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 مقدمه

يكي از اهـداف ارائـه  پايـان نامـه يـا رسـاله ،آشـنايي دانشـجويان بـا نحـوه نگـارش وتنظـيم مطالـب يـك               

موضوع علمي پژوهشي است اين راهنما به شيوه سـاده اي نگاشـته شـده ومـي توانـد شـما راتـا رسـيدن بـه          

جـه در رشـته   پايـان نامـه بـه بخشـي از فعاليـت هـاي الزم بـراي اخـذ در        . يك پايان نامه كامل همراهي كند

يكـي از داليـل تهيـه ايـن     . ومقطع تحصيلي مربوطه مي باشد وبايستي به طور منطقـي وعلمـي نگاشـته شـود    

راهنما ايجـاد همـاهنگي بيشـتر ويكسـان سـازي پايـان نامـه هـا ورسـاله هـاي دانشـجويان از نظـر شـكل              

تحصـيالت تكميلـي   ظاهري ، نحوه تايپ، صـحافي وصـفحه پـردازي پايـان نامـه تحصـيلي دانشـجويان دوره        

راهنماي حاضر بـر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان مركـزي دانشـگاه آزاد اسـالمي وهمچنـين بـا عنايـت           . است

پايـان نامـه اي كـه از    . به نكات برجسته آيين نامه هـاي دانشـگاه هـاي معتبـر داخلـي تهيـه گرديـده اسـت        

 . دانشگاه قرار نخواهد گرفتاستانداردهاي تعيين شده در اين راهنما ، برخوردار نباشد مورد قبول 

 تنظيم مطالب پايان نامه
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 صفحه ي فهرست مطالب -7

 صفحه ي فهرست جدول ها -8

 صفحه ي فهرست شكل ها -9

 حه ي فهرست نقشه هاصف -10
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 صفحه ي انگليسي  مشابه طرح روي جلد انگليسي -16
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 روي جلد-1

صفحه روي جلد به ترتيب در سمت راسـت بـه زبـان فارسـي ودر سـمت چـپ بـه زبـان انگليسـي در دو          

نامه قرار مي گيرد وشـامل آرم دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد بـافق ، عنـوان پايـان نامـه ،نـام          طرف پايان 

 )طبق نمونه.(ونام خانوادگي استاد راهنما ، مشاور،نويسنده وتاريخ تهيه پايان نامه مي باشد

 صفحه سفيد  -2     

 .دبعد از جلد وهمچنين در آخر پايان نامه قبل از جلد صفحه سفيد قرار مي گير

 ...صفحه بسم ا -3     

وبايسـتي بـه شـكل سـاده     ) در وسـط صـفحه  ...بسـم ا (اين صفحه بعداز صـفحه سـفيد قـرار مـي گيـرد      

 .ومشخص صفحه آرايي شود، از به كاربردن هر گونه كادر وتزئين در اين صفحه خوداري شود

 صفحه فارسي مشابه طرح روي جلد فارسي -4

 .ب فاصله ها وقلم هاي روي جلد دراين صفحه قرار مي گيردكليه مندرجات روي جلد با همان ترتي

 )تصويب نامه(صفحه ي تاييديه هيئت داوران  -5

تصويب نامه  با امضاي اسـتادان راهنمـا ، مشـاور، داورومعـاون پژوهشـي درايـن صـفحه قـرار مـي گيـرد           

 )طبق نمونه(

 صفحه تقديم -6

افـرادي كـه پايـان نامـه بـه ايشـان تقـديم مـي         اين صفحه اختياري است واختصاص به ذكر نـام فـرد يـا    

 .گردد

 صفحه سپاسگزاري -7     

ودر اين صفحه از افـرادي كـه در انجـام پايـان نامـه بـه نحـو مـوثري همكـاري          .اين صفحه اختياري است 

 .نموده اند سپاسگزاري مي شود

 صفحه ي فهرست مطالب -8

هـا وعنـوان بخـش هـا، وهمچنـين زيـر        فهرست مطالب شامل چكيده، فصل ها وعنوان فصل هـا ، بخـش  

الزم اسـت شـماره صـفحه در مقابـل هريـك از      .بخش ها، فهرست منـابع وچكيـده انگليسـي مـي باشـد     

 )طيق نمونه(عناوين فهرست مطالب قيد شود 

 .صفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب مي آيد در اين صفحه ذكر نمي شود*

 صفحه ي فهرست جدول ها -9
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 )طبق نمونه.(عنوان ، شماره وصفحه جدول هاي موجود درمتن مي باشداين صفحه شامل ،

 صفحه فهرست شكل ها وتصوير ها -10

ين صفحه شامل فهرست كليـه يتصـاوير ، نمودارهـا وعكـس هـاي موجـود درمـتن اسـت ، كـه همگـي           ا

