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  )1391( هاي دکتري هاي کارشناسی ارشد و رساله نامه ن نامه نحوه نگارش و تدوین پایانآیی

  

هاي دانشـجویان   ها و رساله نامه و یکسان سازي پایان ها نامه انین پایشتر بیب یمنظور هماهنگ به   

 بـراي   آنت مـوارد  یـ رعاآیین نامه حاضر که مختص واحـد علـوم و تحقیقـات اسـت تنظـیم و      

  .هاي تحصیلی الزامی است کلیه رشتهان یجودانش

  

  الف: مشخصات ظاهري:

  .) تایپ و حروفچینی شودwordبایست با برنامه ورد ( یا رساله می نامه پایانجات رکلیه مطالب و مند .1

  .) تایپ شودA4 )7/29×21کار روي کاغذ  .2

کـوب  یـا نقـره کـوب     نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روي جلد به شـکل زر  جلد پایان .3

  .چاپ شوند

هاي دکتري حتمـا مشـکی و    ارشد حتما آبی تیره و براي رسالههاي کارشناسی  نامه پایانرنگ جلد براي  .4

  .ترجیحا از نوع ساده انتخاب شود

  تبصره پشت جلد: .5

ن تایپ شود عالوه بر مندرجات روي جلد که به زبـا  زبان غیر فارسییا رساله به  نامه پایانچنانچه متن 

فارسی است الزم است کلیه مندرجات به زبان متن مورد نظر در پشت جلد نیز طالکوب یا نقره کـوب  

  شود.

  ب: شرح روي جلد:

  .در انتهاي آیین نامه قرار گرفته است اي از روي جلد به منظور راهنمایی بیشتر نمونه

انتی متر) در سمت چپ قرار س 4سانتی متر و طول  3آرم دانشگاه آزاد اسالمی(ترجیحاً در ابعاد عرض  .1

  سانتی متر باشد. 5/1گیرد. بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آن از باال و سمت چپ 

  .گیرد در وسط صفحه قرار می »دانشگاه آزاد اسالمی«عبارت  .2

  .در وسط صفحه قرار گیرد »واحد علوم و تحقیقات«عبارت  .3

  .نام دانشکده و نام گروه آموزشی در وسط صفحه قرار گیرد .4

در » رسـاله دکتـري رشـته ...    «و یا  »پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته....«بارتع .5

  .وسط صفحه قرار گیرد

  (نام گرایش تحصیلی) »گرایش«کلمه  .6

  »عنوان«کلمه .7

  نامه عنوان پایان .8

  »استاد یا استادان راهنما«عبارت .9

  نام استاد راهنما .10



 ٢

  »استاد یا استادان مشاور«عبارت .11

  ستاد یا استادان مشاورنام ا .12

  »نگارش«کلمه .13

  نام نگارنده .14

  نوشته شود)دفاع شده  نامه پایانفصل و سالی که ( سال  .15

  جلد......(در صورتی که پایان نامه بیش از یک جلد باشد) .16

در لبه کناري جلد پایان نامه (عطف) نیز به صورت زرکوب یـا نقـره کـوب عنـوان پایـان نامـه و نـام         .17

 .نگارنده آورده شود

  نامه پایانهاي  ج. بخش

    ر است:یز ينامه شامل بخشها انیپا

 نامه (بصورت زرکوب) انیجلد پا يرو  

 الف«( صفحه  میبسم اهللا الرحمن الرح(« 

  ب«( صفحه منشور اخالقی پژوهش(«  

  ج«( صفحه  نامه پایانفرم اصالت(«  

 د«( صفحه به زبان فارسی  جلد يطرح رو(«  

 )  کثر در یک صفحه تنظیم شود)حدا»  هـ«صفحه سپاسگزاري  

 مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند)» و«صفحه ( م بهیتقد  

  ) اي از فهرست مطالب در انتهاي  به منظور راهنمایی بیشتر نمونه 1ادامه حروف ابجدفهرست مطالب

