
 

 
 

یکی از بزرگترین چالش هایی که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می کنند، نگارش پایان نامه است. توجه داشته باشید 

مراحل انجام  نگارش پایان نامه برای اکثر دانشجوها بسیار سخت به نظر می رسد. زیرا دانشجویان آگاهی کاملی نسبت به

در اختیار ندارند. شایان ذکر است بدانید هر دانشجو قبل از این که بخواهد برای نگارش پایان نامه اقدام کند  پایان نامه ارشد

آموزش پایان  pdf باید اطالعات کاملی نسبت به مراحل انجام آن در اختیار داشته باشد. برای مثال بهتر است برای دانلود

 .مایدنامه نویسی ارشد اقدام کند و آن را مطالعه ن

شود. در واقع یک در ادامه بهتر است ذکر کنیم پایان نامه یکی از مهمترین مراحل تحصیلی برای یک دانشجو محسوب می

دانشجو با نگارش پایان نامه استاندارد می تواند از پروژه خود دفاع کند و بهترین نمره را دریافت نماید. به همین دلیل ما 

ت دقیقی در مورد مراحل انجام پایان نامه ارشد در اختیار شما قرار دهیم تا شما به سادگی قصد داریم در این مقاله اطالعا

بتوانید برای نگارش پایان نامه اقدام کنید. در ادامه مقاله تمامی مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت گام به 

پایان نامه نویسی ارشد هم دسترسی خواهید داشت که می آموزش  pdf گام به شما توضیح داده خواهد شد. از سوی دیگر به

 .توانید به سادگی آن را دانلود کنید و برای نگارش پایان نامه از آن استفاده نمایید

  

 اطالعیه

 .دانشجو بعد از دریافت نامه کدینگ تنها شش ماه مهلت دارد تا از پایان نامه خود دفاع کند

  

 مراحل انجام پایان نامه ارشد

گر قصد دارید با مراحل انجام پایان نامه ارشد به طور کامل آشنا شوید بهتر است بدانید که انجان پایان نامه ارشد دارای ا

هفت مرحله از جمله )انتخاب موضوع پایان نامه، انتخاب استاد راهنما و مشاور، تکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه 

بوطه، ارائه پروپوزال، اخذ کد و دریافت نامه کدینگ، نگارش پایان نامه و اعالم آن به مدیر گروه تخصصی رشته مر

آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع( می باشد. در ادامه اطالعات کاملی نسبت به هر کدام از این مراحل در اختیار 

ر مرحله را با دقت باال مطالعه کنید تا بتوانید در شما قرار خواهیم داد در نتیجه پیشنهاد می کنیم پاراگراف مربوط به ه

 .هنگام نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد، یک پایان نامه استاندارد را نگارش نمایید

  

 انتخاب موضوع پایان نامه

ب مضوع اولین مسئله ای که قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم )انتخاب موضوع پایان نامه( است. توجه داشته باشید انتخا

پایان نامه یکی از مهمترین مراحل انجام پایان نامه ارشد به شمار می رود. به همین دلیل مطمئنا شما برای انتخاب موضوع 

پایان نامه باید زمان زیادی صرف کنید. این نکته در نظر داشته باشید موضوع پایان نامه به هیچ وجه نباید تکراری باشد. از 

امه که انتخاب می کنید باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی شما مرتبط باشد. الزم به سوی دیگر موضوع پایان ن



 

 
 

ذک است بدانید مرتبط بودن موضوع پایان نامه با رشته تحصیلی و گرایش تخصصی شما بسیار مهم است در نتیجه در 

 .یت قرار دهیدانتخاب موضوع پایان نامه، رشته تحصیلی و گرایش تخصصی خود را در اولو

این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید این روزها بسیاری از دانشجویان برای پایان نامه خود از موضوع هایی که در 

اولویت تحقیقاتی سازمان های دیگر است استفاده می کنند. در واقع این دسته از دانشجویان با انتخاب این موضوعات می 

 .موضوع را در اولویت های تحقیقاتی خود قرار داده اند کمک هزینه دریافت کنند تواند از سازمان هایی که آن

 

 رانتخاب استاد راهنما و مشاو

شد، انتخاب استاد راهنما و مشاور خوب است. در واقع شما باید یکی از استادان یکی از مراحل مهم نگارش پایان نامه ار

راهنما که در زمینه مورد نظر شما تخصص دارد را انتخاب کنید تا بتوانید مباحث مربوط به پروپوزال خود را با وی در 