 .تحت عنوان شكل آورده مي شود

 صفحه ي فهرست نقشه ها -11

 .هاي موجود در متن است اين صفحه شامل فهرست كليه ي نقشه

 صفحات اصلي 

 صفحه ي چكيده-1

چكيده بايستي مختصر ومفيد بـوده شـامل هـدف پـژوهش ،روش پـژوهش ونتـايج بـه دسـت آمـده بـه           

چكيـده در يـك   . طورمختصر مي باشد وحـداكثر يـك صـفحه بـدون ذكـر فرمـول ،نگـاره ومنـابع باشـد         

 .واژه كليدي آورده مي شود 6تا 4چكيده  در انتهاي. پارگراف وسطر اول آن بدون تورفتگي باشد

 فصل هاي پايان نامه -2

 .فصل به ترتيب زير مي باشد 5پايان نامه شامل 

در موارد خـاص در برخـي از رشـته هـا بـا نظـر گـروه مربوطـه وموافقـت شـوراي پژوهشـي دانشـگاه             *

 .عنوان فصل هاي پايان نامه مي تواند تغيير كند

 كليات تحقيق: فصل اول  -

اين فصل شامل بيان مسئله ،ضـرورت انجـام تحقيـق ، اهـداف وفرضـيه هـاي پـژوهش ،تعريـف متغيرهـا          

 ض هاي پژوهش وتعريف اصطالحات استوپيش فر

در ايـن قسـمت بايـد بـه ايـن سـوال جـواب        . بيان مساله به معناي توصيف وتوجيه موضوع پژوهش اسـت 

ـ   اصـل كلـي در   .ورد تحقيـق علمـي قـرار گيـرد    داده شود كه چرا مساله پژوهش مساله اي است كه بايـد م

بيان مساله رعايت روند منطقي است بطوري كـه شـروع آن بـا مشـكل وخـتم آن بـا هـدف تحقيـق مـي          

بـروز وسـيوع مشـكل چقـدر اسـت ؟ چـه كسـاني را در برمـي         : دربيان مساله معلوم مي شـود كـه  . باشد

ت مسـاله در آمـده وچـه تحـولي     گيرد ؟ اين موضـوع از چـه زمـاني وبـه چـه ترتيبـي در جامعـه بصـور        

داشته است؟ داليل احتمالي مشكل چيست؟ چه راه حـل هـايي تـاكنون بـه كـار رفتـه اسـت ؟ وتـا چـه          

اندازه موفق بوده است وچرا اين روش انتخـاب شـده اسـت؟ الزم اسـت عـوارض ناشـي از تـداوم مشـكل         

 .وفوايد ناشي از اجراي تحقيق وكاربرد آن را به روشني مطرح گردد
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داف بايد صريح ، روشن، بدون ابهـام وواقـع بينانـه باشـد وبصـورت منطقـي وبـا افعـال رفتـاري بيـان           اه

 .، بيان مساله ، فرضيه وسواالت پزوهش هماهنگ باشداهداف بايد با عنوان.شود 

وحــاوي يــك . فرضــيه وســواالت بصــورت يــك جملــه خبــري وحتــي المقــدور جهــت دار نوشــته شــود

در مطالعـات توصـيفي بـه جـاي فرضـيات سـواالت تحقيـق ذكـر         .اشته باشد علمي د پيشگويي وزيزبنايي

 .مي شود

در تعريف نظري متغيرها بايـد از يـك مرجـع معتبـر اسـتفاده نمودوبـه طـور دقيـق وواضـح وبـا كلمـات            

در تعريف عملي متغيـر بصـورت واقعيـاتي قابـل انـدازه گيـري بـا كلمـات سـاده          . ساده آن را تعريف كرد

 .وواضح بيان شود

پيش فرض ها جمالتـي هسـتند كـه درسـتي واعتبارشـان پذيرفتـه شـده اسـت واحتيـاج بـه اسـتدالل            

بنـا بـر اصـول پـيش فـرض هـا ، همـه پديـده هـا          .ندارند ومساله پزوهش براساس آن بنا نهاده شده است 

 .داليل پيشين دارند ، حوادث طبيعي برحسب تصادف نيستند واحتماال بنا بر داليلي هستند

 مروري بر تحقيقات انجام شده:  فصل دوم-

مروري بر مطالعات به منظور دستيابي به جنبـه هـاي مختلـف موضـوع پـژوهش اسـت كـه بـراي محقـق          

فرصتي فراهم مي سازد تا درك كنـد درايـن زمينـه چـه كارهـايي انجـام شـده وچـه اطالعـاتي در ايـن           

ـ     در حقيقـت مـروري بـر مطالعـات     . دزمينه وجود داردو او بايد از كجا شروع كند ويا چـه كـاري انجـام ده

