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 نامهجلد پایان - 1

و براي رساله هاي دکتري حتما آبی تیره (سرمه اي) رنگ جلد براي پایان نامه هاي کارشناسی ارشد حتما  -

 شکی و ترجیحا از نوع ساده انتخاب شود.م

 میلی متر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) باشد 3تا 2از مقوا با ضخامت  جلدجنس  -

 قطع جلد  نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است. -

 .گردد چاپ زرکوب یا نقره کوب نوشته هاي روي جلد باید بصورت -
اه نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید به طور کامل در تمام مندرجات روي جلد به غیر از آرم دانشگ -

 وسط قرار گیرد.

 طالکوب یا نقره کوب، عنوان پایان نامه ...، نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نوشته و در قسمت عطف -

 شود.

ت عالوه بر مندرجات روي جلد که به زبان فارسی است، الزم است کلیه مندرجات به زبان انگلیسی در پش -

 شود. زرکوب یا نقره کوب جلد نیز

 و سال آن به (یا فصل)صفحه جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روي جلد فارسی است و تاریخ ماه -

 قید شود. میالدي

 بزرگ تایپ شود. ،به جز حروف اضافه ،عنوان حرف اول حروف انگلیسی -

 

 بر روي جلد پایان نامه مشخصات زیر درج گردد:

گیرد به طوري که فاصله لبه  صفحه سمت چپ باالي در cm 4×3 درابعاد حدودأ( اسالمی ادآز دانشگاه آرم -1
 )سانتی متر می باشد 5/1ابتدایی آن از باال و سمت چپ جلد 

 » اسالمی آزاد دانشگاه«  عبارت  -2

 ) واحد ابرکوه ( دانشگاهی واحد نام  -3

 انسانی علوم هاي رشته براي .M. Sc.  )M. A یا .M. A رشته......... ارشد کارشناسی نامه پایان«  عبارت  -4

 ) انسانی غیرعلوم هاي رشته براي  .M. Sc و

  تحصیلی رشته نام ذکر و»  رشته«  کلمه  -5
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 نامه پایان عنوان ذکر و»  عنوان«  کلمه -6

  راهنما استاد نام ذکر و»  راهنما استاد«  عبارت  -7

  مشاور استادان یا استاد نام ذکر و»  مشاور استادان یا استاد«  عبارت  -8

  نگارنده نام ذکر و»  نگارنده«  کلمه  -9

 ). باشد می پیوستبه  جلد روي شرح نمونه(  شود نوشته سال تحصیلی آخر، در  -10

براي عنوان استاد راهنما و عبارت    Supervisorطرح انگلیسی پشت جلد باید مطابق طرح فارسی باشد. عبارت 

Advisor   پیشنهاد می گردد ( نمونه به پیوست می باشد ).براي عنوان استاد مشاور 

 تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست باید کامأل در وسط قرار گیرند.

  یده استدذکر گر طرح جلدهاي انگلیسی و فارسی به طور مستقلاندازه قلم و نوع قلم در. 

 

 شماره گذاري -1

 شماره گذاري صفحات -2-1

(  باشد. اولین صفحه پس ازجلد و صفحه سفیدفرعی ( صفحات ابتدایی پایان نامه ) با حروف ابجد می حاتصفشماره گذاري    

شود. کلیه مندرجات روي جلد با همان شماره گذاري می» الف « آستر بدرقه )، بسم ا... الرحمن الرحیم می باشد و با شماره صفحه فرعی 

صفحه تاییدیه هیات داوران می باشد که باید به   »ج « گیرند. صفحه قرار می» ب « فحه در ص هاي روي جلدها و فونت، فاصلهترتیب

به فرم تعهد اصالت پایان نامه   » د« پژوهشی واحد رسیده باشد. صفحه  معاونتامضاي استاد راهنما، مشاور، داور، مدیر گروه، و 

به سپاسگزاري اختصاص دارد.  »  ه« صفحه ایت دانشگاه دریافت دارند. اختصاص دارد. دانشجویان محترم می توانند این فرم را از وب س

ز، ح، ط، ي، ....) به فهرست مطالب اختصاص دارند.  ( در صورت تمایل ). صفحات بعدي ( می باشد» تقدیم به « مربوط به »  و« صفحه 

باشد. الزم است ن زیربخشها و فهرست منابع میفهرست مطالب شامل چکیده، فصلها و عنوان فصلها، بخشها و عنوان بخشها و همچنی

