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 مقدمه
انشجويان با نحوه نگـارش و تنظـيم مطالـب يـك موضـوع          آشنايي د  يكي از اهداف ارائه پايان نامه يا رساله،       

امه ن ن راهنما به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن به يك پايان يا  است پژوهشيعلمي
 هـاي الزم بـراي اخـذ درجـه در رشـته و مقطـع                 پايان نامه به عنوان بخـشي از فعاليـت        . دكنكامل همراهي   

ـ يكـي از دال   .  بايستي به طور منطقي و علمي نگاشته شود         و دباش تحصيلي مربوطه مي   ل تهيـه ايـن راهنمـا       ي
از نظر شكل ظاهري، نحوه تايـپ،        هاي دانشجويان      ها و رساله    نامه  سازي پايان   بيشتر و يكسان  ايجاد هماهنگي   

ضـر بـر    راهنماي حا.استتكميلي  تحصيالت صحافي و صفحه پردازي پايان نامه تحصيلي دانشجويان دوره      
هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين با عنايت بـه نكـات برجـسته آيـين             اساس دستورالعمل 

 در ايـن  كه از اسـتانداردهاي تعيـين شـده     اي  پايان نامه  .هاي معتبر داخلي تهيه گرديده است       هاي دانشگاه  نامه
   .، برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفتراهنما
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   م مطالب پايان نامهيتنظ
  ترتيب صفحات

  صفحه سفيد - 1
 ...ي بسم ا صفحه - 2

  ي فارسي مشابه طرح روي جلد فارسي  صفحه-3
 )تصويب نامه(ي تأييديه هيئت داوران  صفحه -4

 ي تقديم صفحه -5

 ي سپاسگزاري صفحه -6

 ي فهرست مطالب صفحه -7

 ي فهرست جداول صفحه -8

 ت نمودارهاي فهرس صفحه -9

 ي فهرست اشكال صفحه -10

 ي فهرست نقشه ها صفحه -11

 چكيده فارسي -12

  فصول پايان نامه -13
  فهرست منابع-14

 پيوست ها -15

 چكيده انگليسي -16

 ي انگليسي مشابه طرح روي جلد انگليسي صفحه -17
  صفحه سفيد -18
 

  صفحات مقدماتي
  روي جلد -1

 راست به زبان فارسي و در سمت چپ به زبان انگليسي در دو طـرف                به ترتيب در سمت    ،صفحه روي جلد  
 ، نام و نام خانوادگي استاد راهنما      آزاد اسالمي واحد خوراسگان   پايان نامه قرار مي گيرد و شامل آرم دانشگاه          

  ) نمونهطبق. ( و نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشدو مشاور
  
 ي سفيد  صفحه-2

  .مي گيرد نين در آخر پايان نامه قبل از جلد صفحه سفيد قراربعد از جلد و همچ
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 ...ي بسم ا صفحه -3

 و بايستي به شكل ساده و مـشخص         )در وسط صفحه  ... بسم ا (اين صفحه بعد از صفحه سفيد قرار مي گيرد          
  .صفحه آرايي شود، از به كار بردن هر گونه كادر و تزئين در اين صفحه خودداري شود

  
   فارسي مشابه طرح روي جلدرسي فاي  صفحه-4

  . روي جلد در اين صفحه قرار مي گيردقلم هاي با همان ترتيب فاصله ها و كليه مندرجات روي جلد
  
 )تصويب نامه (هيئت داوراني تأييديه  صفحه -5

 طبـق ( .در اين صفحه قرار مي گيـرد       معاونت پژوهشي  داور و    ، مشاور ،تصويب نامه با امضاي استادان راهنما     
  )مونهن

  
 ي تقديم صفحه -6

  . شود اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پايان نامه به ايشان تقديم مي
  
 ي سپاسگزاري صفحه -7

در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده انـد                 . اين صفحه اختياري است   
   .سپاسگزاري مي شود

  
 ي فهرست مطالب صفحه -8

 بخش يرز همچنينو  ،ها بخش انعنو وها  بخش ،ها فصل انعنوو ها  فصله، چكيد  شامل مطالبفهرست
ين فهرست وعنااز  مقابل هر يكدر  صفحه رهست شمازم اال. باشد مي  و چكيده انگليسيمنابع ست فهر ،ها

