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 مقدمه

ت پژوهش  معاون» رفت تأکید شده است.  و بر گسترش دانش و مع  پژوهش و تحقیق ارزش واالیی دارددر فرهنگ غنی اسالمی،  

شگاه معارف قرآن و   ستورالعمل های مربوط     با هدف «عترت عو فناوری دان ضوابط و د ساماندهی  به پایان نامه   بهبود کیفیت و 

شد      سی ار شنا شگاه ه      ، باهای مقطع کار شین و تجربیات برخی دان ستورالعمل های پی ای فعال در عنایت به آیین نامه ها و د

ژوهشههی  پشههورای »به تصههوی   6/12/1398خ تدوین و در تاری« آیین نامه جامع پایان نامه»عرصههه پژوهش و پایان نامه، 

 .سیدبه تصوی  هیأت رئیسه دانشگاه ر 19/08/1400 در تاریخهمچنین نسخه اصالح شده آیین نامه  .رسید« دانشگاه

تنظیم ن نامه : الف( دسههتورالعمل اارایی پایان نامه  ( دسههتور العمل نگارش و پای پایابخش سهههاین آیین نامه مشههتمل بر 

امه  نآیین ابق . کلیه امور مرتبط با پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته های تحصیلی مط      ی( پیوست ها  گردیده است 

 .  می باشد حاضر
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 بخش نخست: دستورالعمل اجرایی پایان نامه (1
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 تعاریف 1.1

 اصطالحات بکار رفته در آیین نامه حاضر بدین شرح می باشد:( 1ماده 

 اصفهان. لیهم السالمعدانشگاه: دانشگاه معارف قرآن و عترت  -1

 باشد.ابط پذیرفته و مشغول به تحصیل می دانشجو: فردی است که در مقطع کارشناسی ارشد برابر ضو -2

شد و از طریق تحقیق در            -3 سی ار شنا شجوی دوره کار ست که در فرایند تحصیل دان ستند علمی ا ک حوزه یپایان نامه: م

 .استاد راهنما بر اساس استانداردهای پژوهشی تدوین می شود یا گرایش تحصیلی و تحت نظر همعین از رشت

مقطع ل و فارغ التحصهی متخصه   اسهاتید   یکی از یادانشهگاه معارف قرآن و عترت ع  هیأت علمی  عضهو اسهتاد راهنما:   -4

 هده دارد.عشورای پژوهشی گروه، مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پایان نامه بر  موافقتاست که با  دکتری

شاور:     -5 ستاد م ضو ا شگاه معارف قرآن و عترت ع  هیأت علمی  ع ساتید متخص     یکی از یا دان ست که با مواف ا ستاد   قتا ا

 ارد.داستاد راهنما بر عهده تحت نظر شورای پژوهشی گروه، مسئولیت مشاوره پایان نامه را تأیید راهنما و 

سه دفاع   -6 ست  کمیته داوران: کمیته ارزیابی کننده پایان نامه در ال ساتید راهنما، داور و حس  ا شاور      مورد یککه از ا م

 راهنمای دوم تشکیل می شود. یکیا 

شی   -7 شیوه  -شیوه آموز شتمل بر           پژوهشی:  سی، م ست که عالوه بر واحدهای در شد ا سی ار شنا ای تحصیلی در دروه کار

 پایان نامه می باشد.اارای 

ست        -8 شیوه ای تحصیلی ا ست      شیوه آموزشی:  سی ارشد ا شنا شجو در دروه کار سی،  پس از گذراندن واحدهای در که دان

 )آموزش محوری( می گذراند و دانش آموخته می شود.پند واحد درسی را معادل درس پایان نامه 

شکده پژوهشی   آموزشی و  شورای  -9 ساس ماده  : دان شورا در    15برا شگاه ها، این  شکده  هآیین نامه اامع مدیریت دان ر دان

ن های آموزشههی هماگروه  ان کلیهپژوهشههی، مدیرآموزشههی، معاون معاون رئیس دانشههکده، که از تشههکیل می شههود 

 ی می نماید.امور اارایی پایان نامه تصمیم گیرخصوص تشکیل می شود و در و کارشناس امور پایان نامه ها دانشکده 

 جایگاه درس پایان نامه 1.2

یل و نسبت به تدوین یک پژوهش اص   ،( دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظف هستند در طول مدت مجاز تحصیل       2ماده 

 .شوندمحسو   کارشناسی ارشددانش آموخته ر السه داوری از آن دفاع نمایند تا اقدام و د« پایان نامه»تخصصی با عنوان 

 .تابع مقررات وزارت علوم می باشد )آموزشی محور( «یآموزششیوه »تحصیلی به ( تبدیل وضعیت 3ماده 

 ده است.گردیدر حال حاضر براساس بخشنامه های ابالغی از سوی دفتر نظارت استانی، شیوه آموزش محوری ملغی تبصره: 

 اجرای درس پایان نامهفرایند  1.3

 د.ی شوانجام م به شرح ذیل : انتخا ، تصوی ، اارا و دفاع از پایان نامهدرس پایان نامه در پهار مرحله (4ماده 

 انتخاب درس پایان نامه 1.4

 د.ننمای اقدام شدر سیستم آموز نسبت به انتخا  واحد درس پایان نامه پهارمنیمسال از ابتدای دانشجویان بایستی ( 5ماده 

تکمیل فرم های  نسههبت به ، وم تحصههیلیدنیمسههال تا پایان کلیه رشههته های تحصههیلی موظفند حداک ر ( دانشههجویان 6ماده 

ستاد راهنما » شماره    « معرفی ا ست  شنهاد عنوان »( و 1)پیو شماره    « پی ست  شناس امور پایان نامه ها    واقدام  ( 2)پیو به کار
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ضوع ا  نمایند. تحویل شینه پژوهش(  سامانه ایران ز ارائه گواهی دال بر تکراری نبودن مو شنهاد عنوان   داک )پی به همراه فرم پی

   الزامی می باشد.

 اقدام نمایند. معرفی عنواننسبت به  نیمسال دوم تحصیلیدانشجویان می توانند از هفته سوم : 1 تبصره

  این امر موضوع تحقیق بایستی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو و تخص  استاد راهنمای پیشنهادی باشد. تشخی          : 2تبصره  

 مربوطه می باشد.شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده با 

 وه تعیین شده و براساس موارد پیشنهاد شده توسط دانشجو و سهمیه راهنمایی اساتید توسط مدیر گر        « استاد راهنما ( »7ماده 

 ردد.می گ بررسیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده در « پیشنهاد عنوان»درخواست  هشی می رسد.وبه تأیید معاون پژ

ستاد مشاور یا راهنمای اقابل انجام می باشد. در موارد ذیل با یک استاد راهنما در کلیه رشته های تحصیلی، پایان نامه ( 8ماده 

 :تعیین می گردددوم 

 (شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده)به تشخی   باشد.میان رشته ای  قتحقی الف( موضوع

ست  به  اگر (  ستاد راهنما یا  درخوا شخی   ا شکده      ت شی و پژوهشی دان شاور یا     شورای آموز ستاد م ستفاده از ا اهنمای دوم  را

 الزم باشد.

