داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮارد ذﯾﻞ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ،ﺣﺎوي ﻓﺎﯾﻞ WORDو PDF
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ وﺟﻮد دارد) و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﮐﻪ
داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺖ ﺷﻮد ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه،
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ PDFﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار Adobe Acrobat
 professional DC 2015ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد؛
 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑپﺎرﭼﻪ در داﺧﻞ ﯾک ﻓﺎﯾﻞ
 wordو  PDFﻗﺮار ﮔﯿﺮد .و ﺻﻔﺤﻪ اول ﻓﺎﯾﻞ  Wordو  Pdfﺑﺎﯾﺪ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﮐﻞ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ ،ﺷﻤﺎرهي ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ،ﭘﺎﻧﻮﯾسﻫﺎ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﻗﻠم
 ،B Nazaninﺑﺮاي زﺑﺎن الﺗﯿﻦ از ﻗﻠم  Times New Romanو ﺑﺮاي زﺑﺎن عﺮﺑﯽ از ﻗﻠم
 Traditional Arabicاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﻮﻧﺖ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازه  ،41ﺳﺮﺗﯿﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﭘﺮرﻧگ و ﺑﺎ اﻧﺪازه 41
 ﻓﻮﻧﺖ ﭘﺎﻧﻮﯾس ﻓﺎرﺳﯽ و الﺗﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه 41
 ﻓﻮﻧﺖ ﺟﺪول ،ﻧﻤﻮدار ،ﺷﮑﻞ ﺑﺎ اﻧﺪازه  41و عﻨﻮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه 41
 ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻧگ روﺷﻦ ،ﺑﺪون ﺷﮑﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ روي آن ﻧﺎم و ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ و عﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ درج ﮔﺮدد؛
 ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭼﮑﯿﺪه و ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و الﺗﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ؛
 ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و الﺗﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ؛

 در ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ و روي ﺟﻠﺪ آن ،آرم داﻧﺸﮕﺎه ،ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه ،رﺷﺘﻪ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،عﻨﻮان ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺸﺎور و داور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ درج
ﮔﺮدد؛
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه آﻣﺎر ،رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣپﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي الﺗﮑس و زي ﭘﺮﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،الزم اﺳﺖ ﭘﻮﺷﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ؛
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ الﺗﮑس و زي ﭘﺮﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽ آورﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ عﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮم ﮔﺮدآوري اطﻼعﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  wordرا ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)؛
 ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﮑﯿﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺼﻞ اول
آورده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو رو ﺑﺎﺷﺪ؛
 در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﭘﺮدﯾس داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ
رﻧگ زرﺷﮑﯽ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﮐﺘﺮي ﺑﺎ رﻧگ ﺳﺮﻣﻪ اي ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﺎال اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر اصلﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪهﺎ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن فﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب شﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -4ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره)1
 -1ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -3ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴم اهلل
 -1ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ ( ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )3
 -5ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺶ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
- -1ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )5
 -7ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾم (اﺧﺘﯿﺎري)
 -8ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ (اﺧﺘﯿﺎري)
 -9ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(ﺣﺪاﮐثﺮ 151ﺗﺎ  511واژه ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره
 7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
 -41ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ  5ﺗﺎ  41واژه ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
-44

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت (ﺷﺎﻣﻞ عﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮعﯽ ،عﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و عﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ)

-41

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-43

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-41

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻮﺷﺖﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-45

ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧظﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ،ﺑﺤث و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ،ارﺟﺎعدﻫﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ (درﺻﻮرت وﺟﻮد)
-41

واژهﻧﺎﻣﻪ ( اﺧﺘﯿﺎري)

 -47ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﺧﺪاﮐثﺮ  151ﺗﺎ  511واژه -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  8ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد)
 -48ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( 5ﺗﺎ  41واژه  -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  8ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
 -49ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )44 ،41 ،9
 -11ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره)9،41،44

ﺳﺎﺧﺘﺎر اصلﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪهﺎ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب شﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -4ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن عﺮﺑﯽ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره)41
 -1ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن عﺮﺑﯽ(ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )41
 -3ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴم اهلل
 -1ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾم (اﺧﺘﯿﺎري)
 -5ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ (اﺧﺘﯿﺎري)
 -1ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن عﺮﺑﯽ(ﺣﺪاﮐثﺮ 151ﺗﺎ  511واژه)
 -7ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن عﺮﺑﯽ( 5ﺗﺎ  41واژه)
 -8ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت (ﺷﺎﻣﻞ عﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮعﯽ ،عﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و عﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ)
 -9ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
-41

