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 همقدم

 يا  مطالاب تنظايم و نگاارش نحوه با دانشجويان آشنايي ، رساله يا نامه پايان ارائه اهداف از يكي

 رسايدن تا را شما تواند مي و شده نگاشته اي ساده شيوه به راهنما اين است پژوهشي علمي موضوع

 درجه اخذ براي الزم هاي تليفعا از بخشي عنوان به نامه پايان .كند همراهي كامل نامه پايان ي  به

 از يكاي . شاود نگاشته علمي و منطقي طور به بايستي و باشد مي مربوطه تحصيلي مقطع و رشته در

 از دانشجويان هاي رساله و ها نامه پايان سازي يكسان و بيشتر هماهنگي ايجاد راهنما اين تهيهيل دال

 دوره دانشاجويان يتحصايل ناماه پاياان پاردازي صافحه و صاحافي تايا،، نحاوه ظاهري، شكل نظر

 آزاد دانشاگاه مركايي سازمان هاي دستورالعمل اساس بر حاضر راهنماي .است تكميلي تحصيالت

 گرديده تهيه داخلي معتبر هاي دانشگاه هاي نامه آيين برجسته نكات به عنايت با همچنين و اسالمي

 قباول ماورد نباشاد ورداربرخا راهنماا، ايان در شاده تعيين استانداردهاي از كه اي نامه پايان . است

 .گرفت نخواهد قرار دانشگاه
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 مقدماتي صفحات

 جلد روي -1

 دو در انگليسي زبان به چ، سمت در و فارسي زبان به راست سمت در ترتيب به ، جلد روي صفحه

 نامه، پايان عنوان ، شهر قدس واحد اسالمي آزاد دانشگاه آرم شامل و گيرد مي قرار نامه پايان طرف

 ونه( . )طبق نمباشد مي نامه پايان تهيه تاريخ و نويسنده مشاور، راهنما، استاد خانوادگي نام و نام

 سفيدي  صفحه -2

 .گيرد مي قرار سفيد صفحه جلد از قبل نامه پايان آخر در همچنين و جلد از بعد

 ...ا بسم ي صفحه -3

 و سااده شكل به بايستي و ( صفحه وسط در ...ا بسم) گيرد مي قرار سفيد صفحه از بعد صفحه اين

 .شود خودداري صفحه اين در تيئين و كادر گونه هر بردن كار به از شود، آرايي صفحه مشخص

 فارسي جلد روي طرح مشابه فارسي ي صفحه -4

 مي       قرار صفحه اين در جلد روي هاي قلم و ها فاصله ترتيب همان با جلد روي مندرجات كليه

 .گيرد

 داوران )تصويب نامه(  هيئت تأييديه ي صفحه -5

 مي           قرار صفحه اين در پژوهشي ونتمعا و داور مشاور، راهنما، استادان امضاي با نامه تصويب

 )طبق نمونه(  . گيرد

 تقديم ي صفحه -6

 مي تقديم ايشان به نامه پايان كه دارد افرادي يا فرد نام ذكر به اختصاص و است اختياري صفحه اين

 .شود

 سپاسگزاري ي صفحه -7
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 همكااري مؤثري نحو به نامه پايان انجام در كه افرادي از صفحه اين در . است اختياري صفحه اين

 .شود مي سپاسگياري اند نموده

 مطالب فهرست ي صفحه  -8

 زير همچنين و ها، بخش عنوان و ها بخش ها، فصل عنوان و ها فصل چكيده، شامل مطالب فهرست

 از يا  هر مقابل در صفحه شماره است الزم .باشد مي انگليسي چكيده و منابع ست فهر ها، بخش

 شود. )طبق نمونه(  قيد مطالب فهرست عناوين

 .شود نمي ذكر صفحه اين در آيد مي مطالب فهرست صفحه از قبل كه صفحاتي *

 ها جدول فهرست ي صفحه  -9

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

 تصويرها و ها شكل فهرست ي صفحه -10

 همگاي كه است، متن در موجود هاي عكس و نمودارها تصاوير، ي ليهك فهرست شامل صفحه اين

 .شود مي آورده شكل عنوان تحت

 ها نقشه فهرست ي صفحه -11

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

 اصلي صفحات

 چكيده ي صفحه -1

 باه آماده دسات به جنتاي و پژوهش روش پژوهش، هدف شامل بوده مفيد و مختصر بايستي چكيده

