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 مقدمه -6

هيا و   الزم اسيت نتيایپ پيژوه    جهت استفاده جامعه علميي    پژوهشيهاي  بازیابي و استفاده آسان و بهينه از یافتهبه منظور 

 و  جيامع   الگيویي   به  دستيابي  به منظور بهبود كيفيتشيوه نامه این  .گردددهي  چارچوبي اصولي سازمان مطالعات علمي در

فراهم  و حصيالت تكميليدر مقاطع ت دكتري و ارشد كارشناسي هاي نامه پایان  تدوین و نگارش  چارچوب  نمودن استاندارد

تحصيالت  نامه براي دانشجویانمندرج در شيوه عایت نكاتر .تدوین شده است علمي تالشآوردن امكان استفاده بهتر از 

 .باشد مي پژوهشي دانشگاه معاونت شيوه نامه این مفاد اجراي حسن برنظارت عالي  .است الزامي تكميلي دانشگاه مفيد
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  حاتصف گذاريشمارهترتيب و  -2

    رساله / نامه ه در ابتداي پايانبدون شمار صفحات -2-6

 (سفيد)بعد از جلدصفحه  -

 (...ا بسم) گشای صفحه  -

 صفحه عنوان  -

 صفحه نمره با امضاي هيأت داوران -

 رساله / نامهتعهدنامه اصالت پایانصفحه  -

 (اختياري)صفحه تقدیم  -

 (اختياري)تشكر و قدرداني صفحه  -

 چكيده فارسي  -

  الفباييحروف با صفحات گذاري  شماره -2-2

 فهرست مطالب -

 هالجدوفهرست  -

 ها و نمودارهاشكلفهرست  -

 اتو اختصارعالئم فهرست  -

 با عدد صفحاتشماره گذاري  -2-9

 فهرست منابع  پایان صفحه مقدمه تا -

 رساله/ نامه بدون شماره در انتهاي پايان صفحات -2-4

 نامه واژه -

 ها پيوست -

 چكيده انگليسي  -

 صفحه عنوان انگليسي -

 صفحه سفيد -
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 رساله/ نامه پايان پيكربندي -9

 با روك  سلفون و عناوین روي جلد و پشت جلد به رنگ طالیي  رساله/ نامه پایانجلد 

 سبز چمني: رنگ جلد پایان نامه در مقطع كارشناسي ارشد  -

 (طرح چوب)قهوه اي : رنگ جلد پایان نامه در مقطع دكترا  -

 : د شاملاجزاي روي جل -4

 (آرم دانشگاه با فونت نستعليق) دانشگاهنشان  -

 (دانشكده حقوق: مثال) نام دانشكده  -

 (خصوصي رشته حقوق  كارشناسي ارشد: مثال) مقطع تحصيلي و رشته تحصيلي  -

 عنوان -

 راهنما یا اساتيد استاد -

 (نام دانشجو)  ارشنگ -

 (1396/ماهفروردین : مثال) و سال دان  آموختگي  ماه -

 و اطالعهات مربههب به  عطه       ۱نامه  مطهابن ننهنه     ت الزم براي روي جلد پايانعااطال

 .درج گردد ۱1طبن ننهن   رسال / نام  پايان
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 .  یك صفحه سفيد قرارگيردرساله/ نامه پایانبالفاصله بعد از جلد   (سفيد)بعد از جلدصفح  

 در مركز صفحه بدون كادر و تزئيناتاده به شكل س 2نمونه  مشابهبعداز صفحه سفيد    (...بسم ا) گشايش صفح 

 ( 3نمونه  مطابق) صفح  عنهان فارسي

 ( 4 نمونه مطابق) داوران هيأت امضاي با ننره صفح 

 (5) مطابق فرم نمونه رسال / نام صفح  تعهدنام  اصالت پايان

 (6مطابق نمونه )  (اختياري)صفح  تقديم

با  6صفحه مطابق نمونه اري بوده و بطور خالصه  در یك این صفحه اختي (اختياري)و قدرداني صفح  تشكر

 (7مطابق نمونه ) .از باالي صفحه و در سمت راست آن قرار گيردمترسانتي 5فاصله 

 چكيده فارسي -5

روش انجام كار  روش تحقيق و نتایپ به اهداف    آناهميت و كاربرد  اي از معرفي موضوع پژوه  شامل خالصه چكيده

 (8مطابق نمونه . )و در یك صفحه تنظيم گردد كلمه باشد 251-311بين  باید چكيده. تاسدست آمده 

