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  نامهساختار شكلي پايان-1

  گيرند: نامه قرار ميبه ترتيب زير در ابتداي پايان بدون شمارهصفحاتي كه -1-1
 صفحه سفيد ابتدايي -

  ا... صفحة بسم -

  (پيوست الف) عنوانصفحه  -

 (پيوست ب) يهتاييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسة دفاع -

 (پيوست ج) حق مالكيت -

  (پيوست د) نامهنامه چاپ پايانآيين -

 (پيوست هـ)تقديم  -

 (پيوست و)تشكر و قدرداني  -

 هاواژه به همراه كليدچكيده فارسي  -

 شوند:گذاري ميشماره  ١صفحاتي كه با حروف ابجد-1-2

 مطالب  فهرست -

 ها فهرست عالئم و نشانه -

 فهرست جداول  -

 هاها و نقشهفهرست نمودارها، عكس -

 (پيوست ز) هافهرست مخففها، عالمتها و نشانه -

 شوند:گذاري ميصفحاتي كه با عدد شماره-1-3

 شود گذاري با اعداد شروع مياز صفحه مقدمه شماره -

                                                            
  ضظغ) -ثخذ -قرشت -سعفص -كلمن -حطي -هوز -(ابجد ١



 گذاري شده (پيوست ح)در ادامه مطالب شماره فهرست مراجع -

 هاپيوست -

 نامه واژه -

 ضمائم -

 گيرند:نامه قرار ميصفحاتي كه بدون شماره در انتهاي پايان-1-4

 هاي انگليسيبه همراه كليد واژه چكيده انگليسي -

 انگليسي عنوانصفحه  -

 صفحه سفيد انتهايي -

  

 ترتيب و شرح مطالب-1

  زير از باال به پايين شامل: : اجزاي روي جلد به شرح روي جلد-2-1
 نشان دانشگاه -

 نام دانشگاه: موسسه آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي مهرآستان -

 نام دانشكده -

 بخش/ گروه آموزشي -  

 مقطع تحصيلي  -

 رشته -

 گرايش - 

 عنوان -  

 نگارنده (نام دانشجو)  - 

 استاد راهنما -  



 آموختگي سال و ماه دانش -

  ا...حه بسمصف-2-2
  آرايي شود و از رسم چارچوب و تزيينات مختلف خودداري شود.  به شكل ساده صفحه - 

  صفحه عنوان-2-3
شود و بقيه مطالب مانند روي جلـد  مي خالف روي جلد نام استادان مشاور ذكر در اين صفحه بر -

  گردد.درج مي

  تأييديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع-2-4
و نماينده تحصيالت  ان (ناظران)توسط استادان راهنما و داورتاييديه بايد ز اصالحات الزم، پس ا -

   (از اين فرم چهار نسخه تايپ شده و با امضاي اصلي تهيه نماييد.) تكميلي امضا شود.

  نامه (حق مالكيت مادي و معنوي)صفحه تعهد-2-5
نشگاه مهرآستان است كه بايد توسط دانشجو نامه دانشجويان داحق مالكيت مادي و معنوي پايان -

 امضا شود.

 نامه نامه چاپ پايانآيين-2-6

 از متن پيوست موجود استفاده و محلهاي خالي تكميل شوند. -

  (Dedication)تقديم -2-7
  حداكثر در يك صفحه -

  (Acknowledgment)تقدير و تشكر -2-8
  در يك صفحه  حداكثر -

  چكيده فارسي-2-9
هاي تحقيق، نتايج كمي/كيفي، له، روش و رويكرد محقق در حل مسئله، يافتهأدف و مسشامل ه -

 در يك صفحه) حداكثر گيري و واژگان كليدي (نتيجه



  كليدواژه-2-10
نامه در پايان چكيده حداقل چهار و حداكثر هفت كليد واژه كه نشان دهنده حدود موضوعي پايان -

  ند. باشد به عنوان كليد واژه درج گرد

  (Table of Contents)فهرست مطالب  -2-11
ها، فهرست ها، فهرست جدولها و نشانهبعد از چكيده به ترتيب فهرست مطالب، فهرست عالمت -

  گيرند.ها قرار ميشكل

  شوندنامه (تقدير، تقديم، چكيده و ...) ذكر نميهاي اوليه پاياندر فهرست مطالب، صفحه -

 هـا و زيـر  هـا، بخـش  هـا، فصـل  عنـوان هـا،  و نشانه هاها، مخففها، شكلدولج ،در فهرست مطالب   -

  آيد.مربوط مي عنواننامه با ذكر صفحه اول و هاي هر پايانبخش

  هاي خود متن باشد.عنوانهاي فهرست مطالب بايد مانند عنوان   -

  هـا قـرار   آن از هـاي اصـلي هسـتند، بـا تـورفتگي پـس      عنـوان مجموعـه   هاي فرعي كه زيـر عنوان   -

  گيرند.مي

هـا بـا حـروف ابجـد     ها و ساير فهرسـت ها و نشانهها، عالمتها، شكلهاي مطالب، جدولفهرست    -  

  شوند.گذاري ميشماره

  (List of Tables)ها فهرست جدول-2-12

 (Lists of Figures, Pictures and Maps)ها ها و نقشهفهرست نمودارها، عكس-2-13

 هاها و نشانهها، عالمتهرست مخففف -2-14

  باشد.ها در پيوست ح موجود مينمونه فهرست مخففها، عالمتها و نشانه -

  گردد.متن اصلي (بخش مياني) كه با مقدمه شروع مي -2-15

  فهرست مراجع -2-16
لي هاي متن اصـ آيد و شماره صفحه آن در ادامه شماره صفحهها ميفهرست مراجع، قبل از پيوست -

  نامه است.پايان



  هاپيوست -2-17
 شوند.  حروف الفبا از يكديگر جدا مي نامه داراي چند پيوست باشد باكه پاياندرصورتي -

  نامهواژه-2-18
  شود.فارسي تنظيم مي فارسي به فارسي يا فارسي به غير به صورت الفبايي، غير -

  چكيده به زبان انگليسي-2-19
متر سانتي 5/2 و 5/3هاي انگليسي و التين به ترتيب برابر با ست در متنهاي سمت چپ و راحاشيه -

  است.