 ي  در چكيده . باشد بع منا و نگاره فرمول، ذكر بدون صفحه ي  حداكثر و باشد مي طورمختصر

 ماي آورده كليادي واژه 6 تاا 4 چكيده انتهاي در .باشد رفتگي تو بدون آن اول سطر و پاراگراف

 .شود
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 نامه پايان هاي فصل -2

 .باشد مي زير ترتيب به فصل 5 شامل نامه پايان

 دانشاگاه پژوهشاي شاوراي موافقات و مربوطاه گروه نظر با ها رشته از برخي در خاص موارد در *

 .كند تغيير تواند مي نامه پايان هاي فصل عنوان

 تحقيق كليات  :اول فصل - 

 و ها متغير تعريف پژوهش، هاي فرضيه و اهداف تحقيق، انجام ضرورت مسئله، بيان شامل فصل اين

 .است اصطالحات تعريف و پژوهش فرضهاي پيش

 سوال اين به بايد قسمت اين در . است پژوهش موضوع توجيه و توصيف معناي به مساله بيان          

 اصل . گيرد قرار علمي تحقيق مورد بايد كه است اي مساله پژوهش مساله چرا كه شود داده جواب

 هدف با آن ختم و مشكل با آن شروع كه بطوري است منطقي روند ي  رعايت مساله بيان در كلي

 را كساني چه است؟ چقدر شكلم  شيوع و بروز : كه شود مي معلوم مساله بيان در. باشد مي تحقيق

 چاه و آماده در مسااله بصورت جامعه در ترتيبي چه به و زماني چه از موضوع اين گيرد؟ مي بر در

 تا و است؟ رفته بكار كنون تا هايي حل راه چه چيست؟ مشكل احتمالي داليل است؟ داشته تحولي

 تاداوم از ناشاي عوارض است الزم است؟ شده انتخاب روش اين چرا و است بوده موفق اندازه چه

 .گردد مطرح روشني به آن كاربرد و تحقيق اجراي از ناشي فوايد و مشكل

 بيان رفتاري عالاف با و منطقي بصورت و باشد بينانه واقع و ابهام بدون روشن، صريح، بايد اهداف     

  .باشد هماهنگ پژوهش سواالت و فرضيه مساله، بيان عنوان، با بايد اهداف .شود

 ي  حاوي و شود نوشته دار جهت المقدور حتي و خبري جمله ي  بصورت سواالت و فرضيه      

 تحقيق سواالت فرضيات جاي به توصيفي مطالعات در  .باشد داشته علمي زيربناي و باشد پيشگويي

 .شودمي ذكر



 معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس 

9 

 

 باا و واضاح و دقياق طاور باه و نماود استفاده معتبر مرجع ي  از بايد ها متغير نظري تعريف در     

 باا گياري انادازه قابال واقعيااتي بصاورت متغير عملي تعريف در . كرد تعريف را آن سادهكلمات 

 .شود بيان واضح و ساده كلمات

 اساتدالل باه احتيااج و اسات شده پذيرفته تبارشاناع و درستي كه هستند جمالتي ها فرض پيش     

 هاا پدياده همه ها، فرض پيش اصول بر بنا .است شده نهاده بنا آن اساس بر پژوهش مساله و ندارند

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

  شده انجام تحقيقات بر مروري  :دوم فصل

 محقاق باراي كاه اسات پژوهش موضوع مختلف هاي جنبه به دستيابي منظور به مطالعات بر يمرور

 ايان در اطالعاتي چه و شده انجام كارهايي چه زمينه اين ر د كند درك تا سازد مي فراهم فرصتي

 در . دهاد انجاام را كاار چگوناه و كااري چاه ياا و كناد شروع كجا از بايد او و دارد وجود زمينه

 در موجاود خاال  و عماومي گياري نتيجاه اصالي، نكات از اي خالصه مطالعات بر روريم حقيقت

 باه را بحا  اول مطالاب، مارور دهاي ساازمان هنگاام در . باشاد ماي تحقيق در كاربرد و مطالعات

