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مقدمه
یکی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله ،آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظيیم مااليب یيو موضيوع
علمی پژوهشی است این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یو پایان نامه
كامل همراهی كند .پایان نامه به عنوان بخشيی از فعالیيت هيای الز بيرای اخيذ درجيه در رشيته و مقايع
تحصیلی مربوطه می باشد و بایستی به طور مناقی و علمی نگاشته شود .یکيی از دالیيل تهیيه ایين راهنميا
ایجاد هماهنگی بیشتر و یکسانسازی پایاننامهها و رسالههای دانشجویان از نظر شکل ظاهری ،نحوه تایي،،
صحافی و صفحه پردازی پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی است .راهنمای حاضر بير
اساس دستورالعمل های سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین با عنایت به نکيات برجسيته آیيین
نامههای دانشگاههای معتبر داخلی تهیه گردیده است .پایان نامهای كه از استانداردهای تعیيین شيده در ایين
راهنما ،برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.
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تنظیم مطالب پایان نامه
ترتیب صفحات
 -1صفحه سفید
 -2صفحهی بسم ا...
 -1صفحهی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی
 -1صفحهی تأییدیه هیئت داوران (تصویب نامه)
 -4صفحهی تعهد اصالت رساله یا پایان نامه
 -1صفحهی تقدیم
 -6صفحهی سپاسگزاری
 -7صفحهی فهرست ماالب
 -8صفحهی فهرست جداول
 -9صفحهی فهرست نمودارها
 -11صفحهی فهرست اشکال
 -11صفحهی فهرست نقشه ها
 -12چکیده فارسی
 -11فصول پایان نامه
 -14فهرست منابع
 -11پیوست ها
 -16چکیده انگلیسی
 -17صفحهی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی
 -18صفحه سفید
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صفحات مقدماتی
 -1روي جلد
صفحه روی جلد ،به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چ ،به زبان انگلیسی در دو طيرف
پایان نامه قرار می گیرد و شامل آر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،نا و نا خانوادگی استاد راهنما
و مشاور و نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد( .طبق نمونه)
 -2صفحهي سفید
بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.
 -3صفحهي بسم ا...
این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد (بسم ا ...در وسط صفحه) و بایستی به شکل ساده و مشيخ
صفحه آرایی شود ،از به كار بردن هر گونه كادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.
 -4صفحهي فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی
كلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در این صفحه قرار می گیرد.
 -5صفحهي تأییدیه هیئت داوران (تصویب نامه)
تصویب نامه با امضای استادان راهنما ،مشاور ،داور و معاونت پژوهشی در این صفحه قرار می گیرد( .طبيق
نمونه)
 -6صفحهي تقدیم
این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذكر نا فرد یا افرادی دارد كه پایان نامه به ایشان تقدیم میشود.
 -7صفحهي سپاسگزاري
این صفحه اختیاری است .در این صفحه از افرادی كه در انجا پایان نامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند
سپاسگزاری می شود.
 -8صفحهي فهرست مطالب
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فهرست ماالب شامل چکیده ،فصل ها و عنوان فصل ها ،بخش ها و عنوان بخش ها ،و همچنین زیر بخش
ها ،فهر ست منابع و چکیده انگلیسی می باشد .الز است شماره صفحه در مقابل هر یو از عناوین فهرست
ماالب قید شود( .طبق نمونه)
* صفحاتی كه قبل از صفحه فهرست ماالب می آید در این صفحه ذكر نمی شود.
 -9صفحهي فهرست جدول ها
این صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدول های موجود در متن می باشد( .طبق نمونه)
 -11صفحهي فهرست شکل ها و تصویرها
این صفحه شامل فهرست كلیهی تصاویر ،نمودارها و عکس های موجود در متن اسيت ،كيه همگيی تحيت
عنوان شکل آورده میشود.
 -11صفحهي فهرست نقشه ها
این صفحه شامل فهرست كلیهی نقشه های موجود در متن است.

