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  دستورالعمل نگارش پايان نامه/رساله
 )شود توجه دانشگاه پژوهشي تمعاون سايت روي نگارش راهنماي به( :مركزي كتابخانه الزاماتخالصه 

 .باشد Bnazanin  فارسي فونت - 1
 .باشد Times New Roman انگليسي فونت - 2
 .باشد 5/1 سطرها فاصله - 3
 .شود گذاشته كادر ها، فصل عنوان صفحات دور - 4
  چوب و ساير تزئينات، به دور متن پايان نامه/رساله خودداري شود.رگذاشتن چااز  - 5
 دستورالعمل داوران، هيات اعضاي تاييديه صفحات ،ترتيب به ،الرحيم الرحمن اهللا بسم صفحه از بعد - 6

 .شود آورده فارسي عنوان صفحه و نامه پايان چاپ نامه آيين مالكيت، حق
 پايان عنوان باالي. شود مي ديده عنوان صفحه در كه است متني ترين برجسته ،نامه پايان عنوان -7

 آورده مشاور و راهنما استادان اسامي و دانشجو اسم ،عنوان زير. گيرد قرار دانشگاه آرم، رساله/نامه
  .نيست مشاور استادان ذكر به نيازي ،صحافي براي جلد روي. شود

 چكيده سپس شده، آورده فارسي عنوان صفحه از دبع قدرداني و تقديم صفحات ،نياز صورت در - 8
 .دنشو ارايه ها شكل فهرست و ها جدول فهرست مطالب، فهرست ها، واژه كليد همراه فارسي

 براي. نباشد نقطه يا فاصله خط ،ها شماره از بعد. شود Bold ،فصول اصلي عناوين ،ها فهرست در - 9
 فهرست در. گيرد قرار جلوتر پله يك و يافته افزايش شماره 4 حداكثر تا اعداد شماره ،ها عنوان زير

   .شود نوشته مرجع ذكر بدون و فاصله خط پرانتز، بدون ها شماره ،ها جدول و ها شكل
 نامه واژه ،ها كليدواژه با همراه انگليسي چكيده انگليسي، عنوان ،ترتيب به نامه پايان انتهاي از -10

 .شود آورده) نياز صورت در( ها پيوست و فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي هاي
 شوند، آورده اند، شده معنا كه كلماتي فقط ها، نامه واژه در -11

  . نباشد كلمات معادل

    است زيرنويس در فقط   Chitosan     كايتوسان: مثال

  نامه واژه در هم و است زيرنويس در هم Biomass     توده زيست   اما
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  نامه پايان بندي فصل و چيدمان

  :باشد ذيل شرح به رساله/نامه پايان كلي ساختار

 حل با ارتباط در محقق رويكرد ،)تحقيق مساله( چالش ،تحقيق موضوع معرفي چكيده در چكيده، - 1
 .شود ارايه كمي و كيفي صورت به دستاوردها اهم و تحقيق مساله

 با مساله شرح آن، انجام ضرورت و تحقيق موضوعنامه مانند  انيپا يچارچوب اصل : پيشگفتار/مقدمه - 2
 مدل تحقيق، در شده بنا هاي فرضيه تحقيق، اين روي پيش سواالت مرتبط، تحقيقات پيشينه به توجه
 و ،تحقيق نوآوري و) كمي نتابج مستقيم ذكر بدون( اصلي دستاوردهاي مساله، حل در تحقيق فكري

 صفحه) 10(حداكثر  چند صفحه دربخش  نيا. شود آوردهنامه/رساله  انيپافصول  ارائه بيترت تاينها
به مطالعه  بيترغرا  يو و نمودهارائه  خواننده بهكار  يابتدا در راانجام شده  قياز تحق يكل طرح
 . دينمايماشاره شده  بيترت بهنامه  انيپا فصولدر  قيتحق اتيجزئ

پيشگفتاري بر پايان نامه/رساله و يا با ** با توجه به نظر استاد راهنما، مقدمه مي تواند به صورت 
  عنوان فصل اول ارائه شده و ساير فصول در ادامه قرار گيرند.