 ماورد نويسانده نام ذكر ضمناً .دهيد اختصاص دارند حاضر مطالعه با را ارتباط حداكثر كه مطالعاتي

 قول نقل به صرفا فصل اين ارائه از منظور شود توجه .است ضروري درمتن نيي او قيقتح سال و نظر

 باه باشاد، كلي بح  و نظرات اين از اي خالصه با همراه بايد بلكه نيست، مختلف منابع و مراجع از

 .نمايد ارضا  را خواننده كه نحوي

 

 روشها   و مواد  م:سو فصل

 پژوهش، نمونه پژوهش، محيط پژوهش، جامعه پژوهش، وشر شامل رشته نوع با متناسب فصل اين

 و ورود معيارهااي و پاژوهش واحد مشخصات آن، محاسبه روش و نمونه حجم گيري، نمونه روش
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 اطالعات، گردآوري روش ابيار، پايايي و روايي و اطالعات گردآوري ابيار توضيح مطالعه، خروج

 .است اخالقي مالحظات و شپژوه هاي محدوديت ها، داده تحليل و تجييه روش

 نتايج :چهارم فصل

 حاصال هاي يافته اساس بر تنها بخش اين مطالب .است تحقيق از حاصل نتايج بيان شامل فصل اين

 ذكار از باياد  مي باشاد. نمودارها و جداول نوشتاري، اطالعات شامل و گردد مي تنظيم پژوهش از

 اسات ضاروري البتاه شود. پرهييل و نمودار ....( )متن، جداو  متفاوت الگوهاي در يكسان  اطالعات

 اساتناد نماودار و جاداول باه جيئياات بيان براي و شده بيان روان و ساده جمالت با ابتدا در ها يافته

 و منطقاي ترتياب باه نتاايج صارفا لاذا آنهاا تفساير نه دارد اختصاص ها يافته بيان به فصل اين .شود

 گاويي تنااق  از و گردد بيان بود شده طراحي پروپوزال در تربيش كه فرضياتي و اهداف با متناسب

 .شود پرهيي

 گيري نتيجه و بحث :پنجم فصل

 پاساخ بح  اول قسمت . است پيشنهادات و بندي جمع گيري، نتيجه تفسير، بح ، شامل فصل اين

 وتتفاا داليال و گاردد مي مقايسه محققين ديگر هاي يافته با نتايج سپس است پژوهش سؤاالت به

 .شود مي ذكر

 نتا تنها و شود اشاره علمي و منطقي داليل با نامه پايان شاخص و مهم هاي يافته به بايد فصل اين در

 .است شده اشاره آن به نتايج فصل در كه گيرد قرار بح  مورد يجي

 صاورت باه مهام و اختصاصاي نتايج قسمت اين در .شود مي آورده بح  آخر در گيري نتيجه      

 نامه پايان مهم هاي يافته بتواند آن باخواندن نامه پايان خواننده كه طوري گردد، مي ارائه بندي دسته

 .آورد دست به را
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 و شاود ماي اشااره شاده انجاام تحقياق باا رابطاه در جاواب باي مسائل به پيشنهادات قسمت در      

 حقيقت در .شود مي ارائه يقتحق اين در آمده بدست نتايج استناد به بعدي تحقيقات براي پيشنهاداتي

 .شود مي گذاشته محققان روي پيش جديد تحقيقاتي هاي زمينه بخش اين در

 منابع فهرست -3

د ماننا ناماه، پاياان ماتن در اساتفاده ماورد ارجاعاات و مناابع از فهرساتي بايد نويسنده قسمت اين در

 )كتاب، مقاله، مصاحبه، اينترنت و ...( را ارائه نمايد. 

