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 ويرايش و نكات فني پايان نامه و رساله
تمامي  .دشو فچينيوحرو تايپ  Word برنامه بايست با مي سالهنامه يا ر نپايات جارمند وكليه مطالب 

صفحات اصلي مي بايست بصورت ساده و بدون . يك رو تايپ شود) A4)7/29×21  ها روي كاغذ متن
 هرپاراگراف اول  يستثناابه  متن يف هااگرراكليه پا اولخط . و يا سرصفحه تايپ شود استفاده از كادر

 .داشته باشد فتگيروـت سانتي متر 1 ازهندا بايد به بخش
 
 جلد -1
رشته مكانيك مشكي، مديريت قرمز، برق و قدرت قهوه اي سوخته، معدن  نامه هاي نپايا ايبررنگ جلد  -

 .شناسي آبي روشن مي باشد سبز، عمران خاكستري و زمين
 .گرددكوب چاپ ميطالنوشته هاي روي جلد بصورت  -
 .ئه شده در پيوست باشداطرح روي جلد و طرح پشت جلد مطابق نمونه هاي ار -
 .نويسنده و سال نوشته و زركوب مي شود و نام خانوادگي ، نام ...در قسمت عطف، عنوان پايان نامه -
به انگليسي كه مطالب آن ترجمه روي جلد فارسي است و تاريخ ماه و سال آن به ميالدي قيد  جلدصفحه  -

 . شود
  .حرف اول كلمات عنوان انگليسي بجز حروف اضافه بزرگ تايپ شود -
پشت در  انگليسين بازبه ت جارست كليه مندزم اال، ستاسي رفان بازجلد كهبه ت روي جارمند بر  وهعال -

 .دشو بجلد نيز طالكو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -2

             لوتـوس و بـراي انگليسـي قلـم     B نوع قلم مورد استفاده در تمامي مـتن يكنواخـت و بـراي فارسـي قلـم      
 Times New Roman اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايـان نامـه و رسـاله    . باشد مي

 .زير مي باشدمطابق جدول 
 

 جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پايان نامه 

 اندازه نوع قلم نوع متن

 14 نازك لوتوس B *متن فارسي

 18 تيتر  B عنوان فصل
 16 سياه لوتوس  B تيترهاي اصلي

 14 سياه لوتوس  B تيترهاي فرعي

 12 نازك لوتوس  B چكيده فارسي

 12 سياه وتوسل  B يا شكلعنوان جدول 
 12حداكثر  نازك لوتوس  B متن جدول

 10حداكثر  نازك لوتوس  B زير نويس جدول
 10 نازك لوتوس  B پاورقي فارسي
 Times New Roman 8 پاورقي انگليسي

 Times New Roman Bold 13 عنوان چكيده انگليسي
 Times New Roman 12 متن چكيده انگليسي

 13 نازك لوتوس  B عربي/فارسي  منابعفهرست 

 Times New Roman 12 انگليسي منابعفهرست 
 مي باشد Times New Roman-13 زبان هاي خارجي نوع و اندازه قلم متنرشته هاي براي پايان نامه هاي * 

 
 

 حاشيه بندي و فاصله گذاري  -3

ايـن  .سانتي متـر مـي باشـد    2برابر  حاشيه سمت چپ و سانتي متر 3 ، باال و پايينسمت راست هاي حاشيه
د فاصله هر ضمنا در صورتي كه متن به زبان انگليسي مي باش .حاشيه بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود

 . سانتي متر باشد 3سانتي متر و از سمت چپ  2 سطر از سمت راست كاغذ
ا بزرگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشد، با در صورتي كه در برخي موارد اندازه شكل ها يا جدول ه -

 .حاشيه رعايت مي گردد )بصورت تا خورده (A3 كوچك كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ 



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

 .است Word در  Single سانتي متر معادل 1فاصله سطر ها در تمامي پايان نامه برابر -
 .و با متن بعد فاصله نياز نداردسطر  فاصله بين عناوين با متن قبل يك-
 .در نظر گرفته شود سطر فاصله جدول ها و فرمول ها نيز يك بين متن و -
 .و جدول فاصله نياز ندارد )شكل، نقشه( بين عنوان جدول -
 
 

 .صفحه اول و ساير صفحات هر فصل مطابق الگوي زير باشد* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحات بعديالگوي                                             صفحه ي اول هر فصل الگوي 