براساس اولویت  باید كليدي واژگان. باشد داشتهتام  پوشانيهم عنوان با كلمه كه نباید 5 -7 كليدي واژگان :واژگان كليدي

 . گردند ذكر انگليسي چكيده در موضوعي تنظيم و به همان ترتيب

 طالبم فهرست -1

 .گيرد  فهرست مطالب قرار ميرساله/ نامهبعد از چكيده پایان      

 نمره  تعهدنامه اصالت  تقدیم و تشكر و قدرداني و ) رساله/ نامههاي اوليه پایاندر فهرست مطالب  صفحه

 .شوندذكر نمي( چكيده فارسي

 اعمال تورفتگي عناوین فرعي ذیل عناوین اصلي 

 (9مطابق نمونه )حات بعديصفحه شروع فصول و صف

  ها  ولفهرست جد -1-6

 . صيفحه ميتن آورده شيود     فهرسيتي از آنهيا بيا شيماره     رسياله / ناميه هيایي در ميتن پایيان   در صورت وجود جدول       

 (11مطابق نمونه )
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 عالئم و اختصاراتفهرست  -1-2

 .مشيخ  نميودن صيفحه تهييه گيردد     در صورت وجود كلمات اختصاري  مخفي  و عالئيم  فهرسيتي از آنهيا بيا           

 (.11نمونه  مطابق) 

 رساله/متن اصلي پايان نامه -7

نياز هر دانشكده و يا پيشنهاد و درخهاست اسهتاد يها   مهضهع و پيش فصل به تناسبو عناوین هر تعداد فصول 

 ه شيرح بيه زیير    بي  اسيت  متكيي  كه بيه تحقيقيات تجربيي     متن اصلي پيشنهادي ساختار .گرددتنظيم مياساتيد راهننا 

 :باشدمي

  (پژوهش كليات) مقدم 

  : شامل كليات پژوه           

 بيان مسئله -

 اهميت و ضرورت پژوه  -

 اهداف اصلي و فرعي -

 ( فرعي/ اصلي )هاي پژوه  پرس  -

 ها فرضيه -

 پژوه مفاهيم و اصطالحات تعری   -

  ( پيشين  پژوهشمباني نظري و )  اولفصل 

 مقدمه -

 (امل تعاری   ادبيات تحقيقش) مباني نظري تحقيق  -

 (هاي داخلي و خارجيپژوه ) پيشينه تحقيق  -

 هابندي پيشينه جمع -

  (شناسي پژوهشروش)  دومفصل 

 مقدمه -
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 روش پژوه  -

 جامعه پژوه  -

 ابزارپژوه  -

 هاروش تجزیه و تحليل داده -

  (هاي پژوهشيافت ) سهمفصل 

 مقدمه -

 هاي پژوه  پاسخ به پرس  -

 هاي پژوه تبيين یافته -

 (گيريها، بحث و نتيج خالص  يافت ) چهارم فصل 

 مقدمه -

 هاي تحقيقتحليل بر اساس مباني نظري  سوالها و فرضيه -

 بنديبحث و جمع -

 هاي پژوه كاربردي براساس یافتهپيشنهادهاي  -

 هاي آتيپژوه  ها برايپيشنهاد -

   رائهه  ا هاگيههري و پيشههنهاد ، نتيجهه رسههال / نامهه متناسههب بهها مهضهههع و محتهههاي پايههان 

 .گرددمي



11 

 

 منابعفهرست  -8

 عربي/ منابع فارسي -ال 

 منابع التين -ب

 منابع اینترنتي -ج

 (خارج از متن اصلي)ها و اطالعات تكميلي ها  نمودارها  شكلشامل جدول   هاپيوست/ ضمائم  -3

 (14نمونه مطابق ) انگليسي رسي بهفا و واژگان كليدي از چكيده ترجمه  چكيده به زبان انگليسي -61

 (15نمونه  مطابق)   صفحه عنوان به زبان انگليسي -66

  رساله / قبل از جلد پایان نامهصفحه سفيد     صفحه آخر -
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  رساله/ نامهترتيب صفحات پایان -1-1جدول 

 (سفيد) جلد از بعد صفحه صفحات بدون شماره در ابتدا

 (...بسم ا)گشای  صفحه 

 صفحه عنوان

 ه با امضاي هيات داورانصفحه نمر

 رساله/ نامهصفحه تعهد نامه اصالت پایان

 (اختياري)صفحه تقدیم 

 (اختياري)صفحه تشكر و قدرداني 

 چكيده فارسي به همراه واژگان كليدي

 فهرست مطالب صفحات شماره گذاري شده با حروف الفبا

 ها  عالئم و اختصاراتها  شكلفهرست جدول

 صفحه مقدمه تا فهرست منابع ره گذاري شده با عددشماصفحات 

 صفحات بدون شماره در انتها

 