ه می باشد که بر  تخصی  راهنمایی و مشاوره پایان نامه به اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو با رعایت سهمیه مربوط     ( 9ماده 

صو   (پروپزالطرح تحقیق )تعداد »مبنای  شده   م ستاد ثبت  شد.   «به نام ا شی می با ست  معاونت پژوه صورت  موظف ا  منظم ب

 اساتید و دانشجویان قرار دهد.در دسترس آمار دقیق سهمیه اشغال اساتید را تهیه و 

ساتید مدعو   حداقل و حداک ر سهمیه تبصره:   شرایط  جویان و هر نیمسال با لحاظ تعداد دانش  ابتدای در  اعضای هیأت علمی و ا

 .تعیین و به تأیید ریاست دانشگاه می رسد معاونت پژوهشیتوسط  دانشگاه

   .باشد فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی در رشته مرتبط با موضوع پایان نامه بایستیاستاد راهنما ( 10ماده 

صره  شگاه معارف قرآن و عترت ع در اولوی     : 1 تب ضای هیأت علمی دان شاوره پایان نامه، اع شند.  برای راهنمایی و م در ت می با

شجو    صورت   ست دان شکده و درخوا شی  معاون  نیاز دان سهمیه راهنم پژوه ضاء    با لحاظ ظرفیت  شاوره اع و لمی عهیأت ایی و م

سبت به واگذاری راهنمایی و مشاوره به       شان، ن شگاه   مدعو  ینمدرس تخص  ای ساتید خارج از دان برای  نماید. تصمیم گیری یا ا

 الزامی می باشد.و رزومه فعالیت آموزشی و پژوهشی ایشان ارائه حکم کارگزینی یا مدرک تحصیلی 

 ی می باشد.ضروراستاد برای هر دو  ضوابط این مادهرعایت  ،دارد: در مواردی که پایان نامه دو استاد راهنما 2تبصره 

شورای آموزشی و    تأییدو  استاد راهنما بوده و با نظر  فارغ التحصیل یا دانشجوی مقطع دکتری  بایستی  ( استاد مشاور   11ماده 

 د.انتخا  می شوپژوهشی دانشکده 

نامه و تأیید   ه پایانتبصره: استفاده از استاد مشاور فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مشروط به  داشتن سابقه راهنمایی یا مشاور            

 مجاز است.شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده 

ستاد راهنما مجاز نمی باشد. در صورت بروز مشکل در هم     (پروپزالطرح تحقیق )( پس از تصوی   12ماده  ستاد  ، تغییر ا کاری ا

ستاد راهنما    «حذف پایان نامه»مکتو  راهنما با دانشجو، درخواست    . تصمیم گیری  ارائه می شود به معاونت پژوهشی  توسط ا
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شد.     شی می با ستاد         در این خصوص با معاون پژوه سبت به معرفی ا شجو ن ستاد راهنما، دان سهمیه ا پس از حذف پایان نامه از 

 می نماید. اقدامطبق ضوابط راهنمای ادید 

صره   شارکت    اگر : 1تب شاور در اارای پایان نامه همکاری و م ستاد م ستاد راهنما   کافی ا ستاد را کنبا ا  می تواند حداقل هنماند، ا

سه دفاع   ست مکتو   یکماه پیش از ال شاور   »درخوا ستاد م صمیم گی    «حذف ا شی ارائه نماید. ت ری در این را به معاونت پژوه

 خصوص با معاون پژوهشی می باشد.

صره   صوی  طرح تحقیق  : 2تب شی،  به هر دلیلاگر پس از ت ستاد راهنما یا   و با موافقت معاونت پژوه شاور پیش از  مهمکاری ا

شود   صی و فعالیت   اتمام پایان نامه قطع  صا ستاد،  با عنایت به میزان زمان اخت سه دان  ا صوبه هیأت رئی حق الزحمه شگاه  طبق م

 پرداخت می شود.استاد 

 تصویب پایان نامه 1.5

تباط با رشته  را با لحاظ: تحقیقی بودن موضوع، ار « عنوانپیشنهاد  » شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده درخواست       (13ماده 

امه به دانشجو  بررسی می نماید. نتیجه توسط کارشناس امور پایان ن    دانشجو  توانمندی علمی تخص  استاد راهنما و  تحصیلی،  

 اعالم می گردد.  

داک  نه ایرانساما ( در صورت تأیید عنوان پیشنهادی توسط شورا، دانشجو موظف است عنوان مصو  پایان نامه را در         14ماده 

نسبت مشاور  تحت نظر استاد راهنما و حس  مورد راهنمای دوم یا و یکماه هگیری اخذ نماید. سپس حداک ر ظرفثبت و کد ر

 دام نماید.( اق3)پیوست شماره )پروپزال( « پایان نامه طرح تحقیق»به تدوین 

وان پیشنهادی  نماید. در این صورت شورا عن   «تأیید مشروط »می تواند عنوان را شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده      :  تبصره 

تاد راهنما عنوان اسهه با موافقتنسههبت به ارائه عنوان دیگر اقدام و یا می تواند را به دانشههجو معرفی می نماید. دانشههجو  خود 

شنهادی را پذیرفته و   ساس  پی صورت ارائه   نماید. تدوین طرح تحقیق آنبر ا رش عنوان ادید  به منزله پذی طرح تحقیقدر این 

 د.گرد تهیهوده و بایستی ساختار و محتوای تحقیق بر اساس این عنوان توسط دانشجو و استاد راهنما و مشاور ب

مشاور سپس    وراهنما د اتاس  به ترتی  به نهایی تأیید اهتدانشجو موظف است نسخه تایپ و پای شده پروپزال را     ( 15ماده 

ص فوق الذکر پس از مرااعه به  هریک از اشخا نماید. دانشجو موظف است  مرااعهمدیر گروه و سپس معاون پژوهشی دانشگاه    

سئول           ضای وی به م شان را انجام داده و پس از اخذ تأیید نهایی و ام سط ای شده تو صالحات مطرح  بعدی مرااعه  ابتدا کلیه ا

 نماید.

صره  صالحاتی که برا           : 1 تب ستاد راهنما، کلیه ا س  و تحت نظر ا صرف وقت منا ست با هماهنگی و  شجو ملزم ا پروپزال ی دان

 مشخ  می شود را انجام دهد.

 نمی باشد. کارشناس امور پایان نامه ها مجاز به دریافت و ثبت پروپزال بدون امضای کلیه اشخاص فوق الذکر: 2تبصره 

 . یستمجاز نین مرحله در ااساسی عنوان تغییر  پایان نامه قبالً در شورا تصوی  گردیده لذابا تواه به اینکه عنوان  : 3تبصره 

 ما می باشد.مسئولیت کیفیت علمی و رعایت اصول و ضوابط روش پژوهش در پروپزال برعهده دانشجو و استاد راهن( 16ماده 

ایران  در سامانه  را)پروپزال( طرح تحقیق متن ، دانشجو موظف است   معاون پژوهشی توسط  طرح تحقیق تأیید پس از : 1تبصره  

داک ثبت و گواهی مربوطه را به کارشناس امور پایان نامه ها تحویل نماید. السه دفاع حداقل شش ماه پس از تاریخ مندرج در 

 گواهی قابل برگزاری می باشد.
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 پایان نامهاجرای  1.6

ساتید مربوطه تکمیل       17ماده  شجو تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی فرصت دارد پایان نامه را تحت نظر ا سخه نهایی  و( دان را  ن

 به واحد امور پایان نامه ها تحویل نماید.

 رایبنوات را صرفاً  تبصره: دانشجو در صورت نیاز و با تأیید استاد راهنما می تواند اهت تکمیل پایان نامه درخواست تمدید س       

 مدت یک نیمسال ارائه نماید.  

