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 مقدمه
آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظـیم مطالـب یـک موضـوع  یکی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله،

    امه  ن                                                                           ن راهنما به شیوه ساده اي نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان ی ا است پژوهشی علمی
                                 الزم بـراي اخـذ درجـه در رشـته و مقطـع     هـاي                                        د. پایان نامه به عنوان بخشـی از فعالیـتکن            کامل همراهی 

                  ل تهیـه ایـن راهنمـا  یـ                                                بایستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود. یکـی از دال   و      باشد                 تحصیلی مربوطه می
                             از نظر شکل ظاهري، نحوه تایـپ،                هاي دانشجویان          ها و رساله    نامه          سازي پایان             بیشتر و یکسان              ایجاد هماهنگی 

                راهنماي حاضر بـر    .است       تکمیلی        تحصیالت                             نامه تحصیلی دانشجویان دوره                          صحافی و صفحه پردازي پایان 
                                                                          هاي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین با عنایت به نکـات برجسـته آیـین                 اساس دستورالعمل

       در ایـن                               که از استانداردهاي تعیـین شـده   اي          پایان نامه                                  هاي معتبر داخلی تهیه گردیده است.           هاي دانشگاه    نامه
                                                       ، برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.      راهنما
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  م مطالب پایان نامهیتنظ
 ترتیب صفحات

 صفحه سفید .1

 ي بسم ا...صفحه .2

 ي فارسی مشابه طرح روي جلد فارسیصفحه .3

 ي تأییدیه هیئت داوران (تصویب نامه)صفحه .4

 نامهصفحه تعهد اصالت پایان .5

 تقدیمي صفحه .6

 ي سپاسگزاريصفحه .7

 ي فهرست مطالبصفحه .8

 ي فهرست جدول هاصفحه .9

 ي فهرست شکل هاصفحه .10

 ي فهرست نقشه هاصفحه .11

 چکیده فارسی .12

 پایان نامه فصل هاي .13

 فهرست منابع .14

 پیوست ها .15

 چکیده انگلیسی .16

 ي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسیصفحه .17

 صفحه سفید .18

 
 
 
 
 
 
 
 



 زهرابوئیندانشگاه آزاد اسالمی واحد  معاونت پژوهش و فناوري

 

5 
 

 صفحات مقدماتی
 روي جلد .1

به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طـرف   ،       روي جلد     صفحه 
نـام و نـام  عنـوان پایـان نامـه،  ،زهـرابوئینآزاد اسالمی واحد پایان نامه قرار می گیرد و شامل آرم دانشگاه 

       نمونه)  طبقنویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد. ( ، مشاور ،خانوادگی استاد راهنما
 
 ي سفیدصفحه .2

         می گیرد.                                                                 بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار
 

 ي بسم ا...صفحه .3

                            و بایستی به شکل ساده و مشـخص               در وسط صفحه)         بسم ا...  (                                       این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد 
                                                                             صفحه آرایی شود، از به کار بردن هر گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداري شود.

 
 فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی يصفحه .4

                                  روي جلد در این صفحه قرار می گیرد.         قلم هاي                         با همان ترتیب فاصله ها و                       کلیه مندرجات روي جلد
 
 (تصویب نامه) داورانهیئت ي تأییدیه صفحه .5

  (طبـق                           در این صفحه قرار می گیرد.  معاونت پژوهشی       داور و    ،     مشاور   ،                                  تصویب نامه با امضاي استادان راهنما
       نمونه)

 
 نامهصفحه اصالت پایان .6

       گیرد.                                                     این صفحه پس از تکمیل توسط دانشجو در این قسمت قرار می
 
 ي تقدیمصفحه .7

      شود.                                                                                            این صفحه اختیاري است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم می
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 ي سپاسگزاريصفحه .8

                                                                                                 این صفحه اختیاري است. در این صفحه از افرادي که در انجام پایان نامه به نحو مؤثري همکاري نموده اند 
                   سپاسگزاري می شود. 