خالصه اي از نكات اصـلي ، نتيجـه گيـري عمـومي وخـال موجـود در مطالعـات وكـاربرد در تحقيـق مـي           

در هنگام سازمان دهي مرور مطالـب ، اول بحـث را بـه مطلعـاتي كـه حـداكثر ارتبـاط رابـا مطالعـه          .باشد

سـال تحقيـق او نيـز در مـتن ضـروري      ضمناً ذكـر نـام نويسـنده مـوردنظر و    . حاضر دارند اختصاص دهيد

توجه شود منظور از ارائه اين فصـل صـرفاً بـه نقـل از مراجـع ومنـابع مختلـف نيسـت ، بلكـه بايـد           .است

 .همراه با خالصه اي از اين نظرات وبحث كلي باشد ، به نحوي كه خواننده را ارضاء نمايد

 مواد وروش ها: فصل سوم-

وش پـژوهش ، جامعـه پـژوهش ، نومنـه پـزوهش ، روش نمونـه       اين فصل متناسب با نـوع رشـته شـامل ر   

گيري، حجـم نمونـه، وروش محاسـبه آن  مشخصـات واحـد پـژوهش ومعيارهـاي ورود وخـروج مطالعـه ،          

ــزار گــرداوري اطالعــات  ــه و   توضــيح اب ــزار ، روش گــرد آوري اطالعــات ، روش تجزي وروايــي وپايــاي اب

 .ات اخالقي استتحليل داده ها ، محدوديت هاي پژوهش ومالحظ

 

 

 نتايج: فصل چهارم -
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يافتـه هـي حاصـل از     مطالـب ايـن بخـش تنهـا براسـاس     .اين فصل شامل بيان نتايج حاصل از تحيق است 

بايــد از ذكــر .پــژوهش تنظــيم مــي گرددوشــامل اطالعــات نوشــتاري ، جــداول ونمودارهــا مــي باشــد  

البتـه ضـروري اسـت    .پرهيـز شـود  ....) مـتن ، جـداول و نمـودار   (اطالعات يكسـان در الگوهـاي متفـاوت    

ونمـودار اسـتناد    يافته ها در ابتدا با جمـالت سـاده وروان بيـان شـود وبـراي بيـان جزئيـات بـه جـداول         

اين فصل به بيان يافتـه هـا اختصـاص دارد نـه تفسـير آنهـا لـذا صـرفا نتـايج بـه ترتيـب منطقـي             . شود

اهداف وفرضياتي كـه بيشـتر در پروپـوزال طراحـي شـده بـود بيـان گرددوازتنـاقض گـويي          ومتناسب با 

 .پرهيز شود

 بحث ونتيجه گيري:فصل پنجم -

قسـمت اول بحـث پاسـخ بـه     .جمـع بنـدي وپيشـنهادات اسـت     اين فصل شامل بحـث ، نتيجـه گيـري ،    

سوالت پژوهش است سپس نتايج با يافتـه هـاي ديگـر محققـين مقايسـه مـي گرددوداليـل تفـاوت ذكـر          

دراين فصل بايدبه يافته هاي مهـم وشـاخص پايـان نامـه باداليـل منطقـي وعلمـي اشـاره شـود          .مي شود

 .تايج به آن اشاره شده استوتنها نتايجي مورد بحث قرار گيرد كه در فصل ن

دراين قسـمت نتـايج اختصاصـي ومهـم بـه صـورت دسـته بنـدي         .آورده مي شودنتيجه گيري در آخر بحث

ارائه مي گردد،طوري كه خواننده پايـان نامـه بـا خوانـدن آن بتوانـد يافتـه هـاي مهـم پايـان نامـه را بـه            

 .دست آورد

ــا     ــه ب ــواب در رابط ــي ج ــائل ب ــه مس ــنهادات ب ــمت پيش ــي    در قس ــاره م ــده اش ــام ش ــق انج تحقي

. شودوپيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي به اسـتناد نتـايج بدسـت آمـده درايـن تحقيـق ارائـه مـي شـود         

 .در حقيقت در اين بخش زمينه هاي تحقيقاتي جديد پيش روي محققان گذاشته مي شود

 فهرست منابع -3

اسـتفاده در مـتن پايـان نامـه ،ماننـد      دراين قسمت نويسنده بايـد فهرسـتي از منـابع وارجاعـات مـورد      

 .را ارائه نمايد) كتاب ، مقاله ، مصاحبه واينترنت (

 نحوه ارجاع منابع درمتن: الف

ــي    - ــال آورده م ــنده وس ــانوادگي نويس ــام خ ــب ن ــه ترتي ــه ب ــان نام ــتن پاي ــابع در م ــاع من ــراي ارج ب

 ).1387حقاني،(شود

ـ     * ي شـود ذكـر صـفحه نيـز ضـروري اسـت       در صورتي كه مطلب به صـورت نقـل قـول مسـتقيم آورده م

