
مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

نامه است و رعایت اي براي تهیه پایاناین راهنما حاوي اطالعات پایهدانشجوي گرامی:
تک نکات آن الزامی است.تک

نامهراهنماي تنظیم و نگارش پایان
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(متن نوشته ها طالکوب باشد)جلد پایان نامه - 1
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عطف پایان نامه:- 2
نامه با حروف کوچکتر نوشته شود.کنندة پایانفقط عنوان و نام تهیه(عطف)در کنار شیرازه
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صفحه اول: - 3

"بسم اهللا الرحمن الرحیم"صفحه اول همانند جلد پایان نامه است به عالوه : 1توجه
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نامهفرم ارزشیابی پایانصفحه دوم: -4

توجه:این فرم را که حاوي امضاء هیات داوران و رئیس موسسه است از مؤسسه تحویل بگیرید.
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فرم تعهد اصالت اثرصفحه سوم: - 5

توجه:این فرم را از مؤسسه تحویل بگیرید.
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: چهارمصفحه -6

تهیه شود.یک صفحهتحت نظارت و با امضاء استاد راهنما در زبان فارسیچکیده به 

باید تنظیم گردد.کلمه و حداکثر در یک صفحه250چکیدة تحقیق حدود 

چکیده شامل عنوان، اهداف تحقیق، رابطه موضوع تحقیق با ادبیات علمی موجود، سؤالهاي اساسی که در 

هاي تحقیق است.یافتهشود، اهمیت موضوع و مهمترین تحقیق مطرح می

به پایان چکیده اضافه شود.(Key Words)عدد کلید واژه 4حداقل 

صفحه پنجم: - 7

تهیه شود.یک صفحهتحت نظارت و با امضاء استاد راهنما در زبان انگلیسیچکیده به 

کلمه و حداکثر در یک صفحه باید تنظیم گردد.250ود چکیدة تحقیق حد

چکیده شامل عنوان، اهداف تحقیق، رابطه موضوع تحقیق با ادبیات علمی موجود، سؤالهاي اساسی که در 

هاي تحقیق است.شود، اهمیت موضوع و مهمترین یافتهتحقیق مطرح می

به پایان چکیده اضافه شود.(Key Words)عدد کلید واژه 4حداقل 

: مششصفحه -8

)اختیاريسپاسگزاري (
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فهرست مطالب: مهفتصفحه -9
در سمت راست و صفحه در سمت چپ قید شود. عناوین فرعی، عناوینکه نحوي تنظیم گرددفهرست مطالب به

است که از ترتیبنمونه زیر با یک فاصله از عناوین اصلی نوشته شود. نوشتن عناوین اصلی و فرعی به اینمطابق 
شود.گذاري میچپ شمارهسمت

با حروف الفباي فارسی انجام گیرد. تا پایان فهرست مطالبنامهگذاري صفحات اولیه پایانشماره
عنوان اصلی - 1
عنوان فرعی اول-1- 1
دومعنوان فرعی -2- 1
عنوان فرعی سوم-3- 1

1 -3-1-
1 -3-2-
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فهرست جداول: تمشهصفحه - 10
نامه).(در صورت وجود جدول در پایان
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فهرست نمودارها: منهصفحه - 11
نامه).ا (در صورت وجود نمودار در پایانفهرست نموداره
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فهرست آنها ارائه شود.هاي فوق، درصورت استفاده از عالئم اختصاري در متن اصلی، رستهبعد از ف- 12

فصل اول: کلیات تحقیق - 13
طور معمول شامل تیترهاي فرعی زیر است: این فصل به

مقدمه در حدود یک تا دو صفحه - 1

بیان موضوع یا مسأله در حدود یک تا دو صفحه- 2

قلمرو تحقیق اعم از قلمرو زمانی، مکانی و موضوع- 3

هدف یا اهداف تحقیق - 4

و اهمیت تحقیقضرورت - 5

تحقیقهاي انگیزه و انگیزه- 6

.شودصورت سؤال نوشته میبههاي فاقد فرضیه معموالًهاي تحقیق که در پژوهشفرضیه- 7

تحقیقهايمعرفی مؤلفه- 8

روش تحقیق - 9

جامعه آماري و روش نمونه گیري-10

ها و اصطالحات به دو صورت زیر:توضیح واژه-11

اي (با استناد به آثار چاپی)یا مؤلفهتعریف نظري - الف

تعریف عملیاتی (یعنی تعریف هر اصطالح براساس آنچه در پژوهش بررسی شده است).-ب

فصل دوم : مبانی نظري و پیشینۀ تحقیق - 14
توان به دو مبحث زیر تقسیم کرد:این فصل را می