نموده، نظرات  ( دانشجو موظف است در طول مدت نگارش پایان نامه بصورت مستمر به اساتید راهنما و مشاور مرااعه      18ماده 

شان را إعمال نماید.       شده ای صالحات مطرح  شرفت روند تحقیق »همچنین و ا شماره     «گزارش پی ست  ل و به را تکمی( 5)پیو

 استاد برساند.امضای 

صورت نیاز اهت اخذ معرفی نامه همکاری به کتابخانه ها و ادارات مربوطه ب  19ماده  شجو می تواند در  شی   ( دان ه معاونت پژوه

 ان معرفی نامه مربوطه صادر گردد.مرااعه نماید تا در صورت امک

 دفاع پایان نامه و فارغ التحصیلی 1.7

 موارد ذیل می باشد:صدور مجوز دفاع منوط به رعایت ( 20ماده 

   پایان نامه. دستورالعمل نگارش تایپ پایان نامه با رعایت الف( تکمیل

 با امضاء اساتید راهنما و مشاور.  ( تکمیل فرم آمادگی دفاع

 در فرم آمادگی دفاع. الی و معاونت پژوهشیم-ریمعاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، معاونت ادا ی( امضاء مدیر گروه،

سخه نهایی پایان نامه اهت داوران.  ( تحویلت ستاد داور     ن ست ا صورت درخوا شده    ،)در  سخه پای  صورت دو رو(   تحویل ن )ب

 توسط دانشجو الزامی است.(

 ( احراز نمره قبولی در کلیه دروس.ث

 داک. سامانه ایراندر طرح تحقیق ( گذشت حداقل شش ماه از تاریخ ثبت ج

  قانون  9 بصهههرهت  طبق. )آن گواهی ارائه  و داک سهههامانه ایران   «او همانند   سهههامانه  » در نامه   پایان   نهایی  متن بارگذاری  چ( 

 (31/5/1396 مصو  «علمی آثار تهیه در تقل  با مقابله و پیشگیری»

 داک بر عهده دانشجو می باشد. سامانه ایرانپرداخت هزینه های مربوط به : 1 تبصره

ه را در سوابق  و پک لیست مربوط  کرده است رعایت شرایط فوق الذکر را بررسی   کارشناس امور پایان نامه ها موظف  : 2تبصره  

 نماید.دانشجو بایگانی 

می باشههد.   شهههریورماه در نیمسههال دوم 31بهمن ماه در نیمسههال اول و  30( مهلت برگزاری السههه دفاع حداک ر تا 21ماده 

(  ردادماهم 31یا دی ماه  30)مهلت مذکور از اتمام دانشهههجو موظف اسهههت نسهههخه های پایان نامه خود را حداقل یکماه پیش 

   تحویل واحد امور پایان نامه ها نماید.

 می باشد.معاونت پژوهشی  صدور مجوّز دفاع منوط به موافقتتبصره: در صورت عدم رعایت مهلت های فوق، 
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ا راهنمای دوم مورد داور و حس  مورد استاد مشاور ی    داوران متشکل از استاد راهنما، استاد   پایان نامه توسط کمیته  ( 22ماده 

 بصورت کیفی و به شرح ذیل انجام می شود: پایان نامهارزیابی قرار می گیرد. ارزشیابی 

  (14مردود )کمتر از 

 ( 99/15الی  14متوسط) 

 (  99/17الی  16خو) 

 (  99/18الی  18خیلی خو) 

 ( 20-19عالی) 

ه دسهههتاوردهای    ب یک نمره باقیمانده     . تعیین می گردد 19نمره  بر مبنای ابی پایان نامه     نمره ارزی در السهههه دفاع  ( 23اده م 

ها را  و همایش علمی یا تخصصی  در مجالت مقاله  گواهی پذیرشدر صورتی که دانشجو    اختصاص می یابد. پژوهشی دانشجو   

 نمره تشویقی برخوردار می گردد: ازد، به شرح ذیل ارائه نمای

 نمره 1 1در مجالت علمی مستخرج از پایان نامهگواهی پذیرش مقاله 

 نمره 5/0  2در مجالت تخصصی مستخرج از پایان نامهگواهی پذیرش مقاله 

 نمره 5/0 ی از پایان نامه در مجالت علم غیر مستخرجگواهی پذیرش مقاله 

 گواهی پذیرش اصل مقاله در همایش های علمی معتبر

 سخنرانیبرای پای یا 

 3«سطح الف»: همایش های نمره5/0

 4«سطح  »همایش های  :25/0

 

صره  سخنرانی( در همایش نیز پذیرفته        1 تب شفاهی ) شده در همایش، عالوه بر پای برای ارائه  صورتی که مقاله پذیرفته  : در 

 5خواهد داشت. 2شود، امتیاز اختصاص یافته، ضری  

صره   صت دارد و در این       : 2تب سه دفاع برای ارائه مقاله فر شش ماه پس از ال شجو حداک ر  سامانه   ننمره پایان مدت دان امه در 

شود آموزش قطعی  شد.  . نمی  صیلی    این مهلت قابل تمدید نمی با ست فارغ التح یش از این پپس از اتمام این مهلت یا درخوا

 برسد. معاون پژوهشیله بایستی به تأیید گواهی پذیرش مقااعتبار مدت، نمره قطعی می گردد. 

شده در ( 22ماده  ستی  مقاله ارائه  سئول(،       :نام به ترتیب بای سنده م شجو )نوی ستاد راهنما، دان شاور    ا ستاد م شود  درج ا  .می 

این مقاله مسههتخرج از پایان نامه مقطع کارشههناسههی ارشههد رشههته .........  »عبارت بایسههتی در پانوشههت ابتدایی مقاله همچنین 

                                                           
شریات و          1 سیون ن صوبه کمی ست که با عنایت به م سابق ا شی و علمی ترویجی  زارت علوم، . مظور از مجله علمی همان مجالت علمی پژوه

 تعریف شده اند. «  مجالت علمی»تحت عنوان 

ید علمی قعلوم، همان مجالت علمی تخصصی سابق است که با عنایت به مصوبه کمیسیون نشریات وزارت    « مجالت تخصصی  ». منظور از  2

 از ابتدای آن حذف شده است.

ایش بین ، همISC. منظور از همایش های سههطح الف، همایش هایی اسههت که امتیاز علمی باالتر دارند شههامل: همایش نمایه شههده در   3

 المللی، همایش به زبان غیرفارسی.

سطح الف   ات علمی معتبر برگزار می شوند ولی ازء . منظور از همایش های سطح  ، همایش هایی است که توسط دانشگاه ها و مؤسس       4

 قرار نگیرند.

 نمره کس  می کند. 5/0نمره و برای همایش های سطح    1. برای همایش های سطح الف 5
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شکده .......   ص   دان شگاه معارف قرآن و عترت ع ا شد دان شد     « فهان می با شده با صریح   در نیز دیگری فرد نام که صورتی  در. ت

 .یابد نمی اختصاص نمره مذکور مقاله به گردد، قید مقاله نویسندگان

ه مدیر گروه مربوطه بکارشناس امور پایان نامه ها موظف است در اسرع وقت وصول پایان نامه و اعالم آمادگی دفاع را ( 24ماده 

اس امور پایان نامه  انتخا  و به کارشههنبا اولویت اعضههای هیأت علمی  داوران توسههط مدیر گروهنماید.  و تاریخ آن را ثبت اعالم

 معرفی می شود.