 )طبق نمونه (.دمطالب قيد شو

  .هرست مطالب مي آيد در اين صفحه ذكر نمي شود صفحاتي كه قبل از صفحه ف*
  
  هاي فهرست جدول صفحه -9

   )طبق نمونه (.اين صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول هاي موجود در متن مي باشد
  

  ويرهاي فهرست شكل ها و تص صفحه -10

كـه همگـي تحـت       عكس هاي موجود در متن اسـت،          و ي تصاوير، نمودارها    اين صفحه شامل فهرست كليه    
  . شود عنوان شكل آورده مي
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   ها نقشهي فهرست  صفحه -11

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

 صفحات اصلي

 ي چكيده صفحه -1

 شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتـايج بـه دسـت آمـده بـه طـور                   چكيده بايستي مختصر و مفيد بوده     
 چكيـده در يـك پـاراگراف و    .صفحه بدون ذكر فرمول، نگاره و منابع باشـد  يكمختصر مي باشد و حداكثر     

  . شودمي  كليدي آورده واژه 6 تا 4 انتهاي چكيده در. سطر اول آن بدون تو رفتگي باشد
   
   پايان نامه هايفصل -2

  . به ترتيب زير مي باشدفصل  5پايان نامه شامل 
و موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه عنوان  مربوطهوه  در برخي از رشته ها با نظر گردر موارد خاص* 

  .فصل هاي پايان نامه مي تواند تغيير كند
  
    كليات تحقيق:فصل اول -

 پيش  و تعريف متغير ها،اهداف و فرضيه هاي پژوهش ،ضرورت انجام تحقيق ،مسئلهشامل بيان اين فصل 
  .استو تعريف اصطالحات   هاي پژوهشفرض

در اين قسمت بايد به اين سوال جـواب  .  توصيف و توجيه موضوع پژوهش استبيان مساله به معناي 
اصـل كلـي در بيـان       . داده شود كه چرا مساله پژوهش مساله اي است كه بايد مورد تحقيق علمي قرار گيـرد                

در .كه شروع آن با مشكل و ختم آن با هدف تحقيق مـي باشـد               مساله رعايت يك روند منطقي است بطوري      
بروز و شيوع مشكل چقدر است؟ چه كساني را در بر مي گيرد؟ اين موضوع               :  معلوم مي شود كه      بيان مساله 

از چه زماني و به چه ترتيبي در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولي داشـته اسـت؟ داليـل احتمـالي                        
را ايـن روش  مشكل چيست؟ چه راه حل هايي تا كنون بكار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چ      

انتخاب شده است؟ الزم است عوارض ناشي از تداوم مشكل و فوايد ناشي از اجراي تحقيق و كاربرد آن بـه        
  .روشني مطرح گردد

اهداف بايد صريح، روشن، بدون ابهام و واقع بينانه باشد و بصورت منطقي و با افعـال رفتـاري بيـان                     
  . و سواالت پژوهش هماهنگ باشديان مساله، فرضيه بهداف بايد با عنوان، ا. شود
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فرضيه و سواالت بصورت يك جمله خبري و حتي المقدور جهـت دار نوشـته شـود و حـاوي يـك                      
در مطالعات توصيفي به جاي فرضـيات سـواالت تحقيـق ذكـر             . پيشگويي باشد و زيربناي علمي داشته باشد      

  .شودمي
نمود و به طور دقيق و واضح و با كلمـات            در تعريف نظري متغير ها بايد از يك مرجع معتبر استفاده            

در تعريف عملي متغير بصورت واقعياتي قابل اندازه گيري با كلمات ساده و واضـح               . ساده آن را تعريف كرد    
  .بيان شود

پيش فرض ها جمالتي هستند كه درستي و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدالل ندارند 
بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها داليل پيشين . نا نهاده شده استو مساله پژوهش بر اساس آن ب

  .بر داليلي هستند دارند، حوادث طبيعي بر حسب تصادف نيستند و احتماال بنا
  

  مروري بر تحقيقات انجام شده :فصل دوم

فرصـتي  مروري بر مطالعات به منظور دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است كه بـراي محقـق                   
فراهم مي سازد تا درك كند در اين زمينه چه كارهايي انجام شده و چه اطالعاتي در اين زمينه وجـود دارد و     

