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o قلم : كاغذ ، چاپ و 

و  تايپ Microsoft Wordنرم افزار كليه مطالب و مندرجات پايان نامه يا رساله  مي بايست توسط 
. صفحات اصلي مي بايست به صورت ساده و تايپ شود دو رو 4A. تمامي متن ها روي كاغذ حروفچيني شود

سانتي متر تورفتگي  1متن بايد به اندازه  يبدون استفاده از كادر و يا سربرگ تايپ شود. خط اول كليه پاراگرافها
 داشته باشد.

و  B-Titrو  B-lotus دو قلمبايد  و براي پايان نامه هاي فارسي نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت
. اندازه و نوع قلم مورد مورد استفاده قرار گيرد Times New Roman انگليسي قلمبراي پايان نامه هاي 

 طابق جدول  زير بايد انتخاب شود.استفاده در قسمت هاي مختلف پايان نامه و رساله م

 رد استفاده در قسمت هاي مختلف پايان نامه هاي فارسيجدول اندازه و نوع قلم مو

 اندازهنوع قلم نوع متن
 B-lotus 14-Regular متن اصلي
 B-Titr18-Bold عنوان فصل

 B- lotus 16-Boldتيترهاي اصلي بخش ها

 B- lotus 14-Boldتيترهاي فرعي زير بخش ها

 B- lotus 12-Regular چكيده فارسي
 B- lotus 12-Boldشكلعنوان جدول يا 

 B- lotus 12-Regular متن جدول
 B- lotus 10-Regularزير نويس جدول
 B- lotus 10-Regular پاورقي فارسي
 Times NewRoman 8-Regularپاورقي انگليسي

 Times NewRoman 13-Boldعنوان چكيده انگليسي

 Times NewRoman 12-Regularمتن چكيده انگليسي
 B- lotus 13-Regularمنابع فارسي / عربي فهرست

 Times New Roman 12-Regularفهرست منابع انگليسي
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و اندازه قلم  Times New Romanپايان نامه هايي كه به زبان انگليسي نوشته مي شوند نوع قلم متن  براي
 .بايد به اندازه يك شماره از موارد بيان شده در جدول فوق كوچكتر انتخاب شود

o  جلد پايان نامهو شرح روي مشخصات 
 مشخصات جلد پايان نامه

  باشد.  )گالينگورميلي متر با روكش چرم مصنوعي ( 3تا  2جنس جلد بايد از مقوا با ضخامت 

  رنگ جلد لزوماً براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد آبي تيره (سرمه اي ) و براي رساله دكتري مشكي
 .و از نوع ساده انتخاب شود

 نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ انتخاب شود . بايد قطع جلد 

 كوب چاپ شود.زرصورت ه ب بايد نوشته هاي روي جلد 

 بايد كامالً در وسط قرار گيرد ،نسبت به دو طرف چپ و راست آن ،تمام مندرجات روي جلد. 

 نوشته و زركوب شود.فونت  ،، نام ونام خانوادگي نويسنده و سالدر قسمت عطف جلد، عنوان پايان نامه  
Zar 16  طوالني دارند قسمتي از آن درج شده و بقيه به پايان نامه هايي كه موضوع باشد. مناسب مي

 صورت  ... اضافه شود.

 شرح روي جلد پايان نامه

  (در وسط)سانتيمتر) 3سانتيمتر *  2,5آرم دانشگاه آزاد اسالمي (در ابعاد 
  دانشگاه آزاد اسالمي«عبارت« 
  نام واحد كرمان 
  و گروهنام دانشكده 
  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «:براي كارشناسي ارشد عبارت".M.A" يا".M.Sc"« 

 »".Ph.D"صي يا حرفه اي براي دريافت درجه دكتري تخص رساله «براي دكترا  -
  نام گرايش تحصيلي)»(گرايش «(نام رشته تحصيلي) و كلمه » رشته«كلمه 
 عنوان«مه كل« 
  عنوان پايان نامه 

  استاد راهنما«عبارت« 

 استاد راهنما و نام خانوادگي نام 



٦ 
 

   استاد مشاور«عبارت« 
 استاد مشاور و نام خانوادگي نام 
  نگارش«كلمه« 
  نگارندهو نام خانوادگي نام 
 مربوط نوشته شود) ماه و سال تحصيلي (تاريخ دفاع پايان نامه بر حسب و ماه سال 

هنر  و  براي رشته هاي علوم انساني)Master of Artمخفف (» .M.A«توجه شود كه حروف توضيح : 
 براي رشته هاي غير علوم انساني مورد استفاده قرار گيرد.)Master of Scienceمخفف (».M.Sc«و

o صفحات سفيد 

سفيد بايد قرار  يسي يك صفحهبعد از جلد فارسي از سمت راست و همچنين در آخر پايان نامه قبل از جلد انگل
 .گيرد

o  الرحمن الرحيمصفحه بسم اهللا 

در وسط صفحه و  الرحمن الرحيم . بسم اهللالد فارسي قرار گيردجاين صفحه بعد از صفحه سفيد در سمت 
وتزئين در اين صفحه خودداري  . از به كار بردن هر گونه كادرشكل ساده و مشخص صفحه آرايي شود بايستي به

