(نکات قابل توجه پیش از برگزاری جلسه دفاع)


اخذ کد پایان نامه در سامانه پژوهشیار و گذشتن حداقل6ماه از تصویب پروپوزال



بارگذاری گزارش سه ماهه و فرم اسکن شده گزارش پیشرفت با امضای دانشجو و استاد راهنما



پس از اتمام پایان نامه دانشجویان فرم اعالم آمادگی (موجود در سایت دانشگاه ـ دانشکده ها(دانشکده روانشناسی) ـ امور پایان نامه ها ـ
فرم های اختصاصی) را که به تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده است به ترتیب به تأیید کارشناس محترم آموزش گروه مربوطه ،امور
مالی  ،صندوق رفاه دانشجویی و مدیر گروه محترم مرتبط جهت تعیین داور رسانده و پس از هماهنگی زمان دفاع با اساتید راهنما،
مشاور و داور با همراه داشتن  cdچکیده فارسی و یا فرم (ب) بصورت  word2007به اداره پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.



فرم اعالم آمادگی و فایل کامل پایان نامه به صورت pdfرا بارگذاری کرده و به اداره پژوهش جهت ادامه روند سامانه پژوهشیار اطالع
رسانی گردد.



در روز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه فرم اعالم آمادگی،کارنامه کل و برگه انتخاب واحد را به اداره پژوهش دانشکده تحویل نمایید.

چگونگی تهیه نسخه صحافی شده پایان نامه بعداز اصالحات :
 -1تعداد نسخ پایان نامه تحویلی  :ا جلد کتابخانه مرکزی و برای استادان راهنما و مشاور به تعداد هر یک از ایشان  1نسخه (با
هماهنگی استادان در صورت تمایل آنان می توانید cdپایان نامه به جای نسخه صحافی تحویل اساتید دهید) .
 Cd -2کل پایان نامه هم  pdfو هم 1 word 2002عدد ( cdحاوی پایان نامه بصورت  pdfو  wordباشد تک فایل از
ابتدای پایان نامه تا جلد انگلیسی)جهت تحویل به کتابخانه مرکزی شود.


الزم به ذکراست که آیین نامه هاو کلیه فرم ها ی مورد نیاز پایان نامه در آدرس  www.kiau.ac.irلینک معاونت پژوهش و
فناوری  دفترامور پژوهشی امور پایان نامه ها قابل دسترسی خواهد بود.

(چگونگی معرفی نویسندگان مقاالت منتج از پایان نامه ها)
بعد از نام و نام خانوادگی نویسندگان و یا به صورت زیر نویس با توجه به فرمت مجله به روش ذیل معرفی گردد:
 .1آدرس دانشگاه و واحد به فارسی
 در مورد دانشجو  :نام و نام خانوادگی گروه  ، ........واحد کرج  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرج  ،ایران. در مورد اساتید ( آدرس دهی اساتید عضو هیات علمی واحد کرج نیز همانند دانشجو می باشد فقط با ذکر رتبه دانشگاهی استاد ) :نام و نام خانوادگی  ،ذکر رتبه دانشگاهی ( استادیار  ،دانشیار و یا استاد ) گروه  ، .........واحد کرج  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرج  ،ایران.
 .2آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی
Department of …………… , Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran.
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 -3نویسنده اول شخصِ دانشجو و استاد راهنما نفر دوم (نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات ) می باشد .
 -4برای دانشجویان دکترای تخصصی بدون تغییر در ترتیب نویسندگان مقاله در یکی از مقاالت نویسنده مسئول راهنمای دوم می باشد.
 -5نویسندگان مقاالت فقط دانشجو ،استادان راهنما و مشاورمی باشند از اضافه نمودن افراد دیگر جداًخودداری شود.
 -6در صورت عدم رعایت شرایط فوق مقاله مستخرج از پایان نامه و یا رساله مشمول نمره نمی شود.
 -7استادانی که عضوهیأت علمی واحدکرج نمی باشند باهماهنگی ایشان طبق دستورالعمل دانشگاه مربوطه معرفی می شوند.