در حقيقت مروري بر مطالعات خالصـه       . او بايد از كجا شروع كند و يا چه كاري و چگونه كار را انجام دهد               
در هنگـام  .  و كاربرد در تحقيق مي باشداي از نكات اصلي، نتيجه گيري عمومي و خالء موجود در مطالعات  

سازمان دهي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتي كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارنـد اختـصاص                    
توجه شود منظور از ارائـه      . ست ا  ضمناً ذكر نام نويسنده مورد نظر و سال تحقيق او نيز درمتن ضروري             .دهيد

اي از ايـن نظـرات و         مراجع و منابع مختلف نيست، بلكه بايد همراه با خالصه           به نقل قول از     اين فصل صرفاً  
  .بحث كلي باشد، به نحوي كه خواننده را ارضاء نمايد

  
  ها  مواد و روش  :فصل سوم
حجم ،  روش نمونه گيري، نمونه پژوهش، محيط پژوهش، جامعه پژوهش،شامل نوع پژوهشاين فصل 

 توضيح ابزار ، واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه مشخصات،نمونه و روش محاسبه آن
،  روش تجزيه و تحليل داده ها، روش گردآوري اطالعات،گردآوري اطالعات و روايي و پايايي ابزار

  .هاي پژوهش و مالحظات اخالقي است محدوديت
  

   نتايج  :فصل چهارم
 بخش تنها بر اساس يافته هاي حاصل از مطالب اين.  استبيان نتايج حاصل از تحقيق اين فصل شامل

بايد از ذكر اطالعات . پژوهش تنظيم مي گردد و شامل اطالعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد
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البته ضروري است يافته ها در ابتدا با . پرهيز شود...)  جداول و نمودار ،متن(يكسان در الگوهاي متفاوت 
اين فصل به بيان يافته . ي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شودجمالت ساده و روان بيان شده و برا

ها اختصاص دارد نه تفسير آنها لذا صرفا نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي كه بيشتر در 
  .پوزال طراحي شده بود بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شودوپر
  

  گيري  نتيجهوبحث   :فصل پنجم

 بـه   اول بحـث پاسـخ  قـسمت . پيـشنهادات اسـت  بنـدي و   جمـع  ،گيري  نتيجه، تفسير،بحثشامل ين فصل ا
. شود  پژوهش است سپس نتايج با يافته هاي ديگر محققين مقايسه مي گردد و داليل تفاوت ذكر مي                 تسؤاال

ود و تنهـا نتـايجي      با داليل منطقي و علمي اشاره ش      نامه  در اين فصل بايد به يافته هاي مهم و شاخص پايان            
  .  به آن اشاره شده استنتايجمورد بحث قرار گيرد كه در فصل 

در اين قسمت نتايج اختصاصي و مهم به صورت دسته . در آخر بحث آورده مي شود نتيجه گيري
 را به دستنامه باخواندن آن بتواند يافته هاي مهم پايان نامه  طوري كه خواننده پايان  بندي ارائه مي گردد،

  . آورد
پيشنهادات به مسائل بي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده اشاره مي شود و پيشنهاداتي در قسمت 

در حقيقت در اين بخش . براي تحقيقات بعدي به استناد نتايج بدست آمده در اين تحقيق ارائه مي شود
  . زمينه هاي تحقيقاتي جديد پيش روي محققان گذاشته مي شود

  
  بعفهرست منا -3

كتاب، مقاله، (در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه، مانند 
  .را ارائه نمايد) ... و اينترنت،مصاحبه

  
   ارجاع منابع در متن نحوه: الف

حقاني، ( شود  در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده و سال آورده مي منابعبراي ارجاع -
1387(.  