 ).49،ص 1387حقاني ،(

در صــورتيكه نويســندگان منبــع مــوردنظر دونفــر باشــند نــام خــانوادگي هــر دو نويســنده ذكــر مــي  -

 ).1387مردوخي وجهانگيري،(شود
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ــنده اول        - ــام نويس ــد از ن ــد بع ــر باش ــيش از دونف ــر ب ــورد نظ ــع م ــندگان منب ــورتيكه نويس در ص

 ).1385حسيني وهمكاران ،(ود ذكر مي ش "وهمكاران"

بـه فارسـي ماننـد مـوارد فـوق آورده      ) نويسـندگان (در مورد منابع انگليسـي نـام خـانوادگي نويسـنده     -

آنجـا كـه بـراي اولـين بـار درمـتن نـام فارسـي نويسـنده منبـع           ). 2004اسـميت وهمكـاران،  (مي شـود 

در (قي آورده مـي شــود انگليسـي ذكـر مــي شـود نـام خــانوادگي آن بـه زبــان انگليسـي بصـورت پــاور       

 ) ..smith et alپاورقي به صورت 

چنانچه در ابتدا يا اواسط جملـه بـه منبعـي ارجـاع داده شـود فقـط سـال در داخـل پرانتـز قـرار مـي             -

 ).1387(حقاني .گيرد 

وسـال در  ) نويسـندگان (چنانچه در پايان جمله منبعي ارجـاع داده مـي شـود نـام خـانوادگي نويسـنده       -

 .قرار گيردداخل پرانتز 

ــا     - ــه ب ــود مناب ــاع داده ش ــع ارج ــد منب ــه چن ــه ب ــان جمل ــه در پاي ــي ))؛((چنانچ ــدا م ــديگر ج از يك

 )1385؛ حيسني وهمكاران،1387حقاني ، .(شوند

 نحوه نگارش فهرست منابع : ب

سـانتي متـر تـورفتگي شـروع شـود وشـروع هـر منبـع         1بجزء سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد با  -

 عالمت باشد ونشانه باشدفاقد هر گونه 

 .ابتدا منابع فارسي وسپس منابع غير فارسي آورده مي شود -

نـام خـانوادگي   حـروف الفبـاي   (ترتيب نوشتن منابع بـر حسـب حـروف الفيـاي فارسـي وانگليسـي        -

 .مي باشد) نويسنده

در صورتيكه چندين منبع از يك نويسنده اسـتفاده شـود تـذتيب نگـارش منـابع از سـال قـديم بـه          -

 .د ومنابع منفرد مي باشدجدي

 :ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد*

عنـوان كتـاب ، مقالـه ، گـزارش ، پايـان      . 4سـال انتشـار   . 3نام كوچك نويسـنده . 2نانم خانوادگي نويسنده . 1

دانشـگاهي  نام نشر ، مجله ، سمينار يا موسسـه علمـي كـه مقالـه در آن چـاپ شـده ويـا نـام         . 5نامه يا رساله 

 .شماره صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است. 6كه در آنجا ارائه گرديده است 

 )به نقطه گذاري توجه شود (مونه هايي از شيوه نگارش فهرست منابع ن

توجه شود كه در فهرست منابع فارسـي وانگليسـي ،نخسـت نـام خـانوادگي نويسـنده وسـپس نـام كوچـك          

 .ذكر شود

 مقاله-
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،سـال انتشـار ،عنـوان كامـل مقالـه، نـام       ) گـان (حرف اول نام كوچـك نويسـنده  ) گان(نام خانوادگي نويسنده

 .كامل مجله ، شماره جلد مجله ،صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله

 بررسي نقش حمايت اجتماعي در. 1381معتمدي شلمزاري ع ، اژه اي ج ، آزاده فالح  پ ،  كيامنش ع ، 

 .سال  60گي ، سالمت عمومي واحساس تنهايي در بين سالمندان باالتر از رضايتمندي از زند 

 115-132: 22مجله روانشناسي ،  

Cumming EM, Davis PT .2002. Effects Of matrial conflict on children: recent advances and 
emerging  themes  in  process – oriented  research. Journal of Child  Psychology and 
Psychiatry, 43:31-36. 

