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کلیات : 
یعنـی فـراهم   الزم است ضمن رعایت وحدت عنـوان، لت مطالعه پایان نامه یا رساله ضرورتاًبه منظور سهو

نکـات  ،آوردن تناسب و ربط طبیعی مفاهیم و معانی مورد بحث در نوشتار با یکـدیگر، در کلیـه صـفحات   
د و دستوري و قواعد نشانه گذاري رعایت شده و از به کاربردن واژه هاي دشوار و بیگانـه خـودداري شـو   

چنانچه واژه هایی مثل نام و نام خانوادگی افـراد یـا کلمـاتی کـه افـراد از آن معـانی متعـددي را اسـتنباط        
حتماً می بایست روي آن واژه یا نام خارجی با نماد اعداد شماره گذاري و می نمایند، به کار برده می شود،

عالوه بر آن الزم است به موارد زیر کر شود.زیرنویس ذبه صورتمعادل انگلیسی آن در ذیل همان صفحه 
دقیقاً توجه و مطابق آن عمل گردد: 

الف : نوع جنس جلد پایان نامه : 
جلد پایان نامه از نوع گالینگور می باشد که مطالب مندرج در صفحه روي جلد زرکوب می باشد..1
در وسط قرار گیرد.تمام مندرجات روي جلد نسبت به طرف چپ و راست آن باید به طور کامل.2
صفحه جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روي جلد فارسـی اسـت و تـارخ فصـل و سـال آن بـه       .3

میالدي قید گردد.
بزرگ تایپ شود.انگلیسی عنوان به جز حروف اضافه،حرف اول حروف.4

ب : اندازه کاغذو نوع تایپ 
تایپ شود.WORDمتن پایان نامه با برنامه -1
سانتیمتر ) باشد .7/29در A4)21ن در اندازه کاغذ مت-2
.صفحات اصلی می بایست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود-3
.سانتیمتر باشد5/3و راست 5/2، چپ  3، پایین5/3حاشیه هر صفحه از باال -4
در نظر گرفته شود. 1cmو فاصله سطرها از یکدیگرcm15در صفحات اصلی طول  هر سطر-5
سطر باشد.22و حداقل 27تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر -6
فاصله بین عناوین با متن قبل یک سطر و با متن اصلی بدون فاصله می باشد.-7
( یا شکل) فاصله نیاز ندارد.بین عنوان جدول ( یا شکل) با جدول-8
می شوند، باید طوري قرار گیرند که مـتن بـاالي آنهـا در    جدول هایی که در راستاي طولی کاغذ تنظیم-9

سمت عطف پایان نامه واقع شود و همچنین شکل هایی که در راستاي طولی کاغذ تنظیم می شـوند، بایـد   
. طوري قرار گیرند که متن پایین آنها در سمت لبه پایان نامه قرار گیرد
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:اندازه قلم جهت نگارش متن پایان نامهج:
تایپ بخش هاي مختلف پایان نامه از قلمهاي زیر استفاده شود: براي 

د : تسلسل مطالب و صفحات : 
روي جلد (مطابق فرم استاندارد شرح روي جلد پیوست ).1
صفحه سفید.2
صفحه بسم اهللا الرحمن الرحیم .3
صفحه عنوان (عیناً مطابق شرح روي جلد ).4
ذکر است پس از تکمیل امضاء و مهمور نمودن توسط قابل " )اساتیديت داوران (همراه با امضاأفرم هی.5

در مجلد پایان نامه قرار می گیرد و اصل فرم در هنگام تسـویه حسـاب   امور پایان نامه ها کپی یا اسکن فرم 
"عودت داده شود.

تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد.6
فرم منشور اخالقی.7
صفحه تقدیم به ....(حداکثر یک صفحه ).8

اندازهنوع قلمنوع متن
B Lotus14متن فارسی 
B Lotus36عنوان فصل

B Lotus14تیترهاي اصلی 
B Lotus12تیترهاي فرعی 

B Lotus14عنوان چکیده فارسی 
B Lotus14متن چکیده فارسی 

B Lotus12عنوان شکل
12حداکثرB Lotusمتن جدول

12حداکثرB Lotusزیرنویس جدول
B Lotus12پاورقی فارسی

Times  New  Roman10پاورقی انگلیسی

Times  New  Roman Bold12عنوان چکیده انگلیسی 
Times  New  Roman12متن چکیده انگلیسی