صفحات اصلی
 -1صفحهي چکیده
چکیده بایستی مختصر و مفید بوده شامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتيای بيه دسيت آميده بيه طيور
مختصر می باشد و حداكثر یو صفحه بدون ذكر فرمول ،نگاره و منابع باشد .چکیيده در یيو پياراگراف و
سار اول آن بدون تو رفتگی باشد .در انتهای چکیده  4تا  6واژه كلیدی آورده می شود.
 -2فصل هاي پایان نامه
پایان نامه شامل  1فصل به ترتیب زیر می باشد.
* در موارد خاص در برخی از رشته ها با نظر گروه مربوطه و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه عنوان
فصل های پایان نامه میتواند تغییر كند.
 فصل اول :کلیات تحقیقاین فصل شامل بیان مسئله ،ضرورت انجا تحقیق ،اهداف و فرضیه های پژوهش ،تعریف متغیر ها و پیش
فرضهای پژوهش و تعریف اصاالحات است.
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بیان مساله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است .در این قسمت باید به این سوال جواب
داده شود كه چرا مساله پژوهش مساله ای است كه باید مورد تحقیق علمی قرار گیيرد .اصيل كليی در بیيان
مساله رعایت یو روند مناقی است باوری كه شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف تحقیق ميی باشيد.در
بیان مساله معلو می شود كه  :بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ چه كسانی را در بر می گیرد؟ این موضوع
از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولی داشيته اسيت؟ دالیيل احتميالی
مشکل چیست؟ چه راه حل هایی تا كنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این روش
انتخاب شده است؟ الز است عوارض ناشی از تداو مشکل و فواید ناشی از اجرای تحقیق و كاربرد آن به
روشنی مارح گردد.
اهداف باید صریح ،روشن ،بدون ابها و واقع بینانه باشد و بصورت مناقی و با افعيال رفتياری بیيان
شود .اهداف باید با عنوان ،بیان مساله ،فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگ باشد.
فرضیه و سواالت بصورت یو جمله خبری و حتی المقدور جهيت دار نوشيته شيود و حياوی یيو
پیشگویی باشد و زیربنای علمی داشته باشد .در ماالعات توصیفی به جای فرضیات سواالت تحقیق ذكر می
شود.
در تعر یف نظری متغیر ها باید از یو مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقیق و واضح و با كلمات
ساده آن را تعریف كرد .در تعریف عملی متغیر بصورت واقعیاتی قابل اندازه گیری با كلمات ساده و واضيح
بیان شود.
پیش فرض ها جمالتی هستند كه درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند
و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است .بنا بر اصول پیش فرض ها ،همه پدیده ها دالیل پیشین
دارند ،حوادث طبیعی بر حسب تصادف نیستند و احتماال بنا بر دالیلی هستند.
 فصل دوم :مروري بر تحقیقات انجام شدهمروری بر ماالعات به منظور دستیابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش است كه بيرای محقيق فرصيتی
فراهم می سازد تا درک كند در این زمینه چه كارهایی انجا شده و چه اطالعاتی در این زمینه وجود دارد و
او باید از كجا شروع كند و یا چه كاری و چگونه كار را انجا دهد .در حقیقت مروری بر ماالعات خالصه
ای از نکات اصلی ،نتیجه گیری عمومی و خالء موجود در ماالعات و كاربرد در تحقیق می باشد .در هنگا
سازمان دهی مرور ماالب ،اول بحث را به ماالعاتی كه حداكثر ارتباط را با ماالعه حاضر دارنيد اختصياص
دهید .ضمناً ذكر نا نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز درمتن ضروری است .توجه شود منظور از ارائيه
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این فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست ،بلکه باید همراه با خالصهای از ایين نظيرات و
بحث كلی باشد ،به نحوی كه خواننده را ارضاء نماید.
 فصل سوم :مواد و روشهااین فصل شامل نوع پژوهش ،جامعه پژوهش ،محیط پژوهش ،نمونه پژوهش ،روش نمونه گیری ،حجم
نمونه و روش محاسبه آن ،مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج ماالعه ،توضیح ابزار
گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار ،روش گردآوری اطالعات ،روش تجزیه و تحلیل داده ها،
محدودیت های پژوهش و مالحظات اخالقی است.
 فصل چهارم :نتایجاین فصل شامل بیان نتای حاصل از تحقیق است .ماالب این بخش تنها بر اساس یافته های حاصل از
پژوهش تنظیم می گردد و شامل اطالعات نوشتاری ،جداول و نمودارها می باشد .باید از ذكر اطالعات
یکسان در الگوهای متفاوت (متن ،جداول و نمودار  )...پرهیز شود .البته ضروری است یافته ها در ابتدا با
جمالت ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول و نمودار استناد شود .این فصل به بیان یافته
ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتای به ترتیب مناقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی كه بیشتر در
پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض گویی پرهیز شود.
 فصل پنجم :بحث و نتیجهگیرياین فصل شامل بحث ،تفسیر ،نتیجهگیری ،جمعبنيدی و پیشينهادات اسيت .قسيمت اول بحيث پاسيخ بيه
سؤاالت پژوهش است سپس نتای با یافته های دیگر محققین مقایسه می گردد و دالیل تفاوت ذكر میشود.
در این فصل باید به یافته های مهم و شاخ