 
 ي فهرست مطالبصفحه .9

 بخش یرز همچنینو  ،ها بخش انعنو وها  بخش ،ها فصل انعنوو ها  فصله، چکید شامل مطالب فهرست
ین فهرست وعنااز  مقابل هر یکدر  صفحه رهست شمازم اال. باشد می و چکیده انگلیسی منابع ست فهر ،ها

 (طبق نمونه) .دمطالب قید شو

                                                                  صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب می آید در این صفحه ذکر نمی شود.   *
 

 ها ي فهرست جدولصفحه .10

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

  ویرهاي فهرست شکل ها و تصصفحه .11

                                      عکس هاي موجود در متن اسـت، کـه همگـی تحـت    و                    ي تصاویر، نمودارها                        این صفحه شامل فهرست کلیه
      شود.                   عنوان شکل آورده می

 
 ي فهرست نقشه ها صفحه .12

  .                           ي نقشه هاي موجود در متن است                        این صفحه شامل فهرست کلیه
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 صفحات اصلی
 ي چکیدهصفحه .13

                                                     شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتـایج بـه دسـت آمـده بـه طـور                                 چکیده بایستی مختصر و مفید بوده
                       چکیـده در یـک پـاراگراف و                                           صفحه بدون ذکر فرمول، نگاره و منابع باشد.    یک                       مختصر می باشد و حداکثر 

      شود.    می             کلیدي آورده       واژه   6   تا    4             انتهاي چکیده                                    سطر اول آن بدون تو رفتگی باشد. در
 پایان نامه هاي فصل  .14

 به ترتیب زیر می باشد. فصل  5پایان نامه شامل 
و موافقت شوراي پژوهشی دانشگاه عنوان  مربوطهدر برخی از رشته ها با نظر گروه  در موارد خاص* 

 فصل هاي پایان نامه می تواند تغییر کند.
 
              کلیات تحقیق          فصل اول:  -

پیش  و تعریف متغیر ها ،هاي پژوهشاهداف و فرضیه  ،ضرورت انجام تحقیق ،مسئلهشامل بیان این فصل 
 است.و تعریف اصطالحات  هاي پژوهشفرض

                                                                                     بیان مساله به معناي توصیف و توجیه موضوع پژوهش است. در این قسمت باید به این سوال جواب 
                                                                                            داده شود که چرا مساله پژوهش مساله اي است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیـرد. اصـل کلـی در بیـان 

                                                    که شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف تحقیق مـی باشـد.در                            ت یک روند منطقی است بطوري          مساله رعای
                                                                                             بیان مساله معلوم می شود که : بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ چه کسانی را در بر می گیرد؟ این موضوع 

       حتمـالی                                                                                     از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولی داشـته اسـت؟ دالیـل ا
                                                                                            مشکل چیست؟ چه راه حل هایی تا کنون بکار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این روش 
                                                                                            انتخاب شده است؟ الزم است عوارض ناشی از تداوم مشکل و فواید ناشی از اجراي تحقیق و کاربرد آن به 

                 روشنی مطرح گردد.
                                          باشد و بصورت منطقی و با افعـال رفتـاري بیـان                                                  اهداف باید صریح، روشن، بدون ابهام و واقع بینانه

                                             یان مساله، فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگ باشد.  ب                    هداف باید با عنوان،  ا     شود. 
                                                                           فرضیه و سواالت بصورت یک جمله خبري و حتی المقدور جهـت دار نوشـته شـود و حـاوي یـک 

                         فرضیات سواالت تحقیق ذکر می                                                                  پیشگویی باشد و زیربناي علمی داشته باشد. در مطالعات توصیفی به جاي
     شود.
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                                                                                          در تعریف نظري متغیر ها باید از یک مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقیق و واضح و با کلمـات 
                                                                                               ساده آن را تعریف کرد. در تعریف عملی متغیر بصورت واقعیاتی قابل اندازه گیري با کلمات ساده و واضـح 

          بیان شود.
درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند پیش فرض ها جمالتی هستند که 

و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پیش فرض ها، همه پدیده ها دالیل پیشین 
 بر دالیلی هستند. دارند، حوادث طبیعی بر حسب تصادف نیستند و احتماال بنا

 
      شده                        مروري بر تحقیقات انجام          فصل دوم:

                                                                                       مروري بر مطالعات به منظور دستیابی به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است که بـراي محقـق فرصـتی 
                                                                                                 فراهم می سازد تا درك کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه اطالعاتی در این زمینه وجود دارد و 