مردوخي ( هر دو نويسنده ذكر مي شود  خانوادگي نامدو نفر باشند منبع مورد نظر  نويسندگاندر صورتيكه -
  .)1387و جهانگيري، 

ذكر   " و همكاران"در صورتيكه نويسندگان  منبع مورد نظر بيش از دو نفر باشند بعد از نام نويسنده اول  -
  .)1385ان، حسيني و همكار (مي شود
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به فارسي مانند موارد فوق آورده ) نويسندگان( نويسنده  خانوادگيدر مورد منابع انگليسي نام -
 انگليسي ذكر  منبعآنجا كه براي اولين بار در متن، نام فارسي نويسنده. )2004اسميت و همكاران، (شود مي
   ..Smith et al)در پاورقي به صورت(   د انگليسي بصورت پاورقي آورده شو خانوادگي آن به زبانشود نام مي
حقاني . ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار مي گيرد منبعي  ابتدا يا اواسط جمله بهچنانچه در -
)1387 (  
داخل در  و سال) نويسندگان( نويسنده  خانوادگيچنانچه در پايان جمله به منبعي ارجاع داده شود نام -

  .ردپرانتز قرار مي گي
حقاني،  (. از يكديگر جدا مي شوند»؛  «  ارجاع داده شود منابع با  پايان جمله به چند منبعچنانچه در -

  )1385 حسيني و همكاران، ؛1387
   

  فهرست منابع نگارش نحوه :ب
 سانتي متر تورفتگي شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر 1با  بجز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد -

  . عالمت و نشانه باشدگونه 
  .ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي آورده مي شود -
 )  نويسندهنام خانوادگيحروف الفباي (ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي  -

  .باشد مي
 به جديد و منابع  منابع از سال قديم نگارشنده استفاده شود ترتيبيك نويس چندين منبع از در صورتيكه -

  . باشد منفرد نويسنده مي
  : صورت زير باشده ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع ب *
نامه يا  عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پايان. 4سال انتشار  . 3نام كوچك نويسنده . 2نام خانوادگي نويسنده . 1

نامه  شده و يا نام دانشگاهي كه پاياننام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ . 5رساله 
  . شماره صفحاتي كه مطلب موردنظر از آن استخراج شده است. 6در آنجا ارائه گرديده است 

  
  )به نقطه گذاري ها توجه شود( نگارش فهرست منابع نمونه هايي از شيوه

وچك ذكر پس نام كتوجه شود كه در فهرست منابع فارسي و انگليسي، نخست نام خانوادگي نويسنده و س
  .شود
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  مقاله -
كامل نام .  عنوان كامل مقاله. سال انتشار.)گان(حرف اول نام كوچك نويسنده  )گان(نام خانوادگي نويسنده 

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

 حمايت اجتماعي در بررسي نقش. 1381. اي ج، آزادفالح پ، كيامنش ع   معتمدي شلمزاري ع، اژه
مجله .  سال60رضايتمندي از زندگي، سالمت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان باالتر از 

  .115- 133: 22روان شناسي، 
 Cummings EM, Davis PT. 2002. Effects of marital conflict on children: Recent advances and 

emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 43: 31-36.   

  
   هافرانسكن -

 عنوان سمينار يا . عنوان مقاله.سال ارائه. )گان(حرف اول نام كوچك نويسنده  )گان(نام خانوادگي نويسنده 
 در كتاب الهختم مق صفحه شروع تا صفحه ،ماه و روزهاي برگزاري ،محل برگزاري ،بطور كامل كنگره

   .مقاالت مجموعه
  

. ررسي ميكروفاسيس ها، محيط رسوبي و سكانس هاي سازند آسماريب. 1379. رئيسي ع، السمي ي
 شهريور، 8-10مجموعه مقاالت چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، 

   .179-181ص 
Huang H, Shen LR, Zhang R. 2005. A prediction framework for cardiac resynchronization 

therapy via 4D cardiac motion analysis. Proceeding of 8th International Conference on 
Medical Image Computing. California, USA, Oct 26–29, pp: 704–711.  

 
  كتاب -
  : ندباش  وقتي نويسنده  كل كتاب يك يا چند نفر- 1

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

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

             انتشارات آگاه،: تهران.هاي تحقيق در علوم رفتاري روش. 1381. سرمد ز، بازرگان ع، حجازي ا
   . صفحه250

Morrice C. 1999. Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, London: Financial 
Times Pitman Publishing, 650 p. 
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  : كتاب بيان شودعنواناگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از * 
ترجمه ن پورافكاري، . پزشكي روان-علوم رفتاري: پزشكي خالصه روان. 1385.  و، سادوك بـهكاپالن 

   . صفحه230، شهر آب :جلد دوم، تهران
  

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

نام . كتابعنوان . سال انتشار.  كتابكل)گان(حرف اول نام كوچك نويسنده ) گان(نام خانوادگي نويسنده 
شماره . ، عنوان فصل مربوطهفصل مربوطه )گان(حرف اول نام كوچك نويسنده ) گان(خانوادگي نويسنده 