** آیا می دانید که :

 -1دانشجویان تحصیالت تکمیلی که عضو هیأت علمی یا بورسیه یک واحد دانشگاهی می باشند نمی توانند مقاله پایان نامه خود را جهت اخذ
نمره در مجالت علمی یا کنفرانس های همان واحد دانشگاهی محل خدمت به چاپ برسانند.
 -2دانشجویان می بایست درخالل نیمسال سوم ،پروپوزال خود را به گروه ارائه نمایند تا به موقع مورد تصویب نهایی واحد قرارگیرد ومشمول
افزایش سنوات نشوند.
 -3انتخاب استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و انتخاب اساتید مشاور به پیشنهاد استاد راهنما بوده و چنانچه ظرفیت اساتید جهت اخذ پایان نامه
تکمیل باشد بایستی دانشجو توجیه گردد که می تواند از اساتید خارج از واحد با سابقه پژوهشی مرتبط بهره جوید.
 -4انتخاب اساتید راهنما و مشاور در دوره دکتری تخصصی از بین استادان با رتبه دانشگاهی استادیار پایه  3به باال امکانپذیر است.

*دانشجویان محترم توجه داشته باشند فقط استادانی را به عنوان راهنما می توانند انتخاب نمایند که دارای مقاالت چاپ شده در
مجالت معتبرعلمی باشند.