شماره صفحه در مقابل هر یک ازعناوین فهرست قید شود. درصورت نیاز، بعد از فهرست مطالب، به ترتیب فهرست جدول ها، فهرست 

 نمودارها، فهرست شکل ها و فهرست نقشه ها تنظیم شود.
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 1د. اولین صفحه اصلی، چکیده ( یا خالصه فارسی ) است که با شماره شوانجام می شماره گذاري صفحات اصلی با اعداد فارسی 

 ،....) تا به آخر ادامه پیدا می کند.5،4،3،2پایان نامه (  شود و شماره گذاري  بقیه صفحاتمشخص می

  1.5شماره صفحات با رعایت فاصله cm .از پایین صفحه و کامال در وسط صفحه قرار گیرد 

 

 یده است:دذاري صفحات در جدول زیر ذکر گرتوضیح کامل شماره گ 

 شماره گذاري صفحات

 صفحه شماره حهصف

 بدون شماره صفحه سفید

 الف بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ب صفحه طرح روي جلد به  فارسی

 ج صفحه تایید هیات داوران

 د صفحه تعهد اصالت پایان نامه

 ه  سپاسگزاري

 و به تقدیم

 وف ابجدادامه حر فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جدول ها

 ادامه حروف ابجد فهرست شکلها

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها

 ادامه حروف ابجد (Abbreviations)فهرست کلمات اختصاري

 1 چکیده فارسی

 فارسی اعدادادامه  فصول پایان نامه

 ادامه اعداد فارسی فهرست منابع فارسی

 ادامه اعداد فارسی سیفهرست منابع انگلی

 ادامه اعداد فارسی پیوست ها

 ادامه اعداد فارسی چکیده انگلیسی

 ادامه اعداد فارسی سییانگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلصفحه 

 بدون شماره صفحه سفید
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 ) blutos12( فونت فهرست مطالب  فهرست مطالب شماره گذاري -2-2

و هر بخش نیز ممکن  می گردد   چند فصل است و هر فصل نیز به چند بخش تقسیم شامل پایان نامه معموأل اصلی مطالب

(  دنمی گرد مشخصشوند، هاي هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا میبخش هر یک از است شامل چند زیربخش باشد.

د سمت چپ بیانگر شماره بخش مورد نظر می باشد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عد .یعنی فصل دوم، بخش چهارم ) 4-2مثأل 

نمونه اي از  یعنی فصل دوم، بخش چهارم ، زیر بخش سوم. 3-4-2شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. مثأل:  

 .فهرست مطالب در زیر عنوان گردیده است

 فهرست مطالب

 صفحه                عنوان

 1.............................................................................................................................چکیده...............

(شامل مقدمه، طرح موضوع، بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، سواالت و فرضیه ها، تعاریف  فصل اول: کلیات تحقیق

 واژها می باشد.

 2.................................................................................................................................مقدمه -1-1

 اعداد فارسی......... ادامه .................................................................................................................. -1-2

1-3- 

     1-3-1- 

      1-3-2- 

1-4- 

 (ادبیات و مستندات، چارچوبها و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق) فصل دوم: مروري بر تحقیقات انجام شده

 2-1- ............................................................................................................................ 

2-2- ......................................................................................................................... 

2-3- ........................................................................................................................... 

2-4-........................................................................................................................ 

 فصل سوم (مواد و روش ها/ روش اجراي تحقیق 

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

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- ........................................ 

4-2-......................................... 

 فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه گیري و جمع بندي

5-1- ....................................................... 

5-2-.............................................. 

 

 ها:ها و نقشهها، نمودارها، شکلشماره گذاري و عنوان جدول -2-3

پنجمین شکل و یا  شوند، مشخص می گردند. مثألها با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا میها و نقشهها، نمودارها، شکلجدول 

ضمنأ عنوان شکل ها و نمودارها و نقشه ها ) نوشته می شود.  5-3) و یا ( جدول  5-3پنجمین جدول در فصل سوم به صورت ( شکل

 باید در پایین آنها و عنوان جدول ها در باالي آنها آورده شود.

 اي جدول یا شکل ذکر گرددچنانچه جدول، شکل، و یا تصویري از مرجعی آورده شده باشد باید در انته. 