  صفحه عنوان به انگليسي-2-20
  فارسي به التين و تاريخ سال و ماه آن به ميالدي قيد شود.  عنوانمطالب صفحه  -

  كليد واژه انگليسي-2-21
نامه در اين قسمت با موضوع پايان حداقل چهار و حداكثر هفت كليد واژه با در نظر گرفتن ارتباط -

   درج گردد.

  صفحه سفيد انتهايي-2-22

  پشت جلد-2-23
  گردد. مطالب روي جلد به التين در پشت جلد قيد مي -

  
  نامهراهنماي تفصيلي نگارش پايان-3

جداول و شكلهاي مورد نياز و همچنـين  تنظيم نحوه نامه و در صفحات بعد در مورد نحوه نگارش پايان

 دانشـجويان هرست مراجع و شيوه قرارگيري فهرست مراجع توضيحات كاملي جهت اطالع و اسـتفاده  ف

  شده است. ارايه

  نامه (عنوان اصلي/ بخش)چيني(تايپ) پايانحروف-3-1
هاي زير ) اقدام و به نكته1-1( ، مطابق جدول wordافزارنامه با استفاده از نرمچيني پايانبراي حروف
  توجه كنيد: 



  و ساير تزيينات به دور متن خودداري شود؛(كادر دور متن) از گذاشتن چارچوب  -      

دار، هـاي شـماره  شود) و پـاراگراف ي شروع ميعنوانپاراگرافي كه از زير هر نوع ( پاراگراف آغازي -      

 تر (سر سـطر) لمتر داخها، از يك سانتيشوند و سطر اول بقيه پاراگرافهمواره بدون تورفتگي آغاز مي

  شود.مي آغاز

  تواند دلخواه دانشجو باشد؛ا... ميهاي تقدير و تشكر، تقديم و بسمصفحه(فونت) الخط رسم -     

 Times Newرفتـه، از قلـم    در مواردي كه داخل متن فارسي، كلمه انگليسي يا التين بـه كـار   -      

Romans استفاده ) 1-1(جدول شماره  نامهيني پاياني حروف چبا شماره اشاره شده در جدول راهنما

  شود؛

  نامهچيني پايانجدول راهنماي حروف: 1-1جدول شماره 
  فرانسه/انگليسي اندازه نوع قلم نوع متن

 Times New Roman  16\Bold تيره 18 نازنين  هاها و نام فصلعنوان

 Times New Roman  14\Bold تيره16 نازنين اي)تك شمارهعنوانها (بخش

 Times New Roman  13\Bold تيره 15  نازنين اي)دو شماره عنوانها (زير بخش

 Times New Roman 12\Bold تيره 14  نازنين  *اي و بيشترسه شماره عنوان

 Times New Roman12 14 نازنين متن اصلي

 Times New Roman  10  11 نازنين  پانويس

 Times New Roman  12  14 نازنين  فهرست مراجع

 Times New Roman12 14 نازنين چكيده

 Times New Roman 12\Bold تيره 14  نازنين  هاها و شكلشماره جدول

 Times New Roman12\Bold تيره 14  نازنين  هاها و شكلتوضيح جدول

ولت يا خط فاصله به د و به جاي آن نقطه بشوسعي نماييد براي عناوين زيربخشها از بيش از سه شماره استفاده ن *
  د.روكار 



  متر باشد؛سانتي 5/1فاصله خطوط  -      

محدوده خطوط تمام صفحات بايد يكسان رعايت شود. حاشيه راسـت، چـپ، بـاال و پـايين بـه       -      

  متر باشد.سانتي 5/2و  3، 5/2، 5/3ترتيب برابر با 

  كاغذ و چاپ -3-2
هـاي چـاپي الزم اسـت    شـود. در نسـخه  ي و چاپي تـدوين مـي  نامه به دو شكل الكترونيكپايان -       

  نامه از يك جنس كاغذ و ترجيحاً كاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد.   هاي پايانصفحه

شوند تهيه مي Wordهايي كه در برنامة ديگري غير از ها/رسالهنامهدر نسخه الكترونيكي پايان -       

مركزي تحويل داده  شده آن به كتابخانه Pdfبه همراه فايل  )، فايل اصليFarsi Texتك (مثل فارسي

  شود.

  نحوه استفاده از نمونه-3-3
ها، محدودة عنواناي تنظيم شده است كه نوع قلم به كار رفته و اندازه آن در متن و گونهاين نمونه به

نامه با شيوه گذاري، ترتيب مطالب و ... در جاي صحيح و متناسبها، شمارهها و فاصله خطصفحه

باشد و الزم است دانشجويان گرامي مطابق آن نامه موسسه آموزش عالي مهرآستان مينگارش پايان

پس از انتخاب كه متن خود را جايگزين كنيد كافي است براي اين چيني كنند.نامه خود را حروفپايان

نتهاي پاراگراف انتخاب و سپس دكمه نما را به ابتداي پاراگراف انتقال داده و تا امكانو كپي متن خود 

Paste  شود از منوي كپي ويژه بدون توصيه مي .گرددجايگزين  كپي شدهمتن انتخاب نموده تا را

استفاده نماييد. تا حد امكان بايد از به وجود آمدن  (Copy Special – Unformatted Text)فرمت 

  يننامه اجتناب شود بنابرافضاهاي خالي در صفحات پايان

  هاگذاري صفحهشماره-3-4
گذاري با اعداد از اولين شود. شمارهها از فهرست مطالب و با حروف الفبا شروع ميگذاري صفحهشماره

 يابد.شود و تا آخرين صفحه (چكيده انگليسي) ادامه مينامه (مقدمه) آغاز ميصفحه متن اصلي پايان



