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 هدف  .١

سـازي در   به منظور ایجـاد نظـم، کیفیـت و یکپارچـه     ها  هرسالنگارش  استانداردارائه روش ، مستندهدف از تهیه این 

 باشد. می ها نامه پایانه

 دامنه کاربرد .٢

 اعم از:آموزشی عالی مدیریت دانشجویان دوره هاي 

 DBAهاي  دوره •

 گردد. هاي کارشناسی ارشد که مدرك آن توسط وزارت علوم صادر می دوره •

که مدرك آن توسط سازمان مدیریت صنعتی صـادر شـده و جهـت اسـتفاده اسـتخدامی در       MBAهاي  دوره •

 هاي دولتی طراحی نگردیده است. دستگاه
 

 مفاهیمتعاریف و  .٣

- 

 مراجع /مستندات ذیربط .٤

- 

 متولي و پاسخگو .٥

 باشد. می هاي آموزشی عالی دورهمدیریت بر عهده  مستندمسوولیت حسن اجراي این 

 روش اجرا .٦

 و ترتیب آنها   رسالههاي  بخش .6,1

تنظـیم و  ها بایستی به ترتیب ذکر شده، در زیـر   هاي نامبرده زیر باشد. این بخش هاي سازمان، باید حاوي بخش هرسال

 تهیه شده باشند.

 نام خدا (اختیاري)  ه صفحه ب •

 )1صفحه عنوان (پیوست  •

 .ت داوران مورد قبول است)أبا امضاي اصل هی 3ت داوران (فرم پیوست أنامه توسط هی صفحه تصویب •
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 صفحه اهدا یا تقدیم (اختیاري) •

 پیشگفتار (اختیاري) •

 صفحه تقدیر و تشکر (اختیاري) •

 )4تعهدنامه اصالت اثر الزامی است. (پیوست  •

 کلمه کلیدي) 7تا  4واژه به همراه  300چکیده فارسی (حداکثر  •

 ها ها، عنوان کتابنامه (فهرست مآخذ) و عناوین پیوست فهرست مطالب : شامل عناوین اصلی و فرعی فصل •

 ها (درصورت وجود) فهرست جدول •

 ها (درصورت وجود) فهرست شکل •

 و اختصارات (درصورت وجود) فهرست عالیم •

 متن اصلی •

 منابع و مآخذ •

 واژه نامه (اختیاري) •

 ها (درصورت وجود) پیوست •

 (Keywords)به همراه کلمات کلیدي التین  (Abstract)چکیده التین  •

 )2صفحه عنوان انگلیسی (پیوست  •

 شیوه نگارش .6,2

 کاغذ و چاپ  .6,2,1

) باشد. تمـامی  A4(کاغذ  21*7/29ه باید روي کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ رسالهاي  کلیه قسمت

بـی   قلـم ها روي کاغذ یک رو یا دو رو تکثیر شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت (ترجیحاً  متن

ها  ها، زیربخش در سرفصل ها قلم. اندازه )باشد می (BZar)یا بی زر   (BLotus)، بی لوتوس (BNazanin)نازنین 

 و متن اصلی رعایت شود.

 بندي گذاري و حاشیه فاصله  .6,2,2

متـر معـادل    سـانتی  1سانتی متر است، اما فاصله سطرها در چکیده برابر  5/1برابر  رسالهفاصله سطرها در تمامی 

single  درword سانتی متر و حاشیه سمت چـپ و پـایین برابـر     3باشد. حاشیه سمت راست و باال مساوي  می
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کـه در برخـی مـوارد انـدازه      رعایـت شـود. درصـورتی    رسالهها باید در سرتاسر  متر باشد. این حاشیه سانتی 5/2

(بـه   A3تفاده از کاغـذ  ها یا بـا اسـ   ها باشد، با کوچک کردن آن ها بزرگتر از فضاي داخل حاشیه ها یا جدول شکل

