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 .. عنوان فصل یک را اینجا وارد کنید1

 عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید. 1-1

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    میآنچه در این راهنما 

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 . های جداگانه آمده است نویسند، در ب ش انسه و ... میعربی، انگلیسی، فر

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان مودهایی نیز برای دانشجویانی که آنها و رهن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

  عنوان فرعی دوم را اینجا وارد کنید.. 1-2

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   ، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی میراهنما

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    اهنما میآنچه در این ر

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه
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 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش سی، فرانسه و ... میعربی، انگلی

 

 تصویر در فصل یک ۀ. نمون1-1 تصویر

 نمونۀ جدول در فصل یک. 1-1جدول 

 ها مالک ردیف
 ضریب آلفا

 فرعیتحلیل پرسشنامه  تحلیل پرسشنامه اصلی

 7108/0 7505/0 تمایل به استفاده 1

 7430/0 7965/0 مندی رضایت 2

 
 9216/0 6860/0 مفیدبودن 2-1

 6849/0 8163/0 کارآمدی 2-2

 



 اینجا وارد کنید.. عنوان فصل دو را 2

 . عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید.2-1

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

ن هتایی همچتو   را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن ولی توصیه فارسی است؛

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   رسا را به زبان فارسی میراهنما، دانشجویانی هستند که پا

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

ه چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن   آید، دربر گیرند آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  ند، در ب شنویس عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می
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 تر را اینجا وارد کنید. عنوان فرعی .2-1-1
 .ای از یک نمودار آورده شده است در اینجا نمونه

 
 در فصل دونمودار نمونۀ . 1-2نمودار 

۱۵۰ 

۲۰۰ 

۱۶۰ 
۱۴۵ 

۱۳۲ 

۱۵۰ 

۰ 

۵۰ 

۱۰۰ 

۱۵۰ 

۲۰۰ 

۲۵۰ 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 



 . فصل سه. عنوان فصل سه را اینجا وارد کنید.3

 را اینجا وارد کنید. نخستعنوان فرعی . 3-1

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

ن هتایی همچتو   را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن ولی توصیه فارسی است؛

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

 





 .. فصل چهار: عنوان فصل چهار را اینجا وارد کنید4

  عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید.. 4-1

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

ن هتایی همچتو   را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن ولی توصیه فارسی است؛

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   رسا را به زبان فارسی میراهنما، دانشجویانی هستند که پا

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

 





 . فصل پنج: عنوان فصل پنج را اینجا وارد کنید5

 عنوان فرعی نخست را اینجا وارد کنید. .5-1

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

ن هتایی همچتو   را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

ن هتایی همچتو   را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن ولی توصیه فارسی است؛

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   رسا را به زبان فارسی میراهنما، دانشجویانی هستند که پا

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می
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ه چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن   آید، دربر گیرند آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  ند، در ب شنویس عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان انشجویانی که آنها و رهنمودهایی نیز برای د فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    آنچه در این راهنما می

این، این راهنما برای زبتان  نویسند؛ بنابر راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

ی ایتن  آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتل  آنچه در این راهنما می

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

هتایی همچتون    را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می

آید، دربر گیرنده چگونگی نگارش پارسا است. م اطبان اصتلی ایتن    نچه در این راهنما میآ

نویسند؛ بنابراین، این راهنما برای زبتان   راهنما، دانشجویانی هستند که پارسا را به زبان فارسی می

 هتایی همچتون   را به زبان ها و رهنمودهایی نیز برای دانشجویانی که آن فارسی است؛ ولی توصیه

 های جداگانه آمده است.  نویسند، در ب ش عربی، انگلیسی، فرانسه و ... می



  . فهرست منابع6

. المللی علمی: رهنمودهای بینهای  های استناد در نگارش شیوه. 1385غی. ابد ی، عباس، و اعظم شاهرح

   تهران: دانشگاه تهران.
American Management Association. 1996. The AMA Style Guide for Business 

Writing. New York: AMA . 

