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 مقدمه 1-1

 است. پایان نامه علمی مبحث یک تنظيم و ارشنگ نحوه با دانشجو نمودن آشنا نامه، پایان هر نگارش اهداف از یکی

 مختصر، تاریخچه و ، مقدمهتصاویر و نمودارها ،جداول فهرست مطالب، تفصيلی فهرست فارسی، به چکيده شامل است اینوشته

و و پيشنهادات، فهرست منابع  بحث نتایج، عملی و تحقيقی عملکرد تئوری، اطالعات آخرین و شده انجام کارهای بر مروری

همکاری استاد مشاور )درصورت  و راهنما استاد نظارت و هدایت با و دانشجو توسط که انگليسی به نامه پایان چکيده و مآخذ

جهت انجام یک پروژه موفق عمران  ارشد اطالع از شيوه تدوین پایان نامه در دوره کارشناسیشود. ( تنظيم و تدوین میوجود

 مدارک، تحليل و تنظيم به آن، مربوط اسناد و مدارک آوری جمع موضوع، دقيق تعيين مستلزم موفق پروژه ضروری است. یک

 ، تصاویر، دیاگرام ها و... مربوطهجداول قالب در پروژه کليه دستاوردهای ارائه و طراحی در حاصله نتایج از و استفاده گيری نتيجه

 زیر نکات رعایت  .می باشد بسيار مهم نگارش شيوه نامه به توجه و متن پایان نامه تنظيم در مطالب بيان وضوح و سادگی .است

با توجه به اهميت هماهنگی پایان نامه های  است، که می بایست کليه دانشجویان ضروری نگارش پایان نامه هنگام در

 اهتمام ویژه داشته باشند. به آن  کارشناسی ارشد دانشجویی

 ایان نامهپ مختلف یها بخش ترتیب و اجزاء 1-2

  (پایان نامه) عين روی جلد صفحه عنوان. 

 (ارشد ) طبق فایل چارچوب پایان نامه کارشناسی الرحمن الرحيم صفحه بسم اهلل. 

  (ارشد کارشناسی) طبق فایل چارچوب پایان نامه  تعهد نامه اصالت پایان نامه تحصيلیصفحه. 

 صفحه سپاسگزاری. 

 صفحه تقدیم. 

 کلمه باشد( 7-5کلمه و واژگان کليدی  350 صفحه چکيده با واژگان کليدی ) چکيده حداکثر در. 

 ها( پيوست و ها اصلی ، بخش ها، عناوین عناوین فصل )شامل فهرست مطالب. 

  وجود( صورت )در تصاویرفهرست. 

  وجود( صورت )درجداولفهرست. 

  وجود( صورت )درنقشه هافهرست. 

  وجود( صورت )در نمودارها و فرمول هافهرست. 

  متن اصلی رساله. 
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 ت ها پيوس. 

 (غيرفارسی و فارسی) .منابع و ماخذ 

  کلمه باشد( 7-5کلمه و واژگان کليدی  350) چکيده حداکثر در چکيده انگليسی. 

  (پایان نامهصفحه عنوان انگليسی ) عين پشت جلد. 

 نگارش شیوه 1-3

 باید العمل دستور این در شده تصریح قواعد همچنين باشد.  دانشگاه تائيد مورد روش مطابق باید نامه پایان نگارش

و  تيترها. گردد می تایپ تزئينی بندی حاشيه هيچگونه بدون و  Bnazanin 14 قلم با نامه پایان اصلی متن شود.  رعایت

های تعریف شده Styleاز  است بهتر نامه، پایان متن بندی قالب منظور به.  خواهد بود Bnazanin 14,16های  قلم با تيترهازیر

 می باشد، 2007که بصورت فایل ورد  (عمران ارشد فایل چارچوب کلی پایان نامه کارشناسیت این شيوه نامه )در فایل پيوس

 .شود تنظيم می های موجودStyleبا  مطابق و و یا کپی شود شده تایپ فایل این در نظر مورد متن منظور، بدین شود. استفاده

ابتدای هر پاراگراف حتماً به اندازه  راز شده باشد.الزم است متن پایان نامه هم از راست و هم از چپ ت