  نماید، معاونعرفی داوران اقدام نروز از تاریخ اعالم وصههول نسههبت به م تمدیر گروه حداک ر ظرف هفصههورتی که تبصههره: در 

 پژوهشی رأساً داوران متخص  را تعیین می نماید.

ش     ( 25ماده  شناس امور پایان نامه ها می با سه دفاع بر عهده کار د. در تعیین وقت  هماهنگی با کمیته داوران و تنظیم وقت ال

مان پیشنهادی اهت ، اولویت با نظر اساتید داور می باشد. لیکن دانشجو هنگام تحویل نسخه های پایان نامه، پند زالسه دفاع

 وقت السه دفاع از اساتید راهنما و مشاور اخذ و به کارشناس امور پایان نامه ها اطالع می دهد.  

وران را به عهده دانشجو  داور، تحویل نسخه پایان نامه به دا  کارشناس امور پایان نامه ها می تواند با هماهنگی اساتید  : 1 تبصره 

در فرم  گذارد. کارشههناس موظف اسههت در اسههرع وقت از وصههول نسههخه ها به اسههاتید داور اطمینان حاصههل نموده و نتیجه را 

 مخصوصی ثبت نماید.

شجویان در         : 2تبصره   ساتید و دان سایر ا صورت علنی برگزار می شود و حضور  کارشناس  شد.  السه بالمانع می با  السه دفاع ب

ست  امور پایان نامه س  ها موظف ا شامل: حداقل دو روز زودتر، اطالعیه برگزاری ال نامه،   عنوان پایان» ه دفاع را با ذکر ازئیات 

ستاد راهن        سامی کمیته داوران )ا شته تحصیلی، ا شجو، ر ساتید داور(، زمان    نام دان شاور و ا ستاد م «  سه ن برگزاری الو مکا ما، ا

   ند.به اطالع سایر دانشجویان می رسد تا در صورت تمایل در السه شرکت نمایبصورت پاپی و الکترونیک آماده و 

ری یا دانشجوی فارغ التحصیل مقطع دکت که متخص اساتید یا  دانشگاه از بین اعضاء هیأت علمیاوران می بایست ( د26ماده 

سات   .انتخا  شوند باشند،  دکتری و دارای سابقه تحصیلی یا تخص  مرتبط با موضوع پایان نامه       ستفاده از ا ید فارغ التحصیل  ا

 د.مقطع کارشناسی ارشد مشروط به داشتن سابقه داوری، تخص  در موضوع و تأیید معاون پژوهشی بالمانع می باش

پایان هر  دریع، براساس ضوابط آیین نامه ترف  باشد که سهمیه داوری اعضای هیات علمی     بنحویاگذاری داوری باید و: 1تبصره  

 حسن اارای این تبصره با معاون پژوهشی می باشد.نظارت بر سال تحصیلی تکمیل گردد. 

ور و با تأیید  یا مشههکل در تأمین دا: یکی از داوران بایسههتی فارغ التحصههیل مقطع دکتری باشههد. در موارد ضههرورت و 2تبصههره 

 معاون پژوهشی، رعایت مفاد این تبصره الزامی نمی باشد.

ر این صورت زمان  در السه دفاع الزامی می باشد. در غی  و نماینده معاونت پژوهشی   ( حضور تمام اعضاء کمیته داوران  27ماده 

   السه دفاع به تعویق خواهد افتاد.

ود. مفاد این بمانع برگزاری السه دفاع نخواهد   ،عدم حضور استاد مشاور مشروط به هماهنگی قبلی     ،تبصره: در صورت ضرورت   

 تبصره شامل استاد راهنمای دوم نمی گردد.

سی ارشد موظف      28ماده  شنا شجویان کار حداقل  ،به زمان دفاع خویشباقیمانده ماه  دو از ابتدای تحصیل تا  هستند ( کلیه دان

همراه فرم  دبای( 10و گزارش السه دفاع )پیوست شماره     در السه  شرکت گواهی  نمایند.شرکت   پایان نامهالسه دفاع  سه  در 
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شماره    آمادگی دفاع  ست  صدور مجوز دفاع    شو  به واحد امور پایان نامه ها تحویل( 11)پیو صورت  شروط  د. در غیر این  به م

 .خواهد بودموافقت معاونت پژوهشی 

 ذیل می باشد:ادول ( زمان بندی ارائه ها در السه دفاع به ترتی  29ماده 

 ________ تالوت آیاتی از قرآن کریم  .1

 ________ آغاز السه و خیر مقدم توسط استاد راهنما  .2

 دقیقه 15حداک ر  نتبصورت پاورپوی ارائه فشرده مباحث پایان نامه توسط دانشجو  .3

 دقیقه 20الی  10 ر داوره توسط داوران ارزیابی شکلی و محتوایی پایان نامه  .4

 دقیقه 5حداک ر  پاسخ به پرسش های داوران توسط دانشجو  .5

 دقیقه 10حداک ر  توضیح توسط استاد مشاور یا راهنمای دومارائه   .6

 دقیقه 10حداک ر  توضیح توسط استاد راهنمارائه ا  .7

توسط  نمرهمشورت کمیته داوران و تعیین نمره پایان نامه و اعالم   .8

 رعلنی()به صورت غی استاد راهنما یا کارشناس امور پایان نامه ها

________ 

 

سن   ،در ارزیابی  (30ماده  صالح     به همراهپایان نامه امتیازات و محا شنهادها اهت ا سط داوران  تحقیق پی شود  طرحمتو . می 

 :استاساس معیارهای ذیل بر نمره دانشجو تعیین ارزیابی و 

 : ...............3تا  1نمره از  با موضوع و سؤاالت تحقیق ساختار تحقیق تناس   .1

 : ...............3تا  1نمره از  و نوآوری های تحقیق های علمیدستاورد  .2

 : ...............3تا  1نمره از  استفاده از منابع اصیل و تخصصی  .3

 ...............: 3تا  1نمره از  قوت نگارش و رعایت اصول ویرایشی  .4

 : ...............4تا  1نمره از  کیفیت استدالل و تحلیلی بودن پژوهش  .5

 : ...............2تا  1نمره از  کیفیت ارائه دانشجو در السه دفاع  .6

 ............... :2تا  1نمره از  .................................سایر موارد: ...........................................  .7

 ...................................ارزیابی نهایی: .............. 

 

تحویل نسخه   پشت فرم صورتجلسه داوری درج و هنگام    تهیه، امور پایان نامه کارشناس تبصره: نسخه ای از این ادول توسط    

 ایند.االمکان پیش از السه دفاع تکمیل نم را حتی 5تا  1یان نامه به داوران ارائه می شود. داوران بندهای پا

شود. تغیی      ( 31ماده  سه دفاع درج  صورتجل سه دفاع تعیین و در  ستی در انتهای ال ر نمره پس از اتمام نمره نهایی پایان نامه بای

 .آیین نامه حاضر، تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد 21به است ناء مفاد ماده  ،السه دفاع

سه  حداک ر طی  ست انمایند. دانشجو موظف  می ( کمیته داوران اصالحات الزم پایان نامه را تعیین و به دانشجو اعالم   32ماده 

ستی به تأ         از تاریخ دفاع،  ماه صالحات بای شاور انجام دهد. إعمال ا ستاد راهنما و م صالحات را تحت نظر ا ستاد راهنما و  ا یید ا

 ی از داوران برسد.حس  تصمیم کمیته داوران، به تأیید یک

 ی باشد.تبصره: صدور مدرک فارغ التحصیلی مشروط به إعمال اصالحات در مهلت مقرر و اخذ تأییدیه اساتید مربوطه م
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 نیمسال  یک تا داک رح است  مجاز دانشجو  ،اعالم نمایند« قبول قابل غیر»را  نامه پایانداوران در السه دفاع   پنانچه( 33ماده 

  پایان از تواندن قانونی فرصت  در که دانشجویی . برگزار شود  دفاع السه  ایرادات را برطرف نموده و مجدد تحصیل  مجاز مدت از

 .شود می محروم تحصیلی مدرک دریافت و تحصیل ادامه از نماید، دفاع موفقیت با خود نامه

 می توانند هریک از داوران پایان نامه را به دلیل ضههعف یا نق  ادّی، غیرقابل دفاع تشههخی  دهند در صههورتی که تبصههره: 

ا رفع اشههکال های  تبه اطالع واحد امورپایان نامه ها برسههاند. السههه دفاع نظر خود را حداقل دو روز پیش از زمان السههه دفاع 

 مورد نظر و اخذ موافقت داور به تعویق می افتد.