 

 





 پیوست پیوست الف: نمونه یک

 با رساله پدیدآور ایران دانشگاه ادبیات دانشکدۀ فارسی ادبیات و زبان رشتۀ دکترایآموختۀ  دانش تهرانی رضا جانب ینا

 از مقررات، و قوانین پایۀ بر که کنم می تعهد و گواهی شریف امیر دکتر راهنمایی با و رساله هنام پایان نگارش راهنمای عنوان

 تحقیقتات  علوم، وزارت مصوب «پژوهشی ت لفات مصادیق» همچنین و «پژوهشی ت لفات بررسی نحوۀ دستورالعمل» جمله

 (:1393 اسفند 25) فناوری و

 ؛و اصالت برخوردار است درستیآن از  محتوایو  جانب دستاورد پژوهش این رساله ینا 

  هنگتام  و ام کرده رعایت ،اند بوده یرگذارثأت رساله یاصل ی آمدن نتا  دست که در به را کسانی همۀ معنویحقوق 

 ام؛ کرده استناد ها آن به درستی به و دقت اب آن، در دیگران های پژوهش دستاورد کاربرد

 در  امتیتازی  یتا گونته متدرک    هتی   دریافتت  بترای  دیگتری  کس یا جانب اینآن را تاکنون  یو محتوا رساله ینا

 ایم؛ نکردهارائه  جا  هی 

 ایتران  دانشتگاه  ستازمانی  وابستگیبرگرفته از آن با  آثاراست و  ایران دانشگاهاز آن  رساله این مادیحقوق  ۀهم 

 ؛شدخواهد  منتشر

  ن( دهد، نام استاد)ا یصتش  ی ن ستراهنما ام استاد)ان( راهنما و اگر استاد، نرساله ینبرگرفته از ا آثار همۀدر

 آورم؛ میآنان را  سازمانی رایانامۀ نشانیمشاور و 

  ها آن یا داشته دسترسی ها سازمان اطالعات یا افراد ش صی اطالعات به هرگاه ،رساله این انجام های گام همۀدر 

 .ام کرده رعایت را پژوهش اخالق و رازداری ام، برده کار به را

 





  توصیفینامه  واژه

 . است« مسیر»که به معنایای التین دارد  ریشه نامه واژه پایان نامه: پایان

 





  به انگلیسی فارسی ۀنام واژه

 Dissertation نامه: پایان

 Thesis رساله:
 





  انگلیسی به فارسی ۀنام واژه

Dissertation: نامه پایان  

Thesis: رساله 

 





  رسالههای برگرفته از  فهرست مقاله

گیری  های اطالعاتی بر شکل تأثیر نظام». 1395 .اهلل فتاحی، و مهری پریرخ ، رحمترجبعلی بگلو، رضا

فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و . «کتاب انه دیجیتال افزارهای های ذهنی کاربران نرم مدل
 .39-21( 2) 27 .سازماندهی اطالعات

Rajabali Beglou, Reza, Rahmatollah Fattahi, and Mehri Parirokh. 2018. “Effect 

of using information systems on the development of mental models among 

digital library users”. The Electronic Library, 4 (2), 44-66. 
 





یتات  ادب زبتان و رشتتۀ   ارشتد(  یکارشناست  یتا ) یت صصت  یدکتتر  ختۀآمو دانش تهرانی رضا

 1390استتت. او در ستتال  1396در ستتال  علمتتی نگتتارش یشدر گتترا ایتتراندانشتتگاه  از فارستتی

  نگارش یشاگر ادبیات تاریخ رشتۀدر  ایراندانشگاه از  خود را (یکارشناس یاارشد )ی کارشناس

در رشتتۀ   ایران دانشگاهاز  1387خود را در سال  (یکاردان یا) کارشناسیو  علمی در نوشتارهای

نوشتارهای علمتی، تتاریخ ادبیتات و ویترایش      او یپژوهش های ینهزم .کرد یافتدر ادبیات تاریخ

 .ت صصی هستند
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AbstractInsert abstract here. 

Research Aim: Primary purposes of research, and the research motivation or the 

reasons why you decided to do this study. 
Research method:  Describe approaches, methods or techniques whose explains are 

crucial to understanding the study. 
Findings: Findings should be written in a concise and comprehensive manner. 

This includes experimental and theoretical findings, relations and correlations, 

observed impacts, etc. 
Conclusion:  Based on the results of your study, this section should explain the 

contributions and implications of the research. It may also include suggestions 

for further studies, evaluations, applications, new relations, and approved & 

rejected hypothesis. 
 

Keywords:Insert your research keywords here. 

 





 
Institution/University of … 

Faculty of ...  

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of ….. 

Insert title of the thesis. 

By 

Insert your name and surname here. 

Supervisor 
Insert the name(s) of supervisor(s) here. 

Advisor 

Insert the name(s) of advisor(s) here. 

Enter month and year of defense (July 2017) 


