصول روانشناسي عمومي .چاپ نهم ،دهخدا ،تهران 09 ،صفحه.
-8 -1-2-4-2نقل در نقل
جونز ،سر هارفورد .2356 .آخرين روزهاي لطفعلي خان زند .ترجمه هما ناطق و همايون احمدي،
اميركبير ،تهران .نقل در غالمرضا ،ورهرام .2366 .تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند ،معين،
تهران 210 ،صفحه.
 -2-2-4-2گزارش
 -1-2-2-4-2گزارش چاپ شده داراي مولف
نگهبان ،ع .2313 .گزارش مقدماتي حفريات مارليك″چراغعلي تپه ″هيات حفاري ،رودبار .2318-12
وزارت فرهنگ ،اداره كل باستان شناسي ،تهران 08 ،صفحه.
 -2-2-2-4-2گزارش چاپ شده بدون مولف
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گزارش فعاليت هاي ايران در سال هزار و سيصد و پنجاه ،2352 .شوراي عالي فرهنگ و هنر ،تهران312 ،
صفحه.
 -3-2-2-4-2گزارش چاپ نشده
″گزارشي از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي پيرامون اصالح و بازسازي كتاب هاي درسي سال
 ،2368 ″2368تهران (پلي كپي).
 -3-2-4-2مقاله در نشريه يا مجموعه
 -1-3-2-4-2مقاله روزنامه
زالي ،م .ر .2362 .چگونه با بيماري يرقان مقابله كنيم؟ .كيهان 27 ،شهريور.
 -2-3-2-4-2مقاله مجله
كافي ،م ،.زند ،ا ،.كامكار ،ب ،.شرف ،ح .و گلداني ،م .2379 .بررسي مشخصه هاي فيزيولوژيكي زيره سـبز.
مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي.20-31 :)2( 21 ،
 -3-3-2-4-2مقاله در مجموعه مقاالت همايش ها
خواجه پور ،م .ر .و كريمي ،م .2366 .كاربرد آمار درجه حرارت در تصميمي گيري هاي زراعـي .مجموعـه
مقاالت اولين كنفرانس آمار كشاورزي 2 ،تا  3شهريور ،تهران.
-4-2-4-2پايان نامه
ناجي ،س .2303 .بررسي تاثير ال -كارنيتين بر رشد ماهي قزل آالي رنگين كمان .پايان نامه دوره
كارشناسي ارشد رشته شيالت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال 67 ،صفحه.
ميرزايي ،ف .2301 .نمونه سازي جبهه رطوبتي خاك از منبع تغذيه خطي در آبياري قطره اي .رساله دوره
دكتري رشته آبياري ،دانشگاه تهران.
 -5-2راهنماي تنظيم مراجع انگليسي
 -1-5-2نحوه درج منابع در متن
اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي آيد .مثال:
در حال حاضر تقريبا تمام گونه هاي ماهيان خاوياري دنيا در معرض خطر انقراض قرار دارند ( Billard,

.)1998
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اگر به مقاله اي كه دو نويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو ،به همراه سال انتشار در داخل پرانتز قرار
مي گيرد ،مثال:
متيل جيوه به عنوان سمي ترين شكل جيوه به حساب مي آيد (.)Li and Robertson, 2001
اگر اثري بيش از دو نويسنده داشته باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبال آن " "et al.به همراه
سال انتشار در داخل پرانتز درج مي شود ،مثال:
نوكلئوتيد موجود در جيره در سطح  8/1درصد ،بر رشد ماهي قزل آالي رنگين كمان تاثير مثبتي داشته
است (.)Tahmasebi et al., 2010
در صورتي كه نويسنده اي بيشتر از يك اثر در سال داشته باشد و در متن از آن استفاده شده باشد با
حروف الفبا بعد از سال مشخص مي شود ،مثال:
تا كنون شيوه هاي مختلف ژنتيك مولكولي جهت بررسي تنوع ژنتيكي ماهي سفيد مورد استفاده قرار
گرفته است كه از آن جمله مي توان به روش  )Ahmadi et al., 2000a( RAPDو روش AFLP