پایان نامه با دالیل مناقی و علمی اشاره شود و تنهيا نتيایجی

مورد بحث قرار گیرد كه در فصل نتای به آن اشاره شده است.
نتیجه گیری در آخر بحث آورده می شود .در این قسمت نتای اختصاصی و مهم به صورت دسته
بندی ارائه می گردد ،طوری كه خواننده پایان نامه باخواندن آن بتواند یافته های مهم پایان نامه را به دست
آورد.
در قسمت پیشنهادات به مسائل بی جواب در راباه با تحقیق انجا شده اشاره می شود و پیشنهاداتی
برای تحقیقات بعدی به استناد نتای بدست آمده در این تحقیق ارائه می شود .در حقیقت در این بخش
زمینه های تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته می شود.
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 -3فهرست منابع
در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه ،مانند (كتاب ،مقاله،
مصاحبه ،اینترنت و )...را ارائه نماید.
الف  :نحوه ارجاع منابع در متن
 برای ارجاع منابع در متن پایان نامه به ترتیب نا خانوادگی نویسنده و سال آورده می شود (حقانی،.)1187
 در صورتی كه مالب به صورت نقل قول مستقیم آورده می شود ذكر صفحه نیز ضروری است ( حقانی، ،1187ص )49
 در صورتیکه نویسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند نا خانوادگی هر دو نویسنده ذكر می شود (مردوخیو جهانگیری.)1187 ،
 در صورتیکه نویسندگان منبع مورد نظر بیش از دو نفر باشند بعد از نا نویسنده اول " و همکاران" ذكرمی شود (حسینی و همکاران.)1181 ،
 در مورد منابع انگلیسی نا خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به فارسی مانند موارد فوق آوردهمیشود(اسمیت و همکاران .)2114 ،آنجا كه برای اولین بار در متن ،نا فارسی نویسنده منبع انگلیسی ذكر
میشود نا خانوادگی آن به زبان انگلیسی بصورت پاورقی آورده شود (در پاورقی به صورت. (Smith et al.
 چنانچه در ابتدا یا اواسط جمله به منبعی ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار می گیرد .حقانی()1187
 چنانچه در پایان جمله به منبعی ارجاع داده شود نا خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و سال در داخلپرانتز قرار می گیرد.
 چنانچه در پایان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع با « ؛ » از یکدیگر جدا می شوند( .حقانی،1187؛ حسینی و همکاران)1181 ،
ب :نحوه نگارش فهرست منابع
 بجز سار اول هر منبع سایر سارها باید با  1سانتی متر تورفتگی شروع شود و شروع هر منبع فاقد هرگونه عالمت و نشانه باشد.
 ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی آورده می شود. ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی (حروف الفبای نا خانوادگی نویسنده)میباشد.
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 در صورتیکه چندین منبع از یو نویسنده استفاده شود ترتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابعمنفرد نویسنده میباشد.
* ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زیر باشد:
 .1نا خانوادگی نویسنده  .2نا كوچو نویسنده  .1سال انتشار  .4عنوان كتاب ،مقاله ،گزارش ،پایاننامه یا
رساله  . 1نا ناشر ،مجله ،سمینار یا موسسه علمی كه مقاله در آن چاپ شده و یا نا دانشگاهی كه پایاننامه
در آنجا ارائه گردیده است  .6شماره صفحاتی كه مالب موردنظر از آن استخراج شده است.
نمونه هايي از شيوه نگارش فهرست منابع (به نقطه گذاري ها توجه شود)
توجه شود كه در فهرست منابع فارسی و انگلیسی ،نخست نا خانوادگی نویسنده و سپس نا كوچو ذكر
شود.