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-44

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻮﺷﺖﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-41

ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧظﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ،ﺑﺤث و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ،ارﺟﺎعدﻫﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ (درﺻﻮرت وﺟﻮد)
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واژهﻧﺎﻣﻪ ( اﺧﺘﯿﺎري)

 -41ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺪاﮐثﺮ  151ﺗﺎ  511واژه ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد)
 -45ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( 5ﺗﺎ  41واژه  -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
 -41ﻓﺮم ﮔﺮدآوري اطﻼعﺎت (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ الﺗﮑس و زي ﭘﺮﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽ آورﻧﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -47ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ ( ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )3
 -48ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺶ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -49ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )5
 -11ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -14ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره)1

ﺳﺎﺧﺘﺎر اصلﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪهﺎ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧگلﯿسﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب شﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -4ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )9،41،44
 -1ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )9،41،44
 -3ﺻﻔﺤﻪ In the name of God
 -1ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾم (اﺧﺘﯿﺎري)
 -5ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ (اﺧﺘﯿﺎري)
 -1ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (ﺧﺪاﮐثﺮ  151ﺗﺎ  511واژه -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  8ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد)
 -7ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( 5ﺗﺎ  41واژه  -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  8ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
 -8ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت (ﺷﺎﻣﻞ عﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮعﯽ ،عﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و عﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ)
 -9ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
-41

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻮﺷﺖﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-41

ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧظﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ،ﺑﺤث و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ،ارﺟﺎعدﻫﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ (درﺻﻮرت وﺟﻮد)
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واژهﻧﺎﻣﻪ ( اﺧﺘﯿﺎري)

 -41ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ (ﺣﺪاﮐثﺮ  151ﺗﺎ  511واژه ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)

 -45ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( 5ﺗﺎ  41واژه  -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
 -41ﻓﺮم ﮔﺮدآوري اطﻼعﺎت (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ الﺗﮑس و زي ﭘﺮﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽ آورﻧﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -47ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ ( ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )3
 -48ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺶ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -49ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )5
 -11ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -14ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره)1

ﺳﺎﺧﺘﺎر اصلﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪهﺎ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن فﺮاﻧسﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿب شﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -4ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )43
 -1ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ (ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )43
 -3ﺻﻔﺤﻪ Au nom de Dieu
 -1ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺪﯾم (اﺧﺘﯿﺎري)
 -5ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ (اﺧﺘﯿﺎري)
 -1ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ (ﺧﺪاﮐثﺮ  151ﺗﺎ  511واژه)
 -7ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ( 5ﺗﺎ  41واژه)
 -8ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت (ﺷﺎﻣﻞ عﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮعﯽ ،عﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ و عﻨﻮان ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ)
 -9ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪولﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
-41

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮐﻮﺗﻪ ﻧﻮﺷﺖﻫﺎ (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

-41

ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧظﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ،

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ،ﺑﺤث و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ،ارﺟﺎعدﻫﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ (درﺻﻮرت وﺟﻮد)
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واژهﻧﺎﻣﻪ ( اﺧﺘﯿﺎري)

 -41ﭼﮑﯿﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ (ﺣﺪاﮐثﺮ  151ﺗﺎ  511واژه ،ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)

 -45ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ( 5ﺗﺎ  41واژه  -ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره  7ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)
 -41ﻓﺮم ﮔﺮدآوري اطﻼعﺎت (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ الﺗﮑس و زي ﭘﺮﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش در ﻣﯽ آورﻧﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -47ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ ( ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )3
 -48ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﭘﮋوﻫﺶ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -49ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )5
 -11ﺻﻔﺤﻪ عﻨﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ(ﺷﺎﻣﻞ اطﻼعﺎت روي ﺟﻠﺪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره )1
 -14ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ /رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ (زرﮐﻮب) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره)1

پیوست شماره  -1نمونه لوح فشرده

پیوست شماره  -2اطالعات روی جلد و صفحه عنوان به زبان فارسی

دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشکده ......................
پایاننامه کارشناسی ارشد /رساله دکتری رشته - .....................گرایش.................

........................................................................عنوان...............................................................................

استاد(ان) راهنما
.............نام و نام خانوادگی استاد(دان) راهنما...................
استاد(ان) مشاور
..............نام و نام خانوادگی استاد(دان) مشاور...................
استاد(ان) داور
..............نام و نام خانوادگی استاد(دان) داور..................