 .فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته مي شود*

 .م كلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نيز به صورت بزرگ نوشته مي شوداحرف اول تم* 

نوشته ) ايتاليك(استفاده مي كنند نام مجله به صورت مورب  APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه ازسبك * 

 .مي شود

 همايش ها -

عنوان همايش يا . عنوان مقاله. سال ارائه ) . گان(حرف اول نام كوچك نويسنده) گان(نام خانوادگي نويسنده 

كتاب مجموعه كنگره بطور كامل ،محل برگزاري ، ماه وروزهاي برگزاري، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در 

 .مقاالت

 . بررسي ميكروفاسيس ها ، محيط رسوبي وسكنس هاس سازند آسماري. 1379.رئيسي ع ، السمي ي 

 ريز، ـگاه تبـريز ، دانشـران،  تبـمن زمين شناسي ايـمجموعه مقاالت چهارمين همايش انج 

 .                                    179-181شهريور ، ص  10-8 

Huang H, SHen LR ,Zhang R . 2005. A prediction framework for cardiac resynhronhzation  

 therapy via 4D cardiac motion analysis. Proceeding of 8th  International Conference  

 on Medical Image Computing . California, USA, Oct 26-29 , pp:704-711 

 .كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته مي شودفقط حرف اول *

 .ام كنفرانس به استثناي حروف اضافه نيز به صورت بزرگ نوشته مي شودنحرف اول تمام كلمات * 

 كتاب -

 :تاب يك يا چند نفرباشندوقتي نويسنده كل ك -1
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. شماره چاپ. عنوان كامل كتاب . سال انتشار) .گان(حرف اول نام كوچك نويسنده ) گان(نام خانوادگي نويسنده 

 .اسم ناشر ، تعداد كل صفحات كتاب: محل يا شهر محل انتشار 

  250انتشارات آگاه ،: تهران . روش تحقيق در علوم رفتاري . 1381.سرمد  ز، بازرگان ع ، حجازي ا

Morrice C. 1999 . Quantitative Approach to Business Studdies . 5th edn, London: Financial 

 Time  Piteman Publishing, 650p. 

 .حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته مي شود*

 .ناشر به صورت بزرگ نوشته مي شود حرف اول تمام كلمات نام* 

) ايتاليك( مورب صورت استفاده مي كنند عنوان كتاب به   APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك * 

 .وفقط حرف اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شود نوشته مي شود

 .اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان كتاب بيان مي شود -2

 ترجمه ن پور افكاري ، . روانپزشكي –علوم رفتاري : خالصه روانپزشكي . 1385.كاپالن ه و ، سادوك ب 

 .صفحه230شهر آب ، : هران جلد دوم ، ت 

 :اگر نويسنده فصلي از كتاب با نويسنده كتاب متفاوت باشند -3

نام . عنوان كتاب . سال انتشار. كل كتاب ) گان(حرف اول نام كوچك نويسنده ) گان(نام خانوادگي نويسنده

. شماره چاپ. ربوطهفصل مربوطه، عنوان فصل م) گان(حرف اول نام كوچك نويسنده )  گان(خانوادگي نويسنده

 .اسم ناشر، صفحه شروع تا صفحه ختم فصل موردنظر: محل يا شهر محل انتشار 

 : گردآورنده  متوكلي ، تهران.مسايل روزمره طب اطفال : در . 1364.بيماريهي آلرژيك كودكان .فرهنگ م 

 .125-140دانشجو، ص  

Phillips SJ , Whisnant JP. 1995. Hypertension and stork. In : JH Laragh, BM Brenener(Eds). 

 Hyperetension:  Pathophysiology, Diagnosis,and Management . 2nd  end., NEW  

 YORK: Ravaen Press, pp:465-475. 

فصل  ولي حرف اول تمام كلمات عنوان.فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شود *

 .به صورت بزرگ نوشته مي شود) به استثناي حروف اضافه(مورد استفاده 

استفاده به صورت  عنوان فصل مورد.استفاده مي كنند  APAاز سبك كه برخي از رشته هاي علوم انساني * 

 .فقط حرف اول كلمه اول عنوان فصل به صورت بزرگ نوشته مي شود نوشته مي شود و) ايتاليك(مورب 

 نامه پايان-
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نوع پايان نامه ، نام دانشكده .عنوان كامل پايان نامه .سال .حرف اول نام كوچك نويسنده  نام خانوادگي و

 .ودانشگاه

پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده علوم .رابطه سبك هاي دلبستگي با انواع مكانيزم دفاعي . 1379.بشارت م

 .تربيتي دانشگاه تهران

Wilson LR .1997.The eccolo0gy and management of honeyeaters in New Zealand.] 