 فارغ التحصیل محسو  می شود.، موفقیت در دفاع از پایان نامه پس ازدانشجو ( 34ماده 

دانشجو موظف است پس از إعمال اصالحات تعیین شده و اخذ تأیید استاد راهنما و حس  مورد استاد داور، با رعایت   (35ماده 

شده از پایان نامه و        صحافی  سخه پاپی  ستورالعمل نگارش و تایپ پایان نامه، یک ن سی دی حاوی فایل   یکد و  Wordحلقه 

PDF و فایل  )با رعایت دسههتورالعمل نگارش( پایان نامه کلWord  ل را تهیه و تحوی فارسههی و انگلیسههی پایان نامههای پکیده

  (4)پیوست شماره  .واحد امور پایان نامه ها نماید
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 بخش دوم: دستورالعمل نگارش و چاپ پایان نامه (2
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ضر را کامالً رعایت نمایند.       د( 36ماده  ستورالعمل حا ست در نگارش و تایپ پایان نامه د شجو موظف ا سخه  ان سخه  دن اوران و ن

 صحافی شده بایستی بر اساس این دستورالعمل تنظیم شود.

 اجزاء پایان نامه .1

 باشد:می ( پایان نامه مشتمل بر بخش های ذیل 37ماده 

 (6)پیوست شماره  الدصفحه  -1

 صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم -2

 صفحه عنوان -3

 تصویر صورتجلسه دفاع )در نسخه صحافی شده( -4

 (8شماره )پیوست  دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهانتعهدنامه حقوق معنوی  -5

 (9)پیوست شماره  تعهدنامه اصالت اثر -6

 صفحه تقدیم )اختیاری( -7

 صفحه قدردانی )اختیاری( -8

 6تا شش کلمه کلیدی( سهو کلید واژه ها )( کلمه 300تا  150) پکیده -9

 )شماره گذاری شده( فهرست مطال  -10

  ()در صورت داشتنمانند فهرست اشکال، نمودارها، پیوست ها سایر فهرست ها  -11

 7مقدمه  -12

   شامل:فصل کلیات  -13

  8بیان مسأله یا بیان موضوع .أ

 تحقیق 10و ضرورت 9هدف . 

 11 سؤاالت تحقیق .ت

 12(در صورت داشتن فرضیهفرضیات تحقیق ) .ث

                                                           
شی  . پکیده6 ست  نامه پایان از بخ صار  عین در که ا صل  ، اخت ستقال  که ای گونه به کند می منتقل خواننده به را تحقیق مطل  ا  وبدون م

  .باشد ها آن الیلد و نتایج و ،هدف اصلی ،سوال تحقیق موضوع برگیرنده در خالصه بطور باید و. باشد فهم قابل نامه پایان به مرااعه

سمت  اولین . مقدمه7 ست  تحقیق ق  اهمیت درک برای خواننده آمادگی برای و شود  آغاز سخن  ساده  و شیوا  بیانی با باید بخش این در.ا

 .شود سازی زمینه تحقیق مسئله

 کل درحقیقت و یدهگرد تحقیق این انجام موا  و داشته  مشغول  خود به را او ذهن که را ای مسأله  باید نویسنده  ، مسئله  بیان بخش . در8

 .دهد توضیح خواننده برای است، شده طراحی موضوع وتبیین  سوال آن به پاسخ یافتن منظور به تحقیق

 یافت دست ها آن هب توان می تحقیق های یافته استفاده با و تحقیق انجام از بعد که هستند دستاوردهای علمی تحقیق، اهداف - . 9

 پردازد.های آن می. در این بخش به طرح دالیل علمی، روآوردن به موضوع پژوهش و اهداف و سودمندی10

ست  تحقیق فرآیند در تمرکز نهایت ایجاد ، سوال  تعیین از هدف . 11 صلی  پرسش  از که را هایی پرسش  بخش این در.  ا شی  قیقتح ا   می نا

 شوند. می بیان هست هانیز پرسش این به پاسخگویی مستلزم اصلی پرسش به پاسخگویی و شوند

ضیه 12 سخ  ها، . فر ستند  هایی پا سخ  برای تحقیق آغاز در که ه سش  به پا صلی  پر   تحقیق لطو در و کند می خطور محقق ذهن به تحقیق ا

 عرف رد گرپه.برسههند اثبات به یا شههده رد تحقیق درطول ها پاسههخ این از بسههیاری اسههت ممکن.  آزماید می را ها آن سههقم و صههحت

 صورت  به ایدب ها فرضیه . شوند  می بیان تحقیق طرح در رسند  می اثبات به که هایی فرضیه  فقط که است  شده  مرسوم  امروز دانشگاههای 

 باشند. تحقیق سوال با مرتبط و خبریه امله
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 13پیشینه تحقیق .ج

 14تحقیقو ساختار روش  .ح

 15تعاریف و اصطالحات .خ

 تحقیق:متن  -14

 ک ر پهار فصل اصلی باشد.  حداقل سه و حداپایان نامه بایستی عالوه بر فصل کلیات، مشتمل بر 

 )به عنوان فصل پایانی تحقیق(  18و پژوهشی 17 ی کاربردیپیشنهادها ،16نتیجه گیری -15

 پیوست ها )در صورت داشتن پیوست(  -16

 فهرست منابع و مآخذ -17

 پکیده انگلیسی -18

 (7)پیوست شماره  صفحه عنوان به زبان انگلیسی -19

 :نگارش متنشیوه  2.1

سجم  باید نامه پایان متن( 38ماده  شد  منطقی و متقن ساختار  داری و من ضوع  از خارج مطال  از .با ضیحات  یا ت مو غیر و

  مجموعه به مهنا پایان به صورتی که  نماید خودداری ها قول نقل در روی زیاده ازالزم است دانشجو    .شود  ااتنا ضروری  

 .حقیق را بنویسدت خود قلم و اندیشه بابایستی  پژوهشگردر واقع  .گرددن تبدیل ها قول نقل از ای

  اسهههت مطلو  و نگارش پایان نامه اهمیت فراوانی دارد. مناسهههپژوهش در انجام  رعایت اصهههول روش تحقیق( 39ماده 

 مندرج در سایت دانشگاه را مطالعه نمایند. «راهنمای پژوهش در علوم اسالمی»دانشجویان فایل 

  نقطه گارشهههی،  نتنظیم عالئم  دردر تهیه پایان نامه اهمیت فراوانی دارد.       « ن ر معیار »رعایت اصهههول نگارش و    ( 40ماده  