دو نقطه ):( و مشابه, به کلمه قبل چسبيده و  -( ;نقطه ویرگول) -کاما),(-عالئم نقطه).(  شود. گرفته نظر در تورفتگی Tab یک

يده و از محتوای و][ به محتوای داخلی آن چسب ""-}{-همچنين عالئم)( ( از کلمه بعدی جدا می گردند.spaceبا فاصله )

 ( جدا می گردند.spaceبيرونی با فاصله )

 کاغذ و چاپ 1-4

 متن تمامی .باشد می عمودی A4 نامه پایان قطع  .گردد تایپ مرغوب سفيد کاغذ روی باید نامه پایان های قسمت کليه

 .شود می چاپ کاغذ روی یک بر فقط ها

 فاصله گذاری و حاشیه بندی 1-5

، باال ، پایين راست سمت حاشيه .شود می تنظيم single به صورت line 1,50برابر با  نامه پایان یتمام در سطرها فاصله

 در که صورتی در. شود رعایت نامه پایان سرتاسر در باید حاشيه این سانتی متر می باشد.2سانتی متر و حاشيه سمت چپ 3

 A3کاغذ  از استفاده با یا و آنها کردن کوچک با باشد، اشيهح داخل از فضای تر بزرگ ها جدول یا ها شکل اندازه موارد برخی

 )بصورت تاخورده(، حاشيه رعایت می گردد.
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 شماره گذاری صفحات 1-6

صفحات عنوان ) مشابه روی جلد(، بسم اهلل... ، سپاسگزاری و تقدیم، چکيده شماره گذاری نخواهند شد. صفحات 

شماره گذاری می شوند.  _أ، ب، ج، د، ه، و، ز ...  _قشه ها به ترتيب با حروف ابجدفهرست مطالب، جداول، نمودارها، تصاویر، ن

خواهد شد. چکيده انگليسی و  _.... 3،2،1_از اولين صفحه فصل اول تا آخرین صفحه منابع و ماخذ شماره گذاری عددی 

 .انجام شود و به فارسی پایين و صفحه وسط در باید صفحات گذاری شماره. عنوان انگليسی هم شماره گذاری نمی شوند

از مطالب  )مطابق فایل چارچوب( هرفصل با یک صفحه سفيد که تنها عنوان آن فصل در آن ذکر شده است تبصره:

 قبلی جدا می گردد شماره این صفحه نمایش داده نمی شود اما در شمارش کلی محاسبه خواهد شد.

 پایان نامهفصل بندی  1-7

 باید دارای فصل های زیر باشد: متن اصلی پایان نامه 

  :مقدمه و کلیاتفصل اول  

 .طرح مسئله، اهداف تحقيق : مقدمه،شامل

  :منابع و پیشینه تحقیقمروری بر فصل دوم 

 .شود می تنظيم راهنما استاد نظر با و منابع تحقيق با مطابق که بخش هایی شامل

  :مواد و روش های اجرای تحقیقفصل سوم  

 .می پردازد معرفی روش های تحقيق و تئوری بکاررفته در پایان نامه زیر نظر استاد راهنما ه بهبخش هایی ک شامل

  :مطالعات موردی( تجزیه و تحلیل داده هافصل چهارم( 

 راهنما استاد نظر با وکه مربوط به تجزیه و تحليل اوليه داده ها و معرفی مطالعات موردی )در صورت وجود(  بخش هایی شامل

 .شود می تنظيم

  :نتایجفصل پنجم 

 در این بخش نتایج و  دستاوردهای بدست آمده از تحقيق بصورت مفصل ارائه می شود.