 Msc theise,University of Auckland, Auckland, Wew Zealand 

 .فقط حرف اول كلمه اول عنوان پايان نامه به صورت بزرگ نوشته مي شود*

 گزارش علمي يا فني -

نام موسسه ، سازمان يا دانشگاه .عنوان گزارش.شار سال انت . ) گان( نام خانوادگي وحرف اول نام كوچك نويسنده

 .، شماره گزارش

نام سازمان يا موسسه مربوطه )  گان(در صورتيكه گزارش ،نويسنده مشخصي نداشته باشد بجاي نويسنده *

 .نوشته مي شود

 رش دانشكده مهندسي مواد دانشگاه اصفهان ،گزا. بررسي خوردگي در محيط هاي پوشيده .1364. منصوري س

 .33علمي شماره  

Smit P ,Gollady K.1994. Payment for durable medical equipment billd during skilld  

Nursing facility  stays. Final report. Dallas, Teexas: Department of Health and  

Human Services, Office of Evalution and Inspections, Report No: HHSIGOE169 

 .فقط حرف اول كلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نووشته مي شود*

حرف اول تمام كلمات موسسه سازمان يا دانشگاه كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ نوشته مي * 

 .شود

 سايت اينترنتي -

 سال نشر يا آخرين تاريخ به روز.يگاه نام خانوادگي وحرف اول نام كوچك نويسنده يا شرح پديد آورنده يا نام پا

 .تاريخ دسترسي شامل، ماه وروز (Availabie from)ادرس كامل دسترسي .عنوان . رساني 

 :مثال پايگاه اينترنتي 

Reserve Bank of Australia .2007.Statements on monetary policy. Available from: http:// 

 Uwww.rba.gov.au/PublcationsAndresearch/StatementsOnMonetary Policy/U index. 

http://www.rba.gov.au/PublcationsAndresearch/StatementsOnMonetary%20Policy/�
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 Html[Accessed 6 Februray2007]. 

 : مثال مقاله در مجله الكترونيك

Christensen P .2004. The health-prometing family: A  conceptual framework for future 

 Research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol . 59,No.2.pp:223- 

 243. [Accessed 5May 2004]. 

 پيوست ها -4

 .انگليسي آورده مي شوددر صورتيكه احتياج به پيوست ها باشد اين بخش بعد از فهرست منابع وقبل از چكيده 

 چكيده انگليسي  -5

ذكر عنوان پايان نامه يا رساله در چكيده  .مه چكيده فارسي به زبان انگليسي قرار مي گيرددر اين صفحه ترج

 .در عنوان انگليسي حرف اول كلمات باستثناي حروف اضافه بزرگ تايپ شود. انگليسي الزامي است

 جلد انگليسي  صفحه ي انگليسي مشابه طرح روي -6

 .گيردهاي روي جلد در اين صفحه قرار ميقلم  كليه مندرجات روي جلد انگليسي با همان ترتيب فاصله ها و

 )طبق نمونه(

 صفحه ي سفيد -

 .بعد از چكيده انگليسي وقبل از جلد صفحه سفيد قرار مي گيرد

 رساله نكات فني پايان نامه و يرايش وو

مي متن ها اتم. تايپ وحروفچيني شود Wordكليه مطالب ومندرجات پايان نامه يا رساله مي بايست با برنامه 

يا سر  بدون استفاده  از كادر و صفحات اصلي مي بايست بصورت ساده و. يك رو تايپ شود) A4 )7/29*21كاغذ 

سانتي متر  1ول هر بخش بايد به اندازه خط اول كليه پاگراف هاي متن به استثناي پارگراف ا.صفحه تايپ شود 

 .تورفتگي داشته باشد

 جلد -1

 .مي باشد) گالينگور(ميلي متر با روكش چرم مصنوعي  3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت -

وبراي رساله هاي دكترا حتماً مشكي ) سرمه اي(رنگ جلد براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد حتما آبي تيره  -

 .ز نوع ساده انتخاب شودوترجيحًا ا

 .قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ باشد -
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 .نوشته هاي روي جلد به صورت طال كوب چاپ مي گردد -

جلد  ه فاصله لبه ابتدايي آن از بااليجلد قرار گيرد بطوريك وسط سانتي متر در 3وعرض  5به طول  آرم دانشگاه -

 )طبق نمونه(سانتي متر مي باشد  5/1

در وسط  قرار  راست آن بايد كامال وطرف چپ  م مندرجات روي جلد به غير از آرم دانشگاه نسبت به دومات -

 .گيرد

 .زركوب ميشود ، نام ونام خانوادگي نويسنده وسال نوشته و.....در قسمت عطف، عنوان پايان نامه  -

 .پيوست مي باشد يك از مندرجات دقيقاً مطابق نمونهمحل قرار گرفتن هر  ترتيب و -

 .سال آن به ميالدي قيد شود صفحه جلد به انگليسي كه مطالب آن ترجمه روي جلد فارسي است وتاريخ ماه و -

 .ن انگليسي بجز حروف اضافه بزرگ تايپ شوديحرف اول كلمات عناو -

زبان فارسي است ، الزم است كليه مندرجات به زبان انگلسي در پشت جلد عالوه بر مندرجات روي جلد كه به -

 )اين بند شامل رشته هاي زبان هاي خارجي نيز مي باشد.(نيز طالكوب شود

 اندازه ونوع قلم مورد استفاده -2

 براي انگليسي قلم و نازنين  Bارسي قلم براي ف.اده در تمامي متن يكنواخت نوع قلم مورد استف

