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فهرست مطالب

 در تهیه گزارش نهایی پایان نامه و مقاالتاخالقیمالحظات

 و مقاالت هاپایان نامهنهایی سازمان دهی گزارش کلیات روش تحقیق و

میلی های تحصیالت تکپایان نامهتهیه گزارش نهایی (فرمت)الگوی بررسی

ارومیهصنعتی دانشگاه 

مالحظات مربوط به تهیه فایل ارایه و جلسه دفاع از پایان نامه



مالحظات اخالقی رد تهیه گزارش نهایی 

پایان انمه و مقاالت



لمیاثر عپدیدآورندگانحقوق تضییع-دزدی علمینمونه های

 به نام خودکامل به طورو یا اندکی تغییراتارایه یک تحقیق علمی با

 میدر یک تحقیق عل( منبع)مطلب یا مطالبی از یک مرجع کلمه به کلمهارایه

 علمی با ارجاع و یا بدون ارجاعقسمتی از مطالب یک تحقیقارایه

 بدون ارجاعدر یک تحقیق علمی منابع مختلفجمله هایو ایده هااستفاده از

به آن منابعمشخص



 ه ببدون ارجاع، با نگارش متفاوت و با حفظ مفهوم اصلیاز یک منبع جمله ایارایه

منبع مورد استفاده

با حفظ محتوای اصلیکلیدی و ترکیب آنها جمله هایدر ظاهر، ساختار و تغییر

است القاء شود که ایده مربوط به ارایه دهنده تحقیق علمیکه به نحویتحقیق علمی 

(بدون ذکر و یا حتی با ذکر منبع اصلی)

آزمایشگاهی، نتایج، دستورالعمل داده های، نقشه ها، جدول ها، شکل هااستفاده از

بدون کسب اجازه از سازمان اطالعاتی منتشر شده بانک هاییا دستگاه ها

حتی با ذکر منبعتحقیق علمی مذکور منتشرکننده

لمیتضییع حقوق پدیدآورندگان اثر ع-نمونه های دزدی علمی



 یا شبیه سازیو بدون لیسانس برای قفل شکستهطراحینرم افزارهایاستفاده از

مدل سازی

ع با مفهوم منبکه به نحویجدیدجمله بندیبا یا مطالبی از یک منبع بیان مطلب

.باشداصلی متفاوت

 برای به زبان دیگر( کامل یا قسمیبه طور)چاپ شدهارایه مقاله یا گزارش علمی

نشریه یا همایش علمی دیگر

در یک تحقیق علمی از قبیل اینترنت، کتابارجاع ندادن به منابع مورد استفاده ،
جزوه درسی یا سخنرانی با داشتن حق انتشار یا بدون آن

لمیاثر عپدیدآورندگانحقوق تضییع-دزدی علمینمونه های



سهم از استاد راهنما، مشاور، دانشجو یا افرادی که در بوجود آمدن اثر، نام نبردن

***علمی داشته اند 

و نتایج مشترک ایده هااثر از مطالب، پدیدآورندگانهر یک از استفاده انحصاری

منتشر شده در یک اثر علمی

ه یا ارایه مقاله چاپ شده مشترک با همکاران یا بخشی از آن به زبان دیگر برای نشری

همایش علمی دیگر

 یک آماده سازیارایه یک مقاله در یک نشریه یا همایش علمی با نام کسانی که در
بدون هماهنگی با آنهابوده اندتحقیق علمی موثر 

لمیحقوق همکاران موثر در اثر عتضییع-دزدی علمینمونه های



ارسال مقاله چاپ شده در یک نشریه برای ارایه در یک کنفرانس یا همایش علمی

ارسال همزمان یک مقاله برای دو یا چند نشریه یا همایش علمی

ارسال مقاله ارایه شده در یک همایش علمی برای ارایه مجدد در همایش علمی دیگر

 می به زبان دیگر برای نشریه یا همایش عل( یا حتی بخش از آن)ارایه مقاله چاپ شده

دیگر

 نمودارها و جدول ها، روش ها، (کلمه به کلمهبه صورت)جمله هااستفاده نویسنده از ،

در یک مقاله دیگرمنتشر شده خودنتایج 

قبلیاز آثار علمی ارایه شدهسوء استفاده-دزدی علمینمونه های



 نام برده شودنویسنده نخستبه عنوانرا انجام داده است کار عمدهشخصی که.