 ها: ه گذاري روابط و فرمولرشما -4-2

شوند، مشخص می گردد. مثأل هفتمین رابطه یا هر رابطه یا فرمول در متن پایان نامه، با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا می

 شود. ) نوشته می 7-4فرمول در فصل چهارم به صورت ( 

 

 منابع فهرست  -3

 ذکر گردند. . ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسینابع مورد استفاده باید در آخر پایان نامه آورده شودفهرست م

با ذکر نام خانوادگی  در متن پایان نامهبه ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نویسندگان مرتب شوند. در این حالت، ارائه منبع  باید منابع

» همکاران « ر داخل پرانتز صورت می گیرد. در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول و کلمه نویسنده و سال انتشار منبع د

 ,.Hunt et al).  ) و 1384(در مورد منابع انگلیسی) نوشته شود. مثأل: (سالجقه و همکاران،  .et al(درمورد منابع فارسی) و یا 
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براي معرفی  در فهرست منابع که درانتهاي پایان نامه آورده می شود، خودداري گردد.)  .et alاز ذکر واژه هاي (همکاران یا (1996

 منابع به صورت زیر عمل شود:

 .نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر،نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف (یا مؤلفان)، سال انتشار اثر کتاب: -1- 3

  .تهران :، چاپ اول، انتشارات آگاهرفتاريروش هاي تحقیق در علوم    .)1376(مثال:  سرمد، ز.

Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: Cambridge              

 University Press. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press. 
 

Ellis, R. (2005). Planning and task performance in a second language. Amsterdam: Benjamins. 

 

  : مقاله -3-2      

لد، شماره صفحاتیتالیک)، شماره جانتشار، عنوان مقاله، نام مجله (با خط ا نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف (یا مؤلفان)، سال   

 مثال: 

، 163، شماره جهاد نشریه روشهاي عملی مشارکت مردم در برنامه ریزي و مدیریت حوزه هاي آبخیز، ).1372( .سعادت، ح. و مهرابی، ع

 . 32-37صفحات 

 

Tavakoli, P., and Foster, P. (2008). Task design and second language performance: The effect of         
 narrative type on learner output. Language Learning, 58/2, 439 – 473. 
 

Wigglesworth, G. (1997). An investigation of planning time and proficiency level on oral test              
 discourse. Language Testing, 14, 85 – 106. 

 

Adolphs, S., Schmitt, N. (2003). Lexical coverage of spoken discourse. Applied Linguistics 24, 425-

438.   
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 هچکید – 4

کلمه باشد. در  500و حداکثر  150پاراگراف) نوشته شود و شامل حداقل  بصورت یک( ممتدچکیده (خالصه فارسی) باید به صورت 

ترین شکل خود ارائه گردند. چکیده به زبان انگلیسی در کلی ت کلیديکلماو گیري چکیده باید موضوع، هدف، روش ها، نتایج و نتیجه

(Abstract) .باید ترجمه چکیده فارسی باشد و درانتهاي پایان نامه آورده شود ، 

 

 نگارش متن پایان نامهاندازه قلم جهت   -5

 جهت نگارش متن پایان نامه از جدول زیر پیروي کنید:

 

 نوع متن نوع قلم اندازه

14 B lotus متن فارسی 
18 B Titr عنوان فصل 

14 B zar bold تیتر هاي اصلی 
12 B zar bold تیتر هاي فرعی 
14 B zar bold عنوان چکیده فارسی 

14 B lotus چکیده فارسی 

12 B lotus bold عنوان جدول یا شکل 

12حداکثر   B lotus متن جدول 
12حداکثر   B lotus زیر نویس جدول 
12 B lotus پاورقی فارسی 
10 Time New Roman پاورقی انگلیسی 
12 Time New Roman 

Bold 
 عنوان چکیده انگلیسی

12 Time New Roman متن چکیده انگلیسی 
14 B lotus  منابع فارسی 
12 Time New Roman منابع انگلیسی 
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 حاشیه بندي و فاصله گذاري   -7
 

باشد. این حاشیه باید در  سانتی متر 2سمت چپ برابر و حاشیه  سانتی متر 3 و پایین ،باال، راست حاشیه هاي سمت  -

 سرتاسر پایان نامه رعایت شود. 

سانتی  2تی متر و از سمت چپ نسا 3فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ  در متنهاي انگلیسی(براي مثال چکیده انگلیسی) -

 متر باشد.