( )Ahmadi et al., 2000bاشاره كرد.
اگر تمام يك وب سايت به عنوان منبع اشاره شود (و نه قسمتي از آن سايت) ،به وب سايت مربوطه در
متن اشاره مي شود و نياز به قرارگيري در فهرست مراجع ندارد ،مثال:
 )http://fishbase.org( Fishbaseيكي از پايگاه هاي رايانه اي است كه حاوي اطالعاتي در مورد ماهي
شناسي گونه هاي مختلف مي باشد.
مكاتبات شخصي ،سخنراني ها ،نامه ها ،خاطرات ،مكالمات ،نامه هاي الكترونيك ( )emailو غيره نبايد در
فهرست مراجع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره مي شود كه شامل نام ،نوع مكاتبه و تاريخ خواهد
بود ،مثال:
 J. Donalsonاز بنتوزشناسان بنام موسسه جانورشناسي بلژيك نيز ،صحت شناسايي اين گونه را مورد
تاييد قرار داده است (مكاتبات شخصي ،مهر ماه .)2309
مثالهايي از نحوه اشاره به مراجع در متن پايان نامه به شيوه هاي مختلف در ذيل آورده مي شود:
در حال حاضر تقريبا تمام گونه هاي ماهيان خاوياري دنيا در معرض خطر انقراض قرار دارند ( Billard,

 .)1998a; Billard, 1998bبر اساس مطالعه  Wuertzو همكاران ( ،)1889شناسايي نشانگرهاي جنسي در
ژنوم ماهيان خاوياري با استفاده از روش  RAPDو  AFLPموفقيت آميز نبوده است .نتايج مطالعات ديگر
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بر اساس مقايسه الگوهاي حاصل از روش هاي مبتني بر  PCRنيز ،حاكي از تفاوت بسيار كم دو جنس نر
و ماده مي باشد (.)Keyvanshokooh et al., 2009; McCormick and Zhou, 2010
 -2-5-2نحوه نوشتن منابع در فهرست مراجع
 -1-2-5-2كتاب
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام نويسنده ،سال انتشار .عنوان كتاب .شماره جلد ،نوبت چاپ .اسم
ناشر ،محل نشر ،تعداد صفحات.
 -1-1-2-5-2كتاب با يك نويسنده
Miner, J. B., 1992. Industrial Organization of Psychology. McGraw-Hill, New York, 209 p.

 -2-1-2-5-2كتاب با دو نويسنده
Ahmadi, B. and Sakaran, T., 2000. Molecular Ecology. McGraw-Hill, New York, 129 p.

 -3-1-2-5-2كتاب با بيش از دو نويسنده
Hunter, N., Tohidi, P. and Billard, Z., 2000. Recent Advances in Marine Biotechnology.
Blackwell Publishing, Chicago, 234 p.

 -4-1-2-5-2كتاب بدون نويسنده مشخص
Anonymous, 1991. Turbo Assembler: Users´ Guide Version 2.0. CA: Borland, Scotts
Valley, 56 p.

 -5-1-2-5-2در مواردي كه فقط يك فصل كتاب ذكر شده باشد
نام خانوادگي نويسنده فصل ،نام كوچك نويسنده فصل (مختصر) ،سال انتشار .عنوان فصل .كلمه  :Inحرف
اول نام كوچك مولف كتاب .نام خانوادگي مولف كتاب ،عنوان كتاب .شماره جلد ،نوبت چاپ .اسم ناشر،
محل نشر ،شماره صفحات.
Donaldson, C., 1980. Problems of Information Studies in History. In: S. Stone, ed.
Humanities Information Research. CRUS, Sheffield, pp. 27-30.

 -6-1-2-5-2در مواردي كه ناشر موسسه /سازمان باشد
Unesco, 1993. General Information program and UNISIST. Unesco, (PGI-93/WS/22),
Paris, 45 p.

 -2-2-5-2مقاله
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 -1-2-2-5-2مقاله در مجله
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام نويسنده ،سال انتشار .عنوان مقاله .نام مجله ،شماره جلد ،شماره
صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.
Bahrami, A., Sattari, K. and Khorasani, P., 2009. Genetic variation of Huso huso in the
Caspian Sea based on AFLP markers. Aquaculture, 48: 212-217.

 -2-2-2-5-2مقاله در مجالت الكترونيكي
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام نويسنده ،.سال انتشار .عنوان مقاله .نام مجله .]Online[ ،شماره جلد،
شماره مجله ( داخل پرانتز) ،شماره صفحه .موجود در سايت :آدرس سايت[ ،تاريخ دسترسي].
Baldwin, C. M., 2004. The Health-Promoting Family: A Conceptual Framework for Future
Research. Social Science and Medicine ]online[ vol. 2, no. 4 (13 February 2004). Available
from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf
]Accessed 5 May 2004[.