متن كل شود. آغازين هر بخش/ فصل درج نميهاي توجه داشته باشيد كه شماره صفحه در صفحه

  صفحه تجاوز ننمايد. 110گذاري شده از نامه به نحوي تنظمي گردد كه تعداد كل صفحات شمارهپايان

  ها گذاري موضوعشماره-3-5
يـك از   شـود. هـر  نامه به چند فصل و هـر فصـل بـه چنـد بخـش تقسـيم مـي       هاي اصلي پايانموضوع

شود. عدد سمت شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا شده اند، مشخص ميهاي هر فصل با دو بخش

كـه هـر   صـورتي  راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ترتيب بخش مورد نظـر اسـت. در  

  بخـــش داراي زيـــر بخـــش باشـــد، شـــماره هـــر زيـــربخش در ســـمت چـــپ عـــدد فـــوق قـــرار  

ين زير بخش از بخش چهـارم فصـل سـوم باشـد، بـه      ريزي پويا دوممثال اگر برنامه عنوانگيرد. به مي

بـراي عنـاوين زيربخشـها از بـيش از      شودتوصيه مي ريزي پويا نوشته خواهد شد.برنامه 2-4-3صورت 

  سه شماره استفاده نشود و به جاي آن نقطه بولت يا خط فاصله به كار رود.

  هاگذاري پيوستشماره-3-6
هـاي موجـود در هـر    هـا و جـدول  شود. شـكل ف الفبا نامگذاري ميحرو نامه/ رساله باهاي پايانپيوست

مثال دومين جـدول در پيوسـت    عنوانشود. به گذاري ميتوجه به پيوست مربوط شماره پيوست نيز با

  شود.مي گذاريشماره 2-جدول الفالف به صورت 

  پانويس (پاورقي)-3-7
صورت  توان بهته باشد، توضيح را ميكه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشصورتي در

صورت كوچك اي كه بهزيرنويس در همان صفحه ارائه كرد. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره

شود. قلم شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه ميمي در باال و سمت چپ آن مشخص

  .)1- 1(وفق جدول شماره  ن اصلي كوچكتر استشماره از قلم مت 3يا  2مورد استفاده در پانويس 



  چگونگي استفاده از تصوير/شكل در متن-3-8
ها بايد خوانا، دقيق، مرتب و مستقل باشند. هر جدول/ نمودار/تصوير بايد ها، نمودارها و تصويرجدول

ل تجزيه هاي موجود در آن قابنظر را ارائه دهد و يافته بدون مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد

اند، بايد به جداول، تصاوير يا شكلهايي كه از ديگر منابع و مراجع ارايه شده تحليل و ارزيابي باشد.

ها در متن با دو شماره كه با خط فاصله از گذاري كليه شكلشمارهمنبع اصلي ارجاع داده شوند. 

دد سمت چپ شماره شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عشوند، مشخص مييكديگر جدا مي

  شكل مورد نظر است.

  تنظيم و ارايه جدول-3-9
  ها است. هاي مربوط به يافته، ستون و رديفعنوانهر جدول داراي شماره، 

محل قرارگيري جدول در هر مكاني كه قرار گرفته است، در وسط آن مكان تعبيه گردد. در  -

 عبيه نمود.توان آن را در داخل متن تصورتي كه جدول كوچك است مي

 گيرد.همواره در باالي آنها قرار ميو شماره جدول به طور مسلسل عنوان  -

  ها ضروري باشد. هاي اختصاري ممكن است در بعضي جدولپانويس و عالمت -

گذاري گيرد و شمارههرگاه جدول داراي پانويس باشد اين پانويس درست ذيل جدول قرار مي -

ها نيز از عرض هاي متن است. طول سطرهاي اين پانويسنويسگذاري پاآن مستقل از شماره

 كند. جدول تجاوز نمي

تا حد امكان با جابجايي متنها از جدا شدن جدول در صفحه خودداري شود و اگر جدول به  -

 گيرد، توضيح ستونهاي جدول بايد در تمام صفحات تكرار شوند. اجبار در چندين صفحه قرار مي

  



  تنظيم و ارايه نمودار-3-10
الزم به ذكر است شود و نمودار نوعي شكل محسوب مي

و آن به صورت مسلسل در هر فصل تعيين شماره 

شكل شود (مي ها درجنمودارها در ذيل آن عنوان

توان . در صورتي كه شكل كوچك است مي)1- 1 شماره

  آن را در داخل متن تعبيه نمود.

  

  هاي رياضيها و فرمولرابطه-3-11
كه است شماره فصل و شماره فرمول ارايه شده به ترتيب ي رياضي هاها و فرمولگذاري رابطهشماره

افزار نشان داده شده است. در تدوين فرمولها بايد از قابليتهاي نرم 1-1نمونه آن در فرمول شماره 

ودداري شود. شماره نمودارها در پرانتز قرار استفاده گردد و از كپي نمودن آنها به صورت عكس خ

گذاري توجه به حروف الفباي آن پيوست، شماره ها ذكر شده باهايي كه در پيوسترابطهگيرد. 