ا در نظر داشته باشید هر استاد راهنما میان بگذارید در غیر این صورت مطمئنا با چالش مواجه خواهید شد. این نکته مهم ر

دارای ظرفیت مشخصی برای دریافت دانشجو می باشد. در نتیجه در هنگام انتخاب استاد راهنما به این مسئله توجه کنید که 

 .آیا استاد مورد نظرتان می تواند شما را به عنوان دانشجوی خود قبول کند یا خیر



 

 
 

نجام پایان نامه ارشد باید ذکر کنیم در هنگام انتخاب استاد راهنما باید به این مسئله در ادامه این بخش از بررسی مراحل ا

توجه کنید که وی حتماً استاد تمام وقت یا نیمه وقت در واحد باشد. از سوی دیگر شما قبل از انتخاب استاد راهنما و مشاور 

ن است را بداند و با آگاهی از حجم کاری وی آن را انتخاب وظیفه دارید تعداد پایان نامه هایی که در دست استاد مورد نظرتا

نمایید. البته در بسیاری از مواقع اساتیدی که از سطح علمی باالیی برخوردار هستند، دانشجویان زیادی دارند در این 

 .صورت امکان دارد شما برای انتخاب آن استاد با چالش مواجه شوید

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید استعالم موضوع پایان نامه ارشد جهت کسب اطالعات نسبت به

  

 تکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه

در این بخش از مقاله تصمیم داریم به تکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه 

رشد می باشد. در هنگام تکمیل فرم تایید اشاره کنیم زیرا این موضوع یکی از ارکان اصلی آموزش پایان نامه نویسی ا

موضوع پایان نامه حتما باید در هنگام انتخاب عنوان به موارد مندرج در بند انتخاب موضوع پایان نامه توجه کنید. از سوی 

توانید دیگر همانطور که در بخش اول مقاله ذکر کردیم عنوان به هیچ وجه نباید تکراری باشد و برای این کار به راحتی می 

به سایت پایگاه های مرتبط مراجعه کرده و عنوان خود را جستجو کنید. این مبحث را هم در نظر داشته باشید باید نتیجه 

 .جستجو را پرینت بگیرید و ضمیمه فرم تایید موضوع پایان نامه کنید

اکثر زمان برای تالیف و آماده سازی در ادامه بهترین ذکر کنیم بعد از تایید شدن عنوان پایان نامه توسط مدیر گروه، حد

 .هفته است و این کار هم باید زیر نظر استاد راهنما و مشاور انجام شود 2پروپوزال 

 لارائه پرپوزا

پروپوزال به فرم پیشنهاد تغییر پایان نامه کارشناسی ارشد گفته می شود که توسط دانشجو با هماهنگی و تایید استاد راهنما و 

گردد. توجه داشته باشید که مباحثی همچون بیان مسئله، اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و غیره باید در  مشاور انجام می

پروپوزال درج شود. این نکته را هم در نظر داشته باشید متن پروپوزال باید به درست ترین شکل ممکن تایپ شود. امضای 

روپوزال فکس شده به هیچ وجه تحویل گفته نمی شود. زیرا اصل استاد در پروپوزال باید کپی باشد از سوی دیگر اسکن یا پ

بودن امضای استاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در صورت ناقص بودن پروپوزال و یا عدم وجود امضای استاد 

 .راهنما و مشاور بر روی پروپوزال نمی توانید آن را تحویل دهید

به عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر مطرح کنیم زیرا بسیاری از دانشجویان نمی در ادامه بهتر است اطالعاتی را نسبت 

دانند عدم تحویل پروپوزال در زمان مشخص تبعاتی را به دنبال دارد. در واقع اگر پروپوزال در زمان مقرر تحویل داده 

د. در انتها بهتر است به این نشود هیچ عذری در خصوص عدم آگاهی و اطالع رسانی در این خصوص پذیرفته نخواهد ش

نکته اشاره کنیم برای دریافت پروپوزال باید به وب سایت دانشگاه خود مراجعه کرده و از بخش فرم ها برای دانلود فرم 

 .پروپوزال اقدام نماید
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 گاخذ کد و دریافت نامه کدین

. این نکته را در نظر بگیرید یکی از مراحل شاید اطالعاتی نسبت به دریافت کد برای پایان نامه در اختیار نداشته باشید