 نامهواژه

 هاپيوست

 چكيده انگليسي

 صفحه عنوان انگليسي

 سفيد
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 رساله/ پايان نامه صفحه آرايي و حروف نگاريراهنماي  -62

 انتخاب كاغذ مناسب -62-6

 دوروبایسيتي بيه صيورت     رسياله / ناميه پایيان چيا   . فيت عالي و مرغوب باشيد با كي ۴A سفيدكاغذاستفادهرد موكاغذ  

 .انجام پذیردوسيله چاپگر با كيفيت  و به 

 :گردندچا  مي رويكصفحات زیر به صورت 

 رساله/ نامهصفحات بدون شماره در ابتداي پایان 

 گذاري شده با حروف الفباصفحات شماره 

 رساله /نامهصفحات بدون شماره در انتهاي پایان 

 رساله / تعداد صفحات پايان نامه -62-2

تعيداد صيفحات بيراي كارشناسيي      شهدتهصي  مي  ليكن ستاد راهنما و نوع رشته تحصيلي متفاوت استه به نظر ابا توج

ه بيه  صيفح اسيتفاده از معييار   با توجه به اینكيه  . صفحه باشد 251تا  151صفحه باشد و براي دكتري از  151تا  81ارشد بين 

. گيردد از معيار كلمه براي تعداد صيفحات اسيتفاده ميي   شود  دليل تفاوت نوع و اندازه قلم و فاصله بين سطرها متفاوت مي

نامه براي دوره كارشناسي ارشد شود تعداد كلمات متن پایانكلمه باشد  توصيه مي 311اگر ميانگين كلمات در هر صفحه 

 .هزار كلمه باشد 75هزار تا  45دوره دكتري  هزار كلمه و براي 45هزار تا  24بين 
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 ابعاد متن اصلي پايان نامه -69

صورت 14زیر مطابق با نمونه  ارچوببایستي در چ رساله/ تایپ مطالب در هر صفحه از متن اصلي پایان نامه

 :گيرد

                         سانتي متر 5/3حاشي  سنت راست صفح 

           سانتي متر 5/2                 حاشي  سنت چپ صفح 

                        سانتي متر 3              حاشي  باالي صفح 

                             سانتي متر 5/2       حاشي  پايين صفح 

  بيه  سنت چپ  وحاشي  سنت راست  اندازهصفح  عنهان انگليسي  و نيزصفح  چكيده انگليسي در

 .تعيين گرددسانتي متر  5/3 و ترسانتي م 5/2ترتيب 

  دو پاراگراف در تنظيمات صفحه فاصله بين(After) 1pt در نظر گرفته شود.  

 سانتي متر 2/۱  (پارگراف)ها در هر بند فاصله بين سطر  

 مترسانتي ۱  اول پاراگرافبند  تورفتگي  

    مطابق نمونه ذیل تنظيم گردددر اولين صفحه هر فصل بایستي. 

 (13سطر : )مطلب فصل( 11سطر : )عنوان فصل( 8سطر : )فصل اول

   توضيح مربوط  در زیر آن تایپ شود و همچنين شماره و  نقش / ننهدار/ شكلمربوط به هر  شماره و توضيح

 .در باالي آن تایپ گردد جدولبه 

 رساله فاقد حاشيه تزئيني / كليه صفحات پایان نامه 
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 له رسا/قلم تايپ پايان نامه -64

 استفاده از قلم مناسب   Word 2113با نرم افزار  رساله / هاي مختل  یك پایان نامهتایپ بخ  

 رساله/ هاي مختل  پایان نامه اندازه و نوع قلم در بخ  -2-1جدول 

 اندازه نهع قلم نهع متن

 Bzar 14 متن فارسي

 Bold BTitr- 16 هاشماره و عنوان فصل

 Bold BTitr- 14 تيترهاي اصلي

 Bold BTitr- 13 تيترهاي فرعي

 Bold BTitr- 12 ترتيترهاي فرعي

 Bzar 12 شكل   مثال و یا نمودارها و نمادها / عنوان جداول 

  11تا  Bzar 8 متن جدول

 Bzar 12 هاها و شكلجدولعنوان 

 Bzar 12 پاورقي فارسي

 Bzar 12 فارسي چكيده واژگان كليدي

 Bbadr 14 متن عربي 

 Times New Roman-Bold 14 عنوان چكيده انگليسي

 Times New Roman 12 متن چكيده انگليسي

 Times New Roman 11 ...(اصطالحات  نام ها و )پاورقي انگليسي 

 Times New Roman 12 انگليسي چكيده واژگان كليدي

 الهرس/ در تناسب با متن پایان نامه روابط ریاضي  فرمول ها و اصطالحات
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 گرددحات  معادل آن در پاورقي ذكر ميدرصورت نياز به معادل كلمات و اصطال. 