 گردد. صورت تاخورده) حاشیه رعایت می

 شماره گذاري  .6,2,3

(اولـین   و نظایر آن تا اول متن اصلی) با عدد و به حروف مانند: پنج، شش رسالهشماره صفحات آغازین (از اول 

ات مـتن  شوند. تمامی صـفح  گردد) یا با حروف ابجد نوشته می صفحه یعنی صفحه عنوان  بدون شماره تایپ می

گذاري شوند. تمامی صـفحات مـتن اصـلی کـه از      شود، باید شماره اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع می

هـاي   گـذاري صـفحات شـامل صـفحه     گـذاري شـوند. شـماره    شود، باید شماره مقدمه یا فصل نخست شروع می

 گردد. محتوي، شکل، جدول، منابع و پیوست نیز می

سـانتی متـر از لبـه     5/1گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود  وسط قرار میشماره صفحه در پایین و در  •

 پایین است.

که شـماره فصـل در سـمت راسـت و      شوند، به طوري ها به عدد شماره گذاري می ها و زیربخش بخش •

 شماره بخش، بعد از آن آورده شود، مانند :

o 3-2-4 است. 3از فصل  2از بخش  4، بیان کننده زیربخش 

o 3-2-4-1 ، است. 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1بیان کننده زیربخش 

 ها ول و شکلجدا  .6,2,4

اي کـه کپـی    ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونـه  ها) و جدول ها (تصویرها، نمودارها، منحنی تمامی شکل

در هـر فصـل    ها باید به ترتیـب ظهـور   ها و جدول تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تمامی شکل

، 3هـاي فصـل    ، بـراي جـدول   امثال آنو  2-2و  1-2، جدول 2هاي فصل  گذاري شوند، مثالً براي جدول شماره

گـردد.   هـا ذکـر مـی    ها در زیر آن ها و عنوان شکل ها در باالي آن و ... ذکر شود. عنوان جدول 2-3و  1-3جدول 

گـردد. همچنـین    عنوان جدول یا شـکل ذکـر مـی    چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در

 ها در متن، ارجاع شده باشد. ها و جدول الزم است به کلیه شکل
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 پانویس یا زیرنویس  .6,2,5

توان به صـورت زیرنـویس در    که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می درصورتی

اي که به صورت کوچـک در بـاال و سـمت     ژه توسط شمارههمان صفحه ارائه نمود. در این صورت عبارت یا وا

شود. قلـم و سـایز مـورد اسـتفاده در      شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می چپ آن تایپ می

 تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد. زیرنویس می

 درج لغات التین در متن فارسی  .6,2,6

 Times New Romanر پانویس به التین (بـه خـط اصـلی) بـا فونـت      هاي التین در متن به فارسی و د همه نام

 شود. نوشته می

 ها روابط ریاضی و فرمول  .6,2,7

گـذاري   آیند، در داخـل پرانتـز بـه عـدد شـماره      و به ترتیبی که در متن می  ها در هر فصل به طور جداگانه فرمول

 شود. آن آورده میکه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از  شوند، به طوري می

 طبق نمونه زیر:

)1-5(           F = ma 

 از فصل اول است. 5که بیان کننده رابطه 

 اع در متن و فهرست منابع و مآخذنحوه ارج  .6,2,8

گیرد، اشاره شود. چنانچه در داخل مـتن از یـک منبـع     الزم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می

گردد. نحوه ارجاع در متن  شود و مرجع ذکر می اي باز می بالفاصله پس از خاتمه، جمله کروشهمطلبی نقل شود، 

 باشد: به یکی از دو روش زیر می

شوند. در این روش مراجـع بـه ترتیـب شـماره در      گذاري می آیند شماره مراجع به ترتیبی که در متن می •

 فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد شد.