  . فصل مورد نظر صفحه شروع تا صفحه ختم ، اسم ناشر:هر محل انتشارمحل يا ش. چاپ
  

:  تهـران  ،تـوكلي  گردآورنـده م  . مسايل روزمره طب اطفال   : در. 1364 .بيماريهاي آلرژيك كودكان   .فرهنگ م  
  .125-140دانشجو، ص

Phillips SJ, Whisnant JP. 1995. Hypertension and stroke. In: JH Laragh, BM Brenner (Eds). 
Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd ed., New York: 
Raven Press, pp: 465-478. 

 

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

  .دانشگاه
  

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده . هاي دفاعي هاي دلبستگي با انواع مكانيزم ه سبكرابط. 1379. بشارت م
  . علوم تربيتي دانشگاه تهران

Wilson LR. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand. 
MSc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.  

 
  فني يا علمي زارشگ -

 يا سازمان، نام موسسه. عنوان گزارش. سال انتشار). گان (نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده
  .، شماره گزارشدانشگاه

دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي . بررسي خوردگي در محيط هاي پوشيده. 1364. منصوري س
  . 33اصفهان، گزارش علمي شماره 

Smith P, Golladay K. 1994. Payment for durable medical equipment billed during skilled 
nursing facility stays. Final report. Dallas, Texas: Department of Health and Human 
Services, Office of Evalution and Inspections, Report No:HHSIGOE169200860. 

نام سازمان يا موسسه ) گان(ويسنده مشخصي نداشته باشد بجاي نام نويسنده  ن،در صورتيكه گزارش*
  . مربوطه نوشته مي شود
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  سايت اينترنتي -
 يا آخرين تاريخ  سال نشر.نده يا نام پايگاهيا شرح پديد آورنام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده 

  .و روز ماه ،تاريخ دسترسي شامل. )Available from(  دسترسيكامل آدرس .  عنوان .به روز رساني
  :مثال پايگاه اينترنتي

  

 Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: http:// 
www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

         [Accessed 6 February 2007]. 
 

  : مجالت الكترونيكمقاله درمثال 
Christensen P. 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future 

research. Journal of Social Science and Medicine [online], 59: 223-243. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536  

         [Accessed 5 May 2004].  
  
  پيوست ها -4

آورده قبـل از چكيـده انگليـسي          و  فهرست منابع  از   بعد    در صورتيكه احتياج به پيوست ها باشد اين بخش        
  .شود  مي
  
   چكيده ي انگليسي-5

 چكيدهدر ساله ريا  نامه نپايا انكر عنوذ. دگير  ميارقر نگليسين ابازسي بهرفاه چكيد ترجمه در اين صفحه 
  . در عنوان انگليسي حرف اول كلمات باستثناي حروف اضافه بزرگ تايپ شود.ستامي الزا نگليسيا

  
   انگليسي مشابه طرح روي جلد انگليسيي  صفحه-6

 هـاي روي جلـد در ايـن صـفحه قـرار             قلـم  با همان ترتيب فاصله هـا و          انگليسي مندرجات روي جلد  كليه  
  )نمونهطبق  (.گيردمي
 
   صفحه ي سفيد-

  . سفيد قرار مي گيرد بعد از چكيده انگليسي و قبل از جلد صفحه
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   پايان نامه و رسالهويرايش و نكات فني
 تمامي .دشو فچينيوحرو تايپ  Word برنامه بايست با مي الهس نامه يا رنپايات جارمند وكليه مطالب 

صفحات اصلي مي بايست بصورت ساده و بدون . يك رو تايپ شود) A4)7/29×21  ها روي كاغذ متن
 هرپاراگراف اول  يستثناابه  متن يف هااگرراكليه پا اولخط  .استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود

  . داشته باشدفتگيروـت تي متر سان1 ازهندا بايد به بخش
 
   جلد-1
  .مي باشد) گالينگور(متر با روكش چرم مصنوعي   ميلي3 تا 2 جنس جلد از مقوا با ضخامت - 
 حتماي كتري دها سالهاي ربر و )سرمه اي (هبي تيرآحتما  شدارشناسي ر كا نامه هاينپايا ايبر رنگ جلد -