ا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشیه باشد، با کوچک کردن آنها  و با استفاده در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها ی -

 ( به صورت تا خورده) حاشیه رعایت می گردد.  A3از کاغذ 

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

 ست.ا Wordدر  Singleمعادل  سانتی متر 1در تمامی پایان نامه ها برابر فاصله سطر ها  -

 فاصله بین عناوین با متن قبل یک سطر و با متن فاصله نیاز ندارد.   -

 و جدول فاصله نیاز ندارد.بین عنوان جدول (شکل نقشه)  -

سانتی متر و کامال در وسط صفحه قرار  5/1شماره صفحات اصلی به صورت اعداد فارسی تایپ شده فاصله آن تا پایین صفحه  -

 گیرد.

  باشد. سانتی متر 16سطر  هرطول  -
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 ات داوراننمونه فرم تاییدیه هی: 1پیوست شماره 
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمي           
                                                                                                  

 واحد ابرکوه                        

 (M.A)ارشد  یان نامه کارشناسیپا                                                   

 عنوان

    ............................................................................................Nazanin 16 Bold )   (اندازه قلم  
 

 
ندهنگار  

........................................................  ( Nazanin 15 Bold) 
 

از این پایان نامه در تاریخ .......................... با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسالمی 
 عمل آمد و مورد تأیید قرار گرفت.با موفقیت دفاع به ابرکوهواحد 

 
 هیأت داوران

 )Nazanin 15 bold(        ........................................ : استاد راهنما
 

 ..........................................  :استاد مشاور
 

 ..........................................:  داور

 واحدژوهش و فناوري پ معاونت              ..                   .................. ارشدمدیرگروه کارشناسی 
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        .................  
 

  2پیوست شماره
 نمونه طرح جلد به فارسی

 

)B Nazanin 20 bold دانشگاه آزاد اسالمی          ) اندازه قلم   
)B Nazanin 19 bold (                          واحد ابرکوه 
 یک سطر فاصله 

)B Nazanin 16           (پایان)............نامه کارشناسی ارشد رشتهM.A( 
 گرایش:                                                     

 یک سطر فاصله 

)B Nazanin 16 (                            عنوان : 

)B Nazanin 15 (           -------------------- 
 یک سطر فاصله  
)B Nazanin 16            (                     :استاد راهنما 
)B Nazanin15 bold                      (             دکتر------- 
 یک سطر فاصله  
)B Nazanin 16                   (           :استاد مشاور 
)B Nazanin 15 bold                        (        دکتر-------------- 
 هیک سطر فاصل 
)B Nazanin 16  (                      ندهنگار:  
)B Nazanin 15 bold (                            ---------------- 

 یک سطر فاصله

 
)B Nazanin 15                              (                  1391-1392سال تحصیلی 
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 نمونه طرح جلد به انگلیسی:  3پیوست شماره

Islamic Azad University                
Abarkooh branch 

 
                                             

                           Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the  
                                 Degree of M. A.  in…………                    (Times New Romans 14 Bold) 

                                                   
 

 
                                                          Title                                  (Times New Romans 15) 

 
         ------------------------------------------------   (Times New Romans 18 Bold) 

 
 

                                 Supervisor:                    (Times New Romans 15) 
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 4پیوست شماره
 
 
 
 

 
 لت رساله یا پایان نامهتعهد نامه اصا

 
ــب  ــته                     ..................        اینجان ــی در رش ــته تخصص ــا پیوس ــد ن ــی ارش ــع کارشناس ــه مقط ــش آموخت ــه در                                 ..............................                                                       دان       ک

            با کسب نمره                                                         ........................................................                                         .........................................                                     از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان :                              ..............................     تاریخ

                                                                                       ......................... ودرجه .................دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

      لمـی و                                                                                                     )این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانـب بـوده ودر مـواردي کـه از دسـتاوردهاي ع 1

                                                                                                                        پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و...........)استفاده نموده ام، مطابق ضـوابط و رویـه موجـود ، نـام منبـع مـورد 

                                                              استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر ودرج کرده ام.

                                             پایین تر یا باالتر) در سـایر دانشـگاها و موسسـات                                      براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی(هم سطح ،    "                           ) این پایان نامه/ رساله قبال 2

                           آموزش عالی ارائه نشده است.

                                                                                            قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و...............از این پایان   ،                              ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل 3

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

                                                                                                             ) چنانچه در هر مقطعی زمانی خالف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز اسـت بـا  4

                                                                                                   اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 نام ونام خانوادگی:

 ء:تاریخ و امضا
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