انجام پایان نامه ارشد اخذ نامه کدینگ می باشد. در واقع برای اینکه بتوانید از پایان نامه خود دفاع کنید باید برای دریافت 

دانشکده ارسال نامه کدینگ اقدام نمایید. زمانی که برای اخذ کد اقدام می کنید پروپوزال شما برای واحد کارشناس پژوهش 

می شود و در صورت خالی بودن ظرفیت اساتید، کد پایان نامه برای دانشجو ارسال می گردد. این نکته را هم در نظر 

 .داشته باشید بعد از دریافت کد تنها شش ماه مهلت دارید تا از پایان نامه خود دفاع کنید

 

 هنگارش پایان نام

اگر بخواهیم به مهمترین بخش یک پایان نامه اشاره کنیم بهتر است به سراغ نگارش پایان نامه برویم. در گام اول بهتر است 

ذکر کنیم زمانی باید برای نگارش پایان نامه اقدام کنید که اسم شما در برد تحصیالت تکمیلی دانشکده درج شده باشد و این 

زال شما در شورای پژوهشی دانشکده تایید و تصویب شود. در ادامه باید ذکر کنیم شما دهد که پروپواتفاق زمانی رخ می

برای نگارش پایان نامه باید به موارد مندرج در فایل شیوه نامه نگارش پایان نامه توجه کنید و بر اساس آن به تالیف و 

رسید که مطالعه شیوه نامه از اهمیت بسیار زیادی توان به این استنباط نگارش پایان نامه خود بپردازید. به همین دلیل می

 .برخوردار است البته به گونه ای مطالعه آن ضروری می باشد



 

 
 

این موضوع مهم را به خاطر داشته باشید، متن پایان نامه به هیچ وجه نباید دارای غلط امالیی باشد به همین دلیل پیشنهاد می 

از ابزارهای مختلف متن را مورد بررسی قرار دهید تا از عدم وجود هرگونه غلط  کنیم بعد از نگارش پایان نامه با استفاده

 .امالیی مطمئن شوید

 عاعالم آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفا

آخرین مرحله انجام پایان نامه ارشد دانشجویان کارشناسی ارشد، اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع می 

باشد. در گام اول بهتر است ذکر کنیم دانشجو مقطع کارشناسی ارشد تنها شش ماه بعد از تاریخ تصویب پروپوزال می تواند 

این که   ماه برای دفاع ممنوع است. این نکته را در نظر داشته باشید به از 6از پایان نامه خود دفاع کند و گذر زمان بیش از 

برای دفاع را امضا کرد شما می توانید با مراجعه به مدیر گروه برای انتخاب داور و مابقی  استاد راهنما فرم اعالم آمادگی

 .مراحل اقدام کنید

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید نمونه پروپوزال پایان نامه ارشد جهت آشنایی با

  

pdf آموزش پایان نامه نویسی ارشد 

ار دهیم. الزم به ذکر است آموزش پایان نامه نویسی ارشد را در اهتیار شما قر pdf در این بخش از محتوا تصمیم داریم

آموزش  pdf بدانید در بخش زیر یک جدول به عنوان آموزش پایان نامه نویسی ارشد درج کرده ایم. اگر تصمیم دارید فایل

 .دانلود کنید PDF پایان نامه نویسی ارشد را در اختیار داشته باشید میتوانید در ادامه این محتوا این فایل را با فرمت

  

pdf ردیف پایان نامه نویسی ارشد آموزش 

 ۱ انتخاب موضوع پایان نامه

 ۲ مشورت با اساتیدگروه آموزشی

 ۳ تعیین استادراهنما )طبق فرم (
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 ۴ موافقت استادراهنما و تکمیل فرمهای مربوط به اساتید

 ۵ تعیین استاد مشاور به پیشنهاداستادراهنما و تائید گروه

 ۶ موافقت استاد مشاور)طبق فرم (

 ۷ تنظیم طرح تحقیق و تکمیل فرم تعهد دانشجو و الصاق به آن

 ۸ تایید طرح تحقیق توسط استادراهنماومشاور

 ثبت موضوع پایان نامه درسایت: Thesis.irandoc.ac.ir توسط دانشجو و حصول اطمینان

 از تکراری نبودن عنوان وارائه پرینت نتایج به همراه طرح تحقیق به مدیر گروه

۹ 

رصورت انتخاب استادراهنما یا مشاور ازاساتیدخارج ازدانشگاه ، تکمیل فرمهای موجود درسایت و تاییدهمکاری د