 ).2-شوند، مانند: (الف مي

)1-1                    ( 
hWhh

hWhh
K

jit

jit

).10()).10(.(2

.)..(2






 
 


  

  تنظيم و ارايه عكس-3-12
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  :  نمونه نمودار1-3شكل شماره 

 يك اثر معماري :2-3شكل شماره   



براي نشان دادن يك  يگاهعكس نوعي از شكل است و 

توان كمك دستگاه، شيء يا رويداد، تنها از عكس مي

اي تهيه شود كه اجزاي فرعي گونهگرفت. هرگاه جزء خاصي از عكس مورد نظر است، بايد به

توان آنها را در صورتي كه عكسها كوچك باشند مي ). 1-2چشمگيرتر از جزء مورد نظر نباشد (شكل 

  استفاده شود.  نمود. به اين منظور از يك جدول دو رديفه بدون حاشيه در داخل متن جايگذاري

  نقشه-3-13
ها را از نامه خودداري شود و آنها در پايانهاي بزرگ مانند نقشهكاربردن صفحهاز به بايد تا حد امكان

بـه   صـورت لـزوم بايـد    هاي) مخصوص در اندازه تعيين شده تهيه كرد. درهاي (فتوكپيطريق رونوشت

نقشـه   ها بيرون نزنـد. نامه طوري تا نمود كه لبه آن از ديگر صفحهدقت صفحه مورد نظر را داخل پايان

  گذاري شود.نوعي شكل است و بايد در ادامه شكلها شماره

  
  : نمونه نقشه ايران3-3شكل شماره 

  

  تنظيم فصل جديد-3-14
  ر را دنبال كنيد.گامهاي زي براي آغاز فصل جديد با استفاده از اين نمونه

  



  يد.د قرار دهنما را بعد از آخرين حرف موجوبه انتهاي فصل قبل برويد، بدين معني كه مكان -1

كليك كنيد.  Okو سپس  Page Breakرا انتخاب كرده و روي گزينه  Insert ،Breakاز منوي  -2

 چيني بقيه مطالب خود اقدام كنيد.شود. سپس به حروفصفحه جديدي باز مي

نمايد  اي كوتاه در حد يك پاراگراف گذاشته شود كه به طور كلي بياندر ابتداي هر فصل مقدمه -3
نوان با ع در فصل پيش رو به چه مسايلي پرداخته خواهد شد. اين بخش بدون شماره مسلسل و صفاً

 مقدمه در متن قرار گيرد.

 

  ارجاع به منابع و تنظيم فهرست منابع و مراجع-4
زم اسـت در كـل   . الگيرنـد  اند بايد در فهرست مراجع قـرار نامه ذكر شدهه در متن پايانكليه منابعي ك

مـورد   منابعي كـه فقـط مطالعـه شـده ولـي     متن از فرمت يكسان براي ارجاع به منابع استفاده شود و 

اي هـ منابع شـيوه  براي ذكرشوند. درج نميدر فهرست مراجع  ،انداستفاده مستقيم در متن قرار نگرفته

  :از نداها عبارتترين آنمختلفي وجود دارد، كه مهم

 ‐ APA style 

‐ MLAstyle 

- Harvard style 

‐ Chicago style 

‐Turabian style 

- Vancouver style 

 1هاي مربوطه مراجعه شود).(براي آگاهي بيشتر به سايت

به ترتيـب الفبـايي   هاروارد (و  )در متن گذاريشماره اساس بر( ونكوور هايتر، روششيوه رايج دو       

بــراي يكنــواختي و همــاهنگي  هــاروارد اســتفاده از ســبك باشــند.مــي )انتشــارو ســال  نويســنده نــام
                                                            

1.  http://www.csulb.edu/library/eref/vref/style.html 



بع بـه  منـا به اين صورت كه  در نظر گرفته شده است. ارشد دانشگاه مهرآستاني كارشناسيهانامهپايان

هـا در مـتن برحسـب نـوع     شوند. نحوه درج آنترتيب الفبايي (نام خانوادگي نويسنده اول) فهرست مي

  .است زيرمطلب و تعداد نويسندگان به شرح 

  منابع فارسي-4-1
    منابع در متن نحوه درج  

  شود:نامه در ذيل آورده ميتن پايانمهايي از نحوه اشاره به مراجع در مثال

( جونز،  1باشد، نظريه جونز) اشاره كرده است، عامل دما بسيار موثر مي1357ور كه حسابي (طهمان -

كند. البته بعدها مشخص شد كه توجه به عامل دما بايد در شرايط ) نيز اين نكته را تصديق مي1985

 ). 1374گيرد (جهانشاهي، كنترل رطوبت صورت

ل عالمت نق شود، بايد آن متن يا عبارت، داخلمي ازنويسيگر متن يا عبارتي عيناً از يك مرجع، با  - 

  ذكر شود. "ارجاع درون متني"بيايد و شماره صفحه نيز در )"(قول 

  گيرند، بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند.كه در متن، مورد اشاره قرار مي كليه مراجعي - 

ر در ال انتشاسدگي هر دو نفر به انضمام ورندگان مرجع دو نفر باشند، نام خانواآدر مواردي كه پديد  -

م اشند، نابشود و در صورتي كه تعداد پديدآوردندگان سه نفر يا بيشتر داخل پرانتزي در متن ذكر مي

  گردد. كر ميو در نهايت سال انتشار ذ "و همكاران"خانوادگي نويسنده اول ذكر شده و سپس عبارت 

 شيوه قرارگيري فهرست مراجع  

. بنابراين در آخر پايان گيردميقرار نامه) آموزش عالي فهرست مراجع در آخر رساله (پاياندر موسسه 

در  كه در صورتيشوند. نامه فهرست منابع به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده اول ذكر مي

در ابتداي آن فهرست منابع فارسي  باشد اي هم از منابع فارسي و هم انگليسي استفاده شدهنامهپايان

                                                            
1‐ Jones 



گيرند. دقت نماييد كه در اين روش منابع در انتهاي و فهرست منابع انگليسي در تعاقب آن قرار مي

  نامه نبايد شماره داشته باشند. پايان

االسالم، شيخ، مال، موالنا ، حجتا...دكتر، مهندس، استاد، عالمه، آيت«هايي نظير * در كتابنامه لقب
آن لقب جزء نام فرد شده باشد، در ضمن هرگاه كه مگر اينشود، اص حذف مياز جلو نام اشخ» و...

