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 به نام خدا

 

 

 

 «پايان نامه کارشناسی ارشد  دستورالعمل نگارش وتدوين» 
 

 

به منظور هماهنگی بيشتر بين پايان نامه ها ، رعايت مواردي الزم است .خواهشمند است دانشجويان هنگام تايپ زپايان نامه به اين نكات 

 توجه نمايند.

 . مطالب در صورت امكان با برنامه زرنگار حروفچينی شوند -1

 ( تايپ شود.21*5/22) A4کار روي کاغذ  -2

 جلد پايان نامه از نوع گالينگور انتخاب گردد وموارد روي جلد به شكل زرکوب چاپ شوند.  -3

پژوهشی واحد ، براي جلد پايان نامه ها رنگ هاي يكسان در نظر گرفته شود سعی شود در هر گروه آموزشی  بنا به نظر شوراي  -4

 باشند. تا هماهنگی بيشتري داشته

شكل و اندازه گيري مطالب در صفحه هاي گوناگون ، در حد امكان ، به شكل و اندازه هاي نعيين شده در فرم هاي پيوست  -5

 نزديك باشند. 
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 ترتيب صفحات پايان نامه درمقطع کارشناسی ارشد    

 نمونه آن در سايت واحد به آدرس ذيل موجود است     جلدطرح روي  -1

  →www.iauq.irزير دامنه پژوهشی→تحصيالت تكميلی                                                                                         

 آستر صفحه  -2

 صفحه بسم ا... -3

 از سايت اخذ شود به آدرس فوق: تعهد اصالت پايان نامه -4 

 به آدرس فوق شوداز سايت اخذ     تاييد هيات داوران-5 

ايتاليك و طول  11سانتي متر ، خود متن فونت زر  11از سمت سانتي متر ،  8زر و فاصله از باالي صفحه  11)تيتر ))تقديم به (( با فونت      صفحه تقديم به-6  

 سانتي متر باشد واز يك صفحه تجاوز نكند.( 5سطر 

سانتي متر  5ايتاليك و طول سطر  11سانتي متر ، خود متن فونت زر  11نتي متر ، از سمت ر است سا 8) فاصله از باالي صفحه   ← صفحه سپاسگزاري -7

 باشد واز يك صفحه تجاوز نكند.(

 كلمه و ترجيحا در يك صفحه( 151)حد اكثر   چكيده   -8

سانتي متر  11ود و صفحه آغازين هر يك از باالي صفحه بايد به شكل جداگانه يعني فهرست مطالب ، فهرست شكل ها ، فهرست نمودارها ذكر ش   فهرست ها -9

 .فاصله داشته باشد 

                                   مقدمه -11

 فصل اول تا آخر -11

 : کليات شامل -12

 هدفالف : 

 پيشينه تحقيقب: 

 قروش كار و روش تحقيج: 

 نتيجه گيري -13

  پيوست ها -14

   منابع و مآخذ-15 

 چكيده  انگليسی 16

 پشت جلد به زبان انگليسی  -17

باشد . فونت انگليسي  singleسطر قرار گيرد بدون سر صفحه و فاصله بين خطوط  12باشد ودر هر صفحه    14يا با اندازه  B.Zar : فونت متن پايان نامه

  Times New Roman   باشد.مي 

سانتي متر فاصله  11سر صفحه باشد . در صفحات اصلي طول هر سطر صفحه هاي اصلي بايد به صورت ساده ، بدون كادر،ويا 

متر اولين سطر از باالي  سانتي 1سانتي متر از سمت چپ 3سانتي متر فاصله هر سطر از سمت راست 1سطرها از يكديگر 

 .سانتي متر باشد 5/1سانتي متر باشد . فاصله شماره صفحه تا پايين صفحه  5/1سانتي متر واز پايين صفحه  3صفحه 
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 و عناوين فصل ها با نظر استاد راهنما و استاد داور تنظيم گردد.پايان نامه  فصل بندي : 

 شكل ها : در صورت امكان به شكل رنگي باشد.

 باشند. Boldتيتر مطالب : 

الفباي فارسي شماره گذاري مي شوند .  شماره گذاري نمي شوند. صفحات فهرست ها با حروف  سپاسگزاريو  تقديم،  بسم ا...صفحات :  شماره گذاري صفحات

 شماره گذاري بايد در وسط و پايين صفحه انجام گيرد.

 با نظر استاد راهنما مي باشد. طريقه نو.شتن منابع و مآخذ  : 

 سورمه اي با نوشته هاي طالكوب :  رنگ جلد پايان نامه

 ررسی مجدد جهت اجتناب از چنين اشتباهاتی ضروري به نظر می رسد .وجود يك يا چند اشتباه تايپی از ارزش يك کار علمی می کاهد لذا ب

پايان نامه با  CDاستاد راهنما يك نسخه ، استاد مشاور يك نسخه ، كتابخانه واحد يك نسخه ، دايره تحصيالت تكميلي نسخه و امور پژوهشي نسخه هاي مورد نياز : 

 اوي )نام دانشجو، نام استاد راهنما و عنوان پايا ن نامه (و قاب شيشه اي وشكيل با ذكر برچسب ح WORDفايل هاي 

 تحصيالت تكميلی واحد قاين           

 

 

 

  *  *  ا طالعات کلی 

عنوان پايان نامه مختصر و رسا باشد. -  

: براي ارجاع خواننده به منابعی که در پايان  نامه خود به آن استناد می کنيد، می توانيد به دو شكل عمل کنيد -  

ز ذکر کنيد .نام نويسنده اي را که به مطلب او استناد می کنيد ،ضمن متن بياوريد و جلوي نام ، سال انتشار مقاله يا کتاب را در پراتت -1  

در وجه کنيد که همچنين می توانيد پس از بيان مطلب مورد استناد ، نام نويستده و سال انتشار کتاب يا مقاله را در پرانتز ذکر کنيد. ت-2

 اين مورد خاص بايد بين نام نويسنده و سال انتشار کتاب يا مقاله عالمت ويرگول قرار دهيد.