 اين ،"مروري بر ادبيات موضوع"يا  "تحقيق مراجع بر مروري" يا "نظري" عنوان با :اول فصل - 3
 :باشد ذيل موارد شامل بايد فصل

 تيكه كل طوريه ب ،امروز به تا شده انجام تحقيقات بندي جمع ،مراجع و پيشينه موضوع، معرفي -
 .است موجود شده قيتحقبه  يمنته گرانيد يكارها يمبنا بر موضوع

در رابطه با داده ها  يشود. اگر دانشجو نظر هيارا ديا مرجع بابفقط نظر صاحبان مقاله  ،فصل نيادر متن   -
 .شود نقد شده گزارش جينتاجداگانه  يدر پاراگراف ديبا ،دارد

 دانشجو بايد در اين فصل، مرور كاملي بر منابع داخلي و پژوهش هاي محققين ايراني نيز داشته باشد.  -

 گيرد قرار نقد مورد شده مرور مراجع ضعف و قوت نقاط نظري، فصل انتهاي در كه شودمي توصيه -
 .شوند  ارايه تحقيق (hypothesis) هاي فرضيه و تحقيق سواالت  و

  % كل پايان نامه/رساله باشد.40مقدمه و نظري، حداكثر هاي بخش  كل ** حجم

 ياضيو مدل ر ينقشه فكر يستيبا ،هستند يمدل ساز يحاوكه  يي/رساله هاهانامه انيپادر   - 4
. دشو دادهشرح  ،تجربي فصل از قبل ،مستقل فصل كي درصورت كامل با كل محاسبات ه ب همربوط
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 و جينتاشده باشد و در  اشاره آن به قيتحق خچهيدر تار يستيبا شود،ياستفاده م گرانيد جينتااگر از 
-مدل نيب كامل كيتفك يستي. لذا باشود دادهرجوع  همربوط مراجعشده در  هيارا يها به فرمول بحث

 .رديپذ صورت قيتحق در شده ارائه يهاو مدل گرانيد يها
 جنبه كه) text book( مرجع كتب در موجود اوليه مفاهيم و پايه مطالب ارايه از كه شودمي توصيه - 5

 جديد نظري مباحث ذكر. شود خودداري هاي نظري و مدل سازي فصل در ،دارند آموزشي صرفا
 .است ضروري ،شود مي استفاده نتايج تفسير و تبيين در كه

با مشخصات  مواد معرفي شامل فصل اين ،"مواد و روش ها"يا  "تجربي" عنوان با: دوم فصل - 6
 هاي آزمون و ها روش ،و شركت سازندهكامل با مشخصات  تجهيزات ،كامل و شركت سازنده

 . بود خواهد پژوهش در محقق رويكرد به توجه با آنها انتخاب داليل همچنين و شده انجام

 ،نتايج ترتيب و )چيدمان نحوه( ارايه فلسفه از كوتاه اي مقدمه با فصل اين ،بحث و نتايج :سوم فصل - 7
 :شود دقت ذيل موارد به فصل اين تدوين در و شده شروع

 .شود ارايه كارايي ارزيابي و مشخصات تعيين ساخت، و تهيه نتايج بخش سه بايد فصل اين در -
 در بررسي و مطالعه نوع بايد بلكه ندارد، اصالت ها آزمون روش و تكنيك ،فصل اين بندي عنوان در -

 ,XRD جاي به مورفولوژي ،TGA آزمون نتايج جاي به حرارتي پايداري: مثال براي( شود ارايه عنوان

SEM, TEM(. 
ان، گريد كار به رجوعشود و در صورت نياز به  هيارا مستقل ديبا رهايتفس و جينتا هيارا ،فصل نيدر  ا -

 مرور شده، ارجاع شود. قيتحق تارخچه فصل در به كارهايي كه

 پيشنهادها و گيري نتيجه: چهارم فصل -8

 يريگ جهينت. جزئي نتايج خالصه نه و است پژوهش مهم دستاوردهاي بيان منظور به گيري نتيجه فصل
كند.  هيتوج را اتيعدم اثبات) فرض اي( اثباترا پاسخ داده و  قيسواالت تحق دينما تالش ديبا
 سواالت به پاسخ در تيموفق عدمصورت  دربوده و  قيموضوع تحق يادر راست يستيبا شنهادهايپ

  . دينما شنهاديپ يآت قاتيتحق يبرا را ينكات ات،يفرض از يبخش اثبات و قيتحق
  

 تمام نام شامل كامل صورت به بايد مراجع .شود ارايه نامه پايان تدوين در استفاده مورد مراجع ،انتها در - 9
 در. باشد مقاله انتشار سال و پايان و شروع صفحه جلد، شماره، مجله، عنوان مقاله، عنوان نويسندگان،

  .است شده واقعي استفاده آنها از /رسالهنامه پايان تدوين در كه شود آورده مراجعي فقط قسمت اين
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