 مقالهنا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا كوچو نویسنده (گان) .سال انتشار .عنوان كامل مقاله .نا كامل
مجله ،شماره جلد مجله :صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.
معتمدی شلمزاری ع ،اژهای ج ،آزادفالح پ ،كیامنش ع .1181 .بررسی نقش حمایت اجتماعی در
رضایتمندی از زندگی ،سالمت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان باالتر از  61سال .مجله
روان شناسی.111-111 :22 ،
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.

 همایش هانا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا كوچو نویسنده (گان) .سال ارائه .عنوان مقاله .عنوان همایش ها
یا كنگره باور كامل ،محل برگزاری ،ماه و روزهای برگزاری ،صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در كتاب
مجموعه مقاالت.
رئیسی ع ،السمی ی .1179 .بررسی میکروفاسیس ها ،محیط رسوبی و سکانس های سازند آسماری.
مجموعه مقاالت چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ،تبریز ،دانشگاه تبریز 8-11 ،شهریور،
ص .179-181
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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.

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

 حرف اول تما كلمات نا همایش به استثنای حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می شود.

 کتاب -1وقتی نویسنده كل كتاب یو یا چند نفر باشند:
نا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا كوچو نویسنده(گان) .سال انتشار .عنوان كامل كتاب .شماره
چاپ .محل یا شهر محل انتشار :اسم ناشر ،تعداد كل صفحات كتاب.
سرمد ز ،بازرگان ع ،حجازی ا .1181 .روشهای تحقیق در علو رفتاری .تهران:انتشارات آگاه،
 211صفحه.
Morrice C. 1999. Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, London: Financial
Times Pitman Publishing, 650 p.

 حرف اول تما كلمات نا ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود.

 حرف اول تما كلمات عنوان كتاب به استثنای حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می شود.

 برخی از رشته های علو انسانی كه از سبو  APAاستفاده می كنند ،عنوان كتاب به صورت مورب
(ایتالیو) نوشته می شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته می شود.
 -2اگر كتاب ترجمه شده است نا مترجم پس از عنوان كتاب بیان شود:
كاپالن هي و ،سادوک ب .1181 .خالصه روانپزشکی :علو رفتاری-روانپزشکی .ترجمه ن پورافکاری،
جلد دو  ،تهران :شهر آب 211 ،صفحه.
 -1اگر نویسنده فصلی از كتاب با نویسنده كتاب متفاوت باشند:
نا خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا كوچو نویسنده (گان)كل كتاب .سال انتشار .عنوان كتاب .نا
خانوادگی نویسنده (گان) حرف اول نا كوچو نویسنده (گان) فصل مربوطه ،عنوان فصل مربوطه .شماره
چاپ .محل یا شهر محل انتشار :اسم ناشر ،صفحه شروع تا صفحه ختم فصل مورد نظر.
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فرهنگ  .بیماریهای آلرژیو كودكان .1164 .در :مسایل روزمره طب اطفال .گردآورنيده تيوكلی ،تهيران:
دانشجو ،ص.121-141
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.

 حرف اول تما كلمات نا ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود.

 حرف اول تما كلمات عنوان كتاب به استثنای حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می شود.
 برخی از رشته های علو انسانی كه از سبو  APAاستفاده می كنند ،عنوان كتاب به صورت مورب
(ایتالیو) نوشته می شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته می شود.
پایان نامه

-

نا خانوادگی و حرف اول نا كوچو نویسنده .سال .عنوان كامل پایان نامه .نوع پایان نامه  ،نا دانشکده و
دانشگاه.
بشارت  .1179 .راباه سبوهای دلبستگی با انواع مکانیز های دفاعی .پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشکده
علو تربیتی دانشگاه تهران.
Wilson LR. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand.
MSc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

 حرف اول كلمه اول عنوان پایان نامه به صورت بزرگ نوشته می شود.