 كسي باشد (مثالً براي مشخص كردن دو نفر همنام از يكديگر)، عنوانضرورتي براي ذكر لقب و 
  پرانتز بعد از نام كوچك ذكر كرد. توان آن را در داخلمي

آيد، از منابع ديگري غير از خود كتاب مي امه* هر گاه اطالع مربوط به يكي از مشخصاتي كه در كتابن
  گذارند.به دست آمده باشد، آن را در داخل قالب مي

  باشد:نمونه قرار گرفتن منابع در فهرست به صورت زير مي

در سمينار بررسي تحليلي موانع و  "نقش خدمات اطالعاتي در پيشرفت فرهنگي"1365حري، عباس. 
  .1365ارديبهشت  15-11نگي، بيرجند، هاي فرهعوامل موثر در پيشرفت

، ترجمه شيرين "رساني اسالميالمللي اطالعهاي ملي در شبكه بيننقش كتابخانه"،1369باواكوتي،م. 
تهران: دفتر  .رساني در كشورهاي اسالميشبكه اطالعتعاوني، در اكمل احسان اغلو و ديگران. 

  .57-41هاي فرهنگي، ص پژوهش

  منابع انگليسي-4-2
  منابع انگليسي در متن فارسينحوه درج  

  شود:نامه در ذيل آورده ميدر متن پايانانگليسي هايي از نحوه اشاره به مراجع مثال

توان به چهار عامل اصلي ريسك شامل اي مواد خطرناك را ميونقل جادهريسكهاي مربوط به حمل -
عرض آسيب و در نهايت ريسك ريسك حوادث رانندگي، ريسك زيست محيطي، ريسك جمعيت در م

  . (Mahmoudabadi, Seyedhosseini, 2014)ونقل طبقه بندي نمود زيرساختهاي اصلي حمل

نشان داده  (Tavakkoli Moghaddam, et al., 2011)مطالعات صورت گرفته توسط توكلي مقدم 
نه قطعي را توليد توانند همواره جوابي در نزديكي جواب بهياست كه الگوريتمهاي فراابتكاري نمي

  نمايند مگر آن كه نوع الگوريتم مورد استفاده با دقت مورد مطالعه قرار گرفته باشد. 



شود، بايد آن متن يا عبارت، داخل عالمت نقل مي اگر متن يا عبارتي عيناً از يك مرجع، بازنويسي  -
  ذكر شود. "ارجاع درون متني"بيايد و شماره صفحه نيز در )"(قول 

  گيرند، بايد در فهرست مراجع گنجانده شوند.ه مراجعي كه در متن، مورد اشاره قرار ميكلي - 

در مواردي كه پديد آورندگان مرجع دو نفر باشند، نام خانوادگي هر دو نفر به انضمام سال انتشار در  -
باشند، نام شود و در صورتي كه تعداد پديدآوردندگان سه نفر يا بيشتر داخل پرانتزي در متن ذكر مي

و در نهايت سال انتشار از سمت چپ به  ".et al"خانوادگي نويسنده اول ذكر شده و سپس عبارت 
  گردد. راست ذكر مي

 شيوه قرارگيري فهرست مراجع انگليسي  

. بنابراين در آخر پايان گيردميقرار نامه) در موسسه آموزش عالي فهرست مراجع در آخر رساله (پايان
فهرست منابع شوند. منابع به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده اول ذكر مينامه فهرست 

گيرند. دقت نماييد كه در اين روش منابع در انتهاي انگليسي در تعاقب فهرست منابع فارسي قرار مي
  نامه نبايد شماره داشته باشند. پايان

شود، البته حرف ا حروف بزرگ نوشته ميبها ذكر مشخصات آثار التيني، حرف اول تمام كلمه * در
، حرف اضافه يا عنواننخستين كلمه كه مگر اينشود، نمي اول حروف اضافه و تعريف، بزرگ نوشته

 شود. تعريف باشد كه در آن صورت حرف اول آن حرف اضافه يا تعريف نيز بزرگ نوشته مي

آيد، از منابع ديگري غير از خود كتاب مي * هر گاه اطالع مربوط به يكي از مشخصاتي كه در كتابنامه
  .گذارندبه دست آمده باشد، آن را در داخل قالب مي

  هاي منابع انگليسي است. (به ميزان تورفتگي خط دوم به بعد دقت نماييد.)مثالهاي زير نمونه

Agrawal, R. & Joshi, M. V., 2000. PNrule: A New Framework for Learning Classifier 
Models in Data Mining (A Case-Study in Network Intru sionDetection). In: 
DIVISION, I. R. (ed.). 

Ahmad, I. & Vasilakos, A. V. 2015. Feature Selection Using Particle Swarm 
Optimization in Intrusion Detection. International Journal of Distributed Sensor 
Networks, 2015. 

 

  پيوست ح را با دقت مطالعه نماييد. براي تدوين فهرست منابع 
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  مهرآستان غيردولتي و غيرانتفاعي عالي آموزش مؤسسه
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  : بپيوست 
  نامه كارشناسي ارشدتائيديه اعضاي هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان
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  كنند.درجه كارشناسي ارشد پيشنهاد مي

  

ي علمي                      رتبه     نام و نام خانوادگي    اعضاي هيأت داوران           

  مضاءا    

  

  دكتر استاد راهنما  -1
  استاد مشاور -2

  استاد ناظر -3

  استاد ناظر -4

  ي تحصيالت تكميلي نماينده -5

  

 

  

  



  پيوست ج: 

  هاي علمي مؤسسه مهرآستاننامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشآيين

قق عدالت و كرامت انس هاي پژوهشي و فناوري دانشگاه در راستاي تحمقدمه: با عنايت به سياست

ي شكوفايي علمي و فني است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه و پژوهشگران، ها كه الزمهآن

آموختگان و ديگر همكاران طرح، در مورد نتايج الزم است اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانش

با هماهنگي دانشگاه انجام هاي تحقيقاتي نامه، رساله و طرحهاي علمي تحت عناوين پايانپژوهش

  شده است، موارد زير را رعايت نمايند:

باشد؛ ها، متعلق به دانشگاه مينامه/ رساله و درآمدهاي حاصل از آنحق نشر و تكثير پايان -1ماده 

  ولي حقوق معنوي پديدآورندگان محفوظ خواهد بود.