 

 متن در منابع ارجاع حوهن ف:ال

 شاود ماي آورده ساال و نويسانده خاانوادگي ناام ترتياب باه ناماه پايان متن در منابع ارجاع براي -

 ( 1387)حقاني، 

ت اسا ضاروري نياي صفحه ذكر شود مي آورده مستقيم قول نقل صورت به مطلب كه صورتي در *

 (. 49، ص 1387)حقاني، 

شاود مي ذكار نويسانده دو هر خانوادگي نام باشند نفر دو نظر دمور منبع نويسندگان صورتيكه در  -

 (. 1387)مردوخي و جهانگيري، 

 همكاران و " اول نويسنده نام از بعد باشند نفر دو از بيش نظر مورد منبع نويسندگان صورتيكه در -

 (. 1385شود )حسيني و همكاران، مي ذكر "

 فاو  ماوارد مانناد فارساي باه ه )نويساندگان(يساندنو خاانوادگي ناام انگليساي مناابع ماورد در - 

 فارساي ناام ماتن، در باار اولاين باراي كاه آنجاا .(2004)اساميت و همكااران،  شاود ماي  آورده

 پااورقي بصاورت انگليساي زباان باه آن خاانوادگي ناام شاود ماي ذكار انگليساي منباع نويسانده

 (.  .Smith et alشود )در پاورقي به صورت  آورده
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  قارار پرانتاي داخال در ساال فقاط شاود داده ارجااع منبعاي باه جملاه اواساط ياا ابتادا در چنانچاه  -

 ( 1387. حقاني ) گيرد مي

 در ساال ونويسانده )نويساندگان(  خانوادگي نام شود داده ارجاع منبعي به جمله پايان در چنانچه  -

 .گيرد مي قرار پرانتي داخل

شاوند. )حقااني، از يكديگر جادا مي« ؛ » ع داده شود منابع با چنانچه در پايان جمله به چند منبع ارجا - 

 ( 1385؛ حسيني و همكاران، 1387

 

 منابع فهرست نگارش نحوه :ب

 فاقد منبع هر شروع و شود شروع تورفتگي متر سانتي 1 با بايد سطرها ساير منبع هر اول سطر بجي -

 .باشد نشانه و عالمت گونه هر

 .شود مي آورده فارسي غير منابع پسس و فارسي منابع ابتدا  -

ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي )حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده(  -

 باشد. مي

 جديد به قديم سال از منابع نگارش ترتيب شود استفاده نويسنده ي  از منبع چندين صورتيكه در  -

 .باشد مي نويسنده منفرد منابع و

 

 :باشد زير صورت به منبع هر مشخصات نوشتن ترتيب *

 . عناوان كتااب، مقالاه، گايارش،4. ساال انتشاار 3. نام كوچا  نويسانده 2. نام خانوادگي نويسنده 1

. نام ناشر، مجله، سامينار ياا مؤسساه علماي كاه مقالاه  در آن چاا  شاده و ياا ناام 5نامه يا رساله پايان
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. شاماره صافحاتي كاه مطلاب ماورد نظاراز آن 6ارائه گردياده اسات  نامه در آنجادانشگاهي كه پايان

 استخراج شده است. 

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

توجه شود كه در فهرست منابع فارسي و انگليسي، نخست نام خانوادگي نويسنده و سپس ناام كوچا  

 ذكر شود. 

 مقاله  -

نويسنده )گان( حرف اول نام كوچ  نويسنده )گان(. سال انتشار. عنوان كامل مقاله. نام  نام خانوادگي

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

. بررسي نقش حمايت اجتماعي در 1381اي ج،  آزاد فالح  ، كيامنش ع. معتمدي شلمياري ع،  اژه

ساال. مجلاه  60و احساس تنهاايي در باين ساالمندان بااالتر از رضايتمندي از زندگي، سالمت عمومي 

 . 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. 

 شود. * فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بيرگ نوشته مي

 شود. * حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نيي به صورت بيرگ نوشته مي

كنناد ناام مجلاه باه صاورت ماورب اساتفاده مي APAهاي علوم انساني كه از سب  * برخي از رشته

 شود. وشته مي)ايتالي ( ن

 ها همايش -
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نام خانوادگي نويسنده )گان( حرف اول نام كوچ  نويسنده )گاان(. ساال ارائاه. عناوان مقالاه. عناوان 

همايش يا كنگره بطور كامل، محل برگياري، ماه و روزهاي برگياري، صفحه شاروع تاا صافحه خاتم 

 مقاله در كتاب مجموعه مقاالت. 

هاي ساازند آساماري. ها، محيط رسوبي و ساكانسسي ميكروفاسيس. برر1379السمي ي.  رئيسي ع،

شاهريور،  8-10مجموعه مقاالت چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تبرياي، دانشاگاه تبرياي، 

 . 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. 