                            حقیقت مروري بر مطالعات خالصه                                                                    او باید از کجا شروع کند و یا چه کاري و چگونه کار را انجام دهد. در
                                                                                             اي از نکات اصلی، نتیجه گیري عمومی و خالء موجود در مطالعات و کاربرد در تحقیق می باشد. در هنگام 
                                                                                              سازمان دهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارنـد اختصـاص 

                            ست. توجه شود منظور از ارائـه  ا                              سال تحقیق او نیز درمتن ضروري                                  ضمناً ذکر نام نویسنده مورد نظر و       دهید.
                  اي از ایـن نظـرات و                                                                به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست، بلکه باید همراه با خالصه               این فصل صرفاً

                                                 بحث کلی باشد، به نحوي که خواننده را ارضاء نماید.
 

    ها           مواد و روش            فصل سوم:
روش  ،نمونه پژوهش ،محیط پژوهش ،جامعه پژوهش ،پژوهش روششامل متناسب با نوع رشته این فصل 

 ،مشخصات واحد پژوهش و معیارهاي ورود و خروج مطالعه ،حجم نمونه و روش محاسبه آن، نمونه گیري
روش تجزیه و تحلیل  ،روش گردآوري اطالعات ،توضیح ابزار گردآوري اطالعات و روایی و پایایی ابزار

 هاي پژوهش و مالحظات اخالقی است. محدودیت، داده ها
 

        نتایج              فصل چهارم:
مطالب این بخش تنها بر اساس یافته هاي حاصل از است.  بیان نتایج حاصل از تحقیق این فصل شامل

پژوهش تنظیم می گردد و شامل اطالعات نوشتاري، جداول و نمودارها می باشد. باید از ذکر اطالعات 
جداول و نمودار ...) پرهیز شود. البته ضروري است یافته ها در ابتدا با  ،الگوهاي متفاوت (متنیکسان در 

جمالت ساده و روان بیان شده و براي بیان جزئیات به جداول و نمودار استناد شود. این فصل به بیان 
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ا اهداف و فرضیاتی که ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب بیافته
 پوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض گویی پرهیز شود.وبیشتر در پر

 
       گیري     نتیجه   و    بحث              فصل پنجم:
   بـه               اول بحـث پاسـخ      قسـمت               پیشـنهادات اسـت.        بنـدي و    جمع  ،    گیري     نتیجه   ،     تفسیر   ،   بحث     شامل         این فصل 

     شود.                                                                                پژوهش است سپس نتایج با یافته هاي دیگر محققین مقایسه می گردد و دالیل تفاوت ذکر می   ت    سؤاال
                                             با دالیل منطقی و علمی اشاره شود و تنهـا نتـایجی      نامه                                               در این فصل باید به یافته هاي مهم و شاخص پایان 

                      به آن اشاره شده است.        نتایج                             مورد بحث قرار گیرد که در فصل 
خر بحث آورده می شود. در این قسمت نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته در آ نتیجه گیري

را به دست نامه باخواندن آن بتواند یافته هاي مهم پایان نامه طوري که خواننده پایان  بندي ارائه می گردد،
 آورد. 

نهاداتی پیشنهادات به مسائل بی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره می شود و پیشدر قسمت 
براي تحقیقات بعدي به استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق ارائه می شود. در حقیقت در این بخش 

 زمینه هاي تحقیقاتی جدید پیش روي محققان گذاشته می شود. 
 

 فهرست منابع .15

(کتاب، مقاله، در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه، مانند 
 .) را ارائه نمایدو... اینترنت ،مصاحبه

 
                   ارجاع منابع در متن      نحوه     الف: 

در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویسنده و سال آورده می شود (حقانی،  منابع براي ارجاع -
1387(. 