پژوهش پیرامون نقش انگیزه در افزایش عملکرد شود. مثالً اگر مبانی نظري که با عنوان خاصی مشخص می- الف

توان چنین نوشت :باشد، می

.مروري بر انگیزش و اثرهاي آن

.پیشینۀ تحقیق، یعنی کارهایی که قبالً در زمینۀ پژوهش حاضر انجام شده است
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ارائه کرد.توان پیشینه را به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم و چکیدة کامل آنها را می،براي این کار

توان بخشی را به تجزیه و تحلیل وضع موجود موضوع تحت بررسی در پایان نامه اختصاص داد.می

بندي و نتیجه گیري این فصل ارتباط ادبیات تحقیق با مدل مفهومی تحقیق روشن بیان شود.در جمع

تحقیق شناسی روش فصل سوم : - 15
در این فصل  نکات زیر مطرح کرد:

ارائه و معرفی الگوي چگونگی انجام تحقیق- الف

شود.روش تحقیق و طراحی برنامه و مراحل تحقیق. در این بخش روش علمی مورد استفاده محقق تشریح می- ب

تشریح جامعه آماري (در صورت لزوم)-ج

گیري و اعتبار آن توضیح داده شود.تشریح نمونۀ آماري، الزم است پیرامون روش نمونه- د

که این ابزار پرسشنامه باشد، الزم است منابع تدوین پرسشنامه، معرفی ابزارگردآوري اطالعات، در صورتی-هـ

که از آمار و اطالعات ثبت شده یا مستند چگونگی تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه مشخص شود. در صورتی

ریح شود.استفاده شود (مانند حسابهاي ملی) این آمار و اطالعات در حد کفایت تش

ها یا سایر روشهاي استنتاجی مورد استفاده.معرفی روش آماري تحلیل داده- و

داده هافصل چهارم : تجزیه و تحلیل - 14
:به صورت زیر تنظیم می گردداین فصل معموالً 

ها، شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارهاي مربوط با توضیح الزم براي هر کدام.توصیف داده- الف

هاي آماري و یا سایر روشها.هاي مورد نظر به کمک دادهها و انجام آزمون فرضیهتحلیل داده-ب

هاي تحقیق.دستاوردتشریح تفضیلی و مستدل هاي بعدي تحقیق : یافته- ج

ه گیري و پیشنهادهایجنتفصل پنجم : - 15
توان به مباحث زیر تقسیم کرد:این فصل را می

االمکان در یک بند (پاراگراف) عرضه شود. به این ترتیب، که هر نکتۀ آن حتینحويخالصه نتایج تحقیق، به- الف

شود.صفحه می10تا 4خالصه تحقیق حدود 
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شود.گیري، در این قسمت نتایج اصلی و مهم مطرح مینتیجه-ب

کند (محدودیتها)، و آنچه در راه محدودیتها و مشکالت تحقیق، یا اشاره به آنچه تعمیم نتایج را محدود می-ج

.انجام تحقیق مانع ایجاد کرده است (مشکالت)

پیشنهادهاي محقق در دو مبحث: - د

از جهت کاربرديهاي تحقیقپیشنهادهاي اصالحی با استناد به یافته- 1

حقیق و پژوهشهاي آینده.پیشنهاد براي ت- 2

توجه شود که از ارائه مطالب با تحقیق و طرح پیشنهادهاي کلی که حاصل نتایج تحقیق نیست، اجتناب شود.تذکر:

پیشنهادها باید صرفاً مبتنی بر دستاوردهاي تحقیق باشد.

منابعفهرست - 16
.  آیدالفبایی نام خانوادگی و نام مؤلفان میترتیب فارسی و غیرفارسی که به صورتهاي زیر، بهمنابع و مآخذ 

شرح زیر است.ترتیب مشخصات کتاب یا مقاله در فهرست منابع به

ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر شود.توجه:
منابع فارسی:- الف
کتاب با یک نویسنده:*

تهران: مرکز نشر دانشگاهی..نظریه نمونه گیري.1364شیرانی، پرویز . 
کتاب با دو نویسنده:*

تهران : مرکز نشر دانشگاهی.کاربرد روشهاي آماري در علوم اجتماعی.. 1364ملکیان، لینا و پرویز شیرانی. 
کتاب با سه نویسنده:*

ان.مقدمه اي بر هنر کاشیکاري ایر. 1362کریمی و عبداهللا، قوچانی . ،کیانی، محمد یوسف؛ فاطمه
ها، موزه رضا عباسی.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل موزه

کتاب با بیش از سه نویسنده:*
مطالعات و تهران : دانشگاه تهران، مؤسسه.روشهاي مقدماتی آماري. 1342خواجه نوري، عباسقلی، (و دیگران). 