له به صورت چاپي در نشريات علمي و يا نامه/ رساانتشار مقاله يا مقاالت مستخرج از پايان -2 ماده

ارائه در مجامع علمي بايد به نام دانشگاه بوده و با تأييد استاد راهنماي اصلي، يكي از اساتيد راهنما، 

نامه و مشاور و يا دانشجوي مسئول مكاتبات مقاله باشد. ولي مسئوليت علمي مقاله مستخرج از پايان

  باشد.دانشجو ميي اساتيد راهنما و رساله برعهده

آموختگي به صورت تركيبي از اطالعات جديد و نتايج حاصل از تبصره: در مقاالتي كه پس از دانش

  شود نيز بايد نام دانشگاه درج شود.نامه/ رساله منتشر ميپايان

اصل افزار ويا آثار ويژه (اثر هنري مانند فيلم، عكس، نقاشي و نمايشنامه) حانتشار كتاب، نرم -3ماده 

ها، ي واحدهاي دانشگاه اعم از دانشكدههاي تحقيقاتي كليهنامه/ رساله و تمامي طرحاز نتايج پايان

ها، پارك علم و فناوري و ديگر واحدها بايد با مجوز كتبي صادره از مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده

  هاي مصوب انجام شود.نامهمعاونت پژوهشي دانشگاه و براساس آيين



المللي اي و بينهاي ملي، منطقهها در جشنوارهبت اختراع وتدوين دانش فني و يا ارائه يافتهث -4ماده 

باشد، بايد با هاي تحقيقاتي دانشگاه مينامه/ رساله و تمامي طرحكه حاصل نتايج مستخرج از پايان

  هماهنگي استاد راهنما يا مجري طرح از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه انجام گيرد.

ماده و يك تبصره در شواري موسسه به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب  5نامه در اين آيين -5اده م

  االجرا است.در شوراي موسسه الزم

متعد      اينجانب .............  رشته ..........ورودي سال تحصيلي ...... مقطع كارشناسي ارشددانشكده

هاي علمي الكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشنامه حق مشوم كليه نكات مندرج در آيينمي

ي تحصيلي خود رعايت نامه/ رسالههاي علمي مستخرج از پايانمؤسسه مهرآستان را در انتشار يافته

دهم كه از طرف االشعار به دانشگاه وكالت و نمايندگي مينامه فوقنمايم. در صورت تخلف از مفاد آيين

ياز اختراع بنام بنده و يا هرگونه امتياز ديگر و تغيير آن به نامه دانشگاه اقدام اينجانب نسبت به لغو امت

نمايد. ضمناً نسبت به جبران فوري ضرر و زيان حاصله براساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و 

  گونه اعتراض را از خود سلب نمودم.له حق هروسيبدين

  

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 ءتاريخ و امضا

  

  



 

  پيوست د:

  نامه (رساله)هاي دانشجويان مؤسسه مهرآستاننامه چاپ پايانآيين

نامه (رساله)هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه مهرآستان مبين كه چاپ و انتشار پاياننظر به اين

بنابراين به منظور آگاهي و رعايت حقوق  ،پژوهشي دانشگاه است -هاي علميبخشي از فعاليت

  شوند:آموختگان اين دانشگاه نسبت به رعايت موارد ذيل متعد ميانشدانشگاه، د

دفتر «نامه (رساله)ي خود، مراتب را قبالً به صورت كتبي به در صورت اقدام به چاپ پايان -1ماده 

  دانشگاه اطالع دهد.» نشر آثار علمي

  :ي سوم كتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذيل را چاپ كنددر صفحه -2ماده 

...........................  ي دكتري نگارنده در رشتهنامه كارشناسي ارشد/ رسالهكتاب حاضر، حاصل پايان«

در دانشگاه مهرآستان به راهنمايي سركار خانم/ جناب آقاي دكتر   است كه در سال......  

ع شده از آن دفا    ..........     و مشاوره سركار خانم/ جناب آقاي دكتر     ...........

  ».است

ي انتشارات دانشگاه، تعداد يك درصد شمارگان كتاب (در به منظور جبران بخشي از هزينه -3ماده 

تواند مازاد نياز خود را به دانشگاه اهدا كند. دانشگاه مي» دفتر نشر آثار علمي«هر نوبت چاپ) را به 

  نفع مركز نشر در معرض فروش قرار دهد.

خسارت به دانشگاه  عنوانبهاي چاپ شدگان را به  %50، 3ت ماده در صورت عدم رعاي -4ماده 

  مهرآستان، تأديه كند.



تواند كند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خسارت، دانشگاه ميدانشجو تعهد و قبول مي  -5ماده 

دهد به خسارت مذكور را از طريق مراجع قضايي مطالبه و وصول كند؛ به عالوه به دانشگاه حق مي

را از محل توقيف  4منظور استيفاي حقوق خود، از طريق دادگاه، معادل وجه مذكور در ماده 

  هاي عرضه شده نگارنده براي فروش، تأمين نمايد.كتاب

تعهد فوق و ضمانت  مقطع كارشناسي ارشد ...ي ..............دانشجوي رشته   ............اينجانب  -6ماده 

  شوم.ه آن ملتزم مياجرايي آن را قبول كرده، ب

  نام و نام خانوادگي دانشجو

  تاريخ و امضاء



 

  پيوست هـ: صفحه تقديم

م      قد

ان دران و ما ه  م     قد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  پيوست و: صفحه تقدير و تشكر

  تقدير و تشكر 
ها ي اساتيد معظم و بزرگواري كه در دوران تحصيلم از آنوسيله از همهبدين

ايشان سر تعظيم فرود آورده و براي يكايك  برام سپاسگزاري نموده و در براآموخته

اين عزيزان از درگاه خداوند منان، طلب سالمتي و آرزوي موفقيت روزافزون دارم. 

