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  چك ليست نگارش پايان نامه
  :                تاريخ دفاع     :                     رشته تحصيلي    :                           شماره دانشجويي        :                    نام و نام خانوادگي دانشجو

  :عنوان پايان نامه

 صفحه جلد فارسي
  .ه جلد فارسي مطابق فرمت تنظيم شده استصفحمطالب  نوع و اندازه قلم □
  .در سمت چپ و اندازه آن مطابق فرمت تنظيم شده است آرم جديد دانشگاه □
  . نام دانشكده صحيح نوشته شده است□
  .در سطر دوم نوشته شده است) در صورت وجود گرايش( نام رشته در سطر اول و نام گرايش □
  . سانتي متر از پايين صفحه فاصله دارد3 بوده و عدفا تاريخ پايان نامه شامل ماه وسال □
  .گذاشته نشده است (:) ، دو نقطهبعد از كلمه عنوان، استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده □

  . در قسمت عطف پايان نامه عنوان پايان نامه، نام دانشجو و سال درج شده است
 

 فهرست
  .ده انگليسي آخرين عنوان در فهرست مطالب است چكيده فارسي اولين عنوان در فهرست و چكي□
  . مي باشد13نازك  B Lotusاندازه قلم فهرست مطالب، جدول ها و شكل ها،  □
  .مي باشد Boldولي بوده فهرست عناوين در ، همان اندازه قلم  در فهرست مطالب اندازه قلم فصل□
 .ن دارد تمام عناوين در فهرست، به استثناي عناوين فصل ها نقطه چي□

 چكيده فارسي
  . مي باشدBoldهمين اندازه قلم ولي با  »واژگان كليدي«كلمه  و عنوان چكيده و otus LB 12  اندازه قلم متن چكيده□
  .چكيده فارسي در يك پاراگراف نوشته شده و يك سطر فاصله بين واژگان كليدي و متن چكيده وجود دارد □
 .يگر جدا شده انداز يكد) ،( واژگان كليدي با كاما □

 عناوين اصلي و فرعي
 .، مي باشدBold otusB L 16  آن ها شماره داشته باشند و اندازه قلم2شوند كه   عناويني اصلي محسوب مي□
  .، مي باشدBold   B Lotus 14  آن هاشوند و اندازه قلم  شماره داشته باشند فرعي محسوب مي2 عناويني كه بيش از □
  .ندارد(:)  دو نقطه  بعد از عناوين□
  . عناوين تورفتگي ندارد□
  . و با متن بعدي فاصله ندارد عناوين با متن قبل يك سطر فاصله□
  . سانتي متر تورفتگي دارد1  پاراگراف اول بعد از هر عنوان تورفتگي نداشته و بقيه پاراگراف هاي آن□
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متن مطالب  
  . سانتيمتر از پايين صفحه فاصله دارد5/1ت و  صفحات فرعي با حروف ابجد شماره گذاري شده اس

اندازه  B Titrفاصله از باال با قلم  سانتي متر 6، بطوريكه عنوان فصل با هر فصل مطابق فرمت تنظيم شده استصفحه اول شروع  □
  .سانتي متر فاصله از باالي صفحه شروع شده است 15  بوده و مطالب فصل با18
  . و تعداد سطرها مطابق فرمت نگارش تنظيم شده است حاشيه صفحات، فاصله سطرها□
  . تايپ شده است14نازك اندازه  B Lotus مطالب متن با قلم □
  . سانتي متر از پايين صفحه فاصله دارد5/1 شماره صفحات در وسط آمده و □
  )1384و همكاران، تقي زاده  (.و سپس سال آورده شده است) ، (كامانام نويسنده ز بعد اداخل متن ارجاعات در  □
  . از ذكر آدرس اينترنتي در داخل متن خودداري شده است□
 . شماره از متن فارسي كوچكتر است2 چنانچه از كلمات انگليسي در داخل متن استفاده شده، اندازه قلم آنها □

 جدول ها و شكل ها
  . است12حداكثر  ول ها اندازه قلم متن جد□
  .است ، Bold  B Lotus12  اندازه قلم عنوان جداول□

  . شماره جدول در عنوان جدول داخل پرانتز قرار گرفته است
  .مي باشند)  و جدول هاي پيوستباستثناي جدول هاي تمام متن( جدول ها فاقد خطوط عمودي و حداقل خطوط افقي □
  . بين جدول و عنوان جدول فاصله نبوده و عنوان جدول، درباالي جدول قرار دارد□
  .و براي هر فصل جداگانه شماره دهي شده استبوده  شماره اي 2 دهي جدول  شماره□
  . اعداد و خطوط جدول بلد و رنگي نمي باشد□
  . اعداد داخل جدول فارسي مي باشند□
  .  عنوان شكل در زير شكل، بدون فاصله بين شكل و عنوان آورده شده است□