  جمع بندی و پیشنهادات: ششمفصل 

جمع بندی مختصری از نتایج بدست آمده از تحقيق بهمراه پيشنهادات احتمالی جهت توسعه آتی تحقيق در این بخش 

 آورده خواهد شد.
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 تبصره:

 ماخذ و منابع فهرست و شده ذکرپایان نامه   متن داخل در تصاویر ، جداول ونمودارها ، بع مطالب برگرفته از سایر پژوهش هامنا

  .گردد ارائه نامه شيوه مطابق رساله انتهای در کامل بصورت

 شماره گذاری فصل ها و عناوین 1-8

 صفحات گذاری شماره در فصل عنوان گيرد. صفحه می رقرا فصل هر شروع در که باشد می عنوانی صفحه دارای فصل هر

 شماره و راست سمت در فصل شماره شوند. بطوریکه می گذاری شماره عدد به فصل هر  .شود نمی نوشته محاسبه ولی نامه پایان

 )در می باشد. قسمت چهارم از بخش اول از فصل دوم زیر تيتر سوم از بيان کننده 3-4-1-2مثالً  شود. آن آورده از بعد بخش

ابجد و در  حروف از توان می منظور این برای نشود، استفاده شماره از دیگر کوچکتر بخش بيش از چهاره ب عناوین تقسيم صورت

  نمود(. استفاده صورت وجود زیرتيتر بعدی از شماره گذاری

 صاویر و جداولتشماره گذاری  1-9

 وضوح از از آنها شده تهيه کپی که ای گونه به شوند، تهيه مناسب کيفيت با باید .نمودارها و..،  ها جدول ها، تصویر تمامی

 با نمودارها جدول ها، تصاویر، .به صورت وسط چين بایستی تراز شوند نمودارها جدول ها، تصاویر،کليه  .باشد برخوردار کافی

فصل  های جدول برای مثالً .شوند گذاری شماره فصل ره در ظهور ترتيب باید به آنها تمامی شوند.  می ناميده خود همانند لفظ

 و برای تصاویر فصل سوم، و... که یعنی جدول فصل دوم شماره یک و غيره...  3-2، جدول 2-2، جدول 1-2ول ، جد2

 و تصاویر کليه به است الزم همچنينکه یعنی تصویر فصل سوم شماره یک و غيره...  و... 3-3، تصویر 2-3، تصویر 1-3تصویر

 .باشد شده ارجاع متن در جداول

 و... باید دارای سه بخش به ترتيب زیر باشند: تمامی جدول ها، تصاویر

 منبع تصویر، عنوان تصویر، شماره تصویر در فصل

 مثال:

 (1378جاماب منبع: ). رودهای کارون به حوضه زایندهمقادیر انتقال آب از سرشاخه (:2-3) جدول

 ....www.mycivil.ir/forum/threadمنبع:  .یک طرفهدال بتنی (: 1-4تصویر )

 منبع: نگارنده. PDO (B)( و A) SOIتابع همبستگی عرضی جریان با شاخصهای (: 3-5) نمودار
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 ها  زیرنویس 1-10

 صفحه همان در زیرنویس بصورت توان می را توضيح باشد، داشته خاصی توضيح به نياز واژه یا عبارت یک که صورتی در

و  شده مشخص شود، می چاپ آن چپ سمت و باال در کوچک بصورت که ای، شماره توسط واژه یا عبارت اینصورت در نمود،ارائه 

مجددا از ابتدا آغاز می  ارجاع به زیرنویس شود در هر صفحه هم شماره می ارائه شماره آن به مربوط توضيح زیرنویس در

 پی بخش به باید است، سطر از سه بيش زیرنویس چنانچه  .شود بيشتر سطر سه از نباید نویس زیر مطالب _... 3،2،1_شود

و برای عبارات  Bnazanin 12زیرنویس برای عبارات فارسی  در استفاده مورد قلم گردد. منتقل نامه پایان آخر در ها نویس

ف کره زمين را از طریق مناطق مختل های اقليمیِ جهانی،در واقع پدیده مثال: می باشد. Time new roman 10انگليسی 

 .دهندتحت تأثير خود قرار می 1الگوهای ارتباط از دور

 ذکر اعداد در متن 1-11

 آن باشد  10از  کمتر عدد گاه نمودارها( هر و ها جدول از )غير شود می نوشته متن داخل در که صحيحی اعداد مورد در

، 13یا  46مثل  شود، می نوشته عدد باشد بصورت 10و بزرگتر از  10گاه  هر و هفت، یا چهار مثل شود، می نوشته با حروف عدد