 نام برده شودداشته اندسهم علمیآمدن اثر علمی، بوجودی که در تمامی افراداز ،.

 شودقدردانی، داشته اندآمدن اثر سهم بوجوداز افراد یا موسساتی که در.

 نام برده نشودنداشته اندسهم آمدن اثر بوجودی که در افراداز ،.

ی در یک اثر علممنتشر نشدهو نتایج مشترک ایده هااثر از مطالب، پدیدآورندگان
.استفاده نکنندانحصاریبه صورت

 برای نویسندگان اثر استفاده نشودعناوین غیر واقعیاز.

علمیتحقیق هاینکات مهم اخالقی در ارتباط با 



هیسازمان دکلیات روش تحقیق و 

التو مقاپایان انمه اهگزارش نهایی 



علمیتحقیق هایفرآیند اجرای 
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گزارشتدوینزمان:

نتيجهگيريوآنهاتفسيروتحليلوتجزيهدادهها،گردآوريازپس-1
پروپوزالتصويبازپسوپاياننامهشروعابتداياز-2

 سایریابه خوانندگان و علمییافته هایو انتقال اطالعات و ارایه :گزارشاصلیهدف

نظر مطلب را درایندائماً گزارش باید در زمان نگارش نویسنده )بالقوه کنندگاناستفاده 

(!نویسدداشته باشد که برای چه کسی می 

 (آزمایش کردمبه جایآزمایش شد : مانند)ماضی و در قالب افعال مجهول :جمله هازمان

 هر چند )حتماً به کیفیت مطالب بیفزاید که کلمه ایجمله و یا استفاده از :جمله هاکیفیت

کشور ایران: ؛ مثال(اندک

نکات-تحقیقنهاییگزارش تدوین



؛ آوردن (مطابق با الگوی موسسه)متداول روش هایاز یکیانتخاب :روش ارجاع دادن
مرجعاز مطالب آن یعنی کل شماره مرجع بر روی یک تیتر و یا در انتهای یک پاراگراف، 

...که برداشته شده 

را از تراوش مطالب فرض خواننده بر این است که نویسنده :سهم نویسنده از جمالت

.استجایی اقتباس شده با ذکر منبع از فکری خودش نوشته، مگر در مورد جمالتی که 

وسیله ارزان و کم : بهتر است از کلمات مترادف استفاده نشود؛ مانند:کلمات مترادف

هزینه

 در دو خط حداکثر آسان، روان و زیبا و جمله هاییبهتر است از :جمله هاو کلمه هاکمیت
.باشند( خط10کمتر از )حد امکان کوتاه نیز تا پاراگراف ها.استفاده شود

نکات-تدوین گزارش نهایی تحقیق



 ت اسممکنخواننده کنیداستفاده زیادیویرگولاگر از :ویرگولمیزان استفاده از
کمولویرگاستفاده از . کرده ایدترجمه فارسیبه انگلیسیرا از جمله هاکهکندفرض 

پایان نامه مناسببرایکهداد خواهد موعظه ایو اداریجنبه بیشتر، جمله هانیز به 

.نیستند

 ریال است12,698تقریباً محصول، تن هر هزینه »جمله :بی مباالتیپرهیز از» ،

.تقریبی نیست؛ بلکه دقیق است12,698است؛ چون عدد بی مباالتجمله ای

می شود، روش ها، هیچ کدام، هم تراز: کلماتی مانند:جداسازی کلمات مرکب

به این موضوع اشاره داشتمقاله ایدر ( 2012)بخت آور: مثالً:نام افراد بدون لقب.