(حقانی،  ضروري است* در صورتی که مطلب به صورت نقل قول مستقیم آورده می شود ذکر صفحه نیز 
 ).49، ص 1387

هر دو نویسنده ذکر می شود (مردوخی  خانوادگی نام دو نفر باشندمنبع مورد نظر  نویسندگان در صورتیکه -
 .)1387و جهانگیري، 

ذکر   "و همکاران "در صورتیکه نویسندگان  منبع مورد نظر بیش از دو نفر باشند بعد از نام نویسنده اول  -
 .)1385(حسینی و همکاران،  می شود
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نویسنده (نویسندگان) به فارسی مانند موارد فوق آورده  خانوادگی در مورد منابع انگلیسی نام -
انگلیسی ذکر  منبع . آنجا که براي اولین بار در متن، نام فارسی نویسنده)2004(اسمیت و همکاران، شودمی
 . .Smith et al)(در پاورقی به صورت پاورقی آورده شودانگلیسی بصورت  خانوادگی آن به زبان شود ناممی
ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار می گیرد. حقانی منبعی  ابتدا یا اواسط جمله به چنانچه در -
)1387 ( 
داخل در  نویسنده (نویسندگان) و سال خانوادگی چنانچه در پایان جمله به منبعی ارجاع داده شود نام -

 پرانتز قرار می گیرد.
(حقانی،  .از یکدیگر جدا می شوند »؛ «  ارجاع داده شود منابع با  پایان جمله به چند منبع چنانچه در -

 )1385حسینی و همکاران،  ؛1387
  

 فهرست منابعنگارش  نحوه ب:
سانتی متر تورفتگی شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر  1با بجز سطر اول هر منبع سایر سطرها باید  -

 گونه عالمت و نشانه باشد. 
 ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی آورده می شود. -
 نویسنده)  نام خانوادگیترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسی و انگلیسی (حروف الفباي  -

 باشد.می
منابع از سال قدیم به جدید و منابع  نگارش نده استفاده شود ترتیبیک نویسچندین منبع از  در صورتیکه -

 باشد. منفرد نویسنده می
 صورت زیر باشد: ه ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع ب *
ا نامه ی. عنوان کتاب، مقاله، گزارش، پایان4. سال انتشار  3. نام کوچک نویسنده 2. نام خانوادگی نویسنده 1

نامه . نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان5رساله 
 . شماره صفحاتی که مطلب موردنظر از آن استخراج شده است. 6در آنجا ارائه گردیده است 

 
 نگارش فهرست منابع (به نقطه گذاري ها توجه شود) نمونه هایی از شیوه

وچک ذکر شود که در فهرست منابع فارسی و انگلیسی، نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس نام کتوجه 
 شود.
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 مقاله -
کامل عنوان کامل مقاله. نام  سال انتشار. .حرف اول نام کوچک نویسنده (گان) نام خانوادگی نویسنده (گان)

 .مجله: صفحه شروع تا صفحه  ختم مقالهجلد  شماره  ، مجله
 

. بررسی نقش حمایت اجتماعی در 1381اي ج، آزادفالح پ، کیامنش ع. معتمدي شلمزاري ع، اژه
سال. مجله  60رضایتمندي از زندگی، سالمت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان باالتر از 

 .115-133: 22روان شناسی، 
 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.   

 صورت بزرگ نوشته می شود.ه * فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله ب
 صورت بزرگ نوشته می شود.ه نیز بحروف اضافه  يحرف اول تمام کلمات نام مجله به استثنا *

استفاده می کنند نام مجله به صورت مورب (ایتالیک)  APA* برخی از رشته هاي علوم انسانی که از سبک 
 نوشته می شود.

 
 ها همایش -

یا  همایشعنوان  .عنوان مقاله .. سال ارائه(گان)حرف اول نام کوچک نویسنده  نام خانوادگی نویسنده (گان)
در کتاب  ختم مقاله صفحه شروع تا صفحه ،ماه و روزهاي برگزاري ،محل برگزاري ،بطور کامل کنگره

  .مقاالت مجموعه
 

. يبررسی میکروفاسیس ها، محیط رسوبی و سکانس هاي سازند آسمار. 1379رئیسی ع، السمی ي. 