 شود. * فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بيرگ نوشته مي

 شود. نيي به صورت بيرگ نوشته مي * حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس به استثناي حروف اضافه

 كتاب  -

 وقتي نويسنده كل كتاب ي  يا چند نفر باشند:  -1

. سال انتشار. عناوان كامال كتااب. نام خانوادگي نويسنده )گان( حرف اول نام كوچ  نويسنده )گان(

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

هاي تحقياق در علاوم رفتااري. تهاران: انتشاارات آگااه، . روش1381ن ع، حجازي ا، سرمد ز، بازرگا

 صفحه  250

Morrice C. 1999. Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, 

London: Financial Times Pitman Publishing, 650 p. 

 شود. به صورت بيرگ نوشته مي* حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه 

 شود. * حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بيرگ نوشته مي
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كنند عنوان كتاب به صاورت ماورب استفاده مي APAهاي علوم انساني كه از سب  * برخي از رشته

 شود. شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بيرگ نوشته مي)ايتالي ( نوشته مي

 اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان كتاب بيان شود:  -2

روان پيشاكي.  ترجماه ن  –. خالصاه روان پيشاكي: علاوم رفتااري 1385كاپالن ها و،  سادوك ب. 

 صفحه.  230پورافكاري، جلد دوم، تهران: شهر آب، 

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

انوادگي نويسنده )گان( حرف اول نام كوچ  نويسنده )گاان( كال كتااب. ساال انتشاار. عناوان نام خ

كتاب. نام خانوادگي نويسنده )گان( حرف اول نام كوچ  نويسنده )گان ( فصل مربوطه، عنوان فصل 

 مربوطه. شماره چا . محل يا شهر  محل انتشار: اسم ناشر، صفحه شروع تا صفحه ختم فصل مورد نظر. 

. در: مسايل روزمره طب اطفال. گردآورنده م توكلي، 1364بيماريهاي آلرژي  كودكان، فرهنگ م. 

 . 125-140تهران: دانشجو، ص 

Phillips SJ, Whisnant JP. 1995. Hypertension and stroke. In: JH Laragh, 

BM Brenner (Eds). Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and 

Management. 2nd edn., New York: Raven Press, pp: 465-478.  

ولاي حارف اول تماام كلماات شاود. * فقط حرف اول كلمه عنوان كتاب به صورت بيرگ نوشته مي

 شود. عنوان فصل مورد استفاده )به استثناي حروف اضافه( بصورت بيرگ نوشته مي

كنند عناوان فصال ماورد اساتفاده باه اده مياستف APAهاي علوم انساني  كه از سب  * برخي از رشته

شود و فقط حرف اول كلماه اول عناوان فصال باه صاورت بايرگ صورت مورب )ايتالي ( نوشته مي

 شود. نوشته مي

 پايان نامه  -
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نام خانواگي و حرف اول نام كوچ  نويسنده سال. عنوان كامل پايان نامه. نوع پايان نامه، نام دانشكده 

 و دانشگاه. 

هاي دفاعي. پايان ناماه كارشناساي ارشاد، هاي دلبستگي با انواع مكانييم. رابطه سب 1379رت م. بشا

 دانشكده 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.  

 شود. نامه به صورت بيرگ نوشته مي* فقط حرف اول كلمه اول عنوان پايان

 گزارش علمي يا فني  -

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچ  نويسنده )گان(. سال انتشار. عنوان گيارش. نام مؤسسه، سازمان 

 يا دانشگاه، شماره گيارش. 

ه باشد بجاي نام نويسنده )گان( نام سازمان ياا مؤسساه در صورتيكه گيارش، نويسنده مشخصي نداشت* 

 شود. مربوطه نوشته مي

هاي پوشيده. دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صانعتي . بررسي خوردگي در محيط1364منصوري س. 

 . 33اصفهان، گيارش 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. 

 شود.* فقط حرف اول كلمه اول عنوان گيارش به صورت بيرگ نوشته مي

مات مؤسسه سازمان يا دانشگاهي كه گايارش را منتشار نماوده اسات باه صاورت * حرف اول تمام كل

 شود. بيرگ نوشته مي
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 سايت اينترنتي -

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچ  نويسنده يا شرح پديد آورنده يا نام پايگاه. سال نشر ياا آخارين 

ريخ دسترسي شامل، مااه (. تاAvailable fromتاريخ به روز رساني. عنوان. آدرس كامل دسترسي )

 و روز. 