**چنانچه در روز دفاع درنظر دارید از دوربین فیلمبرداری ویا وسیله نقلیه درمحوطه دانشگاه استفاده نمائید جهت هماهنگی به
کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
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(مشخصات پایان نامه های کارشناسی ارشدو رساله دکتری طبق دستور العمل و ایین نامه ها )
به منظور هماهنگی بیشتر و یکسان سازی پایان نامه ها ،رعایت نکات آیین نامه حاضر برای دانشجویان کلیهه رشهته ههای تحصهیلی الزامهی
است.
الف)مشخصات ظاهری
 -1ابعاد کاغذ مورد استفاده )21 × 22/5( А4می باشد.
 -2جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب و مندرجات روی آن به صورت زرکوب چاپ شود.
 -3رنگ روی جلد برای پایان نامه های کارشناسی زرشکی ،کارشناسی ارشد سورمه ای و رساله دکتری مشکی انتخاب شود.
-4تمامی متن پایان نامه با قلم  B lotusنازک سایز  14باشد و سایز تیتر ها  B lotus 16و سایز زیر تیتر ها  B lotus 15باشد.
در ضمن سایز پاورقی ها  11باشد.
ب)مشخصات روی جلد
 -1دانشجویان می بایست با توجه به مقطع تحصیلی ،نام رشته تحصیلی ،گرایش مربوط و همچنین سایر مشخصات عنوان پایان نامه  ،نام استاد یها
استادان راهنمها ،مشهاور ،نام نگارنهده و سال تحصیلی ( الگوی ارائه شده پیوست می باشد ) را تنظیم و بر روی جلد پایان نامه طالکوب نماینهد.
درپشت جلد نیز باید همین موارد به زبان انگلیسی طال کوب گردد( الگوی ارایه شده پیوست می باشد) .
 -2تمام مندرجات روی جلد و پشت جلد ،نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کامال"در وسط قرار گیرد.
 - 3آرم دانشگاه به ابعاد 3×2/5 cmدر وسط جلد قرار گیرد .
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(ترتیب ارایه مطالب در داخل پایان نامه /رساله)
* اولین صفحه  ،پس از جلد و صفحه سفید(آستر بدرقه)  ،صفحه " بسم اهلل ارحمن الرحیم" می باشد.
این صفحه با حروف ابجد شماره گذاری می شود..
** درسومین صفحه ،منشور اخالق پژوهش امضاء شده قرار می گیرد.
*** چهارمین صفحه  ،تعهد اصالت پایان نامه می باشد .
**** در این ص فحه ( صفحه پنجم) کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله ها و فونت های روی جلد قرار می گیرد..این
صفحه نیز با حروف ابجد شماره گذاری می شود.
***** در صفحه ششم متن « تقدیم به» قرار می گیرد .فاصله آن از باال 01cmباشد و مطالب آن ازیک صفحه تجاوز ننماید.
(این بخش بنا به نظر محقق می تواند به هر کس یا هر ارگانی تقدیم شود)
****** هفتمین صفحه به سپاسگزاری ها اختصاص دارد .تیترسپاسگزاری  9/5 cmپایین تر از باالی صفحه و از دو طرف کامالً در
وسط باشد .سپاسگزاری نباید از یک صفحه تجاوز نماید ( .تقدیر و تشکر در این صفحه فقط مختصص اساتید می باشد)
******** صفحه هشت مربوط به " چکیده" می باشد .متن چکیده در یک صفحه می بایست تنظیم شود.چکیده پایان نامه باید
مشتمل برمحتوای اصلی پایان نامه  ،نتیجه گیری بوده و کلید واژهااست و حتی المقدور در  051کلمه خالصه شود.
******** نهمین صفحه مر بوط به فهرست مطالب است .بعد از اتمام فهرست مطالب  ،فهرست جداول و بعد از آن فهرست
نمودار ها و فهرست اشکال آورده می شود.
توجه :
* فهرست شامل :مطالب و بخش هایی مربوط به هر فصل و همچنین فهرست منابع و پیوست ها است در ضمن شماره صفحه در
مقابل هر یک از عناوین باید قید شود.
* * توجه داشته باشید که هیچ یک از صفحات قبل از شروع فصل یک شماره نمی خورد و با حرف ابجد مشخص می شود( .حروف
ابجد به ترتیب عبارتند از  :ا – ب -ج – د -ه – و – ز  -ح – ط – ی – ک – ل – م – ن – س – ع -ف – ص -ق – ر – ش – ت – ث
– خ – ذ – ض – ظ – غ ).
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 ( فصول رساله )تذکراتی در خصوص نگارش فصول:
* صفحات اصلی می بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود .در صفحات اصلی فاصله سطرها از
یکدیگر  0.5cmدر نظر گرفته شود.
** فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ 5.5 cmو از سمت چپ 5 cmباشد فاصله اولین سطر از باالی صفحه  3 cmو فاصله آخرین
سطر از پایین صفحه  3 cmباشد .تمامی صفحات اصلی به صورت عدد فارسی شماره گذاری می شوند و فاصله شماره پایین
صفحه 0/5 cmباشد و کامال" در وسط صفحه قرار گیرد.
*** ویراستاری علمی  ،ادبی و رعایت نقطه گذاری،ویرگول ،پرانتز و  .........الزامی است .
**** صفحه هایی که در بر گیرنده عنوان فصول می باشند اگرچه در شمارش به حساب می آیند ولی شماره گذاری نمی شوند.
تذکراتی در خصوص نحوه نگارش پاورقی ها :
* به ترتیب بعد از شماره پاورقی ،نام خانوادگی صاحب اثر  ،بعد اول نام او قرار گیرد.
به طور مثال Etkinson,A. :

یا

احمدی  ،ب

** کلمات التین فقط اسامی خاص با حروف بزرگ شروع می شود و مابقی بایستی با حروف کوچک شروع شود.
به طور مثال  ( Etkinson,A. :اسم خاص )

 ( psychologyاسم عام )

*** اگر در یک پاورقی از دو کتاب یا بیشتر می خوا هید نام ببرید ،بعد از نوشتن مشخصات اولین کتاب به ترتیبی که ذکر شده
عالمت نقطه بند (؛) می گذاریم و مشخصات کتاب بعدی را تایپ می کنیم.

فصل اول -طرح پژوهش ( کلیات پژوهش):
 -0مقدمه  -5بیان مساله  -3ضرورت و اهمیت تحقیق  -4اهداف تحقیق  -5سوالهای تحقیق یا فرضیه های تحقیق -6متغیرهای
تحقیق  -7تعریف اصطالحات و متغیرها (نظری و عملیاتی)
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فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق :
 -0مقدمه ( توجه داشته باشید  :الف) مقدمه در این بخش مشخص کننده محتوایی این فصل می باشد  .ب) الزم به ذکر است
واژه مقدمه نوشته نمی شود  -5 ،ادبیات و مستندات ،چارچوب ها و مبانی -3 ،سابقه و پیشینه تحقیق ،تحقیقات انجام
شده در ایران ،تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  -4جمع بندی نهایی از فصل