وارائه مدارک ایشان به اداره پژوهش دانشکده الزم میباشد )تصویر حکم کارگزینی ، تصویر کارت ملی و شماره 

 حساب بانک ملی (

۱۰ 

 ۱۱ ارائه وتصویب طرح تحقیق درشورای تخصصی گروه بادرنظرگرفتن سقف همکاری اساتیدراهنما ومشاور

 ۱۲ تصویب طرح درشورای پژوهشی واحد

 ۱۳ انتخاب واحد و اخذ درس پایان نامه توسط دانشجو

 ۱۴ اخذکد پایان نامه توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی



 

 
 

به اداره پژوهش دانشکده وشرکت درجلسات دفاع به منظورآشنایی باروند تکمیل وتحویل گزارش عملکرد سه ماهه 

 دفاع

۱۵ 

تکمیل وارائه فرم تایید پایان نامه وتقاضای تشکیل جلسه دفاع پس ازگذشت شش ماه ازتاریخ تصویب پایان نامه 

 درشورای پژوهشی وصدورمجوزدفاع

۱۶ 

روه جهت تحویل به داور )درصورتیکه دوداورالزم باشد ارائه یک نسخه پایان نامه تایپ شده وفنرشده به مدیرگ

 دونسخه ارائه گردد(

۱۷ 

فرصت جهت اعالم آمادگی برای دفاع از پایان نامه و انجام داوری آن ؛ در نیمسال اول تاپنجم دی ماه و درنیمسال 

 . دوم حداکثرتا پانزدهم مردادماه می باشد

تبصره 

 اول

اداره پژوهش دانشکده برای نیمسال اول حداکثرتاتاریخ دهم دی ماه هرسال وبرای نیمسال دوم حداکثرتاتاریخ بیستم 

مرداد ماه احکام داورومجوزدفاع برای نیمسال مربوطه صادرمی نمایدوپس ازتاریخ های فوق تاشروع ترم 

 بعدمجوزدفاع وانجام داوری صادر نخواهد شد

تبصره 

 دوم

ده توسط اداره پژوهش برای همان نیمسال صادرشده اعتبارداردودرصورت عدم برگزاری جلسه مجوزصادرش

 دفاع درآن نیمسال دانشجوموظف به اخذ تاییدیه ازاداره آموزش ؛ حسابداری و پژوهش دانشکده می باشد

تبصره 

 سوم

ویل پایان نامه به اساتیدتا فاصله زمانی درنظرگرفته شده جهت مطالعه پایان نامه برای اساتیدداوراززمان تح

 برگزاری جلسه دفاع حداقل دوهفته می باشد

تبصره 

 چهارم

تبصره  شهریورماه تشکیل میگردد ۱۵دی ماه ودرنیمسال دوم حداکثرتا ۳۰جلسه دفاع درنیمسال اول حداکثرتا

 پنجم

 ۱۸ تعیین زمان دفاع وصدورفرمهای ارزیابی وصورتجلسه واطالعیه جلسه دفاع توسط پژوهش دانشکده



 

 
 

روز انجام  ۴۵نظرهیات داوری رادرمدت  پس ازانجام دفاع ازپایان نامه ؛ دانشجوموظف است اصالحات مورد

ایان نامه صحافی شده به نسخه پ ۳داده وپس ازتاییدایشان وبراساس دستورالعمل )موجوددروب سایت دانشگاه (

پایان نامه ؛ اقدام نموده ونهایتا فرم  نسخه های همراه لوح فشرده طبق فرمت مشخص شده تهیه وطبق فرم تحویل

 تحویل اداره پژوهش دانشکده گردد

۱۹ 

ش جهت تخصیص نمره مقاله ؛ ارائه نسخه چاپ شده درکنفرانس )ملی یا بین المللی داخلی یا خارجی(یا نامه پذیر

وچاپ مقاله درمجالت علمی معتبرهمراه بالوح فشرده مقاله ومجموع مقاالت کنفرانس ضروری میباشد. الزم به 

ذکراست نشانی عهده دارمکاتبات واحددانشگاهی محل تحصیل دانشجو؛ ونام دانشجو به عنوان نویسنده اول وایمیل 

 ات واقع درطبقه همکف ساختمان اداری اخذگردد(باپسونددانشگاه باشد)ایمیل به نام دانشجوازدفترفناوری اطالع

۲۰ 

 تبصره درصورت عدم تمایل به ارائه مقاله فرم انصراف ازمقاله ازاداره پژوهش دانشکده اخذ و تکمیل گردد