 گزارش علمی یا فنینا خانوادگی و حرف اول نا كوچو نویسنده (گان) .سال انتشار .عنوان گزارش .نا موسسه ،سازمان یا
دانشگاه ،شماره گزارش.
* در صورتیکه گزارش ،نویسنده مشخصی نداشته باشد بجای نيا نویسينده(گان) نيا سيازمان یيا موسسيه
مربوطه نوشته می شود.
منصوری س .1164 .بررسی خوردگی در محیط های پوشیده .دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی
اصفهان ،گزارش علمی شماره .11
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.
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فقط حرف اول كلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته می شود.

حرف اول تما كلمات موسسه سازمان یا دانشگاهی كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ
نوشته می شود.

 سایت اینترنتینا خانوادگی و حرف اول نا كوچو نویسنده یا شرح پدید آورنده یا نا پایگاه .سال نشر یا آخرین تاریخ
به روز رسانی .عنوان  .آدرس كامل دسترسی ( .)Available fromتاریخ دسترسی شامل ،ماه و روز.
مثال پایگاه اینترنتی:
Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: http://
www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html
[Accessed 6 February 2007].

مثال مقاله در مجالت الکترونیو:
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].

 -4پیوست ها
در صورتیکه احتیاج به پیوست ها باشد این بخش بعد از فهرست منابع و قبيل از چکیيده انگلیسيی آورده
میشود.
 -5چکیده ي انگلیسی
در این صفحه ترجمه چکیده فارسی بهزبان انگلیسی قرار می گیرد .ذكر عنوان پایان نامه یا رساله در چکیده
انگلیسی الزامی است .در عنوان انگلیسی حرف اول كلمات باستثنای حروف اضافه بزرگ تای ،شود.
 -6صفحهي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسی
كلیه مندرجات روی جلد انگلیسی با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در این صيفحه قيرار ميی
گیرد( .طبق نمونه)
 -7صفحه ي سفید
بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.
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ويرايش و نکات فني پايان نامه و رساله
كلیه ماالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه  Wordتای ،و حروفچینی شود .تمامی
متنها روی كاغذ  )21×29/7( A4یو رو تای ،شود .صفحات اصلی می بایست بصورت ساده و بدون
استفاده از كادر و یا سرصفحه تای ،شود .خط اول كلیه پاراگراف های متن به استثنای پاراگراف اول هر
بخش باید به اندازه  1سانتی متر تيورفتگی داشته باشد.
 -1جلد
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  1میلی متر با روكش چر مصنوعی (گالینگور) می باشد. رنگ جلد برای پایان نامه های كارشناسی ارشد حتما آبی تیره (سرمه ای) و برای رساله های دكتری حتمامشکی و ترجیحاً از نوع ساده انتخاب شود.
 قاع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قاع كاغذ است. نوشته های روی جلد بصورت طالكوب چاپ میگردد. آر دانشگاه به طول  1و عرض  1سانتی متير در گوشه باالیی سمت چ ،جلد قرار گیرد باوریکه فاصلهلبه ابتدایی آن از باال و سمت چ ،جلد  1/1سانتی متر می باشد (طبق نمونه).
 تما مندرجات روی جلد به غیر از آر دانشگاه نسبت به دو طرف چ ،و راست آن باید كامالً در وسطقرار گیرد.
 در قسمت عاف ،عنوان پایان نامه ، ...نا و نا خانوادگی نویسنده و سال نوشته و زركوب می شود. ترتیب و محل قرار گرفتن هر یو از مندرجات دقیقاً ماابق نمونه پیوست میباشد. صفحه جلد به انگلیسی كه ماالب آن ترجمه روی جلد فارسی است و تاریخ ماه و سال آن به میالدی قیدشود.
 حرف اول كلمات عنوان انگلیسی بجز حروف اضافه بزرگ تای ،شود. عالوهبر مندرجات روی جلد كهبه زبان فارسی است ،الز است كلیه مندرجات به زبان انگلیسی در پشتجلد نیز طالكوب شود (.این بند شامل رشته های زبان های خارجی نیز می باشد)
 -2اندازه و نوع قلم مورد استفاده
نوع قلم مورد استفاده در تمامی ميتن یکنواخيت و بيرای فارسيی قليم  Bلوتيوس و بيرای انگلیسيی قليم
میباشد .اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایيان ناميه و رسياله
 Times New Roman
ماابق جدول زیر می باشد.
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جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پایان نامه
نوع قلم