، كه با راهنمايي دقيق و توجه دلسوزانه در اين ..........»دكتر «خصوصاً استاد فرزانه، 

  .بودهنما، پيمودن راه غيرممكن اوجود ربياند، كه ام فرمودهپژوهش ياري

  

  



 

  نامه فارسي به انگليسياي از واژهنمونهپيوست ز: 

  
    الف

 Synergistic effect  افزايياثر هم

      ب

Rearrangement  بازآرايي

     پ

 Monoclonal antibody   پادتن تك دودماني

Inflammatory response   پاسخ التهابي

     ت

 On-line estimation   بالدرنگ تخمين

     ج

 Mutant  يافتهجهش

     ح

 Quasi steady state   حالت شبه پايا

    خ

 Autoimmune   خود ايمن

 Increasing feeding rate   دهي با سرعت افزايشيخوراك

     ژ

 Synthetic gene   ساختگيژن



      س

Alfa helix  ساختمان مارپيچي

 Beta sheet  تااي بساختمان صفحه

     ش

 Molecular weight marker   شاخص وزن مولكولي

     گ

Viscosity   گرانرروي

 Incubate   گرماگذاري

     م

Macrophage   ماكروفاژ

  
  منابع در فهرست منابعنحوه درج پيوست ح: 

ي بيشتر هاي گوناگوني وجود دارد كه براي يكنواختي و هماهنگنويسي منابع فارسي روشدر مرجع
  .1شودهاي دانشگاه مهرآستان روش ذيل توصيه مينامهپايان

  كتاب

  2با يك نويسنده

. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم راهنماي ويرايش، 1379زاده، غالمحسين. غالمحسين
 3ها(سمت)انساني دانشگاه

  4با بيش از سه نويسنده (چهار يا بيشتر)

                                                            
  .73ويرايش، ص  زاده، غالمحسين. راهنماي. و غالمحسين82، ص آيين نگارش علميبرگرفته از: عباس حري،  -2
 آيد.ويرگول(؛) مياگر تعداد نويسندگان بيش از يك نفر بود (تا سه نويسنده) مابين آنان نقطه-3

  سازمان و ناشراني كه نام اختصاري دارند معموال از همان كلمه اختصاري به جاي نام ناشر استفاده مي شود.٣‐

  . اضافه مي شود "رانو ديگ"نام نفر اول ذكر مي شود و به دنبال آن  نفر باشد فقط 3. چنانچه تعداد پديد آورندگان بيش از 1



، تهران: 2. ويرايشهاي نقص ايمني: تشخيص و درمانبيماري، 1365 فرهودي، ابوالحسن و ديگران.
  علمي.

  سازمان به منزله مولف

  .1]تهران[. دارونامه، 1364شركت سهامي دارو پخش، 

  ناظر يا ويرايشگر به منزله مولف

  تهران: مركز نشر دانشگاهي. .درباره ويرايش، ويرايشگر. 1365پورجوادي، نصراله. 

  
  ترجمه يك اثر

، رشاد اسالمي: وزارت فرهنگ و ا]تهران[. ترجمه پرويز دوائي فن سناريونويسي، 1365ل، يوجين. وي
  اداره كل تحقيقات و روابط سينمايي.

  اي از همان مولفاثري از يك مولف در مجموعه

. "انحكمت اشراق و فرهنگ اير" . به كوشش مهدخت معين:مجموعه مقاالت، 1364معين، محمد. 
  .458 -379، ص 1، ج تهران: معين،

  هايي خاص هر جلدعنواني عام و عنوانكتاب چند جلدي با 

ديگران.  وترجمه احمد آرام  : مشرق زمين: گاهواره تمدن.1تاريخ تمدن. ج، 1365دورانت، ويل. 
  تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.

  چاپ هاي بعدي كتاب

  . چ نهم، تهران: دهخدا.عمومياصول روانشناسي ، 1366عظيمي، سيروس. 
                                                            

 ل قالبخآن را در دا صفحه عنوان، صفحه حقوق اثر، يا موضع ديگري از كتاب به دست آيد، جزهرگاه محل نشر از جايي به .2
    آورند.مي

 

 



  نقل در نقل

هران: جان گرني. ت -خان زند، ترجمة هما ناطقآخرين روزهاي لطفعلي، 1356جونز، سرهارفورد. 
  ند. تهران: معين.، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر ز1366نقل در غالمرضا، ورهرام. اميركبير. 

  گزارش و مقالة سمينار

  ي مولفگزارش چاپ شده دارا

  ت حفاري، رودبارهيا "چراغعلي تپه"گزارش مقدماتي حفريات مارليك ،1343اله. نگهبان، عزت

  شناسي.. تهران: وزارت فرهنگ، اداره كل باستان41-1340 

  گزارش چاپ شده بدون مولف

  نر.ه،تهران: شوراي عالي فرهنگ و 1351 .و پنجاههاي ايران در سال هزار و سيصدگزارش فعاليت

  رش چاپ نشده گزا

هاي درسي ريزي درسي پيرامون اصالح و بازسازي كتابگزارشي از فعاليت دفتر تحقيقات و برنامه"
  ، تهران: (پلي كپي).1360، "1360سال

  1مقالة سمينار (چاپ شده)

دمت دفاع سمينار نقش اطالعات علمي و فني در خ، در "مصرف و توليد اطالعات"1366حري، عباس. 
ت ان: وزارت سپاه، معاون. تهرهاي ارائه شده، مجموعه مقاالت و سخنراني1366ردادخ19و 8مقدس، 

  صنايع خودكفايي، مديريت تحقيقات و آموزش، مركز اطالعات علمي و فني.