فهرست مطالب در  عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. آیین نامه قرار گرفته است

  .)گیرند عناوین فرعی که زیرمجموعه عناوین اصلی هستند، با تورفتگی پس از آنها قرار می

 (در صورت وجود) فهرست جدول ها  

 (در صورت وجود) فهرست نمودارها  

 ها (در صورت وجود) فهرست شکل  

 ها (در صورت وجود)        فهرست نقشه  

 ) (آوردن  کلمـه در یـک صـفحه)    250، حـداکثر  خـورد مـی  » 1«اولین صفحه اصلی که شـماره  چکیده

  کلیدواژه ها در چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است)

 2اعداد عربی (ادامه شماره گذاري نامه شامل : انیفصول پا(  

o ها) هیفرض-اهداف-قیت و ضرورت تحقیاهم-ألهان مسیب-(مقدمهقیات تحقیفصل اول: کل  

                                                
هایی که متن آنها غیر فارسی می باشد شماره گذاري  نامه پایانابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ            ١

  ) انجام گردد(… -I – II – III – IV – V – VI صفحات اولیه آن با حروف رومی  
2  1 – 2 – 3 – 4 – 5 - ...  

 



 ٣

o قینه تحقیشیپ و قیات تحقیبر ادب يفصل دوم: مرور  

o قیتحق يفصل سوم: روش اجرا  

o ها) افتهی( ها ل دادهیه و تحلیفصل چهارم: تجز  

o شنهادات یو پ يریجه گیفصل پنجم: نت  

 ادامه شماره گذاري یفهرست منابع فارس)(  

  ادامه شماره گذاري یر فارسیغفهرست منابع)(  

 درصورت وجود) (ادامه شماره گذاري(ها  وستیضمائم وپ(  

 د) (ادامه شماره گذاريوجو(درصورت ه ینما(  

 (ادامه شماره گذاري ) یسیده انگلیچک 

  طرح روي جلد به زبان  انگلیسی  

 هایی که متن آنها غیر فارسی است نامه پایان یسیبصورت زرکوب انگلان نامه (یپشت جلد پا(  

  

  د: اطالعات کلی

ر صـفحات اصـلی   د بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شـوند  ،بایست  به صورت ساده صفحات اصلی می .1

)  singleسانتی متر و به صـورت تـک (   یکسانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر  16طول هر سطر 

متر  سانتی 2از لبه سمت چپ  ،متر سانتی 3در نظر گرفته شود. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 

 5/1اره صـفحه تـا پـایین صـفحه     (فاصله شـم  در نظر گرفته شود. متر سانتی 3هاي باال و پایین  از لبه و

 .)و کامال در وسط صفحه قرار گیردسانتی متر 

هـاي مخصـوص    نامـه اسـتفاده نکنیـد آن را از طریـق فتـوکپی      در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان .2

 کوچک و استاندارد نمایید در صورت اجبار آن را طوري تا نمایید که از صفحات بیرون نزند.

 ،سانتی متـر  2نامه از لبه سمت راست  شود فاصله متن پایان زبان خارجی تایپ می هایی که به براي متن .3

شماره صفحه به صورت التین از پایین صفحه  ضمناً در نظر گرفته شود.سانتی متر  3از لبه سمت چپ 

 سانتی متر و کامال در وسط صفحه قرار گیرد) 5/1

در نظـر   12لوتوسو پاورقی ها نیز  توپر 14توس لوو عناوین  14لوتوس نازك نوع قلم متن پایان نامه 

  نوشته شوند. 11لوتوس نازك با قلم نمودارها و ......  ،ها شکل ،ها عناوین جدول. گرفته شود

  نوشته شود. 9لوتوس نازك می باشد و همچنین اندیس و توان آنها با  Times12حروف معادالت 

 .نوشته شود Math11عالئم ریاضی و یونانی با 

  ها: اره گذاري موضوعشم .4

نامه معموالً چند فصل است. هر فصل نیز ممکن است به چنـد بخـش تقسـیم     هاي اصلی پایان موضوع

هاي هر فصل با دو شماره که  . هریک از بخشهر فصل باید از خط پنجم شروع شود صفحه اولگردد. 