اندازه

نوع متن

Bلوتوس نازک

14

عنوان فصل

 Bتیتر

18

تیترهای اصلی

Bلوتوس سیاه

16

تیترهای فرعی

Bلوتوس سیاه

14

چکیده فارسی

Bلوتوس نازک

12

عنوان جدول یا شکل

Bلوتوس سیاه

12

متن جدول

Bلوتوس نازک

حداكثر 12

زیر نویس جدول

Bلوتوس نازک

حداكثر 11

پاورقی فارسی

Bلوتوس نازک

11

پاورقی انگلیسی

Times New Roman

8

عنوان چکیده انگلیسی

Times New Roman Bold

12

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

12

فهرست منابع فارسی /عربی

Bلوتوس نازک

11

فهرست منابع انگلیسی

Times New Roman

12

متن فارسی

*

* برای پایان نامه های رشته های زبان های خارجی نوع و اندازه قلم متن  Times New Roman-13می باشد

 -3حاشیه بندي و فاصله گذاري
حاشیه های سمت راست ،باال و پایین  1سانتی متر و حاشیه سمت چ ،برابر  2سيانتی متير ميی باشيد.این
حاشیه باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود .ضمنا در صورتی كه متن به زبان انگلیسی می باشد فاصله هر
سار از سمت راست كاغذ  2سانتی متر و از سمت چ 1 ،سانتی متر باشد.
 در صورتی كه در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد ،باكوچو كردن آنها و یا با استفاده از كاغذ ( A3بصورت تا خورده ) حاشیه رعایت می گردد.
تعداد سارها در هر صفحه حداكثر  27و حداقل  22سار باشدفاصله سار ها در تمامی پایان نامه برابر  1سانتی متر معادل  Singleدر  Wordاست.فاصله بین عناوین با متن قبل یو سار و با متن بعد فاصله نیاز ندارد. بین متن و جدول ها و فرمول ها نیز یو سار فاصله در نظر گرفته شود. -بین عنوان جدول (شکل ،نقشه) و جدول فاصله نیاز ندارد.
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* صفحه اول و سایر صفحات هر فصل ماابق الگوی زیر باشد.

3
6
نیمه ارتفييياع ( 11سانتی متر)

فصل اول
کلیات تحقیق

شروع فصل
2

3

2

3

3

الگوي صفحه ي اول هر فصل

3

الگوي صفحات بعدي

*الز نیست یو صفحه جداگانه برای عنوان هر فصل در نظر گرفته شود.
 -4شماره گذاري
الف -شماره گذاري صفحات
 شماره گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایان نامه یا رساله ماابق جدول زیر می باشد. شماره صفحات با رعایت فاصله  1/1سانتی متر از پایین صفحه و كامال در وسط صفحه می باشد. در مورد پایان نامه ها و رساله های زبان های خارجی صفحات مقدماتی با اعداد رومی شماره گذاری میشوند.
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شماره گذاري صفحات پایان نامه هاي فارسی
شماره گذاري

صفحه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الف

صفحه عنوان به زبان فارسی

ب

سپاسگزاری

ج

تقدیم به ...