سائل        گذاری، سایر م صله کلمات و  صل یا فا ش و ستورالعمل   ی،ویرای سی »د ستور »و  «فرهنگ امالیی خط فار  خط د

 .است عمل مبنای)مندرج در و  سایت دانشگاه(  فارسی فرهنگستان مصوّ  «فارسی

                                                           
 . پیشینه مختصر  طور به زمان طول در آن تحول سیر  پگونگی و بشری  اوامع در تحقیق موضوع  سابقه  بر است  مروری موضوع  . پیشینه 13

ضوع  با مرتبط مباحث در مواود آثار مهمترین بیان تحقیق ست  تحقیق مو سی    و ا سا  های ناگفته و نواق  ذکر و ها آن های یافته ترین ا

 .برساند اثبات هب را آن ضرورت و باشد نظر مورد تحقیق انجام کننده توایه که باشد ای اندازه به ها ناگفته که طوری به موضوع این

 ای، انند: کتابخانهگردآوری اطالعات م و همچنین شیوه ... تاریخی، تحلیلی، پژوهش مانند: توصیفی،  روش بیان به پژوهشگر  بخش این . در14

سه،  تعریف، مانند: تبیین، داده ها روش تحلیل و... میدانی و  ست که محقق علت    .می پردازد... نقد مقای س  ا و  نظر مورد روش خا انت منا

 .بیان کند را تحقیق روش با موضوع تناس 

ستند  کلماتی کلیدی . کلمات15 صطالحات  غالبا و دارند فراوان کاربرد ما نظر مورد تحقیق  در که ه سئ  مرتبط علمی ا ستندو  تحقیق لهبام  ه

 گردد می موااه دشواری با تحقیق فهم ها آن از آگاهی بودن

صل  باید گیری . نتیجه16 شد  سؤاالت تحقیق  با مرتبط و تحقیق های یافته حا شی  مطابق ناعی یا پکیده مطال  تکرار لزوما نباید و با  از بخ

 باشد.  استناج قابل تحقیق های یافته از منطقا که باشد مطالبی بردارنده در باید بلکه باشد، تحقیق متن

شنهادهای 17 ست  عملی راهکارهای کاربردی، . پی شکلی  حل برای ا شکالت  از م ستفاده  با محقق که اامعه م ست  به تحقیق این از ا  آورده د

 .است

 آن روزب ساز زمینه تحقیق این که است ادیدی تحقیقی های پرسش  و پژوهش برای ادیدی موضوعات  پیشنهاد  پژوهشی،  . پیشنهادهای 18

 .باشد آینده در موضوعات گونه آین در محققین راهگشای و تحقیق این نتایج مکمل تواند می و است بوده ها
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نقد  صدد نویسنده در  کهشود. مگر آن استفاده  های معتبر از ترامهباید نامه، در سراسر پایان   آیات قرآن تبصره: برای ترامه 

 .«یرازیناصر مکارم شقرآن کریم، ترامه »م ال:  ترامه باشد. در فهرست منابع پایانی، منبع ترامه مشخ  شود.یک 

 قرار «.............» گیومه داخل بایدمتن  ،و بیش از دو سطر باشد   شود  ذکر مستقیم  قول نقل صورت  به عبارتیاگر ( 41ماده 

 در پایان عبارت به آدرس مطل  اشاره  می شود. .ایجاد شود تورفتگیاز دو سوی متن  و گیرد

ستقیم از متون     صره: در نقل قول م سی، ارائه ترا   تب سی مانند آیات قرآن، احادیث یا عبارات انگلی سی دقیق  غیرفار مه فار

 آورده شود. ضروری است. همچنین بهتر است از آوردن متن و ترامه بصورت یکجا پرهیز نموده و یکی از آنها در پانویس

 نویس )پاورقی( استفاده می شود:مورد از پا پهاردر ( 42ماده 

 .باشد داشته بیشتری توضیح به نیازای  واژه یا مطل در متن،  که صورتی درالف( 

 .رود می کار به بار اولین برای که فارسی اصطالحات انگلیسی معادل ( 

 .)کتا ، مقاله و ...( به منبعی( ارااع دهی 

 .)برای آوردن ترامه یا متن اصلی عبارت( ت( در نقل قول مستقیم از متون غیرفارسی

 :ارجاع دهیشیوه  2.2

ضروری  ( 43ماده  ست  در نگارش پایان نامه  شود    به منبع مطال  علمی یا آماا شاره  شده ا  رعایت عدم و ر و اطالعات ارائه 

سو  می گردد  مطل  این صداق تقل  در آثار علمی     .تخلف مح صورت ارتکا  تخلف ادّی بنحوی که م ضوع قانون  در  مو

شگیری  قانون» شود،   19«علمی آثار تهیه در تقل  با مقابله و پی شگاه  کمیته اخالق پژوهش» محسو   شجو  « دان به تخلف دان

 .خواهد کردرسیدگی 

 بعد از خاتمه مطل  به یکی از دو روش ذیل به منبع ارااع داده می شود: (44ماده 

ستناد دهی      الف(  سی: ا شنا شته روان شد.    APAروش به برای ر صورت درون متنی و داخل پرانتز می با  نام»شرح:   به اینبه 

سنده،  خانوادگی شار،  سال  نوی برای  .(25 .ص، 5ج، 1387طباطبایی، )م ال:  .«صفحه  شماره  ص. حرفشماره الد،   انت

 مندرج در سایت دانشگاه مرااعه شود. «APAبه روش  دهی شیوه نامه استناد»توضیح بیشتر به فایل 

شته های االهیاتی:    (  ستناد دهی  برای ر شرح ا سنده  خانوادگینام » :در پاورقی بدین  شماره   عنوان کتا  یا نوی مقاله، 

   (.25، ص 3)م ال: طباطبایی، المیزان، ج . «شماره صفحهحرف ص الد، 

 ( در تنظیم ارااعات به موارد ذیل تواه شود:45ماده 

 بر عهده دانشجو می باشد.  رعایت ضوابط ارااع دهی الف( 

صفحه    (  صورتی که در یک  سر هم( پندین مرتبه     در  شت  صورت متوالی )پ شود، در مورد   ب ستناد  وم به دبه یک منبع ا

ستفاده می « همان»بعد از واژه  صفحه       ا شماره  صورت تغییر  س    و ذکر« همان»از عبارت منبع، شود. در  تفاده می  صفحه ا

 .26شود. م ال: همان، ص 
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ست منابع پایانی از به ی(  ستاد، عال  آیت اهلل، دکتر، مانند:ا  خاص کارگیری القدر ارااع دهی و فهر شهید، ر ا اهلل حمةمه، 

 .«یمه حلّعال»علیه آن برای نویسنده پرهیز شود، مگر مواردی که آن لق  در اثر شهرت ازء نام شخ  شده باشد مانند 

و سپس آدرس  گذاشته شده، کوپک و باال نباشد. بعد از شماره، نقطه در پاورقی در تنظیم پاورقی دقت شود که شمارهت( 

 .20، ص 3. طباطبایی، المیزان، ج 1م ال:  منبع مورد نظر یا توضیح مطل  آورده شود.