نکات-تحقیقنهاییگزارش تدوین



استفاده از فنی، در نوشته منحصراً علمی و :پرهیز از عبارت های احساسی

جایز ... و زحمت کش است، ایران عزیز ما، کارگران امید : ماننداحساسی؛ عبارت های 

.نیست

و نظیر « درخصوص»، «جهت»، «علیهذا»استفاده از کلمه :پرهیز از عبارت های اداری

.نیستپایان نامه شایسته اما در متداول است، نوشتن یک نامه اداری آنها در 

 فعل هایمختلف زمان هایاز استفاده :مختلف برخی افعالزمان هایپرهیز از

.نیستمناسب پایان نامهدر "نمودن"و "گشتن"

نکات-تحقیقنهاییگزارش تدوین



ن نوشته شوند و حدود گرد کردبهتر است اعداد به صورت گردشده، :گرد کردن اعداد

598,627,261محصول اگر میزان ذخیره یک : مثالًدهد؛ را هم نویسنده باید تشخیص 

.میلیون تن ذکر کرد600آن را بهتر است ، استتن 

تالش در به جایکهکردکمکبه خواننده می توانکردنگرد با :گرد کردن اعداد

.اصل مطلب بپردازددرکبه بیشتردرست خواندن اعداد، 

 استفاده ویرگولبرای جدا کردن هر سه رقم، از :ویرگولجداسازی اعداد بزرگ با

.برخوردار استزیادیاهمیتاز پولیمطلب در مورد اعداد این. شود نه ممیز

نکات-تدوین گزارش نهایی تحقیق



 از عناوین بخش ها از قرار دادن هر گونه عالمت مثل دو نقطه، کاما و غیرهپس

***همچنین ارجاع به مرجع صحیح نیست***. شودخودداری 

 ظاهر شود، نقطه آن جمله پس از کروشه اییاجمله پرانتز و یکاگر در آخر

.می آیدکروشهیاپرانتز 

 مشخص شوند“ ، ” در جمالت با عالمتمکثنقاط.

یکو پس از آنها می چسبندبه حرف  قبل از خود غیرهو ویرگول ها، نقطه ها

.الزم استخالیفاصله  

نکات-تدوین گزارش نهایی تحقیق



 ویرگول می شوندو غیره که اول جمله ظاهر “ به هرحال”، “ سپس”پس از عباراتی چون ،

.الزم است

 شود و در معادل فارسی آنها استفاده از و اصطالحات خارجی به جای کلمات تا حد امکان

.استفاده شودزیرنویس به صورت از حروف التین با قید شماره این موارد 

 ن نامهپایامتن کلقابل نوشتن هستند در شکلچندینبه کهعباراتیپارامتر، اطالعات و
.شودنوشته یکسانبه صورت

 در یک خط نوشته شوندغیرهو “ برمی گردد”، “می شود”قبیلاز کلماتیهر دو بخش  .

oتايپمتعاقبخودكلماتبدوناتصالبهغيرهوميبه،نظيرحروفاضافه
.غيرهوبهترتيب،بهصورت،ميشودمانندميشوند

نکات-تدوین گزارش نهایی تحقیق



باید خواننده را ابتدا از دور و بتدریج به طرف موضوع اصلی نویسنده:نکته
سپس مدتی او را در بطن موضوع مورد تحقیق نگه داشته و. کندهدایت پایان نامه 

.از مطلب خارج شودنتیجه ایکه با گرفتن کندبه او کمک سرانجام 

 در یک یا دو فصل نخستمقدمه و کلیات موضوعبیان

 در دو ...( ، پردازش اطالعات و مدل سازیکارهای آزمایشگاهی، )بدنه تحقیقبیان
فصل بعدی

oديتعداشاملفصلهاآزمايشگاهي،ايندرپاياننامه:روشتحقيقمطابقبا
ي،رياضيکمدلپاياننامهباموضوعارايهاست،امادرنمونههابررويآزمايش

.استاطالعاتوپردازشآنهاجمعآوريشاملفصلهااين

 نامهساختار گزارش پایان-تحقیقنهاییگزارش تدوین



 در دو فصل ...( ، پردازش اطالعات و مدل سازیکارهای آزمایشگاهی، )بدنه تحقیقبیان

بعدی

در یک یا دو فصلتجزیه و تحلیل نتایج
oارها،نمود،جدولهاشاملبخشاين.تجزيهوتحليلقرارگيردموردبايدبدنهتحقيق

