
 

 
 

 

 پایان نامه  تدوینو   شيوه نامه نگارش

  حسابداریدوره كارشناسي ارشد  
 

  نامه پايان اجزاى گرفتن قرار ترتيب و نگارش شيوه -الف

رشته  ارشد عيناً و به ترتيب در پايان نامه كارشناسي دموارد ذيل باي

 :  درج شوند حسابداری،

 صفحه بسم ا... الرحمن الرحيم:  

با فونت نستعليق و در يك صفحه مستقل در ابتداى پايان نامه قرار مي 

  گيرد. 

  

 صفحه عنوان:   ▪

 مطابق با آرايش پيوست اين شيوه نامه نگاشته شود. 

مندرجات صفحه عنوان فارسي، عيناً مطابق روى جلد پايان نامه 

 باشد.  مي

رين هم در پشت جلد و هم در آخ ،صفحه عنوان به زبان انگليسي

  صفحه پايان نامه درج گردد )مطابق پيوست(.



  

 صفحه تعهدنامه:   ▪

مطابق متن تعهدنامه تايپ شده در پيوست اين شيوه نامه تكميل شده و 

  پس از امضاء و قيد تاريخ، بعد از صفحه عنوان قرار مي گيرد. 

  صفحه تاييديه هيات داوران 

نامه که به امضای همه  جلسه دفاع از پايان داوران هيات تاييديه صفحه

 اعضای جلسه دفاع رسيده است.

  )اختيارى(:صفحه سپاسگزارى 

مؤسسات و نهادهايي مي باشد كه نويسنده  ،از افراد شامل سپاسگزارى 

 قصد تشكر از ايشان را دارد.

 چكيده فارسي:  

له تحقيق، اهداف و فرضيه هاى تحقيق، اشامل بيان كوتاه از مس

حقيق، شيوه هاى گردآورى و تجزيه و تحليل توصيف مختصر روش  ت

كلمه نوشته  ٣٠٠اطالعات و نتايج به دست آمده است كه حداكثر در 

 مي شود. 

درج  واژه( هفت تا پنج)واژگان كليدى تحقيقبايد در انتهاى چكيده، 

 شوند.  

چكيده انگليسي پس از صفحه عنوان انگليسي از) آخر به اول(، قرار 

   مي گيرد.

 فهرست مطالب:   ▪



شامل عناوين اصلي و فرعي فصول، عناوين پيوست ها و عنوان منابع 

 .  فارسي و غيرفارسي است

 