 .جداگانه براي عنوان هر فصل درنظر گرفته شودالزم نيست يك صفحه * 
 

 شماره گذاري  -4
 شماره گذاري صفحات -الف

 .شماره گذاري صفحات مقدماتي و اصلي پايان نامه يا رساله مطابق جدول زير مي باشد -
 . سانتي متر از پايين صفحه و كامال در وسط صفحه مي باشد 5/1شماره صفحات با رعايت فاصله   -
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 كليات تحقيق

 

 شروع فصل

ع 
ــا

تفـ
 ار

مه
ني

)
15 

متر
ي 

سانت
( 

٣ ٢ 

٣ 

٣ 



 
 گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي شماره

 شماره گذاري صفحه

 صفحه سفيد
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اريبدون شماره گذ
 اريبدون شماره گذ

 اريبدون شماره گذ صفحه عنوان به زبان فارسي 
 اريبدون شماره گذ صورتجلسه دفاع از پايان نامه

 اريبدون شماره گذ فرم منشور اخالق پژوه
 تعهد اصالت پايان نامهفرم 

 ي سپاسگزاري صفحه
 ي تقديم صفحه

 چكيده فارسي

 اريبدون شماره گذ
 اريبدون شماره گذ
 اريبدون شماره گذ
 اريبدون شماره گذ

 حروف ابجد فهرست مطالب
 حروف ابجد فهرست جدول ها
 حروف ابجد فهرست شكل ها
 فهرست نقشه ها 
 فصول پايان نامه

 حروف ابجد
1 

 ادامه اعداد  هاپيوست 
 ادامه اعداد فهرست منابع

 اريگذ بدون شماره       چكيده انگليسي 
 صفحه عنوان به زبان انگليسي

 صفحه سفيد
 اريگذ بدون شماره    

 اريگذ بدون شماره    
 ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغ: حروف ابجد                                  

 ...-6-5-4-3-2-1: اعداد                                    

 
 

 

 

 ... شماره گذاري بخش ها ، جدول ها، شكل ها، فرمول ها و  -ب

بخش ها و زير بخش ها به عدد شماره گذاري  مي شوند ، بطوري كه شماره فصل در سمت راست و  -
 :شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند

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



                                                                                                                                                 . است 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1بيان كننده زير بخش  -1 -2-4 -3
 هخط تيراز يا  سيرلفبا فاوف احر ز ازنيارت صو از آن درست پس ا قمر 4  كثراحد ها رهشما زحد مجا -
 .دشو دهستفاا )ـ(
در همين شكل د مثًال. باشد مي قفورت ها نيز بصو نقشه و ها دارنمو ،ها ولجد ،ها شكل اريگذره شما-

 .دشو مي نوشته ) 10-3( شكل رتبصو مسو فصل
  "ب" پيوستول در سومين جد لمثاان بعنوو . دشو مياري سي نامگذرفاي لفباا وفها با حر پيوست-

 .دشو مي نوشته )3-ب(جدول   رتبصو
ره سمت چپ شماد عدو فصل  رهست بيانگر شمارا سمت دها نيز عد لفرموو بط روا اريگذره شما براي-
 .دشو مي نوشته )4-3( رابطه رتبصوم فصل سودر بطه را مينرمثالً چها. ستا نظر ردبطه مورا
 

  جدول ها و شكل ها -5

جدول ها و شكل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن مي آيند ، در داخل پرانتز به عدد -

 .شماره گذاري مي شوند

به گونه اي .و جدول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند) تصوير ها، نمودارها، منحني ها(تمامي شكل ها -

 . كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي بر خوردار باشد

عنوان جدول يا شكل ذكر انتهاي از مرجعي آورده شده است، مرجع در  شكل يا تصويري ،چنانچه جدول -

 .م است به كليه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشدهمچنين الز. گردد

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

در نمودارها محورهاي عمودي و افقي بايد كامال مشخص باشند و در صورتيكه نمودار بيش از يك  -

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

 . طيف رنگي خاكستري از يكديگر متمايز شوند

تمام اعداد و كلمات به فارسي . از درج اعداد و كلمات انگليسي در جدول ها و شكل ها خودداري شود -

 .نوشته شود
 

 روابط رياضي و فرمول ها -6

انه و به ترتيبي كه در متن مي آيند ، در داخل پرانتز به عدد شماره فرمول ها در هر فصل به طور جداگ-

 .گذاري مي شوند



در موارد خاص . ارائه شود SIواحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق با سيستم  -