 می عالمت % استفاده از است نياز مورد درصد چنانچه ، و 4/12مثل  شود می استفاده از )/( اعشاری اعداد کردن برای مشخص

 .%44شود مثل 

 سیستم واحدها 1-12

 از استفاده که صورتی در د.باش می SIمتریک  یالملل بين سيستم نامه، پایان در استفاده مورد واحدهای سيستم

 .گردد درج پرانتز در آن، متریک معادل باشد، دیگر الزم واحدهای

 درج لغات التین در متن فارسی 1-13

 و اصطالحات فارسی یا لغات انگليسی معادل و التين به زیرنویس در و فارسی خط به متن در خارجی های نام همه

 .شوند می مشخص صفحه در یکبار( برای )فقط نویس زیر صورت به می رود بکار بار اولين یبرا که اختصاری عالئم

 مآخذ و منابع به استناد نحوه 1-14

 بر باید نامه پایان در مآخذ و منابع ذکر ود.ش اشاره گيرد می قرار استفاده مورد که منابعی کليه به متن در است الزم

 .شود انجام به ترتيب زیر اهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و انگليسی()ر ایران نامه شيوه اساس استاندارد

                                                            
1  Teleconnections Patterns 
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 متن رسالهدر استناد به منابع  1-14-1

 نقل بطور کلی استناد به منابع در متن رساله به دو صورت نقل قول غير مستقيم و نقل قول مستقيم آورده می شود. در

 غير های قول نقل برای .گيرد قرار  ”گيومه داخل“ شده رونویسی که یمتن و شود داده صفحه شماره باید مستقيم قول

، 1386)کسمایی  ".... عين عبارت نقل قول... "مثال: نقل قول مستقيم:  .نيست الزامی گيومه و شماره صفحه گذاشتن مستقيم

 (.1386(. نقل قول غير مستقيم: ... آوردن مطلب در قالب یک و یا چند پاراگراف ... )کسمایی 40

 استناد به منابع در انتهای رساله 1-14-2

 می الزامی ایان نامهپ پایانی مراجع ليست در آن مرجع ذکر شود، استفاده منبعی از مطلبی برای چنانچه کلی طور به

 ينالت و فارسی منابع درخصوص پذیرد. می صورت الفبا حسب حروف بر نامه پایان در استفاده مورد منابع قرارگيری بترتي باشد.

  گيرند. می قرار التين منابع سپس و فارسی منابع ابتدا

 فارسی و التین در حالت های مختلفاستناد به منابع شیوه صحیح  1-14-3

بيان شده  خالصه ای از ارجاع دهی به منابع فارسی و التين به شيوه ای صحيح در حالت های مختلف در جداول زیر

 که مواردیمی معتبر به کليه دانشجویان گرامی توصيه می شود. در جداول ذیل است که رعایت آن جهت ارائه یک متن عل

 پایان نامهمتن  دهی در ارجاع است، رنگ قرمزو به  آمده پرانتز در که مواردی و انتهای رساله در دهی ارجاع شده ذکر ابتدا

 می نماید. مشخص را

 الف( جدول شماره یک: ارجاع دهی منابع فارسی

 مثال منابع

 .شيراز دانشگاه :شيراز ای. پوسته های ساختمان . 1364 .مهدی فرشاد، نویسنده یک با کتاب

 (40، 1364)فرشاد 

 های در نظام اطالعات بازیابی روشهای و مفاهيم. 1.1381هداورپنا محمدرضا و محمدحسين، دیانی، نویسنده دو با کتاب

 .انتشارات و چاپ موسسه ،فردوسی دانشگاه :مشهد  .ایران ای رایانه ی کتابخانه

 (56، 1381)دیانی و داورپناه 

سازمان  :تهران .ایران های . موزه1372 .امانی فریدون و فراهانی، رفيعی عباس کتایون، صارمی، نویسنده سه با کتاب

 .کشور فرهنگی ميراث

 (78، 1372)صارمی،رفيعی، و امانی

 سه از بيش با کتاب

 نویسنده

. 1372 .نمایی احمد و فر، سلطانی حسن طوسی، منشی محمدتقی رضوانی، احمد محمدتقی، اکبری،

