
و تدوين و رساله نامه پايانآيين نامه نحوه نگارش  هاي دكتري هاي كارشناسي ارشد
 شهرري)ره(دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني

 مشخصات ظاهري: الف
و مندرجات.1 مي نامه پايانكليه مطالب با يا رساله و)word( 2007 وردو نـرم افـزار بايست تايـپ
.چيني شود حروف
ر.2 رو)A4)7/29×21وي كاغذ كار . تايپ شودبه صورت دو
و عطف آن از نوع گالينگ نامه پايانجلد.3 و مندرجات روي جلد، پشت جلد به شكل ور انتخاب شود

.زركوب چاپ شود
.ذكر شده است در انتهاي اين آيين نامههاي كارشناسي ارشد نامه پايانرنگ جلد براي.4

 شرح روي جلد:ب
. نامه قرار گرفته است اي از روي جلد در انتهاي آيين ايي بيشتر نمونهبه منظور راهنم

و طول3ترجيحاً در ابعاد عرض(آرم دانشگاه آزاد اسالمي.1 در وسـط) سـانتي متـر4سانتي متر
.متر باشد سانتي5/1بطوريكه فاصله لبه ابتدايي آن از باال. قرار گيردصفحه 
.وسط صفحه قرار مي گيرددر» دانشگاه آزاد اسالمي« عبارت.2
. در وسط صفحه قرار گيرد» شهرري)ره(يادگار امام خميني واحد« عبارت.3
و نام گروه آموزشي در وسط صفحه قرار گيرد.4 . نام دانشكده
يا» ...ارشد در رشته ناسيشبراي دريافت درجه كار نامه پايان« عبارت.5 رساله دكتـري رشـته«و

گ» ... . يرددر وسط صفحه قرار
» عنوان« كلمه.6
 نامه پايانعنوان.7
»استاد يا استادان راهنما« عبارت.8
 نام استاد راهنما.9

» استاد يا استادان مشاور« عبارت.10
يا.11  استادان مشاور نام استاد
»نگارش« كلمه.12
 نام نگارنده.13
كه( سال.14 و سالي )دفاع شده نوشته شود نامه پايانفصل
و نـام نگارنـده نامـه پايـان نيز به صورت زركوب عنوان) عطف(مهنا پاياندر لبه كناري جلد.15

. آورده شود
.به انگليسي آورده شودنيز به صورت زركوب نامه صفحه عنوان در پشت جلد پايان.16



ها نامه هاي پايان بخش.ج
.شامل بخشهاي زير است نامه پايان

) بصورت زركوب( نامه پايانروي جلد�
)»الف«صفحه(فارسي طرح روي جلد به زبان�
)»ب«صفحه(بسم اهللا الرحمن الرحيم�
)»ج«صفحه(منشور اخالقي پژوهش�
)»د«:صفحه( نامه فرم اصالت پايان�
)حداكثر در يك صفحه تنظيم شود»ـه«صفحه(سپاسگزاري�
) مطالب اين قسمت نبايد از يك صفحه تجاوز كند»و«تقديم صفحه�
ر فهرست مطالب ابجد� اي از فهرست مطالب در انتهاي آيـين نامـه اهنمايي بيشتر نمونهبه منظور

در فهرسـت مطالـب عنـاوين. قرار گرفته است عناوين فهرست مطالب بايد عين عناوين خود مـتن باشـد 
.فرعي كه زير مجموعه عناوين اصلي هستند، يا تورفتگي پس از آنها قرار مي گيرند

) در صورت وجود(ها فهرست جدول�
ن� ) در صورت وجود(مودارها فهرست
) در صورت وجود(ها فهرست شكل�
)در صورت وجود(ها فهرست نقشه�
شم( چكيده� (كلمه در يـك صـفحه 250مي خورد، حداكثر»1«اره اولين صفحه اصلي آوردن)

و انگليسي الزامي است كليد واژه ) ها در چكيده فارسي
(شامل نامه پايانفصول� )ت عدديبصورگذاري ادامه شماره:
oو ضرورت تحقيق–بيان مسأله–مقدمه(كليات تحقيق: فصل اول -اهداف فرضيه هـا–اهميت