 .در پاورقي آورده شود SI كه از سيستم هاي ديگر  استفاده مي شود بايد معادل آن در سيستم

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

 

 پاورقي يا زيرنويس  -7

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

بصورت كوچك در باال و سمت چپ آن  در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي كه. ارائه نمود

 .تايپ مي شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود

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

 .پاورقي فارسي از سمت راست و پاورقي انگليسي از سمت چپ درج شود -

 .صورت صفحه اي باشدشماره گذاري پاورقي ب -

 
 درج لغات التين در متن فارسي -8

حتي المقدور از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و ترجيحا معادل فارسي آن آورده   -

 .شود و در صورت لزوم معادل انگليسي كلمه يا عبارت در پاورقي آورده شود

انگليسي در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسي آن نوشته در مواردي كه الزم است از كلمات اختصار  -

شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار مي گيرد و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده 

 .شود مي

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

شماره كوچك تر از اندازه قلم فارسي  2در صورت استفاده از كلمه انگليسي در متن فارسي اندازه قلم آن  -

 . باشد

 

 فهرست منابع
كتاب، مقاله، (در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه، مانند 

 .را ارائه نمايد) ...و اينترنت ،مصاحبه
 



 ارجاع منابع در متن  نحوه: الف
حقاني، (در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده و سال آورده مي شود  منابع براي ارجاع -

1387(. 
حقاني، ( در صورتي كه مطلب به صورت نقل قول مستقيم آورده مي شود ذكر صفحه نيز ضروري است* 

 ).49، ص 1387
مردوخي (هر دو نويسنده ذكر مي شود  خانوادگي بع مورد نظر دو نفر باشند نامدر صورتيكه نويسندگان من -

 .)1387و جهانگيري، 
ذكر   "و همكاران "در صورتيكه نويسندگان  منبع مورد نظر بيش از دو نفر باشند بعد از نام نويسنده اول  -

 .)1385حسيني و همكاران، (مي شود 
به فارسي مانند موارد فوق آورده ) نويسندگان(نويسنده  خانوادگي در مورد منابع انگليسي نام -

انگليسي ذكر  منبع آنجا كه براي اولين بار در متن، نام فارسي نويسنده). 2004اسميت و همكاران، (شود مي
 . .Smith et al)در پاورقي به صورت(   انگليسي بصورت پاورقي آورده شود خانوادگي آن به زبان شود نام مي
حقاني . چنانچه در ابتدا يا اواسط جمله به منبعي ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار مي گيرد -
)1387 ( 
و سال در داخل ) نويسندگان(نويسنده  خانوادگي چنانچه در پايان جمله به منبعي ارجاع داده شود نام -

 .پرانتز قرار مي گيرد
حقاني، . (از يكديگر جدا مي شوند »؛ «  ارجاع داده شود منابع با  چنانچه در پايان جمله به چند منبع -

 )1385حسيني و همكاران،  ؛1387
 
 
  

 فهرست منابعنگارش  نحوه: ب
سانتي متر تورفتگي شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر  1با بجز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد  -

 . گونه عالمت و نشانه باشد
 .فارسي و سپس منابع غير فارسي آورده مي شودابتدا منابع  -
 ) حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده(ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي  -

 .باشد مي
منابع از سال قديم به جديد و منابع  نگارش در صورتيكه چندين منبع از يك نويسنده استفاده شود ترتيب -

 . اشدب منفرد نويسنده مي



 : صورت زير باشده ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع ب* 
نامه يا  عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پايان. 4سال انتشار  . 3نام كوچك نويسنده . 2نام خانوادگي نويسنده . 1

نامه  نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان. 5رساله 
 . شماره صفحاتي كه مطلب موردنظر از آن استخراج شده است. 6در آنجا ارائه گرديده است 

 
 

 )به نقطه گذاري ها توجه شود(نگارش فهرست منابع  نمونه هايي از شيوه
وچك ذكر فهرست منابع فارسي و انگليسي، نخست نام خانوادگي نويسنده و سپس نام ك توجه شود كه در

 .شود
 

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

 .صفحه شروع تا صفحه  ختم مقاله: مجلهجلد  شماره  ، مجله
 

بررسي نقش حمايت اجتماعي در . 1381. اي ج، آزادفالح پ، كيامنش ع   ع، اژه معتمدي شلمزاري
مجله . سال 60رضايتمندي از زندگي، سالمت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان باالتر از 

 .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.   