 قدس پژوهشهای آستان بنياد :مشهد .فارسی انگليسی :اسالمی تمدن و علوم اصطالحات و فرهنگ

 .رضوی

                                                            
 برای نویسنده دوم به بعد نيازی به معکوس کردن  نام و نام خانوادگی همچون نویسنده اول نمی باشد و به حالت عادی نگاشته می شود. 1 



7 

 
 

 (77، 1372)اکبری و دیگران 

 مترجم، با کتاب

 گردآورنده یا ویراستار،

 .گفتار نشر  :. تهران1379 .وشدلخ گيتی ترجمه .. آدميت1978.لئو بوسکاليا،

 (90، 1978)بوسکاليا 

 نویسنده با کتابی

 سازمانی

 طراحی فضای . ضوابط1380 .معيارها تدوین و فنی امور دفتر .کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 علمی مرکز مدارک پشتيبانی، امور معاونت کشور، ریزی برنامه و مدیریت سازمان :تهران .شهری سبز

 .انتشارات و

 (34، 1380معيارها  تدوین و فنی امور دفتر .کشور ریزی برنامه و مدیریت )سازمان

 مقاالت همایشهای مجموعه در .شدن جهانی و اطالعاتی . جامعه1384 .عبدالرضا چاکلی، نوروزی کتاب یک از فصلی

 :. تهران153_121العابدینی،  زین حاجی محسن ایران، ویراستار رسانی اطالع و کتابداری انجمن

 .ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه

 (140، 1384چاکلی  )نوروزی

اطالعات  مرکز :. تهران1380 .صدیقی مهری ترجمه .اطالعاتی منابع انتخاب  .1تا بی  .جيل المبرت، الکترونيک کتاب

 tmhttp://www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.h .ایران علمی مدارک و
 (25/4/1385در 2)دسترسی

 (.تا بی )المبرت

 یا  الکترونيک کتاب

 مدارک و اطالعات مرکز :تهران .قاسمی حسين علی ویراسته .الکترونيکی . نشر1382 .محمود بابایی،

 http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm در دسترسی همچنين .ایران علمی
 (9/5/1385)دسترسی در 

 (1382بایی )با

 .دانش آموزان مدنی جامعه رفتار با آن ارتباط و معلمان مشارکتی . مدیریت1383 .نازنين اسدی، بنی نویسنده یک با مقاله

 96.4_65: 3(2)34تربيتی  علوم و شناسی روان مجله

 (1383)بنی اسدی 

 روان شناسی مجله .چالشها و ها چاله :لمیع آثار در . استناد1383 .شاهبداغی اعظم و عباس، حری، نویسنده دو با مقاله

 96_65(:2)34تربيتی  علوم و

 (.1383شاهبداغی  و )حری

 نویسنده سه با کتاب مانند نویسندگان نام نویسنده سه با مقاله

 سه از بيش با مقاله

 نویسنده

 نویسنده سه از بيش با کتاب مانند نویسندگان نام

 . علوم اطالع1384 .سليمانی محمدرضا ترجمه .دانش عصر در . کتابداران2004 .اکاتارزین ماترسکا، شده ترجمه مقاله

 .98_78(:4و3) 20رسانی 

                                                            
 ن تاریخ می باشد.منظور بدو1 

( آورده شود. همچنين URLدر داخل پرانتز و در ادامه آدرس کامل اینترنتی ) به منبع در منابع الکترونيکی حتما باید تاریخ دسترسی2 

 )کج( تایپ شود. Italicآدرس اینترنتی باید بصورت 

 غيره. و فصل، یا ماه نسخه، شمارة جلد، شمارة شامل نشر وضعيت 3 

 ذکر می شود. مقاله یک انتهایی و ابتدایی صفحة شماره 4 
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 (2004)ماترسکا

 سر گيری از آزمایشگاهی، بلوغ بر DEHP. تاثير 1384.سپهری حوریه و ایمانی، اعظم،حسين دالمن، کنفرانسها مقاله

 زیست کنفرانس سراسری چهاردهمين در شده رائها پوستر .موش نابالغ اووسایتهای تکوین و ميوز،