   شیوه تنظیم فهرست منابع پایانی: 2.3

حبه، روزنامه و کتا ، مقاله، پایان نامه و رسهاله، و  سهایت های معتبر، مصها   مشهتمل بر:  منابع تحقیق  اطالعات( 46ماده 

فهرسهت  »نوان ، در پایان تحقیق به عمورد اسههتفاده قرار گرفته و به آنها ارااع دهی شههده اسههتمتن در ت معتبر که مجال

 در تنظیم فهرست منابع رعایت موارد ذیل الزم است: .ارائه می شود« منابع

سجادیه   »، «نهج البالغه»، «قرآن کریم» -1 شماره گذا   به عنوان پیش فه «کتا  مقدس»و  «صحیفه  ست )بدون  ری( ر

 شود.نوشته 

 20شود. منظمنام خانوادگی نویسنده  یحروف الفبا براساسفهرست منابع  -2

 شود. تنظیممنابع فارسی، عربی و انگلیسی بصورت اداگانه  -3

  سایت ها، و از قبیل روزنامه« سایر منابع»و « مقاالت»، «کت »در فهرست منابع، اطالعات به ترتی  در سه قسمت:  -4

 شود. تنظیمهای معتبر و .... 

 می باشد: به شرح ذیلترتی  ذکر اطالعات کتابنامه ای  -5

 نام خانوادگی، نام، سال پای )در پرانتز(. عنوان اثر، محل پای: ناشر، نوبت پای. کتاب: *

 (هه ق(. بحاراالنوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، پای اول. 1403م ال: مجلسی، محمدباقر ))

 سال پای )در پرانتز(. عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحات.نام خانوادگی، نام،  *مقاالت:

پاییز  حسین  ،ذبیحی ؛حسن ،ساربانقلی ستاریم ال:  )   رسول حضرت شهری مدیریت مفاهیم بر (. نگرشی1388)

 (.146-105، ص  10ی، بهرهور مدیریت، اسالمی شهر در شهری مدیریت زیبای تجلی مدینه شهر در اکرمص

 ایت(.روزنامه، تاریخ انتشار، آدرس و  سایت رسمی روزنامه )در صورت داشتن سنام عنوان خبر،  * روزنامه:

 عنوان و  سایت، سازمان مربوطه )در و  سایت های دولتی یا رسمی(، آدرس الکترونیک. * وب سایت:

 تایپ و صحافی پایان نامه: 2.4

 پایان نامه موارد ذیل رعایت گردد:ضروری است در تایپ ( 47ماده 

 قلم )فونت( بر اساس ادول ذیل: -1

 سایز قلم نوع قلم )فونت( قسمت مورد نظر

 BAHIJ NAZANIN 13 متن اصلی فارسی

 Times New Roman 12 انگلیسی اصلی متن

 Traditional Arabic 13 متن اصلی عربی

 11 طبق فونت متن اصلی پاورقی

 B Titr 13 عناوین و سرفصل ها

                                                           
 ود.شاستفاده  Wordنرم افزار  Homeدر زبانه  Sort. برای منظم ساختن منابع طبق حروف الفبا پیشنهاد می شود از گزینه 20
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 B Nazanin 12 پکیده

 

 حاشیه های کاغذ -2

استفاده  )بجز در صفحه های تقدیم و سپاسگزاری( چگونه کادر یا تذهی تنظیم شود. از هی A4پایان نامه باید در قطع 

 21حاشیه های صفحه باید طبق ادول ذیل تنظیم گردد: دد.نگر

 سانتی متر 3 حاشیه باالی کاغذ

 سانتی متر )دو و نیم( 5/2 حاشیه پایین کاغذ

 سانتی متر 4در صفحات فرد:  حاشیه سمت پپ کاغذ

 سانتی متر )دو و نیم( 5/2در صفحات زوج: 

 سانتی متر )دو و نیم( 5/2در صفحات فرد:  حاشیه سمت راست کاغذ

 سانتی متر 4در صفحات زوج: 

 

 شمار گذاری صفحات -3

 شود:درج ن صفحه یذیل در پایدول طبق اصفحات پایان نامه شماره 

 

 بدون شماره صفحه از صفحه بسم اهلل تا صفحه پکیده

 با حروف ابجدشماره صفحه  فهرست مطال 

 شماره صفحه با عدد از ابتدای مقدمه تا انتهای پایان نامه  

 

 شمار گذاری فصول، بخش ها و قسمت ها -4

س      سمت های مختلف ) ست بخش ها و ق صل می بای صل های فرعی(  در هر ف شود.  رف ست به پپ  شماره گذاری    )عدد از را

شههماره  3شههماره فصههل، عدد  2دد که ع« مبانی حدی ی نظریه عالمه مجلسههی .4-3-2»به عنوان م ال بزرگ به کوپک( 

 ود.شپس از عدد آخر، نقطه گذاشته  شماره قسمت )سرفصل ازئی تر( را نشان می دهد. 4بخش )سرفصل کلی( و عدد 

 نمودارها و ...شماره گذاری اداول،  -5

ست. به عنوان م ال ا           ضروری ا شماره گذاری آنها  صویر و ام ال آن،  ستفاده از ادول، نمودار، ت صورت ا که  1-2دول در 

 شماره ادول در آن فصل را نشان می دهد. 1شماره فصل و عدد  2عدد 

 ستاد راهنماصورت لزوم با تأیید اصفحه می باشد. در  120و حداک ر صفحه  70حجم صفحات پایان نامه حداقل  ( 48ماده 

 صفحه نیز مجاز می باشد. 150حداک ر تا افزایش صفحات 

صره:   شجویان،     تب صرفه اویی در هزینه دان ست و  سخه پاپی داوران  به منظور حفظ محیط زی شده(  ن سخه  و ن )فنرزده 

 پای می شود. دو روبصورت  ،نهایی صحافی شده

 با رعایت موارد ذیل تنظیم می گردد:( در نسخه نهایی صحافی شده 49ماده 

                                                           
 می توان تنظیمات را انجام داد. Marginsگزینه  Layoutدر زبانه  Word. در نرم افزار 21



21 

 :  پایان نامه تنظیم الد -1

 (6ر موارد ذیل باشد: )پیوست شماره الد پایان نامه به ترتی  باید مشتمل بروی 

 سایز فونت عنوان
 ____ ___ 22دانشگاه آرم

 B Nazanin 13 (Bold) «اه معارف قرآن و عترت ع اصفهاندانشگ»عبارت: 

 B Nazanin 12  (Bold) ...............«دانشکده »عبارت: 

 B Nazanin 12  (Bold) ..................«گروه »عبارت: 

 B Nazanin 18 (Bold) «... رشته ......... کارشناسی ارشدپایان نامه » :عبارت

 B Titr 15 عنوان پایان نامه

 B Nazanin 13  (Bold) تی (نام و نام خانوادگی اساتید راهنما و مشاور )به تر

 B Nazanin 13  (Bold) نام و نام خانوادگی دانشجو

 B Nazanin 13  (Bold) ماه و سال دفاع

 باشد. (7)پیوست شماره  پشت الد پایان نامه باید مشتمل بر اطالعات فوق به زبان انگلیسی -2

 عطف پایان نامه باید مشتمل بر موارد ذیل باشد: -3

 سایز فونت عنوان
 B Nazanin 9 (Bold) نام خانوادگی دانشجونام و 

 B Titr 10  (Bold) عنوان پایان نامه

 B Nazanin 9  (Bold) سال دفاع

هی  )رنگ بایستی به صورت تذو عطف پشت الد  ،ی الداطالعات رو باشد.« سورمه ای»رنگ الد پایان نامه باید * 

 طالیی( باشد.