 مثال پايگاه اينترنتي:

Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. 

Available from: http://www.rba.gov.au/Publications AndResearch/ 

Statements On Monetary Policy/index.html  Accessed6February2007 .  

 مثال مقاله در مجالت الكتروني : 

Christensen  P. 2004. The health – promoting family: A conceptual 

framework for future research. Journal of Social Science and Medicine 

 online , Vol. 59, No, 2, pp: 223-243. Available from:  http://www. 

Sciencedirect.com/science/journal/02779536  Accessed5May2004 . 

 

 

 ها پيوست -4

كياده انگليساي آورده ها باشد اين بخش بعد از فهرست منابع و قبل از چدر صورتيكه احتياج به پيوست

 شود. مي

 ي انگليسي چكيده -5

ناماه ياا رسااله در گيرد. ذكر عناوان پاياندر اين صفحه ترجمه چكيده فارسي به زبان انگليسي قرار مي

چكيده انگليسي اليامي است. در عنوان انگليسي حرف اول كلماات باساتثناي حاروف اضاافه  بايرگ 

 تاي، شود. 

http://www.rba.gov.au/Publications%20AndResearch/%20Statements%20On%20Monetary%20Policy/index.html
http://www.rba.gov.au/Publications%20AndResearch/%20Statements%20On%20Monetary%20Policy/index.html
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 به طرح روي جلد انگليسي ي انگليسي مشاصفحه -6

هااي روي جلاد در ايان صافحه قارار ها و قلمجلد انگليسي با همان ترتيب فاصالهمندرجات روي  كليه

 گيرد. )طبق نمونه( مي

 ي سفيد صفحه -

 گيرد. بعد از چكيده انگليسي و قبل از جلد صفحه سفيد قرار مي
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 ويرايش و نكات فني پايان نامه و رساله

تايا، و حاروف چيناي شاود.  Wordبايسات باا برناماه نامه يا رساله ميو مندرجات پايانكليه مطالب 

بايسات بصاورت ( ي  روز تاي، شود. صافحات اصالي مي7/29×21) A4ها روي كاغذ تمامي متن

هااي ماتن باه اساتثناي ساده و بدون استفاده از كادر و يا سر صفحه تاي، شود. خط اول كليه پاراگراف

 متر تو رفتگي داشته باشد. سانتي 1ل هر بخش بايد به اندازه پاراگراف او

 جلد  -1

 باشد. با روكش  چرم مصنوعي )گالينگور( ميمتر ميلي 3تا  2جنس جلد از  مقوا با ضخامت  -

هاي دكتاري اي( و باراي رساالههاي كارشناسي ارشد حتماً آبي تيره )سارمهنامهرنگ جلد براي پايان -

 ترجيحاً از نوع ساده  انتخاب شود. حتماً مشكي و 

 قطع جلد نيم سانتي متر بيرگتر از قطع كاغذ است.  -

 گردد. هاي روي جلد بصورت طالكوب چا  مينوشته -

متر در گوشه بااليي سمت چا، جلاد قارار گيارد بطوريكاه سانتي 3و عرض  5آرم دانشگاه به طول  -

 باشد )طبق نمونه(. متر ميسانتي 5/1 فاصله لبه ابتدايي آن از باال و سمت چ، جلد

تمام مندرجات روي جلد به غير از آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چ، و راسات آن باياد كاامالً در  -

 وسط قرار گيرد. 

 شود. در قسمت عطف، عنوان پايان نامه ....، نام و نام خانوادگي نويسنده و سال نوشته و زركوب مي -

 باشد. رفتن هر ي  از مندرجات دقيقاً مطابق نمونه پيوست ميترتيب  و محل قرار گ -

صفحه جلد به انگليسي كه مطالب آن ترجمه روي جلد فارسي است و تاريخ ماه و سال آن به ميالدي  -

 قيد شود. 