 .گيالن شناسی،

 (1384)دالمن، ایمانی، وسپهری 

 های نشریه مقاله

 الکترونيک

 و اطالع ای کتابخانه افزارهای نرم در بهينه اطالعات بازیابی سيستمهای . طراحی1379 .علی گزنی،

-http://www.irandoc.ac.ir/ETELA دی(. 10) 2-1، ش.16رسانی اطالع علوم .رسانی

ART/16/16_1_2_7_abs.htm  (.3/7/1385)دسترسی در 

 (1379)گزنی 

 :6:فروردین بر، لی .موسيقی . کتابداری1384 .فاطمه قاسمی، چاپی های مجله

 (1384)قاسمی 

 و اطالعات پژوهشگاه الکترونيک مجله .الکترونيک آموزش محيط در . متادیتا1385 .عاصفه عاصمی، الکترونيک های مجله

)دسترسی در  http://www.irandoc.ac.ir/data/E_J/vol6/asemi_abs  (.1)6ایران  علمی مدارک

3/7/1385.) 

 (1385)عاصمی 

 30همشهری،  .البالغه نهج در بعثت آورد . محمد )ص( از زبان علی )ع(: ره1385 .آذر سلوکی، چاپی های روزنامه

 مرداد.

 (1385)سلوکی 

. 1385مهر،  9آنالین،  همشهری .موزه به دالفنون تبدیل . آغاز1385.مرضيه سبزعليان، کترونيکال های روزنامه

http://www.gamshahri.org/news/?id=5608  (.11/7/1385)دسترسی در 

 (1385)سبزعليان 

 فراهانی درباره مقام قائم سيدالوزراء تاریخی و سياسی های . نامه1358 .ابوالقاسم فراهانی، مقام قائم شخصی نامه

 :تهران .جهانگيرقائمی کوشش ق. به 1243االول  ربيع اول دهه آن، غرامات و ترکمانچای معاهده

 .تهران دانشگاه

 (23، 1358)قائم مقام فراهانی 

 شامل اطالعاتی کشور از خارج جوانان به و پسرم به نامه چند :باران . قطره1377 .محمد اسماعيلی، ها نامه از ای مجموعه

 .زمان کتاب :تهران ....و نفت درباره علمی

 (45، 1377)اسماعيلی 

 منتشر های مصاحبه

 شده

انضمام  به جهان سازان تاریخ با مصاحبه در اوتی آندره جوليو با . مصاحبه1362 .اوریانا فاالچی،

 .51-24 .جاویدان :تهران .نریمان بيدار مجيد ترجمه .ایران پادشاه با مصاحبه

 (43، 1362)فاالچی 

 منتشر های مصاحبه

 نشده

 .اسالمی انتگریسم درباره :رودنسون ماکسيم با نشده منتشر ای مصاحبه .تا بی .ژیلبر آشکار،

www.peykarandeesh.org   (.3/2/1385)دسترسی در 

 )آشکارا بی تا.(

ارشد،  کارشناسی نامه پایان .اماميه فقه در آن احکام و حدود مهریه، . بررسی1380 .داود فالحی، ها رساله و ها نامه پایان

 .قم دانشگاه

 (1380)فالحی 
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 با پيوسته مدارک

 مشخص نویسنده

قند(.  مرض(دیابت بر ای . مقدمه1384زهرا.  پازکی،

http://www.bpums.com/bimariga/diabet/diabet.htm  (.18/7/1385)دسترسی در 

 (1384)پازکی 

 با پيوسته مدارک

 نا مشخص نویسنده

  .انجمن آموزشی کارگاههای و ها دوره . 1336 .ایران روانشاسی جمنان

http://www.iranpa.org/page.esp?T_pages=43  (.3/7/1385)دسترسی در 

 (1385)انجمن روانشناسی ایران 

 

 ( جدول شماره دو: ارجاع دهی منابع التینب

 مثال منابع

 .Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ نویسنده یک با کتاب

press of England. 

(Gasper 1999) 

 .Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland نویسنده دو با کتاب

Boston: Strong Hope Press. 