شهریور،  8-10مجموعه مقاالت چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، 
  .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 می شود.ه * فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله ب

 ورت بزرگ نوشته می شود.ه صنیز بحروف اضافه  يبه استثنا کنفرانس* حرف اول تمام کلمات نام 
 کتاب -
 ند: باش وقتی نویسنده  کل کتاب یک یا چند نفر -1

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
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عنوان کامل کتاب. شماره   . سال انتشار.حرف اول نام کوچک نویسنده(گان)  نام خانوادگی نویسنده (گان) 
 . تعداد کل صفحات کتاب ،اسم ناشر :چاپ. محل یا شهر محل انتشار

             تهران:انتشارات آگاه، رفتاري.هاي تحقیق در علوم . روش1381سرمد 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 کلمات عنوان کتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می شود. *
 حرف اول تمام کلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود.* 

به صورت مورب  عنوان کتاباستفاده می کنند  APA* برخی از رشته هاي علوم انسانی که از سبک 
 نوشته می شود و فقط حرف اول کلمه اول عنوان کتاب به صورت بزرگ نوشته می شود. (ایتالیک)

 :کتاب بیان شود عنواناگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از   -2
پزشکی. ترجمه ن پورافکاري، روان-پزشکی: علوم رفتاري. خالصه روان1385و، سادوك ب.  ـهکاپالن 

  .صفحه 230، شهر آب جلد دوم، تهران:
 اگر نویسنده فصلی از کتاب با نویسنده کتاب متفاوت باشند: -3

 

نام کتاب. عنوان . . سال انتشارکتاب کلحرف اول نام کوچک نویسنده (گان)نام خانوادگی نویسنده (گان) 
شماره . ، عنوان فصل مربوطهفصل مربوطه حرف اول نام کوچک نویسنده (گان)خانوادگی نویسنده (گان) 

 . فصل مورد نظرصفحه شروع تا صفحه ختم  ،اسم ناشر :چاپ. محل یا شهر محل انتشار
 

       تهـران:    ،     تـوکلی                                        در: مسایل روزمره طب اطفال. گردآورنـده م  .   64  13   .                       بیماریهاي آلرژیک کودکان          فرهنگ م. 
  .   125-   140         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. 

ولـی حـرف اول تمـام کلمـات   صورت بزرگ نوشته می شـود.ه ب کتاب* فقط حرف اول کلمه اول عنوان 
 عنوان فصل مورد استفاده ( به استثناي حروف اضافه) بصورت بزرگ نوشته می شود.

به صورت  عنوان فصل مورد استفادهاستفاده می کنند  APA* برخی از رشته هاي علوم انسانی که از سبک 
 نوشته می شود و فقط حرف اول کلمه اول عنوان فصل به صورت بزرگ نوشته می شود. مورب (ایتالیک)
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 پایان نامه -
نوع پایان نامه ، نام دانشکده و  . عنوان کامل پایان نامه. سال. نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده

 .دانشگاه
 

هاي دفاعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده هاي دلبستگی با انواع مکانیزم. رابطه سبک1379بشارت م. 
 علوم تربیتی 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 می شود.ه ب پایان نامه* فقط حرف اول کلمه اول عنوان 

 
 فنی یا علمی گزارش -

یا  سازمان، نام موسسه(گان). سال انتشار. عنوان گزارش.  نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده
 گزارش.، شماره دانشگاه

نویسنده مشخصی نداشته باشد بجاي نام نویسنده (گان) نام سازمان یا موسسه  ،در صورتیکه گزارش* 
 مربوطه نوشته می شود. 

. بررسی خوردگی در محیط هاي پوشیده. دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی 1364منصوري س. 
 . 33اصفهان، گزارش علمی 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 می شود.ه ب گزارش* فقط حرف اول کلمه اول عنوان 
* حرف اول تمام کلمات موسسه سازمان یا دانشگاهی که گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ 

 نوشته می شود.
 
 سایت اینترنتی -

یا آخرین تاریخ  سال نشر نده یا نام پایگاه.یا شرح پدید آورنام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده 
 و روز.ماه  ،. تاریخ دسترسی شامل)Available from(  دسترسیکامل عنوان . آدرس  .به روز رسانی

 مثال پایگاه اینترنتی:
 

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

         [Accessed 6 February 2007]. 
 