 Times New Roman   نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان نامه ورساله مطابق  اندازه و.مي باشد

 .جدول زير مي باشد

 

 

 

 

 

Uجدول اندازه ونوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان نامه 

 اندازه نوع قلم نوع متن 
 13 نازنين B *متن فارسي
 18 تيتر B عنوان فصل

 15 نازنين B تيترهاي اصلي
 13 سياه نازنين B تيترهاي فرعي
 12 نازك نازنين B چكيده فارسي

 12 سياه نازنين B عنوان جدول يا شكل
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 12حداكثر نازك نازنين B متن جدول
 10حداكثر  نازك نازنين B ريرنويس جدول

 10 نازك نازنين B پاورقي فارسي
 Times New Roman 8 پاورقي انگليسي

 Times New RomanBold 13 عنوان چكيده انگليسي
 Times New Roman 12 متن چكيده انگليسي

 12 نازك نازنين B فهرست منابع فارسي وعربي
 Times New Roman 12 فهرست منابع انگليسي

 .مي باشد Times New Roman-13براي پايان نامه ها رشته هاي زبان هاي خارجي نوع واندازه قلم متن 

 حاشيه بندي وفاصله گذاري -3

اين حاشيه بايد . سانتي متر مي باشد 2سانتي متر وحاشيه سمت چپ برابر 3حاشيه هاي سمت راست ،باال وپايين 

فاصله هر سطر ازسمت  .ضمناً در صورتي كه متن به زبان انگليسي مي باشد. در سرتاسر پايان نامكه رعايت شود

 .سانتي متر باشد3چپ سانتي متر واز سمت 2راست كاغذ 

با كوچك كردن  ،رگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشددر صورتي كه در برخي موارد اندازه شكل ها وجدول ها بز-

 .حاشيه رعايت مي گردد) بصورت تاخورده( A3آنها ويا با اسنفاده از كاغذ 

 .سطر باشد 22وحداقل  27تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر -

 .باشد Wordدر   SINGLEمعادل سانتي متر 1تمامي پايان نامه برابر  فاصله سطرها در -

 .فاصله بين عناوين با متن قبل يك سطر وبا متن بعد فاصله نياز ندارد-

 .فرمول ها نيز يك سطر فاصله در نظر گرفته شود جدول ها و بين متن و -

 .جدول فاصله نياز ندارد و )شكل، نقشه(بين عنوان جدول  -

 .ساير صفحات هر فصل مطابق الگوي زير باشد اول وصفحه * 
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 .الزم نيست يك صفحه جداگانه براي عناون هر فصل در نظر گرفته شود*

 

 

 

 شماره گذاري -4

 شماره گذاري صفحات -الف

 .شماره گذاري صفحات مقدماتي واصل پايان نامه يا رساله مطابق جدول زير مي باشد -

سـانتي متـر از پـايين صـفحه وكـامالً در وسـط صـفحه مـي          5/1فاصـله  شماره صـفحات بـا رعايـت     -

 .باشد

در مورد پايان نامه ها ورساله هاي زبان خـارجي صـفحات مقـدماتي بـا اعـداد رومـي شـماره گـذاري          -
 .مي شوند

 شماره گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي
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 شماره گذاري صفحه
 الف الرحمن الرحيم...بسم ا

 ب زبان فارسيصفحه عنوان به 
 ج صفحه تاييديه هيات داوران

 د سپاسگزاري
 ه ....تقديم به

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب
 ادامه حروف ابجد فهرست جدول ها
 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها

 1 چكيده فارسي
 ادامه اعداد عربي فصول پايان نامه 

 ادامه اعداد عربي فهرست منابع فارسي
 ادامه اعداد عربي منابع انگليسيفهرست 

 ادامه اعداد عربي پيوست ها
 ادامه اعداد عربي )در صورت تمايل(فهرست نام ها
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 .....شماره گذاري بخش ها ، جدول ها ، شكل ها ، فرمول ها و -ب
بخش ها وزير بخش هـا بـه عـدد شـماره گـذاري مـي شـوند، بطـوري كـه شـماره فصـل در سـمت راسـت              -

 :وشماره بخش بعد از آن آورده شودمانند
 .است 3از فصل  2از بخش  4بيان كننده زير بخش  -3-2-4
 .است 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1كننده زير بخش بيان  -3-2-4-1

رقم اسـت پـس از آن در صـورت نيـاز از حـروف الفبـا فارسـي يـا از خـط تيـره            4حد مجاز شماره ها حداكثر 
 .شود استفاده) -(

مـثال ً دهمـين   .شماره گذاري شكل ها ،جـدول هـا ف نمودارهـا، ونقشـه هـا نيـز بصـورت فـوق  مـي باشـد          -
 .نوشته مي شود) 10-3(بصورت شكل شكل در فصل سوم 