 : ساختار کلی پايان نامه 

 ريز یفصل اصل پنجشامل کارشناسی ارشد حسابداری نامه  انيپا

 :است

 قيتحق اتي: کلاول فصل

 مقدمه

  مساله انيب

 قيو ضرورت تحق تياهم

 قيتحق اهداف

 قيتحق یهاپرسش

)فقط عناوين فرضيه ها بيان شود. مبانی نظری قيتحق یهاهيفرض

 ها در فصل دوم و سوم تبيين شود(فرضيه

-قلمرو تحقيق-)شامل: نوع تحقيق از ابعاد مختلف قيتحق یشناسروش

 جامعه و نمونه آماری(

 ی تحقيقرهايو متغ مدلها

 کنندگان از نتايج تحقيقاستفاده

 تحقيقان و اصطالحات واژگ فيتعر

 نامه انيپا ساختار



 قيتحق نهيشيو پ ینظر یفصل دوم: مبان

 (و اهداف و ساختار فصل قيموضوع تحق )دربارهکوتاه  مقدمه

 قيتحق مهم تيوريهایو  یاصل تبيين مفاهيم

های تحقيق....استدالل منطقی درباره رابطه مبانی نظری فرضيه

 وابستهمتغيرهای مستقل و کنترلی با متغير 

 یخارج نهيشيپ

  یداخل نهيشيپ

 فصل خالصه

 قيتحق یفصل سوم: روش شناس

 (واهداف و ساختار فصل قيدرباره موضوع تحق)مقدمه کوتاه 

 بيان مساله 

های تحقيق )مبانی نظری و مستدل هر فرضيه،جداگانه و  فرضيه

 مستقل بيان شود(

 )شامل طبقه بندی نوع تحقيق از منظرهای مختلف قيتحقشناسی روش 

و داليل انتخاب  جامعه و نمونه آماری-وداليل انتخاب روش خاص

 ساختار پرسشنامه و روايی و پايايی آن و ....( -آنها

 قيتحق یرهايو متغ هامدل

 قيتحق یرهايمتغ یاتيو عمل یمفهوم فيتعر

 یمهم امار یروشها)شامل:  هادادهو تجزيه و تحليل  یگرداور روش

 ها(و آزمون فرضيه هاداده ليتحلو  هيتجز یبرا



 فصل خالصه

 هاداده ليو تحل هي: تجزچهارم فصل

 (و اهداف و ساختار فصل قيدرباره موضوع تحق)مقدمه 

- تمام متغيرهای تحقيق یفيآمار توصهای تحقيق: )شامل جداول يافته

و  نهيشيب -یدگيکش بيو ضر یچولگ -اريانحراف مع -انهيم -نيانگيم

  جدول همبستگی پيرسون و ..(-نمادهای مدل و مقياس سنجش -نهيکم

. باالی هر جدول مدل مربوط به ۱های تحقيق )نکات:فرضيه آزمون

 و تفسير .داليل تاييد يا رد فرضيه به روشنی بيان۲فرضيه درج شود 

 آزمونهای ذکرشده در فصل سوم( تمامی تجزيه و تحليل. ۳شود 

 فصل صهخال

 شنهادهايو پ گيرینتيجه ق،ي: خالصه تحقپنجم فصل

 و اهداف و ساختار فصل( قي)درباره موضوع تحقمقدمه 

 قيخالصه موضوع و روش تحق

 يافته های تحقيق خالصه

با  سهيمقاگيری )شامل تجزيه و تحليل نتايج تحقيق و بحث و نتيجه

  تحقيقات مشابه داخلی و خارجی( 

 قيتحق یتهايمحدود

 یکاربرد یشنهادهايپ

 یآت قاتيتحق یبرا يیشنهادهايپ

                                        



  

 

     :حجم پايان نامه

 ۱٠٠و از بيشتر  صفحه ۱۴٠  پايان نامه نبايد ازپنجگانه كليه فصول 

 . باشدصفحه کمتر 

  

 :  فهرست منابع و مآخذ ▪

در اين بخش كليه منابع به كاررفته در تحقيق فهرست مي شود. در 

تنظيم اين بخش منابع  بايد به تفكيك زبان )فارسي و غيرفارسي( و به 

 ( ذكر شوند.  اولنويسنده ترتيب حروف الفبا )حرف اول نام خانوادگي 

 :پيوست ها ▪

 هانگارهنمودارهای اماری يا  جداول ومستندات مهم تحقيق شامل كليه  

گنجد، به عنوان يا ساير توضيحاتي كه در متن پايان نامه  نمي

پس از فهرست منابع ارائه مي شود. هر پيوست بايد از  "پيوست"

هاى ديگر متمايز باشد و عنوان آن نيز در فهرست مطالب ذكر پيوست

 موارد مهمی که در پيوست ذکر می شوند عبارتند از:شود. 

 :  شرکتهای نمونه فهرست  ▪

 (نوع صنعت -نماد معامالتی در بورس  -برحسب نام شرکت)

تمام صفحات  تحقيقات پيمايشی)در پرسشنامه استفاده شده  ▪   

 پرسشنامه ارايه شود(

  : و خروجيهای آماری فهرست جداول ▪



 ( در اين بخش عينا خروجيهای نرم افزارهای آماری ارائه می شود)

 :  آماریی فهرست نمودارها ▪

  (نمودارها)مطابق توضيح قيد شده در قسمت فهرست 

  فهرست عالئم و اختصارات:  ▪

در صورت ضرورت؛ مطابق توضيح قيد شده در قسمت فهرست )

 تصاوير( 

  

 :  چكيده انگليسي

كلمه  ۳٠٠مطابق با چكيده فارسي، حداكثر در دقيقا چكيده انگليسي 

كليدى به  هواژتا هفت پنج تنظيم مي شود و الزم است در  انتهاى آن 

 زبان انگليسي ذكر شود. 