ستاد راهنما و حس  مو     پس از ( هر دانشجو موظف است   50ماده  ستاد  إعمال اصالحات تعیین شده و اخذ تأیید ا رد ا

ایل  ف و ل پایان نامهامک PDFو  Word حاوی فایل های CDحلقه یک  ،یک نسههخه صههحافی شههده از پایان نامه   ،داور

Word      .ستیکی تحویل واحد امور پایان نامه ها نماید سی را در کاور پال سی و پکیده انگلی ست تمام  الز پکیده فار م ا

 ود.درج ش CDبر روی اطالعات الد پایان نامه 

 ،داور وشاور  م از پایان نامه را به استاد راهنما و در صورت درخواست استاد     CDیک حلقه دانشجو موظف است    تبصره: 

 نماید.تحویل ایشان به را  CDیک حلقه 

ن نامه ها را پکیده فارسی و انگلیسی پایا   PDFیک نسخه از فایل  ( کارشناس امور پایان نامه ها موظف است   51ماده 

شگاه،        سئول کتابخانه دان شگاه درج نماید. همچنین با همکاری م سایت دان شیو کاملی از فایل  در  صل کلیه   PDFآر ا

افراد متقاضی  ونماید. دانشجویان تهیه ی دفاع شده در سال های مختلف را به تفکیک رشته و سال دفاع پایان نامه ها

س              ستر شیو پایان نامه ها د شود، به آر شگاه تعیین می  شی دان شورای پژوه سط  شرایطی که تو شته  می توانند با  ی دا

 باشند.

  

                                                           
 . قابل دریافت از سایت دانشگاه است.22
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 :پیوست ها (3
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 استاد راهنما پیشنهاد: فرم 1پیوست شماره 
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 فرم پیشنهاد عنوان :2پیوست شماره 
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 )پروپزال( «نامهپایان طرح تحقیق فرم » :3پیوست شماره 
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 «تحویل نسخهفرم » :4پیوست شماره 
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 «گزارش پیشرفت روند تحقیقفرم » :5پیوست شماره 
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 )فارسی( جلدنمونه صفحه  :6پیوست شماره 

 

 

 اصفهان عمعارف قرآن و عترت  دانشگاه

 

 ..............................................  دانشکده

 ..............................................    گروه

 ............................. رشته ارشد کارشناسی نامه پایان

 

 پایان نامه عنوان

......................................................................................................... 
 

  :راهنما استاد

 .....................................................دکتر 

 

 مشاور/ راهنما دوم: استاد

 .....................................................دکتر 

 :دانشجو

................................................ 

 

 ............. سال ،.......... ماه
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 نمونه صفحه پشت جلد )انگلیسی( :7پیوست شماره 
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Dr. ……………. (Times New Roman Bold 13)   

 

Advisor: (Times New Roman Bold 14)   

Dr. ……………... (Times New Roman Bold 13)    

 

By: (Times New Roman Bold 14)   
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Month & Year 
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 «تعهدنامه حقوق معنوی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان»: 8پیوست شماره 

دانشجویان و لمی ، ، الزم است اعضای هیات عادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگرانبا عنایت به سیاست های پژوهشی دانشگاه در رعایت حقوق م مقدمه:

 دانش آموختگان در مورد نتایج پایان نامه موارد زیر را رعایت نمایند:

دانشجو  ان محفوظ خواهد بود.حقوق معنوی پدید آورندگ .و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشدنشر و تک یر پایان نامه  حق -1ماده 

 نامه نماید ام به پای پایاناقد می تواندبا ااازه کتبی معاون پژوهشی صرفاً 

ید به نام دانشگاه بوده و با تائید استاد به صورت پای در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی با انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایان نامه -2ماده 

 ا و دانشجو می باشد.به عهده اساتید راهنمایان نامه له مستخرج از پمسئولیت علمی مقائول مکاتبات مقاله باشد. مشاور و یا دانشجو مسو راهنما 

یز باید نام دانشگاه درج می شود ننیز منتشر  در مقاالتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطالعات ادید و نتایج حاصل از پایان نامه تبصره:

 شود.

باید با مجوز کتبی صادره از  از نتایج پایان نامه حاصللم ، عکس ، نقاشی و نمایش نامه( اثر هنری مانند فی، نرم افزار و یا آثار ویژه )انتشارکتا  -3ماده 

 معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین نامه های مصو  انجام شود.

 باشد، تایج مستخرج ازپایان نامهنثبت اختراع و تدوین دانش فنی ویا ارائه یافته ها در اشنواره های ملی ، منطقه ای و بین المللی که حاصل  -4ماده 

 باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

 

 متن تعهدنامه:

نگارنده پایان نامه  رودی سال تحصیلی .............و........... .................................................. دانشجوی رشته .......................اینجان  »

مالکیت  وقآئین نامه حقضوابط کلیه نکات هد می شوم متع «...................................................................».کارشناسی ارشد با عنوان 

ای علمی مستخرج های علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان را درانتشار یافته ه مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش

و نمایندگی می دهم  تحصیلی خود رعایت نمایم. درصورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق االشعار به دانشگاه وکالت از پایان نامه

 انشگاه اقدام نماید. ضمناًدبه نام به نام بنده و یا هرگونه امتیاز دیگر و تغییر آن پژوهش که از طرف اینجان  نسبت به لغو امتیاز 

را از خود سل   ونه اعتراضدینوسیله حق هر گبه منافع دانشگاه اقدام خواهم نمود. بصله نسبت به ابران فوری ضررو زیان حا

 «نمودم.

                                                                                                                                                                         

 امضاء.......................

 تاریخ .......................
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 «تعهدنامه اصالت اثر» :9پیوست شماره 

 

 نامه پایان از...............................  تاریخ در که.......... ............. رشته ارشد کارشناسی آموخته دانش ........................................... اینجان »

 :شوم می متعهد ام، نموده دفاع...................  نمره س ک با« .........................................................................................» عنوان تحت خود

 دیگران ژوهشی پ و علمی دستاوردهای  از که درمواردی و بوده اینجان  توسط  شده  انجام پژوهش و تحقیق حاصل  نامه پایان این -1

 مورد منبع نام  ،مواودهای   رویه  واخالق پژوهش  ضهههوابط مطابق  ام، نموده اسهههتفاده ( غیره و نامه   پایان   کتا ،  مقاله،   از اعم)

 .ام کرده درج و ذکر مربوط فهرست در را آن مشخصات سایر و استفاده

 عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه سایر در( باالتر یا تر پایین سطح، هم) تحصیلی مدرک هیچ دریافت برای قبالً نامه پایان این -2

 .است نشده ارائه

 پایان این ازل آن ام ا و اختراع ثبت کتا ، پای از اعم برداری بهره هرگونه از اسههتفاده قصههد تحصههیل، از فراغت از بعد پنانچه -3

 .یمنما اخذ را مربوطه مجوزهای معارف قرآن و عترت ع اصفهاندانشگاه  پژوهشی معاونت از باشم، داشته  را نامه

 مطابق اینجان  اب است  مجاز دانشگاه  و پذیرم می را آن از ناشی  عواق  شود،  ثابت فوق موارد خالف زمانی مقطع هر در پنانچه -4

 «.داشت نخواهم ادعائی گونه هیچ ام تحصیلی مدرک ابطال درصورت و نموده رفتار مقررات و ضوابط

 

 .......................................... :خانوادگی نام و نام

 ........................................... :امضاء و تاریخ
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 : گواهی شرکت در جلسه دفاع 10پیوست شماره 

 



40 

 

  



41 

 : فرم آمادگی دفاع11پیوست شماره 
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