 

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html
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 :مجالت الکترونیک مقاله درمثال 
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].  
 پیوست ها .16

      آورده                      قبـل از چکیـده انگلیسـی    و             فهرست منابع     از     بعد                                             در صورتیکه احتیاج به پیوست ها باشد این بخش  
     شود.  می

 
 ي انگلیسیچکیده .17

 چکیدهدر ساله ریا نامه  نپایا انکر عنوذ. دگیر می ارقر نگلیسین ابازسی بهرفاه چکید ترجمهدر این صفحه  
 در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات باستثناي حروف اضافه بزرگ تایپ شود. .ستامی الزا نگلیسیا
 

 ي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسیصفحه .18

                               هاي روي جلد در این صـفحه قـرار مـی     قلم                         با همان ترتیب فاصله ها و          انگلیسی                      کلیه مندرجات روي جلد
  )     نمونه     (طبق    .    گیرد

و کلیـه  .The Degree of M.Scکلیه غیر علوم انسانی از عنوان  ..… The Degreeتوجه: در قسمت 
 استفاده نمایند.  .The Degree of M.Aهاي علوم انسانی از عنوان رشته

 
 صفحه ي سفید -

 سفید قرار می گیرد. بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد صفحه
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 زهرابوئیندانشگاه آزاد اسالمی واحد  معاونت پژوهش و فناوري

 

15 
 

 پایان نامه و رساله ویرایش و نکات فنی
ت جارمند وکلیه مطالب  نمایند.مطابق این راهنما تحویل کتابخانه می نامهپایان دو نسخهدانشجویان تعداد 

  ها روي کاغذتمامی متن .دشو فچینیوحرو تایپ  Word برنامه بایست با می سالهنامه یا ر نپایا

A4)7/29×21 ( .استفاده از کادر و یا بایست بصورت ساده و بدون صفحات اصلی مییک رو تایپ شود
 1 ازهندا باید به بخش هرپاراگراف اول  يستثناابه  متن يف هااگرراکلیه پا اولخط  .سرصفحه تایپ شود

 داشته باشد. فتگیروـت سانتی متر
 
 جلد -1
                                           متر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد.     میلی   3   تا    2                         جنس جلد از مقوا با ضخامت   - 
      شـیمی   ،    قرمـز          کامپیوتر   ،    طوسی      حقوق  ،        سرمه اي        مدیریت    شد  ار      شناسی  ر  کا          نامه هاي   ن    پایا   اي  بر        رنگ جلد   -

    . د  شو  ب    نتخا ا     مشکی        عمران  ،               قهوه اي نگین          روانشناسی      سبز، 
                                              قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است.  -
      گردد.          کوب چاپ می  طال                        نوشته هاي روي جلد بصورت   -
               گوشه باالیی سمت   در           سـانتی متـر    3   ض  عر  و   5   ل  طو   به                               موجود در صفحه اول این راهنمـا،   ه    نشگا  دا     آرم  -

     طبـق (      باشد    می           سانتی متر   1 / 5     جلد       سمت چپ  و     باال        آن از   یی  ا   بتد ا              یکه فاصله لبه  ر   بطو  د    گیر   ار          چپ جلد قر
  .      نمونه)

   سط     در و       کامالً      باید   آن    ست     و را   چپ   ف  طر   دو         نسبت به    ه    نشگا  دا       از آرم       به غیر      جلد      ت روي  جا ر   مند  م    تما  -
        گیرد.    ار  قر
                                    نویسنده و سال نوشته و زرکوب می شود.                و نام خانوادگی       ، نام     ...                             در قسمت عطف، عنوان پایان نامه  -
  .    باشد  می       پیوست       نمونه      مطابق       قیقاً   ت د  جا ر   مند   از      هر یک      فتن  گر    ار  قر    محل  و       ترتیب   -
تاریخ ماه و سال آن به میالدي قید و روي جلد فارسی است  ترجمهمطالب آن  به انگلیسی که    جلد     صفحه   -

 شود. 
   وف اضافه بزرگ تایپ شود.بجز حر انگلیسی حرف اول کلمات عنوان -
ــــــی  ن   با ز   به   ت   جا ر           ست کلیه مند    زم ا ال  ،   ست ا   سی  ر  فا  ن   با ز   به         جلد که      ت روي   جا ر   مند   بر  وه  عال  -    در   انگلیس

                                                     ( این بند شامل رشته هاي زبان هاي خارجی نیز می باشد)  . د  شو  ب                پشت جلد نیز طالکو
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 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -2

             قلـم و بـراي انگلیسـیلوتـوس  B قلـم بـراي فارسـینوع قلم مورد استفاده در تمامی مـتن یکنواخـت و  
 Times New Roman و رسـاله در بخش هاي مختلف پایـان نامـه مورد استفادهقلم و نوع  باشد. اندازهمی 