(Unwin and Galway 1984) 

 .Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charies A. Snowe 1987 نویسنده سه با کتاب

Astrology for the beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere. 

(Merk, Fogg and Snowe 1987) 

 سه از بيش با کتاب

 نویسنده

Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. 

1996. Women and mental health Baltimore: Johns Hopkins. Press. 

(Sechzer et al. 1996) 

 مترجم، با کتاب

 گردآورنده یا ویراستار،

Tzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. 

London: Oxford Univ. Press.(Tzu 6th century BC) 

 نویسنده با کتابی

 سازمانی

British Standards Institute. 1985. Specification for abbreviation of title words and title 

of publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British Standards Institute. 

(British Standards Institute 1985) 

 Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In the other side of time: A کتاب یک از فصلی

combat surgeon in world war II, 117-63. Boston: Little, Brown. 

(Phibbs 1987) 

 ,Sirosh, J,. Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self organization of orientation maps الکترونيک کتاب

lateral connections, and dynamic receptive fields in the primary visual cortex. In Lateral 

interactions in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, R. Miillulainen, and Y. 

Choe. Austin, TX:UTCS Neural Networks Research Group. 

http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmbook96/ 

(accessed August 27,2001) 

(Sirosh and Bednar 1996) 

 .Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website نویسنده یک با مقاله

British Journal of Educational Technology 29(3):267-270 

(Tweddle 1998) 

-Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental dose نویسنده دو با مقاله

respones relationship. BioScience 49:752-32. 

(Calabrese and Baldwin 1999) 

 نویسنده سه با کتاب مانند نویسندگان نام نویسنده سه با مقاله

 سه از بيش با مقاله

 نویسنده

 نویسنده سه از بیش با کتاب مانند نویسندگان نام

 .…Author. Date. Article title. Translated by So-and-So. Journal title شده ترجمه مقاله

(Author Date) 
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 Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. Phylogeography of Philox pilosa کنفرانسها مقاله

subsp. Ozarkana. Posrer presented at the 16th International Botanical Congress, St. 

Louis. 

(Ferguson and Schaal 1999) 

 های نشریه مقاله

 الکترونيک

Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002 Quality-

of-life and depressive symptoms in postmenopausal women after receiving hormone 

therapy: Results from the heart and Estrongen/ progestin Replacement Study(HETS) 

trial. Journal of the American Medical Association 287, no. 5(February 6). 

08.htm#aainfohttp://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc101accessed (January 

7,2002).(Hlatky et al. 2002) 

 .Lacey, Stephen. 2000. The new German style. Horticulture(March):44 چاپی های مجله

(Lacey 2000) 

 .Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James Rosen الکترونيک های مجله

Time. 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html 

(accessed January 7,2002). 

( Royko 1992) 

 Royko, Mike. 1992. Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicago Tribune, September چاپی های روزنامه

23. 

(Royko 1992) 

 .Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. Scars still raw, Bush clashes with McCain الکترونيک های روزنامه

New York Times, March 25,2001. 

http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html 

(accessed January 2,2002). 

(Mitchell and Bruni 2001) 

 .Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891 شخصی نامه

Ed. Worthington Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin. 

(Adams 1930) 

 Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The Churchill-Eisenhower ها نامه از ای مجموعه

correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G. 

Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press. 

(Chill and Eisenhower 1990) 

 منتشر های مصاحبه

 شده

Bellor, Raymond. 1979. Alternation, segmentation, Hypnosis: 

Interview with Raymond Bellour. By Janet Bergstrom. 

Camera Obscura(3-4):89-94. 

(Bellor 1979) 

 منتشر های مصاحبه

 نشده

Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16. 

Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg. 

(Hunt 1976) 

 Schwarz, G. J. 2000. Multi-wavelength analyses of classical carbon-oxygen ها رساله و ها نامه پایان

novae(outbursts, binary stars). phD diss., 

Arizona State Univ. 

(Schwarz 2000) 

 با پيوسته مدارک

 مشخص نویسنده

Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston public library strategic 

plan, 2000-2010: A decade of outreach. Evanston public Library. 