)تعريف هاي عملياتي
oو پيشينه تحقيق:فصل دوم  مروري بر ادبيات تحقيق
oروش اجراي تحقيق: فصل سوم 
oو تحليل داده: فصل چهارم )ها يافته(ها تجزيه
oو نتيجه: فصل پنجم  گيري بحث
) گذاري ادامه شماره(ست منابع فارسي فهر�
) گذاري ادامه شماره( انگليسيفهرست منابع�
و پيوست� (درصورت وجود(ها ضمائم )گذاري ادامه شماره)
)گذاري ادامه شماره(چكيده انگليسي�
 طرح روي جلد به زبان انگليسي�
)به صورت زركوب انگليسي( نامه پايانپشت جلد�



 اطالعات كلي:د
ميصفحا.1 بايست به صورت ساده، بدون سرفصل يا حاشيه تايپ شوند در صفحات اصـليت اصلي

و فاصله سطرها از يكديگر سانتي16طول هر سطر  و به صورت تـك سانتييكمتر در نظـر ) single(متر
چپمتر، از لبه سانتي3از لبه سمت راست نامه پايانفاصله متن. گرفته شود ا5/2 سمت و ز سانتي متـر

و پايين لبه (متر در نظـر گرفتـه شـود سانتي5/2هاي باال 5/1فاصـله شـماره صـفحه تـا پـايين صـفحه.
و كامالً در وسط صفحه قرار گيرد سانتي ).متر

نـازنين بـي ها نيـزو پاورقيتوپر14 نازنينبيعناوينو14نازك نازنينبي نامه پاياننوع قلم متن
و ها، شكل جدولعناوين. در نظر گرفته شود12 نوشـتهتـوپر11نـازك نازنينبيبا قلم ... ها، نمودارها

.شوند
.شود نوشته12سايز Times New Romanبا التين حروف

.متر باشد سانتي8/0شروع هر خط با فرورفتگي

:ها گذاري موضوع شماره.2
اس. معموالً چند فصل است نامه پايانهاي اصلي موضوع ت به چند بخش تقسـيم هر فصل نيز ممكن

گـذاري الزم شـماره نامـه پايـان براي هر بخـش.صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود. گردد
.نيست

و نقشه ها، جدول گذاري شكل شماره.3 :ها ها، نمودارها
و نقشه ها، جدول گذاري شكل شماره در.ها مانند روال قبلي اسـت ها، نمودارها مـثالً دهمـين شـكل

مي)10-3شكل(صورتل سوم به فص .شود نوشته
و فرمول شماره.4 :ها گذاري روابط

مي نامه پايانهر رابطه در متن مي با دو شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا . گردد شوند مشخص
و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است مثالً هشتمين رابطه. عدد سمت راست بيانگر شماره فصل

ف .نوشته شود)8-6(صل ششم به صورت در
و داراي مقياس باشند.5 و جداول بايد واضح ها به جز جداول كـه در بـاالي عنوان. عناوين نمودارها

و جدول ذكر مي مي... شود، باقي شامل نمودار، عكس .شود در پايين ذكر
در نامه پاياندارد تجاوز كند، دانشجو اجازه 400از نامه پاياندر صورتي كه تعداد صفحات.6 خود را

.دو جلد مجزا ارائه نمايد
م.7 و :خذاَمنابع

يـا رسـاله بـه ترتيـب الفبـا نـام خـانوادگي مولـف نامه پايانترتيب نوشتن فهرست منابع در انتهاي
.باشد مي

و سپس منابع غير فارسي بـه ابتدا فهرست منابع فارسي به ترتيب فارسي الفباي فارسي نوشته شود
.زبان نوشته شوديب الفباي مربوط آن ترت

و ارجاع :ها نامه پاياننويسي شيوه استناد



.پژوهشنامه دكتر علي اكبر سيف رجوع نماييد توصيهبراي آشنايي كامل با اين شيوه به كتاب شيوه

:كتاب
 محل انتشاركتاب.نام كتاب).سال().بصورت كامل(نام مولف،خانوادگي مولف نام

:مقاله
 صفحه،شماره،نام مجله.عنوان مقاله).سال(.نام،خانوادگي نام

:نامه پايان
.نامه پايان.نامه پايانعنوان).سال(.نام،خانوادگي نام  نام دانشگاه ......