 فارسيگذاري صفحات  شماره  

 گذاري عناوينشناره 

 شودكه بدین ترتيب عناوین اصيلي  تقسيم ميهاي اصلي پایان نامه به چند فصل و هر فصل به چند بخ  موضوع

ترتييب عنياوین بيه صيورت     . گيردد اوین فرعيي دیگير تقسييم ميي    عيي بيه عني   به عناوین فرعي و نيز هر عنوان فر

 ( تير عنيوان زیرفرعيي  )زیرزیيربخ  و  (زیرفرعيي  عنيوان )زیيربخ   -(عنيوان فرعيي  )بخ  -(عنوان اصلي)فصل

 .باشدمي

 اند  استفاده گذاري هر كدام از عناوین فرعي با دو عدد كه با خط فاصله از یكدیگر جدا شدهبراي شماره 

يب عنوان فرعي دد سمت راست بيانگر شماره عنوان اصلي و نيز عدد سمت چپ بيانگر شماره ترتگردد كه عمي

 .باشدمورد نظر مي

   گردندبا سه عدد مشخ  مي (زیرفرعي) عناوین فرعي دیگر . 

عنوان فرعي مربوط به  سهمينعنوان زیرفرعي از  چهارمينمشخ  كننده  .۴-3-2عنوان زیرفرعي  مثال

 .اصلي مي باشد عنوان دومين

  شماره تا حداكثر چهار سطح یا زیر بخ 

  شوند شماره كه با یك خط فاصله از هم جدا مي بایستي با دو عدد... ها و ها  پيوستول  جدهاشكلكليه

گذاري گردند كه عدد سمت راست مربوط به شماره فصلي است كه این موارد در آن آورده شده است و عدد 

 .اره ردی  آن مورد استسمت چپ مربوط به شم

 .است رساله/ نامهپایان فصل دومجدول از  پنجنين كنندهبيان .5-2مثال جدول 
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 استناددهي شيوه نامه  -65

كم ش  شيوه نامه مشهور بين المللي درباره ماخذنویسي و روش ارجاع وجود دارد كه هر كدام از آنها در برخي از دست

یكي از مهمترین و معتبرترین شيوه هاي ارجاع درون متني شيوه انجمن روانشناسي . داردتري هاي علمي مقبوليت بي رشته

شيوه ارجاع در متن اصلي . روداین شيوه امروزه مرسوم ترین شيوه ماخذنویسي در جهان به شمار مي. است «APA»امریكا 

باید  اندهذكر شد رساله/ نامه نه در متن پایاك ارجاعاتيكليه بوده و  درون متنيبه صورت هاي دانشگاه رساله / پایان نامه

شود منابعي كه فقط مطالعه شده ولي مورد استفاده مستقيم در متن قرار نگرفته اند در  تأكيد مي .قرارگيرند نابعدر فهرست م

 .درج نمي شوند نابعفهرست م

 قواعد استناد درون متن -65-6

  شماره دونقطهبه ترتيب  نام خانوادگي نویسنده  ویرگول  سال انتشار   مقال / كتاببراي استناد دهي درون متني به یك 

  :مانند. شودصفحه در داخل پرانتز ذكر مي

 (.78: 1389مرادي  حسيني  )نویسنده  دو                  (.78 :1389مرادي  )یك نویسنده 

استفاده  "و همكاران"ول ذكر شده و از عبارت نفر باشند  تنها نام خانوادگي نویسنده ا دو اگر تعداد مؤلفان بي  از

 (. 78 :1389مرادي و همكاران  : )مانند .شود مي

با نقطه از قدیم به جدید ها  شود  بعد از ذكر نویسنده و سال انتشار  دیگر سال اگر به چند اثر یك نویسنده ارجاع داده مي 

 (.1391؛ 1391؛ 1389  مرادي: )شوند  مانند ویرگول از هم متمایز مي

به كاربردن شود  الزم است هر بار نام نویسنده و سال انتشار ذكر گردد و از  اگر به یك منبع چند بار استناد داده مي