د

فهرست ماالب

ادامه حروف ابجد

فهرست جداول

ادامه حروف ابجد

فهرست اشکال

ادامه حروف ابجد

فهرست نقشه ها

ادامه حروف ابجد

چکیده فارسی

1

فصول پایان نامه

ادامه اعداد عربی

فهرست منابع فارسی

ادامه اعداد عربی

فهرست منابع انگلیسی

ادامه اعداد عربی

پیوست ها

ادامه اعداد عربی

فهرست نامها (درصورت تمایل)

ادامه اعداد عربی

چکیده انگلیسی

ادامه اعداد عربی

صفحه عنوان به زبان انگلیسی

بدون شماره

حروف ابجد :ابجد ،هوز ،حای ،كلمن ،سعف

 ،قرشت  ،ثخذ ،ضظغ

اعداد عربی...-6-1-4-1-2-1 :

ب -شماره گذاري بخش ها  ،جدول ها ،شکل ها ،فرمول ها و...
 بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند  ،باوری كه شماره فصل در سمت راست وشماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 -4-2 -1بیان كننده زیر بخش  4از بخش  2از فصل  1است.
 -1 -4-2 -1بیان كننده زیر بخش  1از بخش  4از بخش  2از فصل  1است.
 حد مجاز شماره ها حداكثر  4رقم است پس از آن در صورت نیاز از حروف الفبا فارسی یا از خط تیره)ي( استفاده شود.
شماره گذاری شکل ها ،جدول ها ،نمودار ها و نقشه ها نیز بصورت فوق می باشد .مثالً دهمین شکل درفصل سو بصورت شکل ( )11-1نوشته می شود.
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پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود .و بعنوان مثال سومین جدول در پیوست "ب"بصورت جدول (ب )1-نوشته می شود.
برای شماره گذاری روابط و فرمول ها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چ ،شمارهراباه مورد نظر است .مثالً چهارمین راباه در فصل سو بصورت راباه ( )4-1نوشته می شود.
 -5جدول ها و شکل ها
جدول ها و شکل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی كه در متن می آیند  ،در داخل پرانتز به عددشماره گذاری می شوند.
تمامی شکل ها (تصویر ها ،نمودارها ،منحنی ها) و جدول ها باید با كیفیت مناسب تهیه شوند.به گونه ایكه كپی تهیه شده از آنها از وضوح كافی بر خوردار باشد.
 چنانچه جدول ،شکل یا تصویری از مرجعی آورده شده است ،مرجع در انتهای عنوان جدول یا شکل ذكرگردد .همچنین الز است به كلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.
 عنوان جدول در باالی جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می شود. جدول باید فاقد خاوط عمودی و حداقل خاوط افقی باشد. -در نمودارها محورهای عمودی و افقی باید كامال مشخ

باشند و در صورتیکه نمودار بیش از یو

منحنی داشته باشد به راهنما نیاز دارد .با توجه به استفاده از چاپ سیاه و سفید ،منحنی ها باید با بکارگیری
طیف رنگی خاكستری از یکدیگر متمایز شوند.
 از درج اعداد و كلمات انگلیسی در جدول ها و شکل ها خودداری شود .تما اعداد و كلمات به فارسینوشته شود.
 -6روابط ریاضی و فرمول ها
 فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی كه در متن می آیند  ،در داخل پرانتز به عدد شمارهگذاری می شوند.
 واحد فرمول ها و تما اعداد و مقادیر مندرج در متن باید ماابق با سیستم  SIارائه شود .در موارد خاصكه از سیستم های دیگر استفاده می شود باید معادل آن در سیستم  SIدر پاورقی آورده شود.
 -هر فرمول نخستین بار كه در متن استفاده می شود باید تعریف شود.
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 -7پاورقی یا زیرنویس
 در صورتی كه یو عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ،توضیح را می توان در همان صفحهارائه نمود .در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای كه بصورت كوچو در باال و سمت چ ،آن
تای ،می شود و در زیرنویس ،توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.
 اندازه قلم مورد استفاده در زیر نویس برای فارسی  11و برای انگلیسی  8باشد. پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چ ،درج شود. شماره گذاری پاورقی بصورت صفحه ای باشد. -8درج لغات التین در متن فارسی
 حتی المقدور از آوردن كلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحا معادل فارسی آن آوردهشود و در صورت لزو معادل انگلیسی كلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.
 در مواردی كه الز است از كلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود ،ابتدا معادل فارسی آن نوشتهشده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار می گیرد و اصل كلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده
میشود.
 آوردن اصل كلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد. در صورت استفاده از كلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن  2شماره كوچو تر از اندازه قلم فارسیباشد.

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

پیوست ها
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1 ......................................................................................................................................................... -2-1
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