راهنمای تهیه و نگارش پایاننامه

صحت نوشتهها و کلیه مطالب ذکر شده در پایاننامه با نویسنده است .و درابتدای پایاننامه با امضای
اقرار نامه ،نگارنده این موضوع را میپذیرد.
فونت مورد استفاده لوتوس وسایزآن  41میباشد.
رنگ جلد پایاننامه طبق هماهنگی به عمل آمده برای گروه گرافیک سورمهای میباشد.
پایاننامه باید دارای بخشهای  :چکیده ،واژگان کلیدی ،مقدمه ،روش تحقیق ،پیشینه تحقیق ،به طور
کلی مبانی نظری (یا همان کلیات تحقیق که در فرم پرپزال ذکر شد) و بدنه تحقیق شامل موضوعات
مختلف ،نتیجه ،پینوشتها ،و فهرست منابع باشد.
پایاننامهها باید دارای بخشهای چکیده به فارسی و انگلیسی باشد .چکیده باید شامل خالصهای از کل
تحقیق ونتیجه تحقیق باشد.چکیده انگلیسی درانتهای پایاننامه قرار میگیرد.
واژگان کلیدی شامل  1الی  6واژه باید زیر قسمت چکیده ذکر شود.
در بخش تشکر و قدردانی ،راهنمایی و کمک دیگران یادآوری شده و به طور خالصه از آنان
سپاسگزاری گردد.
فهرست مطالب و در صورت داشتن تصویر فهرست تصاویر الزامی است.
پینوشتها و اصطالحات و معادل واژهها ،توضیحات و  ...میباید در هر صفحه به ترتیب
شمارهگذای شده و در پایین صفحه آورده شود.
ارجاعات مربوط به منابع ،در متن و داخل پرانتز (نامخانوادگی نویسنده ،سال نشر و شماره صفحه)
پس از نقل مطلب میآید.
ترتیب عناصر اطالعات کتاب شناختی در موردمقاالت و کتابها ،گزارشها و یا سایر مراجع به
ترتیب زیراست:



کتاب :نامخانوادگی نویسنده ونام نویسنده(،سال نشر) ،عنوان کتاب ،نام مترجم یامصحح ،نام ناشر ،محل نشر
مقاالت :نامخانوادگی ونام نوسینده(،سال نشر) ،عنوان کامل مقاله ،نام نشریه ،جلد ،شماره نشریه ،شماره
صفحات

در فهرست منابع ،همه ی منابع مورد استفاده باید به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان مرتب
شود.
در فهرست منابع ابتدا منابع کتاب و سپس مقاالت و نشریات مورد استفاده و سپس منابع اینترنتی ذکر
شود.

تعهد نامه اصالت اثر

موسسه آموزش عالی غیر دولتی ساریان
تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب  ...............متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه /رساله حاصل کار پژوهشی
اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شدهاست ،مطابق
مقررات ارجاع و در فهرست منابع و ماخذ ذکر گردیده است .این پایاننامه/رساله قبال برای احراز
هیچ مدرک هم سطح یا باالتر ارائه نشدهاست .در صورت اثبات تخلف(هرزمان) مدرک تحصیلی
صادرشده از دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.

نام و نامخانوادگی دانشجو
امضا

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی غیر دولتی ساریان

پایاننامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

عنوان پایاننامه:
.........................................................................................

استاد راهنما:
................................

دانشجو:
...............................

ماه و سال ارائه