شـماره فصـل و عـدد     گردد. عدد سمت راست بیـانگر  اند مشخص می با خط تیره از یکدیگر جدا شده



 ٤

شماره ، چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش داراي زیربخش باشدسمت 

یعنـی زیـر بخـش چهـارم از      4-3-2   هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. مـثالً 

  بخش سوم فصل دوم.

  ها: ، نمودارها و نقشهها ، جدولها شماره گذاري شکل  .5

ها مانند روال قبلی است. مثالً دهمین شکل در فصل  ، نمودارها و نقشهها جدول ،ها اري شکلشماره گذ

  .شود نوشته می )10-3سوم به صورت (شکل

  ها: شماره گذاري روابط و فرمول  .6

گـردد.   شوند مشـخص مـی   نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می هر رابطه در متن پایان

مـثالً هشـتمین    شماره رابطه مورد نظر است. ،انگر شماره فصل و عدد سمت چپعدد سمت راست بی

  .شود نوشته می )8-6( رابطه در فصل ششم به صورت

عنوانها به جز جداول که در باالي جدول  عناوین نمودارها و جداول باید واضح و داراي مقیاس باشند. .7

 شود. ذکر میعکس و..... در پایین  ،شامل نمودارمابقی  ،ذکر می شود

صفحه تجاوز کند، دانشجو اجازه دارد پایان نامـه خـود    600نامه از  در صورتی که تعداد صفحات پایان .8

  را در دو جلد مجزا ارائه نماید. 

 :خذمنابع و مآ .9

  .باشد یا رساله به ترتیب الفبا می نامه پایانترتیب نوشتن فهرست منابع در انتهاي 

تیب الفباي فارسی نوشته شود  و سپس منـابع غیـر فارسـی بـه ترتیـب      ابتدا فهرست منابع فارسی به تر

  منابع شماره گذاري گردد. الفباي مربوط آن زبان نوشته شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥

  ها: نامه نامه استناد و ارجاع نویسی پایان شیوه

هـاي کارشناسـی    امـه ن راهنماي نگارش براي نویسندگان: مقاالت و پایانبراي آشنایی کامل با این شیوه به کتاب 

  رجوع نمایید.  )دانشگاه تبریز(انتشارات ترجمه غالمحسین تسبیحی ، کیت.ل. ترابیان تالیف ارشد و دکتري

Kate L. Turabian A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations 
Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of 
Chicago Press Editorial Staff Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing  

  

  شیوه استناد به کتابها

o کتاب یک جلدي  

 در تهران به چاپ رسیده 1384ارات نگاه دانش که در سال مثال: مدیریت مالی تالیف رضا تهرانی انتش  

{در نوشـتن نـام پدیدآورنـدگان فقـط نـام       )51، 1384(تهرانـی   شکل نوشتن ارجاع در داخـل مـتن:  

بـا   بعد از آن بدون هیچ عالمتی .نویسیم خانوادگی نویسنده بدون القاب مانند دکتر مهندس، آقا و ... می

نویسیم از عالمـت   بعد از تاریخ با یک ویرگول صفحه مورد استناد را مییک فاصله تاریخ نشر کتاب و 

  کنیم} براي صفحه استفاده نمی P ص. یا 

مـدیریت مـالی: شـرح درس، مفـاهیم  و     ). 1384تهرانی، رضا. ( شکل نوشتن آن در فهرست منابع:

  کنیم} می Underlineنامه را  {عنوان کتاب، مقاله و یا پایان . تهران: نگاه دانشنکات کلیدي

  

o کتاب چند جلدي 

ي قدسی احقر. تهران:  ي درسی. ترجمه مثال: الن سن ارنشتاین / مبانی، اصول و مسائل برنامه