 ۲۱ فرمهای منشوراخالق پژوهش وتعهد اصالت پایان نامه پس ازتکمیل وامضا درصفحات اول پایان نامه درج گردد

حلقه با  ۵که متن فایل  pdf و یک فایل word هفت حلقه لوح فشرده متن پایان نامه که هر کدام حاوی یک فایل

 ۱می باشد طبق فرم تحویل نسخه های پایان نامه تهیه شود.  Times New Roman حلقه با قلم ۲و  Bzar قلم

کتابخانه تحویل اداره آموزش و پژوهش  حلقه لوح فشرده فایل خالصه پایان نامه مطابق با لوح تحویل شده به

 دانشکده گردد.

با  pdf و word لوح فشرده مربوط به کتابخانه عالوه بر متن کامل پایان نامه دارای خالصه پایان نامه در یک فایل

 و شامل صفحات ابتدایی تا پایان چکیده فارسی + مراجع ، چکیده التین و صفحه عنوان التین می باشد. Bzar قلم

۲۲ 

www.iaukhsh.ac.ir:کلیه فرمهای ذکر شده در جدول فوق در سایت دانشگاه به آدرس 

 قسمت تحصیالت تکمیلی دربخش فرمهای مورد نیاز موجود می باشد

تذکر 

 مهم:

  

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید آموزش پایان نامه نویسی ارشد pdf برای دانلود فایل

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/10/pdf-آموزش-پایان-نامه-نویسی-ارشد.pdf


 

 
 

 اخبار پیرامون پایان نامه کارشناسی ارشد

 سی ارشدتاثیر نمره پایان نامه در معدل کارشنا

قانونی تصویب شد که نمره پایان نامه هایی که بعد از آن سال نوشته می شوند، تاثیری بر روی معدل نخواهد  95در سال 

داشت. بدین ترتیب نمره پایان نامه به عنوان یک نمره جداگانه از معدل در رزومه دانشجو ثبت می گردد و با سایر نمرات 

 .دروس گذرانده شده جمع نخواهد شد

 نامه کارشناسی ارشد واقعیت دارد؟ آیا حذف پایان

 های دولتی برنامه بر اساس گزارش خبرگذاری ایسنا امیر رحیمی، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان بیان کده است، دانشگاه

است که دانشجو با ای  که مقطع کارشناسی ارشد اولین مرحله نامه ندارند و نخواهند داشت به دلیل این ای برای حذف پایان

ای است که ما طی آن روند پژوهش بر روی یک موضوع را به  نامه پروژه شود و پایان مبانی و روش تحقیق آشنا می

های ارشد در مرز دانش نبوده و حتی نوآوری هم مد نظر نیست، چرا که  نامههای پایان دهیم. یافته دانشجو آموزش می

 .برد ی پژوهش است و حذف این تمرین، ماهیت مقطع ارشد را زیر سوال میهدف صرفاً آموزش عمیق و عمل

  



 

 
 

 

  

 صه مطلبخال

در اختیار نداشته اید. اما در حال  مراحل انجام پایان نامه ارشد مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات کامل نسبت به

حاضر می دانید که برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد باید مراحلی همچون انتخاب موضوع پایان نامه، انتخاب استاد 

فرم تایید موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه، ارائه پروپوزال، راهنما و مشاور، تکمیل 

اخذ کد و دریافت نامه کدینگ، نگارش پایان نامه و اعالم آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع را طی کنید. از 

 .ماه می باشد هم مطلع شده اید 6ه سوی دیگر نسبت به تاریخ دفاع بعد از تصویب تاریخ پروپوزال ک

این نکته را در نظر داشته باشید آموزش پایان نامه نویسی ارشد طبق یک سیکل خاص انجام می شود و شما باید از تمام 

آموزش پایان نامه نویسی  pdf موارد این مبحث مطلع باشید. در نتیجه پیشنهاد می کنیم در صورت نیاز برای دانلود فایل

استفاده نمایید تا بتوانید یک پایان نامه  pdf دام کنید و در هنگام نگارش پایان نامه از تمامی موارد مندرج در این فایلارشد اق

استاندارد را نگارش کنید. در نهایت امیدواریم مطالب موجود در این مقاله بتواند در هنگامه نگارش پایان نامه کارشناسی 

 .ارشد به شما کمک شایانی کند



 

 
 

  

 