  2مقالة سمينار (چاپ نشده)

وانع و مدر سمينار بررسي تحليلي  "نقش خدمات اطالعاتي در پيشرفت فرهنگي"1365حري، عباس. 
  .1365ارديبهشت  15-11جند، هاي فرهنگي، بيروثر در پيشرفتعوامل م

                                                            
  روفچيني مي شود..  نام مقاله در داخل گيومه و نام مجله يا مجموعه به صورت ايتاليك ح1
 مي آيد. يتاليكا.  براي مقاله هاي چاپ نشده عنوان سمينار به صورت معمولي مي آيد و در مقاله هاي چاپ شده به صورت 1



  مقاله در نشريه يا مجموعه

  مقالة روزنامه 

  شهريور. 17 كيهان، "چگونه با بيماري يرقان مقابله كنيم؟"1361زالي، محمدرضا. 

  مقالة مجله 

. 88. زيتون."نقش كتابخانه در خدمت به توسعه كشاورزي ايران"1368عماد خراساني، نسريندخت.  
  .49، 19-18: 1368فروردين 

  المعارف(با امضا)مقالة دايره

  .370-366، ص 1. جالمعارف بزرگ اسالميدايره. "آسوريان"جاللي مقدم، مسعود.

  

  امضا)المعارف (بيمقالة دايره

  .2329-2328، ص 2ج ،المعارف فارسيدايره. "كهكشان"

  مقاله در مجموعه

، ترجمه شيرين "رساني اسالميالمللي اطالعهاي ملي در شبكه بينبخانهنقش كتا"،1369باواكوتي،م. 
تهران: دفتر  .رساني در كشورهاي اسالميشبكه اطالعتعاوني، در اكمل احسان اغلو و ديگران. 

  .57-41هاي فرهنگي، ص پژوهش

  نامهپايان

ارشد كتابداري كارشناسي نامه. پايان"نامهتحليل استنادي مقاالت سرگذشت"،1366آذر. موسوي، شهر
  رساني، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه تهران.و اطالع

 

  منابع انگليسي



  منابع در فهرست منابعنحوه درج 

شـوند. نحـوه درج   ترتيب الفبايي (نام خانوادگي نويسنده اول) فهرست ميبه منابعمطابق روش هاروارد 

  ان به شرح ذيل است:ها در متن بر حسب نوع مطلب و تعداد نويسندگآن

  آيد.الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نويسنده و سال انتشار داخل پرانتز مي

Productivity was improved throughout the factory (Bond, 1991). 
نتشـار در  ، هر بار به همـراه سـال ا  سهنويسنده دارد ارجاع داده شود نام هر  سهاي كه ب ـ اگر به مقاله 

 د:گيرميقرار داخل پرانتز 

Loneliness is inversely related to communication competence (Bond, Norrish & Burton, 

1991). 
 et"نويسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگي نويسنده اول و به دنبـال آن  سهي بيـش از ثرـ اگر ا ج

al"  شود:مي تز درجبه همراه سال انتشار در داخل پران 

Communication apprehension has many correlates (McCaskey et al., 1981). 
شـماره  و يا نقل قول مسـتقيم اسـتفاده شـود،      ـ اگر به قسمت خاصي از يك منبع ارجاع داده شود  د

 شود:ذكر مي) پس از سال انتشار هاحهصفحه (صف

“A lack of career success may lower means value in the marketplace of relationships” 

(Reinking & Bell, 1991, p.368). 
اي بيشتر از يك اثر در سال داشته باشد و در متن از آن استفاده شده باشد با كه نويسندهدرصورتي –ه

اگر تمام  -و                  or (Bond, 1991c) (Bond, 1991a)شود:حروف الفبا بعد از سال مشخص مي

 متن در مربوطه سايتوب به ،)سايت آن از قسمتي نه و( شود اشاره منبععنوان  به  سايتيك وب

 ندارد: جعار فهرستم در گيري قرار به ونياز شودمي اشاره

Douglass (http: // douglass. Speech. News.edu/) is a well organized site for locating 

American speeches.  



) و غيـره  e-mailهـاي الكترونيـك (  ها، خاطرات، مكالمات، نامـه ها، نامهـ مكاتبات شخصي، سخنراني  ز

 شود كه شامل نام، نـوع مكاتبـه و  ها اشاره ميدرج شوند و فقط در متن به آن مراجعنبايد در فهرست 

  تاريخ خواهد بود:

R. Pugliese (Personal communication, March 23, 1990) also verified this. 

  
  كتاب 1نوشتن منابع در فهرست مراجعوه نح

ره شـما  .ليـك) (با حـروف ايتا  كتاب عنواننويسنده.،سال انتشار.  نام نويسنده، حروف اول نام خانوادگي

  .اسم ناشر :محل نشر. چاپ ،نوبتجلد

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: A Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French. Chicago: McGraw-Hill. 

هار نويسندهچكتاب با چهار يا بيش از  

Grace, B. et al., 1988. A History of the World. Princeton, NJ: Princeton University 

Press. 

  2هاي بعدي كتاببراي ويرايش
Bigsby, C., ed. 1997. The Cambridge Companion to Arthur Miller. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Holt, G., Hardy, S., and Bouras, N., eds. 2005. Mental Health in Learning Disabilities: 

A Reader. 3rd ed. Brighton: Pavilion.  

 هاي الكترونيكيبراي كتاب

                                                            
1. http://www.uwe.ac.uk/library/resources/general/info_study_skills/book.htm 

ام و نام ن"رتيب ني) مداخله مؤثر داشته باشند نام آنها به ت(تا قبل از مرحله حروفچي . افرادي كه در كار تهيه كتاب2
 . بعد از نام كتاب ذكر مي شود. مانند: گردآورنده، مترجم، مصحح، شارح، ويراستار، مقدمه نويس"خانوادگي



 ،نوبتشـماره جلـد   [online].كتـاب  عنوان،سال انتشار. نويسنده. نام نويسنده، حروف اول نام خانوادگي

 ]تاريخدسترسي[. آدرس سايت اسم ناشر :محل نشركه چاپ اول نباشد). (در صورتيچاپ

Hemingway, E., 2003. Better Reading French: A Reader and Guide to Improving your 

Understanding of Written French [online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from: 

http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004]. 

  براي منابع بدون نويسنده مشخص
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