 مطابق جدول زیر می باشد.
 نامه  قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پایان اندازه و نوع جدول

 اندازه نوع قلم نوع متن

 14 نازك لوتوس B *متن فارسی

 18 تیتر  B عنوان فصل
 16 سیاه لوتوس  B تیترهاي اصلی

 14 سیاه لوتوس  B تیترهاي فرعی

 12 نازك لوتوس  B چکیده فارسی

 12 سیاه وتوسل  B عنوان جدول یا شکل
 12حداکثر  نازك لوتوس  B متن جدول

 10حداکثر  نازك لوتوس  B زیر نویس جدول
 10 نازك لوتوس  B پاورقی فارسی
 Times New Roman 8 پاورقی انگلیسی

 Times New Roman Bold 13 عنوان چکیده انگلیسی
 Times New Roman 12 متن چکیده انگلیسی

 13 نازك لوتوس  B فارسی /عربی منابعفهرست 

 Times New Roman 12 انگلیسی منابعفهرست 
 می باشد Times New Roman-13 زبان هاي خارجی نوع و اندازه قلم متنرشته هاي براي پایان نامه هاي * 

 

 فاصله گذاري حاشیه بندي و  -3

                      سـانتی متـر مـی باشـد.این    2      برابر               حاشیه سمت چپ   و           سانتی متر   3               ، باال و پایین        سمت راست     هاي       حاشیه
د فاصله هر ضمنا در صورتی که متن به زبان انگلیسی می باش                                           حاشیه باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود.

 سانتی متر باشد.  3سانتی متر و از سمت چپ  2 سطر از سمت راست کاغذ
در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشیه ها باشد، با  -

 حاشیه رعایت می گردد. (بصورت تا خورده )A3 کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 
 سطر باشد 22و حداقل  27هر صفحه حداکثر در تعداد سطرها -

 است. Word در  Single سانتی متر معادل 1نامه برابر فاصله سطر ها در تمامی پایان -
 و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.سطر  فاصله بین عناوین با متن قبل یک-
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 در نظر گرفته شود. سطر فاصله جدول ها و فرمول ها نیز یک بین متن و -
 و جدول فاصله نیاز ندارد. (شکل، نقشه) بین عنوان جدول -
 

                             هر فصل مطابق الگوي زیر باشد.                 اول و سایر صفحات      فحه ص  * 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحات بعديالگوي                                             صفحه ي اول هر فصل الگوي 

 * الزم نیست یک صفحه جداگانه براي عنوان هر فصل درنظر گرفته شود.
 
  گذاري شماره -4

 شماره گذاري صفحات -الف

 شماره گذاري صفحات مقدماتی و اصلی پایان نامه یا رساله مطابق جدول زیر می باشد. -
 سانتی متر از پایین صفحه و کامال در وسط صفحه می باشد.  5/1شماره صفحات با رعایت فاصله   -

۲ ۳ 

۳ 

۶ 

 فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 شروع فصل

ع (
ــا

تفـ
 ار

مه
نی

15 
تر)

ی م
سانت

 

۲ ۳ 

۳ 

۳ 
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در مورد پایان نامه ها و رساله هاي زبان هاي خارجی صفحات مقدماتی با اعداد رومی شماره گذاري می -
  شوند. 

 شماره گذاري صفحات پایان نامه هاي فارسی

 شماره گذاري صفحه

 الف  الرحمن الرحیمبسم اهللا 
 ب صفحه عنوان به زبان فارسی 

 ج صفحه تأییدیه هأت داوران
 د سپاسگزاري 
 هـ تقدیم به ...