 .خودداري و ارجاع عينا تكرار گردد "Ibid"و   "همان" عباراتي نظير

مرادي  )مانند : شوندگول از هم جدا مياگر به بي  از یك منبع در متن ارجاع داده شود  اسامي و سال انتشار با نقطه ویر

 (.49: 1394؛ عابدي و همكاران  39: 1389

 یكدیگر از انتشار  سال از پس الفبا حروف ذكر با باشد  یافته انتشار اثر یك از بي  سال  یك در اي نویسنده از چنانچه

 (. 86: ب 1389مرادي  )                 (.78: ال  1389مرادي  ) .شوند متمایز

شود و فقط نام خانوادگي اند  نام مترجم به عنوان استناد درون متني ذكر نميهایي كه به فارسي ترجمه شدهبراي كتاب

 (.79: 1379ویكري )مانند . نویسنده اصلي همراه با تاریخ انتشار آن در داخل كشور خواهد آمد

 . ذكر گرددبه صورت زیر ت كامل در پاورقي در ارجاع به صفحات اینترنتي آدرس صفحه مورد نظر باید به صور
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  نام و «عنوان موضوع داخل گيومه»  (آخيرین تياریخ و زميان تجدیيدنظر در سيایت اینترنتي)نام خانوادگي  نام نویسنده 

 .تاليكآدرس سایت اینترنتي به صورت ای

Bretin, Andre; 1924, “ Manifest of Surrealism”,  http: // en. Wikipedia.org/wiki/ 

Surrealist, Manifesto. 

 .شودتا استفاده ميدرصورتي كه تاریخ انتشار اثر وجود نداشته باشد  از كلمه بي

     الزم به ذكر است كه حتماً مشخصات كامل هر منبعي كه در داخل متن بدان ارجاع داده شيد  بایيد در فهرسيت

 .منابع  آورده شود
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 استناد دهي در انتهاي متن -65-2

 در. باید در یك نوشتار  بين شيوه ارجاع دروني متني و شيوه تنظيم منابع یا كتابنامه تناظر یك به یك وجود داشيته باشيد  

 و عربيي  و فارسيي  منيابع  ابتيدا ) .شيود  ارائيه  زیير  صورت  التين به و فارسي منابع الفبايي فهرست رساله / نامهپایان پایان

 (التين منابع سپس

 :ي به كتاباستنادده -65-2-6

 پس از قرآن كريم؛

 (:يك نويسنده)كتاب 

 .   جلدنوبت چا مترجم  محل انتشار  نام ناشر   نام  (ایتاليك)عنوان كتاب  (سال انتشار) .نام خانوادگي  نام

جهياد دانشيگاهي دانشيكده اقتصياد      انتشيارات : تهيران  رویارویي مكاتب اقتصيادي    (1383) .محمد حسين تمدن جهرمي 

 .دانشگاه تهران

 .  انتشارات اسوه  چا  سوم6  الميزان في تفسير القرآن  ترجمه موسوي زنجاني  جلد(1371)طباطبائي  محمد حسين

 .   قم  موسسه النشر االسالمي(شرح معالم االصول)  هدایته المسترشدین(1429)اصفهاني نجفي  محمد تقي بن عبدالرحيم  

Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art 

therapy,medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press. 

 (:بيش از يك نويسنده)كتاب 

 نيام  انتشيار   محيل  متيرجم   نيام   (اليكایت) كتاب عنوان  (انتشار سال) .بعدي مول  نام و خانوادگي نام نام؛ خانوادگي  نام

 .جلد چا   نوبت ناشر 

 .چاپار: تهران. مطالعه اساسي مفاهيم بر درآمدي(. 1391) .مهدي محمدي  و سعيد رضایي  احمد  كوكبي 

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj. D. (1997). Evaluation of the neighborhood 

(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support 

Society. 

 :استناددهي به مقاالت -65-2-2

نام مجله به صورت ایتاليك  سال انتشيار  شيماره انتشيار  صيفحات مقاليه        «عنوان مقاله»  .(سال انتشار)نام خانوادگي  نام  

 .درج شده
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 (:يك نهيسنده)مقال 

 .99-111  (38)2  فصلنامه كتاب  «تار اطالع یابي پزشكان مسجد سليمانتحليل رف»(. 1378)سامانيان  مصيب 

Rutherford, B. J. (2001). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical 

decision task. Brain and Cognition, 10, 55-13. 

 (:بيش از يك نهيسنده)مقال  

مجليه روان شناسيي و عليوم تربيتيي      . «هيا و چالشيها  چاليه : استناد در آثار علميي »(. 1383)و شاهبداغي  اعظمحري  عباس 

34(2)  65-96. 

Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (2115). The RN-BSN distance 

education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal 

of Professional Nursing, 12, 182-191 

 :استناد ب  اينترنت

 لينك آدرس  تاریخ دسترسي: نویسنده  تاریخ نشر در اینترنت  عنوان مقاله  دسترسي

:   قابل دسترسي در(سخنراني در مؤسسه پژوهشي فهيم)  «بررسي سه نظریه درباره وحي»  1391شاكر  محمد كاظم  

http://fahimco.com1392اسفند : تاریخ دسترسي ؛

 رساله و طرح پژوهشي/ نامهاستناد به پايان -65-2-9

 نامه پايان

   دانشيكده ادكتير  ناميه  پایان. تاثير امنيت سرمایه گذاري بر تجهيز منابع مالي در بازار سرمایه ایران(. 1395) مهدي  جعفري

 اقتصاد  دانشگاه مفيد قم

 پژوهشي طرح

 هاي دانشگاه از بعضي در آنها كنوني موقعيت و انساني علوم حوزه در هااي رشته ميان نظري مباني(. 1387) محمد عموزاده 

 .اصفهان دانشگاه  انساني علوم و ادبيات دانشكده  دانشگاهي درون پژوهشي طرح  جهان معتبر

 :نكات      

  عربي مي آید در تنظيم الفبایي نام نویسندگان نادیده انگاشته شودتعری  كه در ابتداي اسامي ( ال)ال  و الم.

http://fahimco.com/
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              در آثار عربي  لقب مشهور به عنوان نيام خيانوادگي و یيا اسيم جيد و یيا پيدر بيه عنيوان نيام خيانوادگي نوشيته 

. مثل الكليني  محمد بن یعقوب. مي شود

 حجيت ...ا دكتر  مهندس  اسيتاد  آیيت  : انندآميز  مذكر عناوین علمي و یا احترام تحقيقي نيازي به دریك كار   

.  نيستمنابع در و چه متندر سالم و مانند آن  چهاال
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 نمونه ها -61
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 («صحافي»صفحه روي جلد ) ۱نمونه 

     

 حقهق  دانشكده

 حقهق خصهصي رشت  رسال  دكتري

 

 

 

 

 

انگلستان و قانون  6331مطالعه تطبيقي قانون داوري   

 المللي ايران اري بينداوري تج

 

 

 :استاد راهننا

 دكتر گودرز افتخار جهرمي

 

 

 :نگارش

ميترا ضرابي    

 

 ۱330مرداد 

 

 cm 2×2آرم  

 62فونت زر بلد 

 22فونت تير 

 68فونت تير 

 68فونت تير 

 62فونت بي زر 

 62بي زر فونت 

 64فونت بي زر 
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 ۲نمونه 
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 (رساله/ نامه پايان صفحه عنوان) 3نمونه 

 دانشگاه مفيد

 حقهق  دانشكده

 رسال  دكتري رشت  حقهق خصهصي

 

 
 

انگلستان و قانون  6331مطالعه تطبيقي قانون داوري  

 المللي ايران داوري تجاري بين

 

 :استاد راهننا

 دكتر گودرز افتخار جهرمي

 

 :اساتيد مشاور

دكتر ربيعا اسكيني   

  دكتر لعيا جنيدي

 

 :نگارش

ميترا ضرابي   

 6931مرداد 

 

 62فونت زر بلد 

 22ر تفونت تي

 68ر تفونت تي

 68ر تفونت تي

 62فونت بي زر 

 62فونت بي زر 

 64فونت بي زر 

 68ر تفونت تي

 62فونت بي زر 
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 صفحه نمره با امضاي هيأت داوران :4نمونه 

 رشت                            گرايش                                  پايان نام  كارشناسي ارشد/ رسال  دكتري

 تحت عنهان
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 رساله / نامه تعهدنامه اصالت پايان: 5ه نمون

 كيه  …………….. رشيته  در / دكتري تخصصي / ناپيوسته ارشد كارشناسي مقطع آموخته دان  ……………… اینجانب
 ....... نمره كسب با " ........................................." عنوان تحت  خود رساله / نامه پایان از ......... تاریخ در

 :شوم متعهدمي بدینوسيله ام نموده دفاع ............. ودرجه
 علميي  ازدسيتاوردهاي  كيه  ميواردي  ودر بوده اینجانب توسط شده انجام وپژوه  تحقيق حاصل رساله / نامه پایان این .1