 دانشگاه آزاد اسالمي

 شهرري)ره(واحد يادگار امام خميني

 .............................، گروه ......................................دانشكده

 ................در رشته ..............ارشد براي دريافت درجه كارشناسي نامه پايان

 ...................گرايش

:عنوان

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

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

:استاد راهنما يا استادان راهنما

 ........................دكتر

:استاد مشاور يا استادان مشاور

 ........................دكتر

:نگارش

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

 1394 زمستان

 نمونه طرح روي جلد

بعد از عبارت دكتر ابتدا نام كوچك
و سپس نام به صورت كامل

.خانوادگي استاد نوشته مي شود

هاي براي رشته.M.Aحروف

و  برايM.Sc. علوم انساني
هاي غير علوم انساني مورد رشته

.استفاده است

boldوbnazanin 16فونت
 multiple 1.15و فاصله خطوط



و  فن آوري معاونت پژوهش
 منشور اخالق پژوهش

 شهرري)ره(دانشگاه آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني

و و با ياري از خداوند سبحان بر اعتقاد به اين كه عالم محضرخداست به همواره ناظر و اعمال انسان
و نظر به اهميت جا و پژوهش ومنظور پاس داشت مقام بلند دانش تمدن يگاه دانشگاه دراعتالي فرهنگ

و بشري، ما مي دانشجويان را اعضاء هيأت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي متعهد گرديم اصول زير
و درانجام فعاليت :آن تخطي نكنيماز هاي پژوهشي مد نظر قرارداده

در: جويي اصل حقيقت-1 پي تالش آن راستاي و فـاداري بـه و ازو جويي حقيقـت  دوري
.سازي حقيقت هرگونه پنهان

و پژوهيـدگان: اصل رعايت حقوق-2 انسـان،(التزام به رعايت كامـل حقـوق پژوهشـگران
حقو) حيوان ونبات .سايرصاحبان

و-3 و: معنوي اصل مالكيت مادي ودر تعهد به رعايت مصالح ملي  نظـر داشـتن پيشـبرد
.كليه مراحل پژوهش توسعه كشور در

در: صل منافع مليا-4 و و تعهد به رعايت مصالح ملي توسـعه كشـور نظر داشتن پيشبرد
.كليه مراحل پژوهش در
و-5 از: امانت اصل رعايت انصاف و تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداري غيرعلمي  حفاظت

و در اموال، تجهيزات .اختيار منابع
از: اصل راز داري-6 و تعهد به صيانت و العات محرمانه افراد، سازماناط اسرار و كشـور هـا

و .نهادهاي مرتبط با تحقيق كليه افراد
و: اصل احترام-7 در حرمت تعهد به رعايت حريم ها و ها رعايت جانب نقد انجام تحقيقات
ازو .شكني هرگونه حرمت خودداري
و: اصل ترويج-8 و تعهد به رواج دانش آن به همكاران علمي انتقال اشاعه نتايج تحقيقات

.مواردي كه منع قانوني داردو دانشجويان به غير از
و جويي از هرگونه رفتار غير حرفه التزام به برائت: اصل برائت-9 به اي اعالم موضع نسبت

و ر ابه شائبه كساني كه حوزه علم مي پژوهش .آاليند هاي غيرعلمي



و فن آوري  معاونت پژوهش
 تحصيلي نامه پايانتعهد اصالت رساله يا

كه -----------دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته ------------------اينجانب

-----------------------------------------"نامه خود تحت عنوان از پايان ---/---/---در تاريخ 

با كسـب"--------------------------------------------------------------------------

دفـاع نمـوده ام بدينوسـيله -------------و درجـه) بدون احتساب نمره مقالـه( ------------نمره 

ميهمتع : شومد

و در مواردي كه از دستاورهاي اين پايان)1 و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده نامه حاصل تحقيق
و پژوه و اعم از پايان(شي ديگران علمي ) نامه، كتاب، مقاله و رويـه اسـتفاده نمـوده ... ام، مطـابق ضـوابط

و درج كرده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر .ام موجود، نام منبع مورد استفاده

س) تر يا باالتر هم سطح، پايين(نامه قبالً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي اين پايان)2 هـا اير دانشگاهدر
.و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است

و هرگونه بهره)3 و چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع
.نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم از اين پايان... 