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب
 ادامه حروف ابجد فهرست جدول ها
 ادامه حروف ابجد فهرست شکل ها
 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها 

 1 چکیده فارسی
 ادامه اعداد عربی نامهفصول پایان 

 ادامه اعداد عربی فهرست منابع فارسی 
 ادامه اعداد عربی فهرست منابع انگلیسی

 ادامه اعداد عربی پیوست ها
 ادامه اعداد عربی ها (درصورت تمایل) فهرست نام

 ادامه اعداد عربی چکیده انگلیسی 
 بدون شماره  صفحه عنوان به زبان انگلیسی

 ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغ حروف ابجد:                                  
 ...-6-5-4-3-2-1 اعداد عربی:                                   

 
  و... ، فرمول ها، جدول ها، شکل هاشماره گذاري بخش ها   -ب

شوند ، بطوري که شماره فصل در سمت راست و بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاري  می  -
 شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

 است. 3از فصل  2از بخش  4بیان کننده زیر بخش  -2-4 -3
                                                                                                                                                 است.  3از فصل  2از بخش  4از بخش  1بیان کننده زیر بخش  -1 -2-4 -3
 هخط تیراز یا  سیرلفبا فاوف احر ز ازنیارت صو از آن درست پس ا قمر 4  کثراحد ها رهشما زحد مجا -
 .دشو دهستفاا )ـ(
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در همین شکل د مثالً. باشد می قفورت ها نیز بصو نقشه و ها دارنمو ،ها ولجد ،ها شکل اريگذره شما-
 .دشو می نوشته  )10-3( شکل رتبصو مسو فصل

  "ب" پیوستول در سومین جد لمثاان بعنوو . دشو میاري سی نامگذرفاي لفباا وفها با حر پیوست-
 .دشو می نوشته )3-ب(جدول   رتبصو

ره سمت چپ شماد عد وفصل  رهست بیانگر شمارا سمت دها نیز عد لفرموو بط روا اريگذره شما براي-
 .دشو می نوشته )4-3( رابطه رتبصوم فصل سودر بطه را مینرمثالً چها. ستا نظر ردبطه مورا
 
  جدول ها و شکل ها -5

جدول ها و شکل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ، در داخل پرانتز به عدد -

 شماره گذاري می شوند.

تمامی شکل ها (تصویر ها، نمودارها، منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند.به گونه اي -

 که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی بر خوردار باشد. 

عنوان جدول یا شکل ذکر انتهاي از مرجعی آورده شده است، مرجع در  شکل یا تصویري ،جدولچنانچه  -

 است به کلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد. گردد. همچنین الزم

 عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می شود. -

 جدول باید فاقد خطوط عمودي و حداقل خطوط افقی باشد. -

ک و در صورتیکه نمودار بیش از یدر نمودارها محورهاي عمودي و افقی باید کامال مشخص باشند  -

. با توجه به استفاده از چاپ سیاه و سفید، منحنی ها باید با بکارگیري منحنی داشته باشد به راهنما نیاز دارد

 . طیف رنگی خاکستري از یکدیگر متمایز شوند

تمام اعداد و کلمات به فارسی  از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول ها و شکل ها خودداري شود. -

 نوشته شود.
 

 روابط ریاضی و فرمول ها -6

فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ، در داخل پرانتز به عدد شماره -

 .گذاري می شوند



 زهرابوئیندانشگاه آزاد اسالمی واحد  معاونت پژوهش و فناوري

 

20 
 

در موارد خاص  ارائه شود. SIواحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادیر مندرج در متن باید مطابق با سیستم  -

 پاورقی آورده شود.در  SI سیستم معادل آن در باید که از سیستم هاي دیگر  استفاده می شود

  هر فرمول نخستین بار که در متن استفاده می شود باید تعریف شود. -

 یا زیرنویس پاورقی  -7

در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان در همان صفحه  - 

ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچک در باال و سمت چپ آن 

 تایپ می شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.

 .باشد 8و براي انگلیسی  10براي فارسی رد استفاده در زیر نویس قلم مو اندازه -

 پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود. -

 شماره گذاري پاورقی بصورت صفحه اي باشد. -

 
 درج لغات التین در متن فارسی -8

شود و ترجیحا معادل فارسی آن آورده حتی المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداري   -

 معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود. شود و در صورت لزوم

، ابتدا معادل فارسی آن نوشته استفاده شود در متن در مواردي که الزم است از کلمات اختصار انگلیسی -

عبارت انگلیسی در پاورقی آورده قرار می گیرد و اصل کلمه یا  در پرانتزحروف اختصار  شده و سپس

 شود.می

   آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط براي اولین بار ضرورت دارد. -

شماره کوچک تر از اندازه قلم فارسی  2در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن  -

  باشد.
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