 منبيع  نيام  موجيود   هياي ورویه مطابق ضوابط ام  نموده استفاده …) و مقاله كتاب  نامه  پایان از اعم( دیگران وپژوهشي
 .ام درج كرده و ذكر مربوطه درفهرست را آن مشخصات سایر و استفاده مورد

 و هيا  سيایر دانشيگاه   در )بياالتر  تریيا پيائين  سيطح   هيم  ( تحصييلي  مدرك هيچ دریافت براي قبال رساله / نامه پایان این .2
 .است نشده ارائه عالي آموزش مؤسسات

 پایيان  ایين  از ... اختراع و ثبت كتاب  چا  از اعم برداري بهره هرگونه و دهااستف قصد تحصيل  از فراغت از بعد چنانچه .3
 .نمایم اخذ را مربوطه مجوزهاي واحد باشم  داشته رساله / نامه

 با است مجاز واحد دانشگاهي و پذیرم مي را ازآن ناشي عواقب شود  ثابت فوق موارد خالف زماني مقطع هر در چنانچه .4
 .داشت نخواهم ادعایي گونه هيچ ام مدرك تحصيلي ابطال درصورت و نموده رفتار تومقررا ضوابط مطابق اینجانب

 
 خانوادگي ونام نام

...............  

امضاء و تاریخ                                                                                                                                                                        
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 :1نمونه 

 

 

 :تقدیم به     

 تمامي پویندگان طریقت و علم و معرفت                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 : 7نمونه 

 

 :تشكر و قدرداني

از تميامي  دانم در اینجا برخود الزم مي. ا فرمودحمد و سپاس خداي را كه توفيق كسب دان  و معرفت را به ما عط

كيه در   …………….. رشيته  در/  تخصصيي  دكتري/  ناپيوسته ارشد كارشناسي مقطعبه ویژه اساتيد اساتيد بزرگوار  

 .اند تقدیر و تشكر نمایمطول ساليان گذشته مرا در تحصيل علم و معرفت و فضائل اخالقي یاري نموده

كه راهنميایي اینجانيب را در انجيام تحقييق      ................ .............دكتر خانم/ از استاد گرامي و بزرگوار جناب آقاي

 . نهایت تشكر و سپاسگزاري را دارم برعهده داشتند  رساله/ پژوه  و نگارش این پایان نامه

كيه بيا راهنميایي خيود ميرا ميورد لطي         .............................. خانم دكتر / اساتيد محترم داور جناب آقاي/ از استاد

 .اند كمال تشكر را دارمدهقرار
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 : 8 نمونه

 چكيده

مدتها سيستم داوري انگليس با موانع جدي  از جمليه دخاليت قضيایي محياكم روبيرو بيود  بياالخره پيس از         

بيا رفيع    1996سيرانجام در قيانون داوري مصيوب     1979و  1951چندین بار اصالحات در قيانون داوري مصيوب   

. كالت سابق و ایجاد تسهيالت براي داوري بيين الملليي  كيانون توجيه بيشيتري شيده اسيت       بسياري از موانع و مش

قانونگذار انگليسي در تدوین قانون  اصرار به عدم تاثيرپذیري از قانون نمونه دارد ولي كثرت وجوه تشابه بيين دو  

  حقيوق   1996اوري بيا تصيویب قيانون د   .قانون نمونه و قانون داوري انگلستان حاكي از قضياوت دیگيري اسيت   

این قانون جامع بر پایه سه اصل بنيادین قيرار داشيته و   . داوري انگلستان تحوالت بسيار مهمي را به خود دیده است

داراي زباني ساده است به گونه اي كه براي هر فرد غير حقوقي و براي حقوقدانان بيرون از نظام حقوقي انگلسيتان  

ي بسياري را براي داوران و طرفين اختالف قائل شده تا در جهت اهداف ممتياز  این قانون آزاد. قابل فهم مي باشد

 .آن كه همانا حل و فصل منصفانه  سریع و كم هزینه اختالفات مي باشد  كوش  نمایند

در داوري تجاري بين المللي  در این تحقيق سعي شده تا با نگياهي بيه    1996با توجه به اهميت قانون داوري 

رخي از مهم ترین دستاوردها از قبيل اصول زیربنایي آن  حاكمييت اراده طيرفين اخيتالف  اختييارات     این قانون  ب

 . آن مورد بررسي قرار گيرد  داوران  مصونيت داوران  مداخله محاكم قضایي و اجراي آراي داوري

ایين مشيتركات    اگير . از نظر تحليلي شاهد مشتركات متعددي بين دو قانون داوري ایيران و انگلسيتان هسيتيم   