. در نكنيد و آن را از طريق فتوکپی هاي مخصوص کوچك و استاندارد نماييددر حد امكان از صفحات بزرگ در پايان نامه استفاده  -

 صورت اجبار ، آن را طوري تا  نماييد که از صفحات بيرون نزند.

جلد تعبيه می شود. 3ضمايم و پيوستهاي بزرگتر از صفحات اصلی پايان نامه را درون جيبی قرار دهيد که در صفحه  ترجيحاًَ  -  

 

وع هاشماره گذاري موض   * 
بايد از  هر فصل نيز ممكن است به چند بخش تقسيم گردد. صفحه اول هر فصل است. "فصل"موضوع هاي اصلی پايان نامه معموال  چند

ت خط پنجم شروع شود. هر يك از بخش هاي هر فصل با دو شماره که با خط تيره از يكديگر جدا شده اند ، مشخص می گردد. عدد سم

ماره هر فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش داراي زير بخش باشد ،شراست بيانگر شماره 

يعنی زير بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم . 3 – 4 – 2: زير بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گيرد. مثالً   
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دارها و نقشه هانموشماره گذاري شكل ها ، جدول ها ،*    

(  11 – 3شماره گذاري شكل ها ، جدول ها ،نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثالً دهمين شكل در فصل سوم به صورت ) شكل 

 نوشته ميشود.

 

 * شماره گذاري پيوست ها
ت مربوط در هر پيوست ، با توجه به پيوسپيوست هاي پايان نامه با حروف الفباي فارسی نام گذلري می شوند. شكلها و جدولهاي موجود 

(. 3 –به اين صورت نوشته می شود . ) جدول ب  "ب "شماره گذاري خواهد شد . به عنوان مثال ، سومين جدول در پيوست   

 

  شماره گذاري روابط و فرمول ها *

مشخص می گردد. هر رابطه در متن پايان نامه ، با دو شماره که با خط فاصله از يكديگر جدا می شوند ،  

( 8-6) عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ، شماره رابطه مورد نظر است. مثال هشتمين رابطه در فصل ششم به صورت

 نوشته می شود.
 

 *  *  منابع

ن ترتيب لفباي فارسی به ايمنابع مورد استفاده را می توان در پايان هر فصل و يا در آخر پايان نامه آورد. فهرست منابع بر حسب حروف ا

 تنظيم می شود :

1. شماره و رديف  

. نام خانوادگی نويسنده2  

. حرف اول نام نويسنده3  

. سال انتشار4  

ن قسمت . عنوان کتاب ، مقاله ، گزارش يا پايان نامه تحصيلی همراه با ذکر عنوان پايان نامه دوره کارشناسی ارشد يا رساله دکترا ) اي5

ايتاليك و سياه حروفچينی شود.( بايد با حروف   

. . نام ناشر، مجله ، سمينار يا موسسع علمی که مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهی که پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است6  

. شماره مجله يا شماره جلد کتاب 7  

اده که کل منبع مورد نظر به عنوان مرجع مورد استف در صورتی. شماره صفحه هايی که مطلب مورد نظر از آنها استخراج شده است) 8

 قرار گرفته باشد، لزومی به ذکر شماره صفحه ها نيست (. 

مت از يكديگر جدا شوند ودر مورد حرف اول نام نويسنده بعد از عالمت نقطه، از عال "ويرگول "توجه شود که مطالب فوق با عالمت  -

 ويرگول استفاده شود.

اشد ف در غير فارسی ، ضمن رعايت مرجع ، بر حسب الفباي مربوط ، دقت شود اگر مجله اي مورد استفاده قرار گرفته ب در زمينه منابع -

. صورتی که نام مخفف شناخته شده اي براي آن وجود دارد ، مورد استفاده قرار گيردو در غير اينصورت ، نام کامل مجله قيد گردد

، روش ارجاع دادن غير فارسی متداول و استاندارد آن رشته ، تا حد امكان رعايت شود.همچنين سعی شود در هر رشته تحصيلی   

د.در زمينه کتاب ها يا مقاالتی که به يك نويسنده تعلق دارند ،رعايت ترتيب زمانی انتشار آنها ، ضمن ارجاع دادن ضرورت دار-  
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  .ذکر نام مترجم ، پس از نام نويسنده ضرورت دارددر صورتی که کتاب يا مقاله ، اثر ترجمه شده باشد ،  -

چكيده به زبان انگليسی*  *    

کلمه ، در يك صفحه( تا راهنمايی براي غير فارسی  251چكيده زبان انگليسی آورده شود . ) حداکثر در آخر پايان نامه ،

.زبانان باشد  
 

 

پيوست ها   **    
ه شود نمودارها، شكل ها و نقشه ها ) در صورتی که تعداد آنها زياد باشد( ، بايد فهرست تهي براي پيوست ها و ضمايمی مانند : جدول ها ،  

 

 

طرح انگليسی پشت جلد   **    

 براي طرح پشت جلد عبارتهاي:

 Advistore،Thesis AdvistorوSupervisor پيشنهاد می شود"استاد راهنما  ")ترجيحا در مقطع دکترا(براي عنوان

"ستاد،اساتيد مشاورا"براي عنوان  Consulting Advistor عبارت 

پيشنهاد ميگردد"اعضاي هيات داوران"نيز براي  Thesis Committee Member عبارت 

 