 .دشو بنتخاده اسا عنو از ترجيحاًو مشكي 

  .قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ است -
  .گرددكوب چاپ ميطال نوشته هاي روي جلد بصورت -
يكه فاصله ربطود گيرار چپ جلد قر گوشه بااليي سمتدر  سـانتي متـر   3 ضعر و 5 لطو بهه نشگا آرم دا-

  .) نمونهطبق (باشد  مي سانتي متر5/1 جلد سمت چپو باال  آن ازيي ابتدالبه 
سط در و كامالً بايدآن ست و راچپ  فطردو نسبت به  هنشگادا از آرمبه غير  جلد ت رويجارمندم اتم -
   . گيردارقر
  . نويسنده و سال نوشته و زركوب مي شود و نام خانوادگي ، نام... در قسمت عطف، عنوان پايان نامه-
  .باشدمي تپيوس نمونه مطابق قيقاًت دجارمند از هر يك فتنگر ارقر محلو  ترتيب -
تاريخ ماه و سال آن به ميالدي قيد        و   روي جلد فارسي است      ترجمه مطالب آن     به انگليسي كه   جلدصفحه   -

  . شود
   .وف اضافه بزرگ تايپ شود بجز حر انگليسيحرف اول كلمات عنوان -
پشت  در   انگليسين  بازبه ت  جارست كليه مندزم ا ال،  ستاسي رفان  بازجلد كهبه ت روي   جارمند بر  وهعال -

  ) اين بند شامل رشته هاي زبان هاي خارجي نيز مي باشد( .دشو بجلد نيز طالكو
  

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -2

              قلـم و بـراي انگليـسي  لوتـوس   B  قلـم بـراي فارسـي   نوع قلم مورد استفاده در تمـامي مـتن يكنواخـت و    
 Times New Roman و رسـاله  در بخش هاي مختلـف پايـان نامـه   مورد استفادهقلم  و نوع اندازه. باشد مي  

  .مطابق جدول زير مي باشد
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   نامه  قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان اندازه و نوعجدول
 اندازه نوع قلم نوع متن

 14  نازكلوتوس B *متن فارسي

  18  تيتر B  عنوان فصل
 16  سياهلوتوس B تيترهاي اصلي

 14  سياهلوتوس B تيترهاي فرعي

 12  نازكلوتوس B  چكيده فارسي

  12   سياهلوتوس B  عنوان جدول يا شكل
  12حداكثر    نازكلوتوس B  متن جدول

  10حداكثر    نازكلوتوس B  زير نويس جدول
  10  نازكلوتوس B  پاورقي فارسي
  Times New Roman 8  پاورقي انگليسي

 Times New Roman Bold 12 عنوان چكيده انگليسي

 Times New Roman 12 متن چكيده انگليسي

 13  نازكلوتوس B عربي/ فارسي منابعفهرست 

  Times New Roman 12  انگليسيمنابعفهرست 
  مي باشد Times New Roman-13 زبان هاي خارجي نوع و اندازه قلم متنرشته هاي براي پايان نامه هاي * 

  
 فاصله گذاري حاشيه بندي و  -3

ايـن  .سانتي متـر مـي باشـد       2 برابر   حاشيه سمت چپ    و  سانتي متر  3 ، باال و پايين    سمت راست   هاي حاشيه
د فاصله هر    ضمنا در صورتي كه متن به زبان انگليسي مي باش          .حاشيه بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود       

  .  سانتي متر باشد3 سانتي متر و از سمت چپ 2 سطر از سمت راست كاغذ
در برخي موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشد، با  در صورتي كه -

  .حاشيه رعايت مي گردد )بصورت تا خورده (A3 كوچك كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ 
  سطر باشد22 و حداقل 27هر صفحه حداكثر در تعداد سطرها -

  . استWord در  Single نتي متر معادل سا1فاصله سطر ها در تمامي پايان نامه برابر -
  .و با متن بعد فاصله نياز نداردسطر  فاصله بين عناوين با متن قبل يك-
  . در نظر گرفته شودسطر فاصله جدول ها و فرمول ها نيز يك  بين متن و-
  . و جدول فاصله نياز ندارد)شكل، نقشه ( بين عنوان جدول-
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  .مطابق الگوي زير باشدهر فصل  اول و ساير صفحات فحهص* 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفحات بعديالگوي                                                صفحه ي اول هر فصلالگوي 