 :  صفحه عنوان انگليسي

اين صفحه مطابق با محتواى صفحه عنوان فارسي و به زبان  

 ظيم مي شود.  انگليسي مطابق با پيوست مربوطه تن

                                           

 شيوه نگارش، تايپ، صفحه بندى و ارائه پايان نامه  

در ادامه توضيحات مربوط به شيوه نگارش، تايپ، صفحه بندى و 

ارائه پايان نامه به تفكيك مطرح شده است. رعايت دقيق كليه موارد 

 ذيل توسط دانشجويان كارشناسي ارشد الزامي است. 

 

 



 شيوه ارجاعات و نگارش فهرست منابع: ▪ 

خانوادگي ارجاعات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام 

آيد )نام  مؤلف، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب مي

 مثال:   رایخانوادگي مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه( ب

 (.  ٥٦: ۱۳٩۱)حجت،

نام خانوادگي نويسنده اول، در انتهاى  يیفهرست منابع به ترتيب الفبا

 )پيش از پيوست ها( قرار مي گيرد. ل پنجم فص

 منابع در مورد كتاب ها و مقاالت، به شرح زير است: ترتيب نگارش 

 كتاب:  

عنوان كتاب "نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده )سال انتشار(، 

Bold" ،نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح، شهر نشر: نام ناشر ،

 نوبت چاپ. 

، تهران: انتشارات "واژه نامه حسابداری "(، ۱۳٩٠) حميد، حقيقت

 . اول، چاپ زعيم

طراحان چگونه مي انديشند: ابهام زدايي "،(۱۳٨٤الوسون، برايان )

، ترجمه حميد نديمي، تهران: انتشارات دانشگاه "از فرايند طراحي

 شهيد بهشتي، چاپ اول.

 Carsberg, B. V., Page, M. J., Sindall, A. J., & Waring, I. D. 

(1985). Small company financial reporting. London, 

England: Prentice-Hall International. 

 

 



 :  تمقاال 

 عنوان كامل مقاله"نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده )سال انتشار(، 

Bold" ،شماره، شماره صفحات مقاله در نشريه. دوره، نام نشريه ، 

 

 برای الگويی" ،(۱۳٩7) محمد محمديان، و محمدحسين ستايش،

 سازیشاخص طريق از: هابانک غيرمالی و مالی گزارشگری

 گزارشگری در کاربردی های پژوهش ،"شرکتی شهروند گزارشگری

 .٤۳-7٠ ،(۱) 7 مالی،

Pistoni, A., Songini, L., & Bavagnoli, F. (2018). "Integrated 

Reporting Quality: An Empirical Analysis." Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management،25 (1), 34-56. 

 

 

 قطع كاغذ:   

رو و  بصورت يك A4متن پايان نامه بايد روى صفحات سفيد با ابعاد 

 تايپ شود.  wordبا استفاده از نرم افزار 

   

 : ها فونت 

باشد. عنوان هاى اصلي با همان  Bzar14فونت تايپ متن پايان نامه  

و عنوان هاى فرعي با يك شماره كاهش در  Boldفونت بصورت 

 تايپ مي شوند.  Boldاندازه قلم با همان فونت بصورت 

  



 بندى: گذارى و حاشيهفاصله

، يك سانتيمتر، حاشيه پايان نامه فاصله سطرها در تمامي صفحات متن

 ٥/۳سانتيمتر  و حاشيه سمت راست و باال  ٥/۲سمت چپ و پايين 

به گونه اى تنظيم  ساير مدارک، نمودارها و سانتيمتر باشد. جداول

 الذكر رعايت شوند.   هاى فوقشوند كه فاصله

  

 گذارى صفحات: شماره

شماره گذارى اولين صفحه پايان نامه )به جز صفحة عنوان( تا برای 

فصل اول ، و ...( و از ث، ت، پ)الف، ب،  فارسیمقدمه، از حروف 

شود. شماره استفاده و ...(  ۳، ۲، ۱تا آخرين صفحه با اعداد ) : کليات

صفحه در پايين و وسط صفحه قرار مي گيرد و فاصلة آن از لبة پايين 

 سانتيمتر باشد.  ٥/۱صفحه در حدود 

  

 : نمودارها و جداول

شوند، به گونه اى كه  منعکسنمودارها وجداول بايد با كيفيت مناسب 

و  جداولضوح كافي برخوردار باشد. تمام پرينت تهيه شده از و

مذكور بايد در هر فصل به طور مستقل از ابتدا تا انتهاى نمودارهای 

گذارى در هر فصل بطور مستقل آن فصل شماره گذارى شوند )شماره

گذارى هر يك از نمودارها و از فصل قبل صورت پذيرد(. شماره

 باشد.جداول در هر فصل نيز بصورت مستقل از يكديگر 

 شيوه شماره گذارى به صورت زير باشد:  

 : عنوان مربوطه .... يا نمودار شماره جدول



 در باالى آنها مي شود. و نمودارها عنوان جدول ها 

  

 :  پانويس

در مواردى كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، 

آن توضيح را مي توان به صورت پانويس در همان صفحه ارايه نمود. 