و واحـدع زماني خالف موارد فوق ثابـت شـود، عواقـب ناشـي از آن را مـي چنانچه در هر مقط)4 پـذيرم
و در صورت ابطال مدرك تحصيلي و مقررات رفتار نموده ام دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط

.هيچگونه ادعايي نخواهم داشت

و نام  خانوادگي نام
------------------- 

و امضاء  تاريخ



ت مطالب فهرس

شماره صفحهعنوان
1....................................................... ....................................................................................................................... چكيده

 تحقيق كليات: فصل اول
2........................................................................................................................... ........................................: مقدمه1-1
3........................................................................................... .................................................................: بيان مسأله1-2

1-2-1.......................................................................................................................................... .............................4
1-2-2............................................................................................................................................................... ........5

1-3......................................................................................................................................................................... .........6
و پيشينه تحقيق: فصل دوم  مروري بر ادبيات تحقيق

2-1............................................................................... ...................................................................................................7
2-1-1........................................................................................ ...............................................................................8
2-1-2.......................................................................................................................................................... .............9

 روش اجراي تحقيق: فصل سوم
3-1.................................................................................................................................................................................10

ه: فصل چهارم و تحليل داده اتجزيه
4-1................................................................................................................................................................................11

و پيشهنادات: فصل پنچم  نتيجه گيري
5-1................................................................................................................................................................................11

13 ....................................................................................................................: ....................فهرست منابع

:ها پيوست
:چكيده انگليسي



ها فهرست جدول

شماره صفحهعنوان
 101 .............................................................................................................................................................1-1جدول
 102 ..........................................................................................................................................................1-2جدول



 فهرست نمودارها

شماره صفحهعنوان
 110.............................................................................................................................................................1-1نمودار
 111.............................................................................................................................................................1-2نمودار

و نقشه ها نيز به صورت فهرست هاي فوق تهيه شوند:1توضيح .فهرست اشكال
و نقشهها جدول(هاتمامي فهرست:2توضيح بايستي در صفحات مجـزا آورده)ها، نموددارها، اشكال
. شوند

م:3توضيح و غير فارسي در صفحات .جزا آورده شوندفهرست منابع فارسي



ISALAMIC AZAD UNIVERSITY 

Yadegar - e- Imam Khomeini (rah), Shahre-Rey Branch 
 

Faculty  Of …………………, Department Of ………………. 

 

Thesis  For  Receiving ………….….. Degree On …………….. 

Subject: 

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

 

Thesis Advisor: 

……………..  Ph.D. 

Consulting Advisor: 

……………..  Ph.D. 

By: 

………………………….

Winter 2014 

 جلد پشتنمونه طرح

نام اسـتاد بـه صـورت اختصـار نوشـته
خــانوادگي بــه صــورت  شـود ولــي نــام

و عبارت  در .PH.Dكامل نوشته شود
:مانند. انتهاي نام قرار گيرد

E.Taghavi Ph.D. 

براي رشته هاي.M.Aحروفعنوان رشته به انگليسي
و علوم انس برايM.Sc.اني

هاي غير علوم انساني مورد رشته
.استفاده است

boldوTimes New Roman 15فونت
1.5و فاصله خطوط lines 



 رنگ جلد پايان نامه صحافي شده
رنگ جلد صحافي شدهدانشكدهمقطع

 كارشناسي ارشد

اي سرمه علوم انساني

و مهندسي  زرشكي فني

 سفيد مهندسي برق

و حسابداري  سي روشنطو مديريت

و معماري  كرم روشن هنر

اي قهوه علوم پايه

 مشكيها كليه گرايش دكتري

.مطالب به صورت طالكوب باشد*

و رفع اشكالت احتمالي نامه كه در هر كدام از آنها فايل پايانCD4؛پس از برگزاري جلسه دفاع
در كل دو نسخه صحافي(د باشد به دانشگاه مراجعه نماييمي Word 2007 , PDF)(به صورت 

مي CDدقت نماييد اطالعاتي كه بر روي. التحصيلي انجام شود تا مراحل فارغ) شود شود ريخته
ا"از Wordقرار گيرد به طوري كه با باز كردن يك صفحه Wordدر يك صفحه  تا"...بسم

د CD. باشد Wordدر يك صفحه"عنوان صفحه به انگليسي" انشگاه با فونت تحويلي به كتابخانه
B-nazanin وCD و دفتر پژوهش دانشكده با فونت تحويلي به كتابخانه ملي

Times New Roman باشد.
نامه به دفتر پژوهش دانشكده تحويل داده نشود، نمره هاي پايان تا زماني كه فرم تحويل نسخه

و يا انصراف از مقاله(نامه پايان شد) با ارائه مقاله .ثبت نخواهد