تحقیقات اجتماعی.
کتاب بدون نویسنده:*

. تهران: شرکت پخش نو ، دفتر علمی.1366.دخانیاتمبارزه با 
مترجم به عنوان نویسنده:*

تهران : تکنوبوك..المعارف مدارهاي الکترونیکةدایر. 1362افکار، علی (مترجم) ، 
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کتابهاي ترجمه شده:*
. ترجمه غالمعلی فرجادي . تهران : مؤسسه عالی پژوهش درتوسعه اقتصادي در جهان سوم. 1377تودارو، 

ریزي و توسعه.برنامه
ترجمه مسعود روغنی زنجانی، جلد اول، تهران: مؤسسه عالی .اقتصادکالن. 1376هال، روبرت و جان، تایلور. 

ریزي و توسعه.پژوهش در برنامه
تدوین کننده یا گردآورنده به عنوان نویسنده:*

ریزي و توسعه.تهران : مؤسسه عالی پژوهش در برنامه.اقتصاد ایران. 1380نیلی ، مسعود (تدوین و تنظیم کننده)، 
عنوان پدیده آورنده:سازمان یا مؤسسه به*

تهران..1377سالنامه آماري . 1378مرکز آمار ایران. 
اي از یک مجله:مقاله*

.1374، مهر و آبان 11دوره دوم ، شماره "سرشماریهاي جمعیتی در ایران: گزیده مطالب آماري. "زنجانی، حبیب اله. 
منابع خارجی:-ب
کتاب با یک نویسنده:*

Hofstadter, Richard. ١٩٥٥. The Age of Reform. NY: Random House.

کتاب با دو نویسنده و بیشتر:*
Johnson, Simon; John Mc Millan and Christopher Woodruff. ٢٠٠٢. ‘‘Courts and
Relational contracts, ’’j. Low. Econ.

مقاله:*
Eden, Colin and Chris. Huxhum. ١٩٨٨. ‘‘Action- Oriented Strategic Management, ’’
Journal of Operational Research Society. Vol, ٣٩. No, ١٠.

Handاي از یک مقاله* book:

McCallum, B.T. ١٩٩٩. “Issues in the Design of Monetary Policy Rules,” in J.B.
Taylor and M. Woodford (eds), Handbook of Macroeconomics.

Amsterdam, North- Holland.

فصلی از یک کتاب:*
Hendry D.F. Richard. ١٩٨٧. Recent Development in the Theory of Encompassing. In

B. Cornet and H. Tulkens (eds), Contribution to Operation and Economics: The

Twentieth Anniversary of Core. Cambridge, MA: MIT Press.
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مقاله اي از یک سمینار:*
Cukierman, A; p, Kalaitzidaks; L. H, summers and Webb. ١٩٩٣. “Central Bank
Independence, Growth, Investment, and Real Rates,” Carnegie Rochester Conference

Series on Public Policy.

رساله دکترا ، منتشر نشده:*
Garrett Eilidh M. ١٩٨٦. Before Time: Employment and Family Formation in a

Northern Textile Town, Keighley. Unpublished Ph.D. Thesis: University of Sheffield.

منبعی از اینترنت:*
Wolfensohn, J.D. ١٩٩٨. Annual Meeting Address: The Other Crisis, Given at the

١٩٩٨ World Bank / International Monetary Found Annual Meeting.

[http://www.World bank. Org/html// am /jdw-sp/index. htm]

پیوستها-17
آید:در این مبحث معموالً نکات زیر می

هانمونه پرسشنامه یا پرسشنامه- 1

جداول آماري در صورت لزوم- 2

سودمند است.رسد وجود آن براي خواننده نقشه یا راهنما یا هر مورد مشابهی که به نظر می- 3

دهد این فصل یاد شده) جایی ندارد، اما پژوهشگر ترجیح می5بندي رسمی (توضیحات اضافی که در فصل- 4

نامه بیفزاید.مطالب را به پایان
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نکات شکلی در نگارش پایان نامه -ب
اشاره به مأخذ در داخل متن، در داخل پرانتز قرارگیرد. -