تهیه 

 کننده

تایید  هاي آموزشي عالي مدیر دوره

 کننده

تصویب  قائم مقام مدیرعامل مدیر برنامه و فناوري اطالعات معاون آموزش

 کننده

 مهر کنترل مدیرعامل

 تاریخ تصویب محمدعلی محمدي احمد بذلی احمدرضا خسروي زاده رامین محمد حسینی ناجی کاملیا احتشامی اکبري

 



 

 13از  8صفحه:   07/03/96  تاریخ: معاونت آموزش صاحب مستند:

 0 بازنگري:شماره  IN_TR_05کد سند:   ه کارشناسی ارشد و دکتريرسالدستورالعمل نحوه نگارش  نام مستند:
 
 

، در ایـن   (Taylor,2005)باشـد. بـراي مثـال:     به نام نویسنده و سال انتشـار آن مـی  ذکر منبع با ارجاع  •

 د.نشو به ترتیب حروف الفباي نام نویسنده در فهرست منابع ذکر می عروش، مراج

، الزم اسـت جزئیـات و شـیوه ذکـر منبـع در مـتن و در       فـوق  درصورت استفاده از هریک از دو روش -1 تبصره

 هاي معروف و شناخته شده باشد. شیوهفهرست مراجع منطبق بر یکی از 

 رسالههاي  پیوست .6,2,9

 پرسشنامه

 : رسالهمشخصات جلد  .6,2,10

 باشد. میلیمتر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  •

 باشد. رنگ  به شرح زیر می چهاررنگ جلد یکی از  •

o هاي  دوره برايیشمی یا اي  سرمهMBA 

o هاي  دوره ياي برا یا قهوه زرشکیDBA 

 متر بزرگتر از قطع کاغذ است. قطع جلد نیم سانتی •

 گردد. هاي روي جلد به صورت زرکوب چاپ می نوشته •

 شود. ، نام نویسنده و سال نوشته و زرکوب میرسالهدر قسمت عطف عنوان  •

 پشت جلد مشابه روي جلد با همان محتوا به زبان انگلیسی خواهد بود. •

 رسالهمشخصات نسخه الکترونیکی  .6,3

خود، یک نسخه الکترونیکـی شـامل مـتن کامـل      رسالهموظف است عالوه بر یک نسخه چاپی از  پژوه دانش )1

 سـازمان اند، به کتابخانـه مرکـزي    یید کردهأت داوران آن را تأو عینا منطبق با نسخه چاپی نهایی که هی رساله

 تحویل دهد.
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بـر   wordو یک فایل کامـل در قالـب ویرایشـگر     pdfبه صورت یک فایل کامل در قالب  رسالهمتن کامل  )2

 قرار گیرد. (تنها دو فایل) لوح فشردهروي یک 

به همـراه   آنها فایل اصلیباید د، نشو تهیه می Farsi Texمثل  WORDغیر از  يهایی که در قالب دیگر هرسال )3

 تهیه شده و تحویل داده شود. pdfفایل 

باشند،  به زبان انگلیسی می رسالهالملل که موظف به ارائه  هاي بین تحصیالت تکمیلی دوره ژوهانپ دانش -2 تبصره

، الزم است به مـوارد زیـر   رسالهدرخصوص مشخصات و نحوه ارائه اطالعات در  مستندعالوه بر موارد ذکر شده در این 

 نیز توجه نمایند:

 صفحه عنوان فارسی (سمت راست) •

 ا کلید واژه فارسی (سمت راست)چکیده فارسی همراه ب •

صفحه عنوان انگلیسی و طرح روي جلد الزم است آرم سازمان مدیریت صـنعتی، در سـمت راسـت و     •

 آرم دانشگاه خارجی در سمت چپ درج شود.

 چکیده انگلیسی همراه با کلید واژه التین (سمت چپ) •

 
 ها پیوست .٧

 : صفحه عنوان فارسی روي جلد 1پیوست  •

 عنوان انگلیسی پشت جلد: صفحه  2پیوست  •

 نامه   تصویبصفحه :  3پیوست  •

 تعهدنامه اصالت اثر:  4پیوست  •
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 13از  10صفحه:   16/11/95  تاریخ: معاونت آموزش صاحب مستند:

کد سند:   کارشناسی ارشد و دکتري دستورالعمل نحوه نگارش نام مستند:
 

 0 شماره بازنگري:
 

 
 صفحه عنوان فارسي روي جلد:  ۱پیوست 

 

 
 نام دوره :

 MBA  /DBAه كارشناسي ارشد  رسال

 گرایش ..............