پژوهشگر
..............نام و نام خانوادگی دانشجو..................
فصل ،سال

پیوست شماره  -2اطالعات روی جلد و صفحه عنوان به زبان فارسی نمونه برای دانشکده پردیس تحصیالت
تکمیلی خودگردان

دانشگاه عالمه طباطبائی
دانشکده پردیس تحصیالت تکمیلی خودگردان

1

پایاننامه کارشناسی ارشد /رساله دکتری رشته - .....................گرایش.................

........................................................................عنوان...............................................................................

استاد(ان) راهنما
.............نام و نام خانوادگی استاد(دان) راهنما...................
استاد(ان) مشاور
..............نام و نام خانوادگی استاد(دان) مشاور...................
استاد(ان) داور
..............نام و نام خانوادگی استاد(دان) داور..................

پژوهشگر
..............نام و نام خانوادگی دانشجو..................
فصل ،سال

School of Graduate Studies

1

پیوست شماره  -3صفحه منشور اخالق پژوهش که توسط دانشجو باید امضا شده باشد

به نام خدا
منشور اخالق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداوند است و همواره ناظر به اعمال انسان و به منظور
پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتالی فرهنگ و تمدن بشری ما
دانشجویان دانشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی
مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
 -1اصل حقیقت جوئی :تالش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان
سازی حقیقت،
 -2اصل رعایت حقوق :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان و نبات) و
سایر صاحبان حق،
 -3اصل مالکیت مادی و معنوی :تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران
پژوهش،
 -4اصل منافع ملی :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل
پژوهش،
 -5اصل رعایت انصاف و امانت :تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال،
تجهیزات و منابع در اختیار،
 -6اصل رازداری :تعهد به صیانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد ،سازمان هاو کشور و کلیه افراد و
نهادهای مرتبط با تحقیق،
 -7اصل احترام :تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از
هرگونه حرمت شکنی،
 -8اصل ترویج :تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به
غیر از مواردی که منع قانونی دارد،
 -9اصل برائت :التزام به برائت جوئی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعالم موضع نسبت به کسانی که حوزه
علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آالیند.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

پیوست شماره  -4صفحه تعهدنامه اصالت پژوهش که توسط دانشجو باید امضا شده باشد

تعهدنامه ی اصالت پایان نامه  /رساله
اینجانب.......................................دانش آموخته مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد  /دکتری در رشته .......................که
تاریخ

در

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

از

پایان

نامه

/

رساله

خود

تحت

عنوان

 .........................................................................................با کسب نمره  /درجه  ...................دفاع نموده ام ،متعهد می
شوم:
 -1این پایان نامه  /رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و درمواردی که از
دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از مقاله ،کتاب ،پایان نامه و غیره) استفاده نموده ام ،مطابق
ضوابط ورویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده
ام.
 -2این پایان نامه  /رساله قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا باالتر) در سایر
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
 -3چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده از هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و
ازین دست موارد از این پایان نامه  /رساله را داشته باشم ،از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه
طباطبائی مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
 -4چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاهی
مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ
گونه ادعائی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

پیوست شماره  -5صفحه صورتجلسه دفاع که آن را استاد (ان) راهنما ،استاد (ان) مشاور ،استاد (ان) داور و
نماینده تحصیالت تکمیلی امضا کرده اند و نیز تاریخ دفاع ،نمره و (یا) درجه ارزشیابی پایان نامه  /رساله در
همین صفحه آورده شده است

صورتجلسه دفاع
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد  /رساله دکتری

دانشجو.......................

رشته  ........................با شماره دانشجویی  ....................تحت عنوان  .................................با حضور استاد (
ان) راهنما ،استاد (ان) مشاور و استاد ( ان) داور در دانشگاه عالمه طباطبائی در تاریخ .......................
تشکیل گردید .در این جلسه ،پایاننامه  /رساله با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره  /درجه ( --------بدون ارائه مقاله) دریافت نمود.
نمره مقاله  + -----------نمره پایاننامه  = ------------نمره نهایی
استاد (ان) راهنما ( مرتبه علمی  ،گروه آموزشی  ،دانشکده  ،دانشگاه)
تاریخ و امضا

نام و نام خانوادگی
استاد (ان) مشاور( مرتبه علمی  ،گروه آموزشی  ،دانشکده  ،دانشگاه)

تاریخ و امضا

نام و نام خانوادگی

استاد (ان) داور( مرتبه علمی  ،گروه آموزشی  ،دانشکده  ،دانشگاه)
نام و نام خانوادگی

تاریخ و امضا

.