  
    گذاريشماره -4

 شماره گذاري صفحات -الف

  .شماره گذاري صفحات مقدماتي و اصلي پايان نامه يا رساله مطابق جدول زير مي باشد -
  .  سانتي متر از پايين صفحه و كامال در وسط صفحه مي باشد5/1 صفحات با رعايت فاصله  شماره -
 در مورد پايان نامه ها و رساله هاي زبان هاي خارجي صفحات مقدماتي با اعداد رومي شماره گذاري -

   . شوندمي
  
  
  
  
  

2 3  

3 

6  

 فصل اول

 كليات تحقيق

  

  شروع فصل

ـاع
فــ

 ارت
مه
ني

 )
15

 سا
متر

ي 
نت

(  

2  3  

3  

3  
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  شماره گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي
  شماره گذاري  صفحه

  الف   رحمن الرحيمبسم اهللا ال
  ب  صفحه عنوان به زبان فارسي 

  ج  سپاسگزاري 
  د  ...تقديم به 

  ادامه حروف ابجد  فهرست مطالب
  ادامه حروف ابجد  فهرست جداول 
  ادامه حروف ابجد  فهرست اشكال

  ادامه حروف ابجد  فهرست نقشه ها 
  1  چكيده فارسي

  ادامه اعداد عربي  فصول پايان نامه
  ادامه اعداد عربي  ع فارسي فهرست مناب

  ادامه اعداد عربي  فهرست منابع انگليسي
  ادامه اعداد عربي  پيوست ها

  ادامه اعداد عربي  )درصورت تمايل(فهرست نامها 
  ادامه اعداد عربي  چكيده انگليسي 

   بدون شماره  صفحه عنوان به زبان انگليسي
  بجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغا :حروف ابجد                                  

  ...-6-5-4-3-2-1 :اعداد عربي                                   
  
  ... و، فرمول ها، جدول ها، شكل هاشماره گذاري بخش ها   -ب
 بخش ها و زير بخش ها به عدد شماره گذاري  مي شوند ، بطوري كه شماره فصل در سمت راست و -

  :خش بعد از آن آورده شود مانندشماره ب
  . است3 از فصل 2 از بخش 4 بيان كننده زير بخش -4- 2 - 3
                                                     .  است3 از فصل 2 از بخش 4 از بخش 1 بيان كننده زير بخش -1 -4- 2 - 3
 هخط تيراز يا  سيرلفبا فاوف احر ز ازنيارت صو از آن درست پس ا قمر 4  كثراحد ها رهشما زحد مجا -
 .دشو دهستفاا )ـ(

در همين شكل د مثالً. باشد مي قفورت ها نيز بصو نقشه و ها دارنمو ،ها ولجد ،ها شكل اريگذره شما-
 .دشو مي نوشته  )10- 3( شكل رتبصو مسو فصل
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  "ب" پيوستول در سومين جد لمثاان بعنوو . دشو مياري سي نامگذرفاي لفباا وفها با حر پيوست-
 .دشو مي نوشته )3- ب( جدول  رتبصو

ره سمت چپ شماد عدو فصل  رهست بيانگر شمارا سمت دها نيز عد لفرموو بط روا اريگذره  شمابراي-
  .دشو مي نوشته )4-3( رابطه رتبصوم فصل سودر بطه را مينرمثالً چها. ستا نظر ردبطه مورا
  
  جدول ها و شكل ها -5
جدول ها و شكل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن مي آيند ، در داخل پرانتز به عدد -

 .شماره گذاري مي شوند
به گونه اي . كيفيت مناسب تهيه شوندو جدول ها بايد با) تصوير ها، نمودارها، منحني ها(تمامي شكل ها -

  . كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي بر خوردار باشد
عنوان جدول يا شكل ذكر انتهاي  از مرجعي آورده شده است، مرجع در شكل يا تصويري ،جدول چنانچه -

  .همچنين الزم است به كليه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد. گردد
  .جدول در باالي جدول و عنوان شكل در پايين شكل آورده مي شود عنوان -
  . جدول بايد فاقد خطوط عمودي و حداقل خطوط افقي باشد-
و در صورتيكه نمودار بيش از يك  در نمودارها محورهاي عمودي و افقي بايد كامال مشخص باشند -