)35-36: ص ص . 1364(شیرانی، 
شود.گذاريو با اعداد انگلیسی شمارههاي خارجی در زیرنویس معادل-
و سمت راست cm5/2چپ ، سمتcm5/2پائین صفحهوسطر بوده و حاشیه باال22تا20صفحه معموالً بینهر- 

cm3 .باشد
ارزشیابی مطابقت داشته باشد.اطالعات درج شده بر روي جلد و صفحه اول پایان نامه باید با اطالعات فرم - 
صفحه مجزا براي بسم اهللا الرحمن الرحیم آورده نشود و همچنین پایان نامه را نمی توان تقدیم کرد.- 
با حروف فارسی یا ابجد باشد.تا پایان فهرست مطالب شماره گذاري صفحات اولیه پایان نامه - 
باشد.36سایزB Titrفونت عنوان فصول - 
باشدcm1و فاصله خطوط فهرست مطالب، نمودارها، جداول، منابع و مآخذ cm5 .1فاصله خطوط متن پایان نامه - 
، فونت 12سایز Times New Romanانگلیسی متنفونت،13سایز B nazaninفونت متن فارسی پایان نامه - 

باشد.12سایزB Titrعناوین فرعیو فونت14سایز B Titrعناوین اصلی 
و به ترتیب Times New Romanمتغیرها و پانویس هاي انگلیسی پایان نامه ،پایان نامهفونت عالئم اختصاري- 

باشد.10و 12سایز 
مطالب فقط در یک روي کاغذ تایپ شود.-
و ... به صـورت  تهیه شود و شماره و عنوان در باالي نمودار و جدولExcelنمودارهاي داخل متن با نرم افزار -

..بـه  ...منبع دهـی جـدول هـا، نمودارهـا و     آورده شود.11و سایز B nazaninبا فونت –Bold–وسط چین 
صورت چپ چین و در پایین آنها آورده شود.

1-3شماره گذاري جدول ها، نمودارها، شکل ها و روابط مطابق با شماره فصل شماره گذاري شود.( مثال رابطه -
نتایج آزمون هاسمن در فصل چهارم و ...)-3-4سوم، جدول در فصل 

از آوردن پانویس فارسی خودداري شود-
شروع شود.1شماره گذاري پانویس هاي انگلیسی با اعداد انگلیسی و در هرصفحه با شماره -
فواصل خالی بین بخش هاي پایان نامه حذف گردد.-
ابتداي شروع هر پاراگراف الزامی است. لیکن براي عنـاوین اصـلی و فرعـی    در سانتی متر تو رفتگی 0.5رعایت -

پایان نامه نیاز به تورفتگی وجود ندارد.
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کیدها (سیاه، ایتالیک یا در أبندي، محل قرارگرفتن عناوین شکلها، تشکل فنی متن از نظر یکنواختی پاراگراف-
ود.ها و جز اینها رعایت شگیومه بودن کلمات)، فرم سرفصل

ارتباط با متن خودداري شود.هاي عامیانه و همچنین توضیحات اضافی یا بیکاربردن واژهها باید از بهدر نوشته-
ی که با ارزشهاي اسالمی و اجتماعی یا حرمت پژوهشی یو آوردن تصویرها1در تألیف و ترجمه باید از نقل مثال

مثالها و تصویرهاي مناسب استفاده شود.مناسبت ندارد پرهیز شود. در صورت ضرورت از 
صورت کامل که الزم باشد از مخفف اسامی یا اصطالحات استفاده شود، بایستی آنها در مرتبۀ اول بهدر صورتی-

طور یکنواخت استفاده شود.ذکر و مخففها معرفی و سپس به
طور کلی استفاده اي دیگر و یا بهمیز نظریههمچنین باید از جانبداري افراطی از یک نظریه یا موضوع، یا رد قهرآ-

از تعبیرهاي تند و ناخوشایند خودداري شود.

تذکر:
مورد بازبینی آموزش نامه از نظر فرمت توسط واحد تحصیالت تکمیلیپس از دفاع نهایی الزم است پایان- 1

پایان نامه هاي رشته بانکداري گردد.بور تحویل زجلد شده به واحد ممجلد پایان نامه 3قرارگیرد و پس از تائید 
اي و رشته سورمهرشته حسابداري به رنگ ، مشکیبه رنگمدیریت امور بانکی به رنگ سبز،بانکداري اسالمی و 

زرشکی جلد شود.به رنگ حقوق اقتصادي و مالی 
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