نماینده تحصیالت تکمیلی ( مرتبه علمی  ،گروه آموزشی  ،دانشکده  ،دانشگاه)
نام و نام خانوادگی

.

تاریخ و امضا

پیوست شماره  -6نمونه فرم جدید گردآوری اطالعات
فرم گردآوری اطالعات پایان نامه ها
کتابخانه مرکزی دانشگاه عالمه طباطبایی
عنوان به زبان فارسی :

عنوان به زبان انگلیسی:

نویسنده /محقق:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

استاد داور:
مقطع تحصیلی:

کلید واژه ها به زبان فارسی:

رشته تحصیلی:

کلید واژه ها به زبان انگلیسی:

چکیده به زبان فارسی:

چکیده به زبان التین:

صحت اطالعات منابع دراین فرم براساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم گواهی می نماییم.

پیوست شماره  -7نمونه صفحه چکیده فارسی
چکیده:

هدف این پژوهش ،بررسی رابطه ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تنظیمی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در
بین دانش آموزان دختر و پسر پایه پنجم ابتدایی شهر کوهدشت در سال تحصیلی  99-91است .به منظور
دستیابی به این هدف ،با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان  162نفر (81دختر و  81پسر) به صورت تصادفی
ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه بوده که عبارتند از
پرسشنامه ارزشیابی توصیفی که اولین بار توسط سمیه مالیی ( )1389مورد استفاده قرار گرفت که در این
پژوهش روایی آن توسط اساتید تایید شد و پایایی آن نیز توسط پژوهشگر با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ
بدست آمد و همچنین پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی ( )1999و انگیزش پیشرفت تحصیلی ( )1992که
روایی و پایایی آنها قبال مشخص شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و tمستقل
استفاده شد .نتایج پژوهش نشان می دهد :ارزشیابی توصیفی با یادگیری خودتنظیمی دختران پایه پنجم ابتدایی
رابطه معنادار دارد .ارزشیابی توصیفی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دختران پایه پنجم ابتدایی رابطه معنادار
دارد .ارزشیابی توصیفی با یادگیری خودتنظیمی پسران پایه پنجم ابتدایی رابطه معنادار دارد .ارزشیابی توصیفی
با انگیزش پیشرفت تحصیلی پسران پایه پنجم ابتدایی رابطه معنادار دارد .بین ارزشیابی توصیفی دختران و
پسران پایه پنجم ابتدایی تفاوت معنادار وجود دارد .بین یادگیری خودتنظیمی دختران و پسران پایه پنجم
ابتدایی تفاوت معنادار وجود ندارد .بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دختران و پسران پایه پنجم ابتدایی تفاوت
معنادار وجود ندارد.
یک سطر فاصله

کلید واژگان :ارزشیابی توصیفی ،یادگیری خودتنظیمی ،انگیزش پیشرفت تحصیلی

 نمونه صفحه چکیده انگلیسی-8 پیوست شماره
Abstract
Literature review reveals that strategic orientations have an impact of firm performance.
Researchers believe that studying each orientation separately cannot present a suitable image of
this relationship. The purpose of this research is to study the impact of market, brand and
entrepreneurial orientations on firm performance by considering the moderating role of
organizational life cycle in food industry of Iran. Research method of the present research is
mixed method and consists of qualitative (Delphi technique) and quantitative (survey) methods.
The firms that are a member of securities and exchange organization and a member of food
industries association were selected and in the qualitative research 33 people from senior
managers and university faculties were selected using judgmental methods. In the quantitative
part 103 senior managers were randomly selected and completed the questionnaire. The analysis
methods in qualitative research were Average, T test, U Mann Whitney and in the quantitative
research the analysis was conducted by using structural equation modeling and Smart PLS
software. The results indicated categories in the three stages of startup, growth and maturation.
The results show the proportion of complementary and sequential approaches for each stage. In
the startup stage Entrepreneurial orientation had a significant correlation with company
performance and market orientation through entrepreneurial orientation on performance is
affected. In the growth stage market orientation, entrepreneurial orientation and brand orientation
have a direct impact on the firm's performance and the maturity stage brand orientation have a
direct impact of the firm performance and market orientation have an indirect impact on the firm
performance.
یک سطر فاصله
Key words: Strategic Orientation, Market Orientation, Brand Orientation, Entrepreneurial Orientation,
Delphi Technique and Environment Turbulence
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