 .فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته مي شود* 
 .مي شود حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نيز به صورت بزرگ نوشته* 
) ايتاليك(استفاده مي كنند نام مجله به صورت مورب  APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك * 

 .نوشته مي شود
 

 همايش ها -
يا  همايشعنوان  .عنوان مقاله .سال ارائه. )گان(حرف اول نام كوچك نويسنده  )گان(نام خانوادگي نويسنده 

در كتاب  ختم مقاله صفحه شروع تا صفحه ،ماه و روزهاي برگزاري ،محل برگزاري بطور كامل، كنگره
  .مقاالت مجموعه
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  .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.  

 
 .صورت بزرگ نوشته مي شوده فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله ب* 
 .نيز به صورت بزرگ نوشته مي شودحروف اضافه  يبه استثنا كنفرانستمام كلمات نام  حرف اول* 

 
 كتاب -
 : ندباش وقتي نويسنده  كل كتاب يك يا چند نفر -1
شماره . عنوان كامل كتاب  .سال انتشار. )گان(حرف اول نام كوچك نويسنده  )گان(نام خانوادگي نويسنده  

 . تعداد كل صفحات كتاب ،اسم ناشر :محل يا شهر محل انتشار. چاپ
انتشارات آگاه،             :تهران .هاي تحقيق در علوم رفتاري روش. 1381. سرمد ز، بازرگان ع، حجازي ا

 . صفحه 250
Morrice C. 1999. Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, London: Financial 

Times Pitman Publishing, 650 p. 
 .حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته مي شود *
 .حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته مي شود* 

به صورت مورب  عنوان كتاباستفاده مي كنند  APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك * 
 .قط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شودنوشته مي شود و ف )ايتاليك(
 :كتاب بيان شود عنواناگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از   -2

ترجمه ن پورافكاري، . پزشكي روان-علوم رفتاري: پزشكي خالصه روان. 1385. كاپالن هـ و، سادوك ب
 . صفحه 230شهر آب، : جلد دوم، تهران

 :نويسنده فصلي از كتاب با نويسنده كتاب متفاوت باشنداگر  -3
 

نام . كتابعنوان . سال انتشار. كتاب كل)گان(حرف اول نام كوچك نويسنده ) گان(نام خانوادگي نويسنده 
شماره . ، عنوان فصل مربوطهفصل مربوطه )گان(حرف اول نام كوچك نويسنده ) گان(خانوادگي نويسنده 

 . فصل مورد نظرصفحه شروع تا صفحه ختم  ،اسم ناشر :انتشارمحل يا شهر محل . چاپ
 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054�
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054�
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054�


: تهـران  ،تـوكلي  گردآورنـده م . مسايل روزمره طب اطفال: در. 1364 .بيماريهاي آلرژيك كودكان. فرهنگ م 
 .125-140دانشجو، 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. 

ولـي حـرف اول تمـام كلمـات       .صورت بزرگ نوشته مي شـود ه ب كتابفقط حرف اول كلمه اول عنوان * 
 .بصورت بزرگ نوشته مي شود) به استثناي حروف اضافه( عنوان فصل مورد استفاده 

به صورت  عنوان فصل مورد استفادهاستفاده مي كنند  APAبرخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك * 
 .رت بزرگ نوشته مي شودنوشته مي شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان فصل به صو )ايتاليك(مورب 

 
 پايان نامه -
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 . 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.  

 
 .صورت بزرگ نوشته مي شوده ب پايان نامهفقط حرف اول كلمه اول عنوان * 

 
 فني يا علمي گزارش -

يا  سازمان، نام موسسه. عنوان گزارش. سال انتشار). گان( نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده
 .، شماره گزارشدانشگاه

نام سازمان يا موسسه ) گان(نويسنده مشخصي نداشته باشد بجاي نام نويسنده  ،در صورتيكه گزارش* 
 . مربوطه نوشته مي شود

دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي . بررسي خوردگي در محيط هاي پوشيده. 1364. منصوري س
 . 33اصفهان، گزارش 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. 

 .صورت بزرگ نوشته مي شوده ب گزارشفقط حرف اول كلمه اول عنوان * 
حرف اول تمام كلمات موسسه سازمان يا دانشگاهي كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ * 

 .نوشته مي شود
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 Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: http:// 
www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

         [Accessed 6 February 2007]. 
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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  

         [Accessed 5 May 2004].  
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