  .1384دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

براي کتاب چند جلدي در ارجاع درون متنی آن { )2:51، 1384(ارنشتاین  :شکل ارجاع در داخل متن

نویسیم. در این  لد کتاب را بصورت عددي نوشته و بعد از یک کولن، شماره صفحه را میشماره ج

  }51صفحه 2مثال یعنی جلد 

مبانی، اصول و . 1384ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز.  شکل ارجاع در فهرست منابع:

  واحد علوم و تحقیقات.ي قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی،  . ترجمهي درسی مسائل برنامه

 

o کتاب با دو یا سه نویسنده 

ي قدسی  ي درسی. ترجمه مثال: الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینز/ مبانی، اصول و مسائل برنامه

  .1384احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

گر کتاب دو نویسنده داشته باشد نام ا{)2:51، 1384(ارنشتاین و هانکینز شکل ارجاع در داخل متن: 

نویسیم و اگر سه نویسنده باشد نویسنده اول و دوم را با ویرگول و نویسنده  ها را می  خانوادگی نویسنده

  کنیم} جدا می وسوم را با حرف 



 ٦

مبانی، اصول و . 1384ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. شکل ارجاع در فهرست منابع: 

  ي قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. . ترجمهي درسی مهمسائل برنا

  لوب بنویسیم}ن دو و سوم را الزم نیست بصورت مقنام نویسندگا{

   

o کتاب با بیش از سه نویسنده 

  .نماییم استفاده می و دیگراندر اینگونه موارد اسم نویسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه 

ي قدسی احقر.  ي درسی. ترجمه ثال: الن سن ارنشتاین [ودیگران]/ مبانی، اصول و مسائل برنامهم

  .1384تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

    )2:51، 1384(ارنشتاین و دیگران شکل ارجاع در داخل متن: 

ي  مبانی، اصول و مسـائل برنامـه  . 4138ارنشتاین، الن سن. و [دیگران]. شکل ارجاع در فهرست منابع: 

 ي قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات . ترجمهدرسی

 

o کتاب بدون نویسنده 

ي درسی. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،  مثال: مبانی، اصول و مسائل برنامه

1384.  

    )2:51، 1384برنامه ریزي درسی  (مبانی اصول وشکل ارجاع در داخل متن: 

. تهران: ي درسی مبانی، اصول و مسائل برنامه). 1384. (------- شکل ارجاع در فهرست منابع: 

از چند {در مواردي که نام پدیدآور مشخص نیست  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.

  }شود خط تیره به جاي اسم نویسنده استفاده می

 

  د به مقاالت نشریاتشیوه استنا

نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداري و اطالع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این  :1مثال

  1381. 4، شماره 5رسانی، دوره   رشته/فاطمه ذاکري فرد، فصلنامه کتابداري و اطالع

  ) 5،1381(ذاکري فرد شکل ارجاع در داخل متن: 

نظر سنجی از دانشجویان رشته کتابداري و . 1381ذاکري فرد، فاطمه. شکل ارجاع در فهرست منابع: 

  .4، شماره 5رسانی. دوره   . کتابداري و اطالعاطالع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته

تحلیل محتوي و تحقیقات مناسب براي تحلیل محتوي/ باب بلی ترجمه حمید عبدالهیان، مجله  :2مثال

  16، شماره نمایه پژوهش

اگر تاریخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تاریخ انتشار صرف { )5(بِلی، شکل ارجاع در داخل متن: 

  }کنیم نظر می

. تحلیل محتوي و تحقیقات مناسب براي تحلیل محتويبِلی، باب. شکل ارجاع در فهرست منابع: 

  .16ي حمید عبدالهیان. نمایه پژوهش. شماره  ترجمه



 ٧

باشید در مواردي که بطور متناوب به یک منبع استناد شده است، استفاده از اصطالح  توجه داشته

  شود. غلط است به تعداد دفعات تکرار حالت داخل پرانتز آن نیز نوشته می Ibidیا » همان«

  

  :ها نامه پایانشیوه استناد به 

اکبر پیرعزیزي، به  یعل -مدیریت زیست محیطی گردشگري در منطقه آزاد کیش/ زهرا ویسه. مثال:

کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و  -مشاوره حسنعلی لقایی و قاسمعلی عمرانی.