  . شماره شكل در عنوان شكل داخل پرانتز قرار گرفته است
  . شماره اي بوده و براي هر فصل جداگانه شماره دهي شده است2 شماره دهي شكل 

  . درتمام متن پايان نامه، بجاي كلمه نمودار از شكل استفاده شده است□
 

 پاورقي
  .استتايپ شده در پاورقي بزرگ ) گان( حرف اول نام نويسنده □
  .، مي باشدTimes New Roman8 اندازه قلم پاورقي □
  . شماره گذاري پاورقي ها در هر صفحه جداگانه انجام شده است□

 
  منابع

  . مي باشدTimes New Roman 12 و انگليسي B Lotus 13  اندازه قلم منابع فارسي□
  .منابع انگليسي با يك سطر فاصله بعد از منابع فارسي آورده شده است □
  .منابع اينترنتي جداگانه آورده نشده و بر اساس حروف الفبا در منابع فارسي يا انگليسي آورده شده است □
  . شروع منابع فاقد هرگونه عالمت است□
  . حرف اول نام خانوادگي و نام كوچك نويسندگان با حرف بزرگ تايپ شده است□

  .ادگي نويسندگان تنظيم شده است منابع فارسي و انگليسي بر اساس حروف الفباي نام خانو
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  ).حتي منابع اينترنتي( منبع حتماً سال دارد □
  .به استثناي حروف اضافه بزرگ تايپ شده است) مجله( حرف اول تمام كلمات نام ژورنال □
  . فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله بزرگ است□
  .رگ تايپ شده است حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه بز□
  . حرف اول تمام كلمات نام ناشر به استثناي حروف اضافه بزرگ تايپ شده است□

آورده  Bold استفاده شده است عنوان كتاب يا عنوان مجله بصورت ايتاليك يا  APAچنانچه از سبك در رشته هاي علوم انساني  
  .، سال نيز در داخل پرانتز آورده شده استشده است

انگليسيچكيده   
  .در باالي چكيده قرار گرفته استوسط چين  و ،Times New Roman Bold 13 عنوان پايان نامه به انگليسي با قلم □
  .  حرف اول تمام كلمات عنوان پايان نامه باستثناي حروف اضافه بزرگ تايپ شده است□
  .نوشته شده است Abstract  با يك سطر فاصله از عنوان، كلمه□
  .مي باشدBold  با يك سطر فاصله از متن چكيده شروع شده و  Keywords  كلمه□
  . از يكديگر جدا شده است) ؛(يا ) ،(كاما حرف اول كلمات كليدي انگليسي بزرگ بوده و با □
  . چكيده انگليسي در يك پاراگراف نوشته شده است□
  .گذاشته شده است(.) ،نقطه (/) در انگليسي بجاي مميز □
. دارد كه شماره ستي ايسي شماره صفحه فارسي داشته و آخرين صفحه ا چكيده انگل□  

 صفحه جلد انگليسي
  .شده استدر سمت راست استفاده شده و اندازه آن مطابق فرمت تنظيم  آرم انگليسي دانشگاه □
             .نوع و اندازه قلم صفحه جلد انگليسي مطابق فرمت تنظيم شده است □
دانشكده به استثناي حروف اضافه بزرگ تايپ دانشگاه، نام عنوان انگليسي، ده شده و حرف اول تمام كلمات  نام دانشكده آور□

  .شده است
  . حرف اول تمام كلمات نام رشته بزرگ تايپ شده است

  .ندارد(:) ، Title,Supervisor, Advisor,By بعد از كلمات □
 سانتي متر از پايين 3حرف اول كلمه ماه بزرگ و حتماً ( نوشته شده است بوده و كاملو سال  تاريخ به ميالدي بر حسب ماه □

  .February 2010: به عنوان مثال) صفحه فاصله دارد
  . حرف اول نام و نام خانوادگي استاد راهنما، مشاور و دانشجو بزرگ نوشته شده است□
   . آنها شروع شده است حتماً نقطه نياز داشته و با يك فاصله نام.Eng و .Dr بعد از كلمه □

 )Dr. Hossein Moghadam(به عنوان مثال 
  . شده است نام استاد راهنما، مشاور و دانشجو به طور كامل نوشته□

 
 