 عنوان 

 شود.) در اینجا نوشته مي رساله(عنوان 

 نگارش 

 شود.) (نام كامل نویسنده در اینجا نوشته مي

 

 استاد راهنما

 شود.) استاد در اینجا نوشته مي(نام كامل 

 

 استاد مشاور

 شود.) (نام كامل استاد در اینجا نوشته مي

 

 استاد ناظر

 شود.) (نام كامل استاد در اینجا نوشته مي
 
 

 ماه و سال

 

 

 

 

 

 

محمدحسن 
 آجیگل

مدیریت تحصیالت تکمیلي و 
 هاي عالي مدیریت دوره

رامین محمدحسیني 
 ناجي زاده

 آموزشمعاونت 
احمدرضا 
 خسروي

مدیریت فناوري 
 ها اطالعات و سیستم

محمدعلي 
 محمدي

 مدیر عامل

 امضاو  تاریخ تاریخ  وامضا تاریخ  وامضا امضاو  تاریخ

 



 

 13از  11صفحه:   07/03/96  تاریخ: معاونت آموزش صاحب مستند:

 0 بازنگري:شماره  IN_TR_05کد سند:   ه کارشناسی ارشد و دکتريرسالدستورالعمل نحوه نگارش  نام مستند:
 
 

 صفحه عنوان انگلیسي پشت جلد:  ۲پیوست 

 

 
Industrial Management Institute 

(Faculty Name) 
 

M.Sc. Thesis (DBA Thesis) 
(Thesis Title)  

………………… 
 

By: 
(Author Name) 

 
 
 
 

Advisors: 
(Advisors Name) 

 
 

Supervisory Committee: 
(Supervisory Committee’s Name) 

 
 
 
 

Month and Year 
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 13از  12صفحه:   07/03/96  تاریخ: معاونت آموزش صاحب مستند:

 0 بازنگري:شماره  IN_TR_05کد سند:   ه کارشناسی ارشد و دکتريرسالدستورالعمل نحوه نگارش  نام مستند:
 
 

  نامه تصویبصفحه :  ۳پیوست 

 

 
 

 به نام خدا

 سازمان مدیریت صنعتي

 دوره ...............

 

 رساله كارشناسي ارشد (یا دكتري)

 
 ...........................................................................................عنوان : ..............

 
 ..........................................................................................نگارش : ..............

 
 : DBA/ کمیته رساله دوره کمیته تحصیالت تکمیلی

 
 استاد راهنما :

 
 امضاء

 
 استاد راهنماي همکار :

 
 امضاء

 استاد مشاور :
 

 امضاء

 استاد ناظر :
 

 امضاء

 

 تاریخ :             
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 13از  13صفحه:   07/03/96  تاریخ: معاونت آموزش صاحب مستند:

 0 بازنگري:شماره  IN_TR_05کد سند:   ه کارشناسی ارشد و دکتريرسالدستورالعمل نحوه نگارش  نام مستند:
 
 

 تعهدنامه اصالت اثر:  ۴پیوست 
 

 
 

 تعهدنامه اصالت اثر
 

........................... ................................. دوره پژوه دانش .......................................................................................... اینجانب

ه حاصـل رسالكنم كه مطالب مندرج در این  ميتعهد .............. .............................................رشته .......................

كـار پژوهـشي اینجانب است و به دستاوردهاي پژوهشي دیگران كه در این نوشته از آن استفاده شده است 

ه پیش از این براي احراز هیچ مدرك هم سطح یـا بـاالتر ارائه رسالمطابق مقررات ارجاع گردیده است. این 

 مي باشد.  سازمان مدیریت صنعتيو معنوي این اثر متعلق به  كلیه حقوق ماديو  نشده است

 
                   

                        تاریخ: :                                                 پژوه دانشنام و نام خانوادگی 

 امضا                                               
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