  .1378تحقیقات، دانشکده محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، رشته مدیریت محیط زیست) ؛ 

  )1387،5(ویسه شکل ارجاع در داخل متن: 

مدیریت زیست محیطی گردشگري در منطقه آزاد ). 1387ویسه، زهرا. ( :ارجاع در فهرست منابع

نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست. دانشکده محیط زیست. دانشگاه آزاد اسالمی.  . پایانکیش

  .واحد علوم و تحقیقات

  

  :شیوه استناد به منابع الکترونیکی

بشـناختی بماننـد منـابع چـاپی اسـت ولـی در       براي ارجاع به منابع الکترنیکی از نظر درج اطالعات کتا  

  .اینترنتی آن داخل پرانتز ذکر شود URLانتهاي هر کدام، تاریخ مشاهد در شبکه و نیز
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  :محتویات لوح فشرده تحویلی

   ؛فرم ساختار بانک اطالعات .1

  ؛نامه پایانفرم ارائه چکیده  .2

  ؛باشد) نامه پایانهاي  شامل کلیه قسمتا فونت لوتوس ( که ب نامه پایان Wordفایل ورد  .3

  ؛با فونت لوتوس نامه پایان PDFفایل  .4

با فونت لوتوس شامل صفحه عنوان، فهرست مطالب (فهرست جداول،  نامه پایان صفحات برگزیده  PDFفایل  .5

صفحه  و چکیده انگلیسی ،نمودار، شکل و ... الزم نیست)، چکیده فارسی، فهرست منابع و ماخذ فارسی و التین

  ؛عنوان انگلیسی

در  نامه پایانهاي  و از ارائه بخش در قالب یک فایل ارائه گردد نامه پایانکل مطالب  6- 3الزم به توضیح است که در موارد 

  خودداري گردد.اکیداً هاي مجزا  فایل
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  استاد مشاور یا استادان مشاور:
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  نگارش:

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

  1390تابستان 

  جلد .........

اي گرایش نداشت  اگر رشته

است دانشجویان مقطع کارشناسی  الزم نیاز نیست که نوشته شود

هاي حقوق و علوم  ارشد دانشکده

سیاسی، هنر و معماري، علوم انسانی و 

اجتماعی، الهیات و فلسفه، مدیریت و 

به جاي  نامه پایاناقتصاد بر روي جلد 

 "M.A"از واژه  "M.Sc"واژه 

  استفاده نمایند.

در صورتیکه که 

یا رساله بیش  نامه پایان

 .از یک جلد باشد

بعد از عبارت دکتر ابتدا  نام کوچک 

به صورت کامل و سپس نام خانوادگی 

 .شود استاد نوشته می
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                                          میدانشگاه آزاد اسال    

  واحد علوم و تحقیقات    

  

  تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

  

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکتراي حرفه اي / دکتري  ………………اینجانب 

 "عنوان  از پایان نامه / رساله خود تحت .........که در تاریخ  ..……………تخصصی / در رشته 

  دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم: .............ودرجه  .......با کسب نمره  " .........................................

این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از  )1

ایان نامه، کتاب، مقاله و ... ) استفاده نموده ام، مطابق دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پ

ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج 

 کرده ام.

براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح، پائین تریا باالتر) درسایر  "این پایان نامه / رساله قبال )2

 سسات آموزش عالی ارائه نشده است.دانشگاه ها ومؤ

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع  )3

 و ... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.

ت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثاب )4

دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك 

 تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

  

  

  دگی:نام ونام خانوا                                                                              

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

  تاریخ و امضاء:                                                                                
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