 -3-2-2-5-2مقاله در روزنامه
نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام نويسنده ،.سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان روزنامه .تاريخ انتشار،
شماره صفحه (در صورت وجود).
 -3-2-5-2پايگاه اينترنتي
نام نويسنده يا ويرايشگر ،آخرين تاريخ به روز رساني يا كپي رايت ،عنوان ،ناشر .نشاني پايگاه اينترنتي و
تاريخ دسترسي مطابق نمونه زير:
Reserve Bank of Australia, 2007, Statements on monetary policy, Reserve Bank of
Australia. Available from:
http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html
[ 6 February 2007].

 -4-2-5-2پايان نامه
نام خانوادگي نويسنده ،نام حرف اول نام نويسنده ،سال انتشار .عنوان تز ،.مقطع پايان نامه ،نام دانشگاه
مربوطه ،تعداد صفحات.
Levine, D., 1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set Partitioning Problem. Ph.D.
thesis, Illinois Institute of Technology, 100 p.

 -5-2-5-2ابتكار /اختراع
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Cookson، A. H., 1985, Particle trap for compressed gas insulated transmission systems, US
Patent 4554399.

 -3-5-2شيوه قرارگيري فهرست مراجع
فهرست مراجع بايد در آخر پايان نامه يا رساله قرار گيرد .در صورتيكه در پايان نامه اي هم از منابع
فارسي و هم از منابع انگليسي استفاده شده باشد ،ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي ذكر مي
شود.
در كتابنامه لقبهايي نظير « دكتر ،مهندس ،استاد ،عالمه ،آيت اهلل ،حجت االسالم ،شيخ ،مال ،موالنا و »...از
جلو نام اشخاص حذف مي شود ،مگر اينكه آن لقب جزء نام فرد شده باشد ،در ضمن هرگاه ضرورتي براي
ذكر لقب و عنوان كسي باشد ( مثالً براي مشخص كردن دو نفر همنام از يكديگر)  ،مي توان آن را داخل
پرانتز بعد از نام كوچك ذكر كرد مانند:
آخوند خراساني ،محمد كاظم...
يوسفي ،غالمحسين (دكتر)...
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پيوست 1

كد فارغ التحصيلي

()BNazanin Bold 13

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

()BNazanin Bold 13

دانشكده )BNazanin Bold 12( .........
گروه )BNazanin Bold 11( ...........

پايان نامه ي كارشناسي ارشد/دكتري رشته ي  ......گرايش ............
()BNazanin Bold 14

عنوان پايان نامه
(Bold 15

)BNazanin

استاد/استادان راهنما)BNazanin Bold 14( :
دكتر )BNazanin Bold 14( ..........................

استاد/استادان مشاور:
دكتر ............................
پژوهشگر:
..........................
 .......ماه )BNazanin Bold 13( 13...
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نمونه فرم پيوست 1

87-313-14
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دانشكده علوم دريايي
گروه بيولوژي دريا

پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي بيولوژي گرايش آلودگي دريا

بررسي تاثير متيل جيوه بر بيان ژن هورمون رشد در فيل ماهي ( )Huso husoدرياي خزر
استاد راهنما:
دكتر سهراب چراغي
استاد مشاور:
دكتر علي جنتي
پژوهشگر:
مرتضي احمدي
تير ماه 1384
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پيوست 2

كليه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج
مطالعات ،ابتكارات و نوآوري هاي برآمده از
اين پايان نامه متعلق به دانشگاه علوم و فنون
دريايي خرمشهر ميباشدNazanin Bold ( .
)14
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پيوست 3

تعهد نامه اصالت اثر

اينجانب  .............................دانشجوي كارشناسي ارشد /دكتري رشته  .............................گرايش .........................
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر ،دانشكده  .....................گروه  .......................تعهد مينمايم كه
محتواي اين پايان نامه نتيجه تالش و تحقيقات خود بوده و از جايي كپي برداري نشده و به پايان
رسانيدن آن نتيجه تالش و مطالعات اينجانب بوده است.

با تقديم احترام
نام و نام خانوادگي دانشجو
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پيوست 1

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دانشكده .........
گروه ...........

پايان نامه ي كارشناسي ارشد/دكتري رشته ي  ......گرايش  ............آقاي/خانم .....................
تحت عنوان :
در تاريخ ………… توسط هيأت داوران زير بررسي و با درجه ………… به تصويب نهايي رسيد.
 -2استاد /استادان راهنماي پايان نامه دكتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا
 -1استاد /استادان مشاور پايان نامه

دكتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

 -3استاد /استادان داور داخل گروه

دكتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

 -1استاد /استادان داور خارج از گروه دكتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا
 -5نماينده تحصيالت تكميلي

دكتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

مهر و امضاي مدير تحصيالت تكميلي دانشگاه
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