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 تهيه و تنظيم: 

 شهریور 71کتابخانه مرکز آموزشي  درماني پژوهشي 

 

 7931بهار 

 

  کل پایان نامه تان را بازخوانی نمایید تا از درستی و بی

 اشکال بودنش مطمئن شوید

    از تمام رهنمودها و دستورالعملهاي مکتوب، بر اساس

 خط مشیهاي دپارتمانتان پیروي نمایید 

   خود را براي دفاع از پایان نامه تان آماده کنید 

  تز خود را تقدیم کنید 

   برخی از دانشگاهها از شما میخواهند که قبل از آپلود

کردن تز ، آنها جهت بررسی فرمت به دانشگاه تقدیم 

کنید. حتماً با مدیر تحصیالت تکمیلیِ دپارتمانتان جهت 

دریافت رهنمودهاي خاص در این زمینه، مشورت 

 نمایید. 

  به مهلت تقدیم تز توجه داشته باشید، که معموالً قبل از

تاریخ فارغالتحصیلی تان است. تأخیر در تقدیم پایان 

نامه تان به این معناست که ناچار خواهید بود تاریخ فارغ 

التحصیلی تان را به تعویق اندازید، که ممکن است بر 

فرایند استخدام تان یا ادامه تحصیلتان تأثیر بگذارد. 

نکات و راهنمایی در مورد نگارش پایان نامه کارشناسی 

 ارشد 

   انجام یک بررسی جامع از نشریات پژوهشی و تحقیقات

موجود در زمینه ي موضوعات مشابه قبل از ارائه ي 

به خاطر داشته باشید که چرا میخواهید پایان نامه بنویسیدد و چده             

کسی یا کسانی آنها راخواهند خواند و از آن استفاده خواهندد کدرد.               

شما تز خود را براي اعضاي جامعهی رشته ي خودتان میدندویسدیدد،              

بنابراین توجه داشته باشید که آنها قبل از اینکه تز شمارا بخوانند، از        

دانش و تجربه ي زیادي برخوردار خواهند بود. آنها را با گدفدتدن و                   

 نوشتن مطالب غیرضروري خسته نکنید. 

             اگر قبل از شروع تحقیقتان یک پرسش پژوهشِی بینقد  را

انتخاب کنید، میتوانید جلوي یاس و ناامیدي را بگیرید و در            

وقت خود صرفه جویی کنید. شاید مهمترین کاري که بدایدد             

هنگام فراگیريِ نحوهی نگارش پایان نامه ي خود فراگیر ایدن    

باشد که باید تالش زیادي را براي طرح پرسش پژوهشِی بدی            

 نق  صرف کنید.  

               باکسانی که تز کارشناسی ارشد خود را به انجام رسانده و *

مدرك کارشناسی ارشدشان را دریافت کدرده اندد در ایدن               

خصوص مشورت کنید. نگارش پایان نامه یک فرایند طوالندی       

و خسته کننده است و اگر بتوانید از پشتیبانی و مشداوره ي              

افرادي که قباًل این کار را انجام داده اند بهره مدندد شدویدد،                 

 خیلی به نفع تان خواهد بود .
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دانشجویانی که نحوه ي نگارش پایان نامه را فرا میگیرند، نخسدت     

این نکته را می آموزند که در نگارش پایان نامه، یک پرسش            

پژوهشِی اصلی، باید مطرح و پاسخ داده شود. یک پایان نامه            

ي کارشناسی ارشد، تا به این مرحله، مهمترین قسدمدت از             

تحصیالتتان بهشمار خواهد آمد و طرح یک پرسش پژوهشیِ       

مرتبط با پایان نامه که نقش ستون فقرات آن را ایدفدا مدی                

کند، نگارش پایان نامه را از یک کار کسالت آور به یک امدر               

حائز اهمیت تبدیل میکند. در این مطلب قصد دارم مراحدل             

نگارش یک پایان نامه )کارشناسی ارشد( را به دانشدجدویدان            

 عزیز توضیح دهیم .  

    بخش اول : انتخاب موضوع 

   به انچه عالقه مند هستید فکرکنید 

  پرسش پایان نامه ي خودرا انتخاب کنيد 

    تحقيق خود را انجام دهيد 

    اعضاي گروه خود را انتخاب کنيد 

              بخش دوم : انتخاب منابع تحقيق براي نگارش پایان نامه

 ژورنالهاي پژوهشيِ مربوطه را بررسي 

  نمایيد منابع اوليه خودتان را انتخاب نمایيد 

 بخش سوم : برنامه ریزي رئوس مطالب 

 ضوابط مربوط به رشته یا دانشکده تان را   بشناسید 

                  ،کیفی .این نوع تز مستلزم تکمیل پروژه اي است که اکدتدشدافدی

 تحلیلی یا خالقانه است.

                  کمی .این نوع تز مستلزم انجام آزمایش ها،  اندازه گیريِ دیدتدا و

 ثبت نتایج است. 

ایده ي پایان نامه تان را دقیقاً توضیح دهید و  رئوس مطالب و کطرح کلدی    

پروژ ه تان را تهیه کنید  بدانید که چه چیزهایی را باید در پایان نامه تدان         

بگنجانید و الزم است با دانشگاهتان راجع به ضوابط دقدیدق  مدوردندیداز                   

 مشورت کنید، اما اکثر تزها شامل موارد زیرباشد :  

   صفحه عنوان 

         که معدمدوالً در        -صفحه ي امضا )متشکل از امضاهاي گروه مشاور

 جلسه دفاع یا پس از پایان پروژه گرفته می شوند .(

           چکیده  یک توصیف کوتاه و خالصه کار انجام گرفته در پایان نامده

 تان است .

                فهرست مقاالت )باعددمربوط به هرصفحه( و مقدمه بدنه اصدلدی

مقاله * نتیجه و کتابنامه یا پژوهش هایی که در طول مقاله به آنها               

 اشاره شده است 

 بخش چهارم : طي کردن فرایند نگارش  پایان نامه  

      هرروز مقدار کمی از پایان نامه         برنامه ریزي کنيد و

 خود را  بنویسید 

 سعی کنید از تکنیک پومودورو استفاده کنید 

              استراحت کنید و  زمانی را براي نگارش پایان نامه انتخاب

 کنید، که برایتان مناسب است

                مقدمه ي پایان نامه تان را بنویسید  و مرور مقاالت را در

 نظر داشته باشید  

             اگر قباًل نشریات پژوهشی را مرور نکرده اید، وقتش است

 که این کار را انجام دهید!  

                کارتان را در متن قرار دهید و  پایان نامه تان را بنویسید

 یک نتیجه ي قوي بنویسید.

    اطالعات تکمیلی را اضافه نمایید 

                 بخش پنچم :تکمیل مراحل نگارش پایان نامه پیش

نویسی راکه ازتزخودتهیه کرده اید باضوابط دانشگاهتان           

مقایسه کنید  بسیاري ازدپارتمان هایابرنامه ها.یک               

الگوبراي تزهاورساله هاارائه می دهند.اگر یکی ازاین الگوها         

رادارید.شاید ساده ترین راه این باشدکه ازهمان ابتداي            

 شروع کارتان  ازاین الگو استفاده نمایید .