غيرفارسي در متن به زبان فارسي نوشته شده و معادل  اسامی

غيرفارسي آن در پانويس ارايه مي شود. فونت مورد استفاده در 

 باشد.  ۱٠اصلي و با شماره  پانويس مطابق با فونت متن

  

 : ذكر اعداد در متن

در مورد اعداد صحيحي كه در داخل متن نوشته مي شوند )غير از 

جداول و نمودارها(، براى اعداد يك تا ده با حروف نوشته  ميشوند 

)مانند يك، سه و امثالهم( و هر گاه عدد مورد نظر بزرگتر از ده باشد 

 .  ۲٥يا   ۱۱مثل  به صورت عددى نوشته مي شود

مميز  از عالمتدر تمام متن و جداول براى نشان دادن اعداد اعشارى 

 (.  7/۱7/  استفاده مي شود )مانند  فارسی

  .براى بيان اعداد به صورت درصد از عالمت % استفاده مي شود 

 

 :  الزم قبل از برگزارى جلسه قضاوت ه هایتعداد نسخ

حداقل دوهفته پيش از برگزارى براى برگزارى جلسه دفاعيه، بايستي 

جلسه دفاعيه، تعداد سه نسخه )به صورت صحافي نشده( جهت داورى 

 به دفتر گروه تحويل شود. 



ماه  دوپس از برگزارى جلسه دفاعيه، دانشجو حداكثر  ▪

فرصت دارد كه اشكاالت جزيي مطرح شده از طرف هيأت 

ود را پس داوران را زيرنظر استاد راهنما برطرف و پايان نامه خ

از اخذ تأييديه هاى الزم )از استاد راهنما و در صورت لزوم از 

هيأت داوران و مدير گروه( به  صورت صحافي شده به گروه 

تحويل نمايد. در غير اين صورت دانشجو با مشكالت آموزشي و 

 ادارى مواجه خواهد شد.  

در صورتي كه پايان نامه بر طبق نظر هيأت داوران واجد  ▪

اشكاالت اساسي باشد، الزم است دانشجو زير نظر استاد راهنما 

حداكثر طي مدت يك نيمسال تحصيلي، اقدام به تصحيح نموده و 

جلسه دفاعيه مجدداً برگزار گردد. در اين موارد، چنانچه دانشجو 

ته باشد، بايد ابتدا مشكل فرصت قانوني براى ادامة تحصيل نداش

 سنوات تحصيلي خود را پيگيرى و برطرف نمايد. 

  

 :  الزم پس از برگزارى جلسه دفاعيه هایهتعداد نسخ ▪

پس از برگزارى جلسه دفاعيه و انجام اصالحات مورد نياز و اخذ 

نسبت به صحافي و تحويل نسخه  يدتأييديه هاى مربوطه، دانشجو  با

پايان اقدام نموده و فرم تأييديه تحويل نهايي  هاى نهايي )به ترتيب زير(

 نامبردگان زير برساند:  یرا به امضانامه 

 استاد راهنما: يك نسخه  -

 استاد مشاور )در صورت داشتن استاد مشاور(: يك نسخه  -

 گروه كارشناسي ارشد: يك نسخه -



واحد پژوهش دانشگاه: يك نسخه به انضمام فايل هاى  -

Word   وPdf   .كل پايان نامه 

  

  

  مشخصات جلد پايان نامه:   ▪  

 باشد. يا سبز صورت گالينگور به رنگ مشكيه ب جلد پايان نامه

مطالب روى جلد نيز بايد به صورت نقره كوب و مشخصاً بر اساس  

 اطالعات صفحه عنوان باشد.