فصل سوم -روش پژوهش:
 -0مقدمه (توجه داشته باشید  :الف) مقدمه در این بخش مشخص کننده محتوایی این فصل می باشد  .ب) الزم به ذکر است
واژه مقدمه نوشته نمی شود  -5 ،نوع مطالعه  -3 ،جامعه مورد بررسی  -4 ،نمونه و روش نمونه گیری-5 ،ابزار پژوهش( که در بر
گیرنده مبانی نظری آزمون ،پایایی و روایی آزمون ،روش نمره گذاری) -6 ،روش جمع آوری داده ها  -7 ،روش تجزیه و تحلیل داده
ها ،

 -8مالحظات اخالقی .

فصل چهارم -تجزیه و تحلیل داده ها:
 -0مقدمه (توجه داشته باشید  :الف) مقدمه در این بخش مشخص کننده محتوایی این فصل می باشد  .ب) الزم به ذکر است واژه
مقدمه نوشته نمی شود.
 -5بخش توصیفی
 -3بخش استنباطی
 -4یافته هایی جانبی ( در صورت داشتن یافته هایی جانبی)

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری :
 -0مقدمه ( توجه داشته باشید  :الف) مقدمه در این بخش مشخص کننده محتوایی این فصل می باشد  .ب) الزم به ذکر است واژه
مقدمه نوشته نمی شود .
 -5بحث و نتیجه گیری
 -3محدودیت های پژوهش
 -4پیشنهادهای پژوهش ( پیشنهاد های نظری و پیشنهادهای کار بردی)
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 (فهرست منابع)(ابتدا فهرست منابع فارسی و سپس فهرست منابع انگلیسی آورده شود ) .
توجه :
* کنار منابع هیچگونه شماره گذاری یا عالمت یا خط گذاشته نشود.
** منبع نویسی باید به صورت  APAباشد .

نحوه نگارش منابع :
* منابع داخل متن در انتهای جمله یا پاراگراف :
الف) در صورتی که مطلب را از یک کتاب تالیفی یا مقاله بر داشته اید به صورت :
(احمدی.)0391 ،
توجه  :برای بیش از  0نفر تا سه نفر به صورت ( :احمدی ،حسینی ،ایمانی.)0391 ،
برای بیش از سه نفربه صورت ( :احمدی و همکاران.)0391 ،
بنابر این در متن پایان نامه یا رساله ؛اگر اثری سه نویسنده داشت نام خانوادگی هر سه نفر کامل تایپ می شود .درصورتی که چهار
نویسنده داشت نام خانوادگی نفر اول نوشته شده و سپس از کلمه همکاران استفاده می شود.
ب) در صورتی که مطلب را از یک کتاب ترجمه شده بر داشته اید به صورت :
( ساراسون و ساراسون  ،5119 ،ترجمه نجاریان)0385 ،
ج) درصورتی که مطلبی را از یک کتاب التین یا مقاله التین برداشته اید و خود شما آن را ترجمه کرده اید به صورت :
) ( Anderson,2016و در صورتی که شخص دیگری آن را ترجمه کرده و در مقاله یا رساله خود آورده است به صورت :
( اندرسون ،5106 ،به نقل از احمدی)0395 ،
توجه:
آوردن اصالح" همان منبع"در آخر پاراگراف ممنوع می باشد و اگرچند پاراگراف پشت سر هم را از یک منبع استفاده کرده اید باید
در انتهای هر پاراگراف منبع عیناً تکرار شود.
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* هنگام نوشتن فهرست منابع در آخر پایان نامه به مسائل زیر توجه شود:
توجه :به تمامی نقطه و ویرگولها توجه شود.
الف)ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و بر اساس نام خانوادگی نویسنده می باشد.
ب) عنوان کتاب  ،مجله  ،سایت و جمله" پایان نامه کارشناسی ارشد/دکتری رشته  "...................بایستی ایتالیک باشد.
در مورد کتاب :
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده  ( .سال )  .عنوان کتاب(ایتالیک) ( .نام ونام خانوادگی مترجم ،سال)  .محل نشر :ناشر.
بطور مثال:
آقایی،جالل  .)0391( .روان سنجی  .تهران :نشر مرکز.
سلیگمن ،مارتین. )5100( .آسیب روانی  ( .ترجمه علی احمدی . ) 0391 ،تهران :نشر مرکز.
درمورد مقاله :
نام خانوادگی نویسنده  ،نام نویسنده ( .سال) .عنوان مقاله  .نام مجله( ایتالیک)  ،سال مجله ،شماره مجله  :صفحه.
بطور مثال:

رزمی ،محمدرضا  .)0383( .بررسی تأثیر انسجام وانعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت در نوجوانان .مجله روانشناسی
سالمت ،سال اول ،شماره .67-54 :0
در مورد پایان نامه :

نام خانوادگی  ،نام ( .سال).عنوان پایان نامه .پایان نامه کارشناسی ارشد/دکتری رشته  .....دانشکده  ......دانشگاه . .............
بطور مثال:

رزمی ،محمدرضا .)0383( .بررسی تأثیر انسجام وانعطاف پذیری خانواده بر شکل گیری هویت در نوجوانان .پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشکده روانشناسی دانشگاه شیراز.
ج)اگر کتابی سال انتشار نداشت نوشته می شود (؟) اگر محل انتشار نداشت نوشته می شود (بی جا)و اگر نام ناشر نامعلوم بود نوشته
می شود(بی نا).
د) اگر نویسندگان بیش از یک نفر بود باید اسامی کلیه نویسندگان ذکر شود .
مثال :رزمی ،محمدرضا؛ علوی ،حسین؛ احمدی ،کیانوش ؛ و تقوایی ،فریده  .)0383(.تعین اثر بخشی شناخت درمانی بر افسردگی
پس از زایمان  .مجله روانشناسی سالمت  ،سال دوم  ،شماره .85-81 :3
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 ( پیوست )پیوست ها که در برگیرنده آزمون ها  ،و پکیج درمانی بطور کامل است .
پیوست ها هرکدام با یک صفحه جداکننده و به ترتیب شماره گذاری میشود .بعنوان مثال سومین جدول ویا پرسشنامه و  ...در
پیوست بصورت (پیوست  ،3پرسشنامه  ).......نوشته می شود.

 ( چکیده انگلیسی )بعد از بخش پیوست ها عین چکیده فارسی پایان نامه باید چکیده به زبان انگلیسی در یک صفحه با عنوان  Abstractقرار می
گیرد .این صفحه نیازی به شماره گذاری ندارد  .در این صفحه فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ  5.5سانت و از سمت چپ  5سانت
باشد.

 ( صفحه مشخصات رساله به انگلیسی)صفحه آخر اختصاص دارد به صفحه عنوان رساله  ،نام و نام خانوادگی اساتید و محقق به انگلیسی ( دقیقا مانند صفحه روی جلد
ولی به زبان انگلیسی ) .
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
دانشکده روانشناسی

رساله دکتری تخصصی()Ph.D
رشته روانشناسی ...
موضوع
........................
اسا تید راهنما
.........................
اسا تید مشاور
.......................
نگارنده
........................
سال تحصیلی(برحسب فصل)
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ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Karaj Branch
Faculty of psychology
Dept. of ………… Psychology

Subject
……………………………………………………

Supervisor(s)
Ali Ahmadi - Ph.D

Advisor(s)
Hossein Ahmadi - Ph.D

By
…………………………………………………………..
سال تحصیلی (برحسب فصل) به التین
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دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد کرج
دانشکده روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد)(M.A
رشته ………..
عنوان
...................
استاد راهنما
...................
استاد مشاور
.....................
پژوهشگر
...................
سال تحصیلی (برحسب فصل)
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ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Karaj Branch
Faculty of psychology
Dept. of ........ Psychology

Subject
……………………………………………………

Supervisor
………………………………………Ph.D

Adviser
………………………………………Ph.D
By
…………………………………………………………..
سال تحصیلی(برحسب فصل) به التین
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