 حرف اول كلمات عنوان انگليسي بجي حروف اضافه بيرگ تاي، شود.  -
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فارسي است، الزم است كليه مندرجات باه زباان انگليساي عالوه بر  مندرجات روي جلد كه به زبان  -

 باشد(. هاي خارجي نيي ميهاي زباندر پشت جلد نيي طالكوب شود. )اين بند شامل رشته

 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده  -2

لوتاوس و باراي انگليساي قلام  Bنوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخات و باراي فارساي قلام 

Times New Roman ناماه و مختلاف پايانهااي باشد. اندازه و نوع قلم مورد اساتفاده در بخشمي

 باشد. رساله مطابق جدول زير مي

 

 

 



 معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرقدس 

21 

 

 حاشيه بندي و فاصله گذاري  -3

باشاد. ايان متر ميساانتي 2متر و حاشيه سمت چ، برابر سانتي 3هاي  سمت راست، باال و پايين حاشيه

باشد فاصله نامه رعايت شود. ضمناً در صورتي كه متن به زبان انگليسي مير پايانحاشيه بايد در سر تا س

 متر باشد. سانتي 3متر و از سمت چ، سانتي 2هر سطر از سمت راست كاغذ 

ها باشاد، باا ها بيرگتر از فضاي داخال حاشايهها يا جدولدر صورتي كه در برخي موارد اندازه شكل -

 گردد. )بصورت تا خورده( حاشيه رعايت مي A3استفاده از كاغذ  كوچ  كردن آنها و يا با

 سطر باشد.  22و حداقل  27تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر  -

 است.  Wordو  Singleمتر معادل سانتي 1نامه برابر فاصله سطرها در تمامي پايان -

 دارد. فاصله بين عناوين با متن قبل ي  سطر و با متن بعد فاصله نياز ن -

 ها نيي ي  سطر فاصله در نظر گرفته شود. ها و فرمولبين متن و جدول -

 بين عنوان جدول )شكل، نقشه( و جدول فاصله نياز ندارد.  -

 * صفحه اول و ساير صفحات هر فصل مطابق الگوي زير باشد. 
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 * الزم نيست ي  صفحه جداگانه براي عنوان هر فصل در نظر گرفته شود. 

 اره گذاري شم -4

 شماره گذاري صفحات  -الف

 باشد. نامه يا رساله مطابق جدول زير ميشماره گذاري صفحات مقدماتي و اصلي پايان -

 باشد. متر از پايين صفحه و كامالً در وسط صفحه ميسانتي 5/1شماره صفحات با رعايت فاصله  -

با اعداد رومي شماره گذاري حات مقدماتي هاي خارجي صفهاي زبانها و رسالهنامهدر مورد پايان -

 شوند. مي
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  ها و .... ها، فرمولها، شكلها، جدولشماره گذاري بخش -ب

شوند، بطوري كه شماره فصال در سامت راسات و ها به عدد شماره گذاري ميها و زير بخشبخش -

 شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند: 

 است.  3از فصل  2از بخش  4بيان كننده زير بخش  -3-2-4

 است.  3از فصل  2از بخش  4از بخش  1بيان كننده زير بخش  -3-2-4-1
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رقم است پس از آن در صورت نياز از حروف الفبا فارساي ياا از خاط  4ها حداكثر حد مجاز شماره -

 تيره )اا( استفاده شود. 

 دهماين ماثالً .باشاد مي فو  صورتب نيي ها نقشه و ها نمودار ها، جدول ها، شكل گذاري شماره -

 شود. مي نوشته (10-3فصل سوم بصورت شكل ) در شكل

 -"ب" پيوست در جدول سومين مثال بعنوان شود مي نامگذاري فارسي الفباي حروف با ها پيوست-

 شود. ( نوشته مي3-به صورت جدول )ب

 چا، سمت عدد و فصل مارهش بيانگر راست سمت عدد نيي ها فرمول و روابط گذاري شماره براي

 شود. مي ( نوشته4-3رابطه مورد نظر است. مثالً چهارمين رابطه در فصل سوم بصورت رابطه ) شماره

 ها شكل و ها جدول -5

 داخال در ، آيناد ماي ماتن در كاه ترتيبي به و جداگانه طور به فصل هر در ها شكل و ها جدول -