B Lotus12فهرست مراجع فارسی/عربی
Times  New  Roman11رست مراجع انگلیسی فه
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که در تدوین رسـاله یـا پایـان نامـه،     فحه براي تشکر و قدردانی (در این صفحه از همه افراديیک ص.9
پژوهشگر را یاري نموده اند تشکر می شود. )

شرح مندرج در آلبوم نمونه )ه فهرست مطالب (ب.10
چکیده( حداکثر در یک صفحه).11
پیکره اصلی پایان نامه شامل تمام فصول.12
نها استناد شده آیق و کامل همه مراجعی است که در متن پایان نامه به صورت دقفهرست منابع (شامل.13

است)
نامه هاي خود ساخته و برنامه تست ها وپرسششکل ها، نمودارها،پیوستها و ضمائم (شامل جداول،.14

هاي رایانه اي ...)
چکیده انگلیسی .15
عین شرح پشت جلد که در صفحه آخر به زبان انگلیسی درج می شود..16
انگلیسی)-شت جلد (مطابق فرم استانداردشرح پ.17

ه: شرح روي جلد : 
* روي جلد به ترتیب موارد و عبارتهاي زیر درج می گردد: 

.قرار گیردباالي جلد وسطر د)4cmدر 3cm. آرم دانشگاه آزاد اسالمی (ترجیحاً در ابعاد 1
. دانشگاه آزاد اسالمی 2
فیروزکوه. واحد 3
شی مربوطه . نام گروه آموز4
)"M.Sc"یا "M.A". عبارت (پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد5
(نام گرایش تحصیلی ) "گرایش ".کلمه6
.کلمه : عنوان 7
.. عنوان پایان نامه 8
.عبارت : استادراهنما 9

( مثل: دکتر سیدمهدي حسینی).نام و نام خانوادگی استاد راهنما 10
( در صورت تایید شوراي پژوهشی واحد)ستادان مشاور.استاد یا ا11
"پژوهشگر ".کلمه : 12

.نام و نام خانوادگی پژوهشگر 13
. فصل و سال نوشته شود14
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"M.S"بـراي رشـته هـاي علـوم انسـانی و      Master  of  Artمخفف عبارت "M.A"حروفتوجه : 

علوم انسانی کارشناسی ارشـد اسـتفاده مـی    براي رشته هاي غیر Master of  Scienceمخفف عبارت : 
شود .

شماره گذاري : -و
الزم است شماره گذاري صفحات در وسط و پایین صفحه انجام گیرد.

شماره صفحه صفحه
بدون شماره صفحه سفید

الف شماره صفحه فرعیبسم ا..الرحمن الرحیم
ب صفحه طرح روي جلد به فارسی
پ ات داوران*صفحه تایید هی
ت تعهد اصالت پایان نامه*
ث صفحه منشور اخالقی
ه سپاسگزاري

بدون شماره تقدیم به
حروف ابجد فهرست مطالب
ادامه حروف ابجد فهرست جداول
ادامه حروف ابجد فهرست شکلها
ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها

1 چکیده فارسی
ادامه اعداد فارسی فصول پایان نامه

دامه اعداد فارسیا فهرست منابع فارسی
ادامه اعداد فارسی فهرست منابع انگلیسی
ادامه اعداد فارسی پیوست ها
ادامه اعداد فارسی چکیده انگلیسی
ادامه اعداد فارسی انگلیسیبهمشابه طرح روي جلد

بدون شماره صفحه سفید
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قرار می گیرند. CD و به صورت اسکن شده در* این صفحات با امضا در پایان نامه

شماره گذاري فصول و بخش ها -
فصل ) می باشد و هر فصل نیـز معمـوالً داراي چنـد بخـش مـی      5هر پایان نامه داراي چند فصل (معموالً 

باشد.
هر یک از بخشهاي هر فصل با دو شماره کـه بـا خـط    .صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود

عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چـپ  .شده اند، مشخص می گرددتیره از یکدیگر جدا
که یک بخش داراي زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در صورتیشماره ترتیب بخش مورد نظر است .

) یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.3-4-2در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد، مثل(

لها ، جدولها ،نمودار و نقشه ها شماره گذاري شک-
مثالً دهمین شکل در فصل سوم جدولها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است .شماره گذاري شکلها،

) نوشته می شود.10-3به صورت (شکل 

شماره گذاري پیوست ها -
ي موجـود در هـر   پیوست هاي پایان نامه با حروف الفباي فارسی نامگـذاري مـی شوند.شـکلها و جـدولها    

"به عنوان مثال :سومین جـدول در پیوسـت  .پیوست، با توجه به پیوست مربوطه شماره گذاري خواهد شد

.)3-به این صورت نوشته می شود(جدول ب"ب

شماره گذاري روابط و فرمولها -
.مـی شـود  هر رابطه در متن پایان نامه ، با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشـخص 

مـثالً هشـتمین رابطـه در    عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عددسمت چپ، شماره مورد نظر اسـت . 
) نوشته می شود.8-6فصل ششم به صورت (

شیوه ذکر منابع و مأخذ -ز 
قالب کلی تنظیم اطالعات مربوط به فهرست منابع به صورت زیر است : 

منابع در متننحوه درج -1
بشرح زیر استفاده شود: "درون متنی"براي دادن مأخذ از شیوه الزم است 
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*منابع فارسی 

در  انتهاي مطلب مورد نظر رفرنس دهی نوشته اي که از کتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد 
.شماره صفحه یا صفحات ) درج می شود:و داخل پرانتز به ترتیب (نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ

) .1386:103، تقوينقل قول مستقیم (

در  انتهاي مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب (نام اگر به صورت رفرنس دهی غیر مستقیم باشد
خانوادگی نویسنده، سال چاپ ) درج می شود.

) 1386، تقوينقل قول غیر مستقیم ( 

فاده شده باشد، مـی بایسـت نـام خـانوادگی نویسـنده یـا       از کتاب یا مقاله ترجمه شده اي استصورتی کهدر 
نویسنده ) به زبان فارسی بدون اشاره بنام مترجم ذکر شود.2نویسندگان (حداکثر 

،نویسنده (کوانتز و اودانـل 2) براي منبعی با 1381:85نمونه : براي منبعی با یک نویسنده (رابینز،به عنوان
1379 :230  (
نفر نویسنده داشته باشد، می بایست تنها نام 2یا مقاله ترجمه شده به فارسی بیش از کتابصورتی کهو در 

ذکر شود : "همکارانو "آن عبارت به دنبالخانوادگی نویسنده اول (نه مترجم ) و 
شماره صفحه یا صفحات ) :، سال چاپ ترجمه کتاب در ایرانهمکاران(..... و 

)1380،131،رانهمکامثال: (توماس و به عنوان
تکرار می شود عبارت همان منبـع و شـماره صـفحه    به صورت متوالییک منبع براي چند بارهنگامی کهو 

)167:مثال: (همان منبع به عنوانذکر می شود .

*منابع انگلیسی 
راسـت  می بایست به ترتیب و از چپ بـه از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می شود،صورتی کهدر  

Lastانگلیسی ذکـر شـود : (  به صورتنفر )، سال چاپ 3نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (حداکثر 

Name, Year: Page(
مثال : به عنوان

,Robbinsبراي منبعی با یک نویسنده (- 2001:232 (
,Stoner& Frimanنویسنده (2براي منبعی با - 2002:168(
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نویسنده باشد ، باید تنها نام خانوادگی نفر اول 2اله به زبان اصلی، داراي بیش از و در مواردیکه کتاب یا مق
etذکر شده و سپس از واژه ( al : استفاده شود (

Last  Name: ( به صورت et al., year: p(
Thomasonنمونه : (به عنوان et al., 2002:106(

تکرار می شود ، در انتهاي مطلـب داخـل   ورت متوالیبه صچند باريیک منبع انگلیسی براصورتی کهدر 
:Ibidپرانتز عبارت ( P(.ذکر می شود

:(براي مثال: 37Ibid(

منابع در فهرست منابعنحوه درج -2

* منابع فارسی 
استفاده از روش ). بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با 1391اهللا (پور، مهدي، محمدي، روححمزه-

.94-117): 4(2،فصلنامه الکترونیک پارس مدیرها. تحلیل پوششی داده
.41-44): 173(16، ماهنامه تدبیر). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. 1385رحیمی، غفور (-
ازندران با استفاده از تحلیل ). ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان م1390تبار، فاطمه (السادات، یحییطاهري، عصمت-

ها.ها. سومین همایش ملی تحلیل پوششی دادهپوششی داده
.253-261): 8(3. مجله سازمان تامین اجتماعیهاي برنامه و بودجه سازمان. مشی). راهبردها و خطی1380مرتضوي، کیوان (-

* منابع انگلیسی 
- Anderson, P., &Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment  analysis.