00.html-plan-http://www.epl.org/library/straregic 

(accessed July 18,2002). 

(Evanston Public Library Board of Trustees 2000) 

 با پيوسته مدارک

 نا مشخص نویسنده

Federation of American Scientists. 2000. Resolution comparison. Reading license plates 

and headlines. 

http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm 

(accessed July 18,2000). 

(Federation of American Scientists 2000) 

 

 



11 

 
 

 نامه پایان جلد مشخصات 1-15

ارشد  کارشناسیبرای دانشجویان  )گالينگور(، مصنوعی چرم روکش با ميليمتر، 3 تا 2 ضخامت با مقوا از جلد الف( جنس

 می باشد. 1مطابق تصویر شماره  (ی معمولی یا مزینانیگالينگور ایران) ساده سورمه ای رنگ به  عمران

 .گردد می چاپ زرکوب صورت به و پشت جلد جلد روی های ب( نوشته

 .2مطابق تصویر شماره  شود می نوشته سال و نویسنده نام ،نامه پایان عنوان: عطف قسمت ج( در

 . ددر نظر گرفته می شوقطع جلد نيم سانتيمتر بزرگتر از قطع کاغذ د( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عمران : گالينگور ایرانی، مات سورمه ای سادهارشد : طرح جلد پایان نامه کارشناسی 1تصویر شماره 
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 تکثیر و تحویل پایان نامه 1-16

 چهار در (ارائه قالبظر از ن)تحصيالت تکميلی و تایيد  علمی(، محتوای نظر )از راهنما استاد تأئيد از پس نامه پایان

ح بند شر به نامه پایان های فایل حاوی فشرده لوح با همراه باید نامه پایان نسخه چهار.  گردد می تحویل شده، صحافی نسخه

کتابخانه  و تحصیالت تکمیلی ،)در صورت وجود(استاد مشاور ،راهنما استاد ارائه به جهت نامه، شيوه همين 1-17

 .باشدمی  موسسه

 فایل ها و مدارک نرم افزاری 1-17

 :باشد زیر های فایل لشام فشرده لوح با همراه باید رساله شده صحافی و تکثير نسخه چهار

 Pdfو  Word 2007قالب  دو در نامه پایان فایل 1-17-1

 پیوست مدارک های فایل 1-17-2

 که شامل تصاویر، جداول، نمودارها ، نقشه ها و...

 

 تایپ گردد. BTitr12: نمونه صفحات پشت و روی جلد بهمراه عطف ؛ اطالعات مورد نياز روی عطف می بایست با فونت 2تصویر شماره 
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الزم است دانشجو در هر نسخه پایان نامه سی دی آن نسخه را در انتهای پایان نامه داخل جلد با روکش )کاور(  تبصره:

 مقطع تحصیلی، ، نام دانشجو، شماره دانشجویی،پایان نامهعنوان بچسباند و روی سی دی  (3)تصویر شماره  اسبمن

  .4مطابق با تصویر شماره  بصورتی که قابل پاک شدن نباشد ،درج گردد نام استاد راهنما و سال

 

 

 پیوست ها 1-18

 استاندارد روی جلد فارسی پایان نامه 1-18-1

 

 

 : نحوه نگارش اطالعات روی سی دی4تصویر شماره  : کاور ضد خش سی دی 3تصویر شماره 
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 استاندارد پشت جلد التین پایان نامه 1-18-2

 B Titr 12فونت 

 B Titr 12فونت 

 B Titr 14نت فو

 B Titr 14فونت 

 B Titr 20فونت 

 B Titr 20فونت 

 B Titr 22فونت 

 B Titr 20فونت 

 B Titr 22فونت 

 B Titr 14فونت 

 می باشد. 1,00فاصله خطوط 

 B Titr 20فونت 

 B Titr 22فونت 

 B Titr 22فونت 
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Time new roman 16 

Time new roman 18 

Time new roman 22 

Time new roman 20 

Time new roman 22 

Time new roman 20 

Time new roman 22 

Time new roman 16 

 می باشد. 1,50فاصله خطوط 

Time new roman 20 

Time new roman 22 

Time new roman 16 

Time new roman 20 