 .شوند مي گذاري شماره عدد به پرانتي

ها باياد باا كيفيات مناساب تهياه شاوند. باه هاا( و جادولها، نمودارها، منحنيها )تصويرامي شكلتم -

 .باشد خوردار بر كافي وضوح از آنها از شده تهيه كپي اي كهگونه

 ياا جادول عناوان انتهاي در مرجع است، شده آورده مرجعي از تصويري يا شكل جدول، نانچهچ -

 .باشد شده ارجاع متن در ها جدول و ها شكل كليه به ستا الزم همچنين .گردد ذكر شكل

 .شود مي آورده شكل پايين در شكل عنوان و جدول باالي در جدول نوانع -

 .باشد افقي خطوط حداقل و عمودي خطوط فاقد بايد دولج -

 از بايش نماودار صاورتيكه در و باشند مشخص كامال بايد افقي و عمودي محورهاي نمودارها در -

 با بايد ها منحني سفيد، و سياه چا  از استفاده به توجه با .دارد نياز راهنما به باشد داشته منحني ي 

 .شوند متمايي يكديگر از خاكستري رنگي طيف بكارگيري
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 به كلمات و اعداد تمام .شود خودداري ها شكل و ها جدول در انگليسي كلمات و اعداد درج از -

 .شود نوشته فارسي

  ها فرمول و ياضير روابط -6

 عادد باه پرانتاي داخل در ، آيند مي متن در كه ترتيبي به و جداگانه طور به فصل هر در هافرمول -

 .شوند مي گذاري شماره

ارائاه شاود. در ماوارد  SIها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق باا سيساتم واحد فرمول -

 در پاورقي آورده شود.  SIشود بايد معادل آن در سيستم يهاي ديگر استفاده مخاص كه از سيستم

 شود بايد تعريف شود. هر فرمول نخستين بار كه در متن استفاده مي -

 زيرنويس يا پاورقي -7

 همان در توان مي را توضيح باشد، داشته خاصي توضيح به نياز واژه يا عبارت ي  كه صورتي در -

 و بااال در كوچا  بصاورت كه اي شماره توسط واژه يا بارتع صورت اين در .نمود ارائه صفحه

 .شود مي ارائه شماره آن به مربوط توضيح زيرنويس، در و شود مي تاي، آن چ، سمت

 .باشد 8 انگليسي براي و 10 فارسي براي نويس زير در استفاده مورد قلماندازه  -

 .شود جدر چ، سمت از انگليسي پاورقي و راست سمت از فارسيپاورقي  -

 .باشد اي صفحه بصورت پاورقي گذاريشماره  -

 فارسي متن در التين لغاتدرج  -8

 فارساي معاادل ترجيحاا و شود خودداري فارسي متن در انگليسي كلمات آوردن از المقدورحتي  -

 .شود آورده پاورقي در عبارت يا كلمه انگليسي معادل ليوم صورت در و شود آورده آن
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 آن فارسي معادل ابتدا شود، استفاده متن در انگليسي اختصار كلمات از است زمال كه موارديدر  -

 در انگليساي عباارت ياا كلماه اصال و گيارد مي قرار پرانتي در اختصار حروف سپس و شده نوشته

 .شود مي آورده پاورقي

 .دارد ضرورت بار اولين براي فقط پاورقي در انگليسي عبارت يا كلمه اصل آوردن -

 انادازه از تر كوچ  شماره 2 آن قلم اندازه فارسي متن در انگليسي كلمه از استفاده ورتص در -

 .باشد فارسي قلم
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 ها پيوست

 نحوه نگارش فهرست مطالب

 

 

 فهرست مطالب

  صفحه                                                                                                   عنوان

 1 -------------------------------------------------------- چكيده 

 فصل اول: كليات تحقيق 

1-1-  --------------------------------------------------------- 2  

1-2-  --------------------------------------------------------- 3 

1-2-1-  ------------------------------------------------------ 3  

1-3-  --------------------------------------------------------- 5  
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 ها نحوه نگارش فهرست جدول

 

 

 هافهرست جدول

  صفحه                                          عنوان

  3 ------------------------------------------ عنوان جدول  -1-1جدول 

  6 ------------------------------------------ عنوان جدول  -1-2جدول 
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