.تکميليوغيرهخواهدبودمدلهاي

(کوتاهبه صورت)در فصل آخر و پیشنهاداتنتیجه گیری
oعاتبهترانجامدادنمطالبرايپيشنهادهاييوارايهفعليپژوهشمحدوديتهايبيان

بعدي
oونظريرهنمودهايونتيجهگيريهامساله؟چهزمينهمطالعهدرروشنشدناينسهم

؟كردمطالعهحاصلاينازميتوانراعملي

 نامهساختار گزارش پایان-تحقیقنهاییگزارش تدوین



هایی گزارش ن تهیه نحوه اعمال الگوی 

گاه پایان انمه  رومیهصنعتی ادانش

document.doc


یلیبا صالحدید استاد راهنما و تحویل آن به کارشناس تحصیالت تکم(4-پ)فرم تکمیل 

رسانی عمومیهای دانشجویی و اطالعو نصب آن در پانل(6-پ)فرم اطالعیه دفاع تکمیل 

اعیهنامه به اساتید هیات داوران و تعیین زمان قطعی جلسه دفو تحویل پایان(5-پ)فرم تکمیل 

ناس دریافت نامه رسمی برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه و دعوتنامه داور خارجی از کارش
های مربوطهتحصیالت تکمیلی و تحویل آن به قسمت

اییدیه وجود ت)دریافت تاییدیه هیات داوران از کارشناس مربوطه، پس از برگزاری جلسه دفاعیه 
.(هیات داوران در تمامی نسخ صحافی شده پایان نامه الزامی است

فلوچارت مراحل دفاع از پایان نامه

یه دفاع اطالعفرم )بخش نمره دستاورد پژوهشی پایان نامه در بخش مدیریت پژوهشی تکمیل
پیش از جلسه دفاع نهایی و تحویل آن به کارشناس تحصیالت تکمیلی( (7-پ)

../P4-Form_Taghaza_Defa.pdf
P4-Form_Taghaza_Defa.pdf
../P6-Etelaeye_Defa_PayanName.doc
P6-Etelaeye_Defa_PayanName.doc
../P5-Form_Tahvil_Tanzim_Zaman_Defaie.pdf
P5-Form_Tahvil_Tanzim_Zaman_Defaie.pdf
../P6-Etelaeye_Defa_PayanName.doc
P7-Form_Arzyabi_payanName.pdf


 پایان نامه، فرمروز قبل از زمان برگزاری جلسه دفاعیه 10دانشجو باید حداقل

.را به  تحصیالت تکمیلی تحویل دهد( 5-پ)شده تکمیل 

 وتکمیلی مربوط به تحصیالت فرم هایقسمت نامبرده در فرم هایتمامی

 هایآیین نامهدکترا در قسمت شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و 

.موجود استسایت دانشگاه صنعتی ارومیهارشد

 الزم دانشجو باید حداقل یک ساعت قبل از زمان هماهنگی هایبه منظور

.  برگزاری جلسه دفاعیه در محل مورد نظر حضور داشته باشد

نعتیالگوی دانشگاه ص-پایان نامهتدوین گزارش نهایی 



ل اراهی و جلسه مالحظات مربوط هب تهیه افی 

دافع از پایان انمه



محمدرضا؛ لزوم رعایت اصول امیدخواه؛ س.س، مدائنی، م؛ شایگان، ج؛ میرعارفین ،
، 11علمی، نشریه مهندسی شیمی ایران، سال گزارش هایاخالقی در نگارش مقاالت و 

.1391، 62شماره 

1386نور، پیامانتشارات دانشگاه ، نویسیگزارش ر؛ ، علیخانیز؛ ، حیاتی.

چاپ دوم، تحقیقروش هایجامع از توصیفیو؛ ، نهائیسعیدع؛ ، احمدیعلی ،

.1386دانش، تولیدانتشارات 

 شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا، دانشگاه صنعتی
.1395ارومیه، 

فهرست منابع