 "ب"وبعنـوان مثـال سـومين جـدول در پيوسـت      . پيوست ها با حروف الفباي فارسي نامگـذاري مـي شـود    -
 .نوشته مي شود) 3-ب(بصورت جدول 

براي شماره گذاري روابط وفرمـول هـا نيـز عـدد سـمت راسـت بيـانگر شـماره فصـل وعـدد سـمت چـپ              -
 .نوشته مي شود) 4-3(الً چهارمين رابطه در فصل سوم بصورت رابطهمث.شماره رابطه موردنظر است 

 
 جدول ها وشكل ها -5
جدول ها وشكل ها در هر فصل به طور جداگانـه وبـه ترتيبـي كـه در مـتن مـي آينـد ،در داخـل پرانتـز بـه           -

 .عدد شماره گذاري مي شوند
بـه گونـه   . كيفيـت مناسـب تهيـه شـوند     وجدول ها بايـد بـا  ) تصويرها ،نمودارها، منحني ها(تمامي شكل ها  -

 .اي كه كپي تهيه شده ازآنها از وضوح كافي برخوردار باشد
ورده شـده باشـد، مرجـع در انتهـاي عنـوان جـدول يـا شـكل         آ، شكل يا تصـوير از مرجعـي   چنانچه جدول-

 .همچنين الزم است به كليه شكل ها وجدول ها در متن ارجاع شده باشد .ذكر گردد
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 .ورده مي شودآپايين شكل  عنوان شكل در درباالي جدول و عنوان جدول -
 .حداقل خطوط افقي باشد جدول بايد فاقد خطوط عمودي و -
ًال مشـخص باشـند و      در نمودارها محورهـاي عمـودي و   - در صـورتيكه نمـودار بـيش از يـك      افقـي بايـد كـام

منحنـي هـا بايـد بـا      ،سـياه و سـفيد   جـه بـه اسـتفاده از چـاپ    بـا تو .منحني داشته باشد به راهنما نياز دارد 
 .بكارگيري طيف رنگي خاكستري از يكديگر متمايز شوند

كلمـات بـه فارسـي     تمـام اعـداد و  . شـكل هـا خـوداري شـود     از درج اعداد وكلمات انگليسي در جدول ها و -
 .نوشته شود

 روابط رياضي وفرمول ها -6
درمـتن مـي آينـد ، در داخـل پرانتـز بـه عـدد شـماره         فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه وبه ترتيبي كـه  -

 .گذاري مي شوند
در مـوارد  . ارائـه شـود   SIواحد فرمول ها وتمام اعـداد ومقـادير منـدرج در مـتن بايـد مطـابق بـا سيسـتم          -

 .در پاورقي آورده شود SIخاص كه ازسيتم هاي ديگر استفاده مي شود بايد معادل آن در سيستم 
 .كه در متن استفاده مي شود بايد تعريف شود هر فرمول نخستين بار-
 

 پاورقي يا زير نويس -7
خاصـي داشـته باشـد، توضـيح را مـي تـوان در همـان         ه نيـاز بـه توضـيح   ژدر صورتي كه يك عبـارت يـا وا  -

در اين صورت عبارت يـا واژه توسـط شـماره اي كـه بصـورت كوچـك در بـاال وسـمت چـپ          .صفحه ارائه نمود
 .آن تايپ مي شود ودرزيرنويس ، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود

 .مي باشد 8يسي وبراي انگل10اندازه قلم مورد استفاده در زير نويس براي فارسي  -
 .پاورقي فارسي از سمت راست  وپاورقي انگليسي از سمت چپ درج شود -
 .شماره گذاري پاورقي بصورت صفحه اي باشد -
 

 درج لغات التين در متن فارسي -8
حتـي المقـدور از آوردن كلمـات انگليســي در مـتن فارسـي خـودداري شــود وترجيحـاً معـادل فارســي آن         -

 .زوم معادل انگليسي كلمه يا عبارت در پاورقس آورده شودآورده شود ودر صورت ل
در مـواردي ك الزم اسـت از كلمـات اختصــار انگليسـي در مـتن اسـتفاده شــود، ابتـدا معـادل فارســي آن          -

نوشته شود وسپس حروف اختصاري در پرانتز قـرار مـي گيـرد واصـل كلمـه يـا عبـارت انگليسـي در پـاورقي          
 .آورده مي شود

 .لمه يا عبارت انگليسي در پاورقي فقط براي اولين بار ضرورت داردآوردن اصل ك -
شـماره كـوچكتر از انـدازه قلـم      2در صورت اسـتفاده از كلمـه انگليسـي در مـتن فارسـي انـدازه قلـم آن         -

 .فارسي باشد
 
 

 پيوست ها
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