 چاپ سياه و سفيد، منحني ها بايد با بكارگيري با توجه به استفاده از. منحني داشته باشد به راهنما نياز دارد
  . طيف رنگي خاكستري از يكديگر متمايز شوند

تمام اعداد و كلمات به فارسي  . از درج اعداد و كلمات انگليسي در جدول ها و شكل ها خودداري شود-
  .نوشته شود

  

   روابط رياضي و فرمول ها-6
رتيبي كه در متن مي آيند ، در داخل پرانتز به عدد شماره فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ت-

  .گذاري مي شوند
 در موارد خاص . ارائه شودSI واحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق با سيستم -

  .پاورقي آورده شوددر  SI  سيستم معادل آن در بايدكه از سيستم هاي ديگر  استفاده مي شود
   . فرمول نخستين بار كه در متن استفاده مي شود بايد تعريف شود هر-

15 



 ه آزاد اسالمي واحد خوراسگانمعاونت پژوهشي دانشگا

 

   يا زيرنويسپاورقي  -7
 در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي توان در همان صفحه -  

پ آن در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي كه بصورت كوچك در باال و سمت چ. ارائه نمود
  .تايپ مي شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود

  . باشد8 و براي انگليسي 10براي فارسي  قلم مورد استفاده در زير نويس  اندازه-
  . پاورقي فارسي از سمت راست و پاورقي انگليسي از سمت چپ درج شود-
  . شماره گذاري پاورقي بصورت صفحه اي باشد-
 
 لغات التين در متن فارسيدرج  -8

حتي المقدور از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و ترجيحا معادل فارسي آن آورده   ‐
 . معادل انگليسي كلمه يا عبارت در پاورقي آورده شودشود و در صورت لزوم

دا معادل فارسي آن نوشته ، ابت استفاده شود در متندر مواردي كه الزم است از كلمات اختصار انگليسي -
 قرار مي گيرد و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده در پرانتز حروف اختصار شده و سپس

 .شود مي
    .آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي فقط براي اولين بار ضرورت دارد -
 شماره كوچك تر از اندازه قلم فارسي 2آن در صورت استفاده از كلمه انگليسي در متن فارسي اندازه قلم  -

   .باشد
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  پايان نامهكترونيكي المشخصات 
 نام( Word و  pdf فايل كامل در قالب فرمت حاوي )Folder(پوشه صورت يك ه متن كامل پايان نامه ب* 

زم است قلم  ال.)1 شماره CD ( باشدCDبر روي يك ) نام دانشجو و رشته تحصيلي باشد هپوشه و فايل ب
 . باشدWord ، Times New Romanكل متن در فرمت 

اسكن (، تصويب نامه )فارسي و انگليسي(مشخصات پايان نامه شامل مشخصات روي جلد پايان نامه * 
 ، نام و نام خانوادگي دانشجو، رشته ، چكيده فارسي و انگليسي همراه با عنوان)م نيستنشود، امضائ الز

 CD  بر روي يك Times New Roman 12قلم شجو، نام اساتيد راهنما و مشاوربا  دانEmailتحصيلي و 
  ). 2 شماره CD(باشد 

  
  

   به دانشگاه پايان نامهي چاپي و الكترونيكه هايچگونگي تحويل نسخ

 5اري جلسه دفاع، پايان نامه خود را به شرح ذيل در ز ماه بعد از برگ2دانشجو موظف است حداكثر تا 
  :تحويل دهداتيد مربوطه و دانشگاه  اس بهنسخه

 به حوزه معاونت  2شماره  CD عدد  و يك1شماره  CD عدد يكبه همراه  يك نسخه چاپيتحويل  .1
 پژوهشي

  به كتابخانه مركزي 1شماره  CD عدد  چاپي به همراه يك يك نسخهتحويل  .2

 يك نسخه به استاد راهنماتحويل  .3

 مشاوريك نسخه به استاد تحويل  .4

 راي خود دانشجويك نسخه ب .5

كتابخانه  تحويل به  يك نسخه اضافه تر جهتبايد ي تخصصي  هاي داراي كتابخانه  دانشكدهدانشجويان* 
  .دانشكده آماده نمايند
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