Management Science, 39(10): 1261-12.

- Banker, R.D., & Charnes, A., &Cooper, W.W. (١٩٨٤). Some models for estimating technical and scale
inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, (٩)٣٠: ١٠٩٢-١٠٧٨.

- Charnes, A., & Cooper, W.W., & Rhodes, E. (١٩٧٨). Measuring the efficiency of decision making units.
European Journal of Operation Research, (٦)٢: ٤٤٤-٤٢٩.

پیوستها –ه 

پیوستها شامل شکلها ، جداول ، نمودارها و نقشه ها بعد از آخرین صـفحه فصـل آخـر قـرار مـی  گیرنـد.      
پایان نامه یـا  "فهرست مطالب "چنانچه تعداد آنها زیاد باشد می بایست فهرست آنها تهیه و در بخش آخر 

رساله درج گردد.
اصلی پایان نامه باشند با استفاده از دستگاه فتوکپی ها ي چنانچه ضمائم و پیوستهاي بزرگتر از صفحات -

A4می بایست بعضی از آنها بـزرگ تـر از بـرگ    صورتی کهمخصوص، کوچک و استاندارد شده و در 
باشند، می بایست بنحوي تا شوند که از قاب جلد خارج نشود.
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)Abstract(چکیده به زبان انگلیسی -ط
کلمه و در یک صفحه تهیه و تدوین شده250ا رساله حداکثر تا الزم است خالصه پایان نامه ی

.قبل صفحه آخر قرار گیردو ما

شرح پشت جلد به زبان انگلیسی –ي 
شرح پشت جلد که به زبان انگلیسی تهیه می شود ، عیناً مطالب ترجمه شده شرح روي جلد است با ایـن  

نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتري تخصصی متفاوت و تفاوت که عناوین استاد راهنما و مشاور در پایان
بشرح زیر می باشد : 

) Advisor) استاد مشاور (Supervisorsبراي پایان نامه کارشناسی ارشد : استاد راهنما (-

نحوه صحافی پایان نامه-ك
. مطالب پایان نامه از ابتداي پایان نامه تا انتها بایست به صورت یک رو کپی گردد-1
روي جلد صحافی شده پایان نامه مانند صفحه عنوان و پشت جلد مانند صفحه ماقبل آخر زرکوبی می -2

شود.

پایان نامه باید با جلد گالینگور صحافی شود. -3

CDحلقـه 6همـراه  واحـد بـه  کتابخانـه مرکـزي  بـه  نسخه پایـان نامـه  1دانشجو موظف است تعداد -4

.) تهیه نمایدحلقه به دفتر امور پایان نامه4تاد راهنما، استاد مشاور، اس(Word ،PDFفایلهاي

ست. رعایت رنگ جلد پایان نامه براي هر رشته الزامی ا-5

عنوان پایان نامه   نام و نام خانوادگی     سال    
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رنگ جلدرنگ جلدگروه
سبزیاضیر

قهوه ايصنایع
مشکیمدیریت دولتی
مشکیمدیریت صنعتی

مشکیمدیریت بازرگانی
طوسیحسابداري

سرمه اياقتصاد
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ت پایان نامه کارشناسی ارشدتعهد نامه اصال

اینجانب..................................................... دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شـماره  
دانشجویی........................ در رشته...................... که در تاریخ.................. از پایان نامـه خـود تحـت    

.......... نوان:................................................................................................. بـا کسـب نمـره...........   ع
ودرجه............................دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

ـ   -1 ط اینجانـب بـوده ودر مـواردي کـه از     این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجـام شـده توس
دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله و........) استفاده نموده ام، مطابق 
ضوابط و رویه هاي موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده 

ام.
فت هیچ مدرك تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا باالتر) در سایر دانشگاه این پایان نامه قبالً براي دریا-2

ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چـاپ کتـاب، ثبـت    -3

مجوزهاي مربوطـه را اخـذ   اختراع و.... از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد
نمایم.

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن را بپـذیرم و واحـد    -4
دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتـار نمـوده ودر صـورت ابطـال مـدرك      

تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. 

نام ونام خانوادگی:
تاریخ وامضاء:
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