كثرت دارند شاید بتوان براي هر دو مقنن ایيران و انگليسيي مالكهياي مشيابهي  در تيدوین قيانون داوري در نظير        

مياده  بير مبنياي مقيررات متحيد الشيكل پيشينهادي         36گرفت هر چند قانون داوري تجاري بين الملليي ایيران در   

تهيه شده و از نظير شيكل و شييوه طيرح مطاليب      ( ترالآنسي)كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد 

مربوط به داوري بين المللي احكام و مقرراتي كه دارد بسيار پيشرفته  دقيق  نوآور و متضمن ابداعاتي است كه در 

قانونگذاري ما سابقه نداشته است و تصویب آن یكي از خدمات شایان توجه تهيه كننيدگان و تصيویب كننيدگان    

ن مكتوب وجوه اشتراك و افتراق دو قانون در مقایسه با یكدیگر مورد تجزیيه و تحلييل قرارگرفتيه    در ای.آن است

است تاكيد بر این نكته كه بررسي دستاوردهاي قوانين مدرن داوري و  مطالعيات تطبيقيي ميي توانيد در پيشيرفت      

 .المللي ایران سهم به سزایي داشته باشد بي  از پي  قانون داوري تجاري بين

قيانون داوري   قانون داوري تجاري بيين الملليي ایيران     تجارت بين الملل  داوري تجاري  :اژگان كليديو

 حمایت قضایي از راي داوري شناسایي و اجراي راي داوري  راي داوري  انگلستان 
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 صفحه شروع فصول و صفحات بعدي :3نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحات بعدي هر فصل                                                  نمونه صفحه اول هر فصل             

 

5/2 5/9 

5/2 

9 

5/2 5/9 
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 :61نمونه 

 ها فهرست جدول

 (هزار ميليارد ریال)بانك پایگي نظام تأمين مالي در ایران  1-3هجدول شمار

 سرماي تامين مالي از طرين بازار  بانكيتامين مالي از طرين بازار  سال

۱333 618 32 

۱33۴ 763 25 

۱335 1171 63 

۱331 1451 89 

۱331 1813 141 

۱333 1771 196 

۱333 N/A 262 

www.mebank.ir  
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 :66نمونه 

 ها و ننهدارهافهرست شكل

 بازار سرمایه ها و عرضة آن در فرآیند انتشار اوراق استصناع مبتني بر خرید دیْن توسط بانك 1-4 هنمودار شمار
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 : 62نمونه 

 اختصارات  فهرست عالئم و

 

Area under the Curve AUC 

Maximum Concentration Cmax 

Percent of Coefficient of Variation C.N %                 

Mass Spectroscopy Ms                      

 

                   

                     

  قانون مدني م. ق

 ه اصالحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالبآیين نام ع. د . ت . ق .ا . آ 

 الیحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري د. و . ك . ا. ق . ل 

 مجموعه قوانين روزنامه رسمي كشور ك. ر . ر . ق . م 
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Abstract 

The English arbitration system faced serious obstacles such as judicial 

involvement of the courts for a longtime. Finally, after several 

modifications in the arbitration law approved in 2991 and 2999, in the 

arbitration law legislated in 2991 there have been made more focus by 

eliminating many of the previous problems and obstacles and providing 

facilities for the international arbitration. In claw compilation, the English 

legislator persists on not being affected by the model law; however, the 

high level of similarity between the two model and English arbitration 

laws indicates otherwise. After enactment of the arbitration Act in 2991, 

the English arbitration law has been subject to some quite important 

changes. This comprehensive Act is based on three fundamental principles, 

and has been written in simple language, so that it is intelligible for any 

person not practicing law as well as the law practitioners out of the 

Britain's legal system. This law has provided considerable freedom for the 

arbitrators and parties of the dispute, so that the same may strive towards 

its high objectives, which is resolving the disputes on fairness, speed and 

low cost.  

Iran international trade arbitration law has considered the UNCITRAL 

model law as its main reference, while it has also manipulated it as per the 

local Iranian conditions. The short time gap between Iran international 

trade arbitration law and the British arbitration act in 2991 also fortifies 

the potential of the latter affecting on the Iran arbitration law. It may also 

be concluded with some negligence that both of the laws have been 

retrieved from the model law, though the English law practitioners still 

insist on the innovative nature of their arbitration law.  

Key words: Trade arbitration, International trade arbitration Act of 

Iran, Arbitration Act of England, Arbitration award, Recognition and 

enforcement of arbitral award, judicial support from arbitral award. 
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