آرم مؤسسه آموزش عالي رسام، عنوان پايان نامه، نام نويسنده و  

 كوب شود.  به ماه و سال نيز در قسمت عطف پايان نامه نقره تاريخ

در روى جلد در قسمت استاد راهنما يا استاد مشاور از به كار بردن 

قبل از نام استاد خوددارى شود. در  ....يا سركار ...هاى جناب كلمه

 اين قسمت از عبارت آقاى دكتر ... يا خانم دكتر ... استفاده شود. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 مؤسسه آموزش عالي رسام

 پايان نامه

 جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

 (  B Zar 14 Bold)با فونت حسابداریرشته 

 عـنـوان:

  B Zar 20 Bold با فونت

 :نام دانش آموخته

  B Zar 16 Bold با فونت

 استاد راهنما:

  B Zar 16 Bold با فونت

 استاد مشاور:

  B Zar 16 Bold فونتبا 

 ( B Zar 12ماه و سال )با فونت 



  

 

  

 

 تعهد اصالت و رعايت حقوق مؤسسه آموزش عالي رسام

  

با شماره دانشجويي  حسابداریاينجانب ................ دانشجوي رشته كارشناسي ارشد 

با  نامه نويسنده  پايان..........................  

 ................................................................ نوانع

مسئوليت صحت و اصالت جميع مندرجات در پايان نامه ي تحصيلي خود را برعهده گرفته و متعهد 

آن با رعايت اصل امانت بوده و در موارد استفاده از كار  ميشوم كه تمامي مراحل  نگارش و تهيه

ع مورد استفاده اشاره شده است. چنانچه در هر زمان خالف آن ثابت شود، كليه ديگر محققان به مرج

عواقب ناشي از محروميت ها و سلب امتيازات كسب شده، به  جهت ارايه پايان نامه مخدوش، بر 

 عهده اينجانب خواهد بود. 

نوع مدرک يا  همچنين تعهد مينمايم كه مطالب مندرج در  اين پايان نامه تاكنون براي دريافت هيچ

نامه چارچوب مصوب  امتيازي توسط اينجانب يا فرد ديگري ارائه نشده است و در تدوين متن پايان

ام و هرگونه مقاله مستخرج از دستاوردهاي اين پايان نامه را  موسسه را به طور كامل رعايت كرده

 با ذكر نام استاد راهنما و دانشجو منتشر خواهم كرد.  

اعم از نتايج مطالعات، ابتكارات و  نوآوريهاي مرتبط با  ،و معنوي اين پايان نامهكليه حقوق مادي 

تحقيق، همچنين چاپ و تكثير، نسخه برداري، ترجمه و اقتباس از اين پايان نامه، براي مؤسسه 

 آموزش عالي رسام با قيد ارجاع محفوظ است. 

  

  

 نام ونام خانوادگي دانشجو                                   

    امضا                                                             

 تاريخ                                                                                 

 



 

 مؤسسه آموزش عالي رسام نتايج و حق نشر مالكيت

 

تمام حقـوق مادي و معنوي اين پايان نامه تحصيلي متعلق به مؤسسه آموزش عالي رسام اســت وهر گونه نقل مطالب با ذكر نام 

 مؤسسه آموزش عالي رسام، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است. 

 تجهيزات ساخته شده(ـاي رايانـه اي و حقوق مادي و معنوي اين اين پايان نامه تحصيلي و محصوالت آن )كتاب، برنامـه ه تمام

 .شود ذكر شده، اشاره موارد درتمامي متعلق به مؤسسه آموزش عالي رسام مي باشد. الزم است اين مطلب به نحو مناسـب

باشد.  خود اقدام كند كه مقاله به تأييد استاد راهنما رسيده نامه مستخرج از پايان دانشجو در صورتي مي تواند نسبت به چاپ مقاله

است. عدم رعايت هريك از موارد فوق موجب پيگرد قانوني  نـام اســتاد راهنــما ضـروري درج همچنين به هنگام چاپ مقاله

   است.

 «مؤسسه آموزش عالي رسام» 
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 Times Newاز فونت برای کلمات انگليسی داخل متن و زيرنويسها و چکيده انگليسی 

Roman  استفاده شود. 



متناسب با   Times New Romanپشت جلد از فونت  نيعناو یسيکلمات انگل یبرا

 استفاده شود.فونتهای جلد فارسی 