 .شود

o ابه طرح روي جلد فارسي صفحه فارسي مش 

 .قلم هاي روي جلد در اين صفحه قرار مي گيرد فاصله ها و ،با همان ترتيب ،كليه مندرجات روي جلد

o صفحه منشور اخالق 

 .در فعاليتهاي پژوهشي در نظر گيردشود كه اصولي را  در اين صفحه دانشجو متعهد مي 

o  صفحه ي فارسي تاُييديه هئيت داوران 

 .مشاور در اين صفحه قرار مي گيرد امضاي استادان راهنما و تصويب نامه با

o  صفحه تقديم 
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 .ايان نامه به ايشان تقديم مي شوداين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پ

o  صفحه سپاسگزاري 

وثري همكاري نموده اند . در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو ماين صفحه اختياري است
 سپاسگزاري مي شود.

o  صفحه فهرست مطالب 

فهرست منابع و پيوست ها مي  ،مام زير بخش ها، تفهرست مطالب شامل چكيده، تمام فصل ها، تمام بخش ها
 الزم است شماره صفحه در مقابل هر يك از عناوين فهرست مطالب قيد شود (طبق نمونه پيوست).  .باشد

 از صفحه فهرست مطالب مي آيند در اين فهرست ذكر نمي شود. صفحاتي كه قبل

o  صفحه ي فهرست شكل ها 

، نقشه ها و عكسهاي موجود در شماره صفحه كليه ي تصاوير، نمودارها ، عنوان وشماره شكلاين صفحه شامل 
 متن است كه همگي تحت عنوان شكل آورده مي شوند(طبق نمونه پيوست).

o  صفحه فهرست جداول 

، عنوان و شماره صفحه كليه جدول هاي موجود در متن پايان نامه مي باشد فحه شامل شماره جدولاين ص
 (طبق نمونه پيوست ). 

o صفحه چكيده 

و مفيد بوده و شامل اهميت  بايستي مختصرچكيده  ذكر شود.» چكيده«عبارت  بايد صفحه اين در ابتداي
 الي 250طور مختصر باشد. طول چكيده بايد ه ب ، روش پژوهش و نتايج به دست آمدهپژوهش، هدف پژوهش

. استو سطر اول آن بدون تو رفتگي  چكيده در يك پاراگرافبدون ذكر فرمول ، شكل و منابع باشد. كلمه  300
 واژه كليدي آورده شود. 6تا  4 "واژه هاي كليدي"با ذكر عنوان  در انتهاي چكيده

o  فصل هاي پايان نامه 

 به ترتيب زير بايستي نگارش شود. فصل 5پايان نامه شامل 
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  در موارد خاص، در برخي از رشته ها با نظر گروه آموزشي مربوط و موافقت شوراي پژوهشي دانشكده
 تعداد و عنوان فصل هاي پايان نامه مي تواند تغيير كند.

 فصل اول : كليات تحقيق

وهش، فرضيه هاي پژوهش، تعريف ژسؤاالت پ و ، اهدافاين فصل شامل بيان مسئله، ضرورت انجام تحقيق
 .هاي پژوهش و تعريف اصطالحات است پيش فرض متغيرها،

. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شود كه صيف و توجيه موضوع پژوهش استبيان مساله به معناي تو
مساله رعايت يك اصل كلي در بيان  (.بايد مورد تحقيق علمي قرار گيرد مساله اي است كه ،چرا مساله پژوهش
. در بيان مساله معلوم مي )طوري كه شروع آن با مشكل و ختم آن با هدف تحقيق باشده روند منطقي است ب
مي گيرد؟ اين موضوع از چه زماني و به ترتيبي در  ؟ چه كساني را درع مشكل چقدر استشود كه بروز و شيو

هايي ؟ چه راه حل ل احتمالي مشكل چيستي؟ دالله در آمده و چه تحولي داشته استصورت مساه ب جامعه
تاكنون به كار رفته است ؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ الزم است عوارض 

 ناشي از تداوم مشكل و فوايد ناشي از اجراي تحقيق و كاربرد آن به روشني مطرح گردد. 

صورت منطقي بيان شود. اهداف بايد با عنوان، بيان ه ع بينانه باشد و ب، بدون ابهام و واقاهداف بايد صريح، روشن
 پژوهش هماهنگ باشد. ، فرضيه و سواالت مساله

باشد خبري و حتي المقدور جهت دار نوشته شود و حاوي يك پيش بيني صورت يك جمله ه فرضيه و سواالت ب
 .يات،  سواالت تحقيق ذكر مي شودفرض جاي. در مطالعات توصيفي به و زير بناي علمي داشته باشد

ده آنها را اطور دقيق و واضح و با كلمات سه نظري متغيرها بايد از يك مرجع معتبر استفاده نمود و بدر تعريف 
 ، به صورت واقعياتي قابل اندازه گيري با كلمات ساده و واضح بيان شود.تعريف كرد. در تعريف علمي متغير

درستي و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدالل ندارند و مساله  پيش فرض ها جمالتي هستند كه
، حوادث همه پديده ها داليل پيشين دارند . بنابر اصول پيش فرض ها ،بنا شده است پژوهش بر اساس آنها

 طبيعي بر حسب تصادف نيستند و مبتني بر داليلي هستند.

 انجام شدهبر تحقيقات مروري مباني تحقيق و فصل دوم : 

 مقدمه  -2-1
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، به منظور دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است كه براي محقق فرصتي فراهم مروري بر مطالعات
مي سازد تا درك كند در اين زمينه چه كارهايي انجام شده و چه اطالعاتي در اين زمينه وجود دارد و او بايد از 

، ر مطالعات خالصه اي از نكات اصلي. در حقيقت مروري بجام دهديا چه كاري را و چگونه انكجا شروع كند 
، اول بحث در هنگام سازمان دهي مرور مطالب ي و خالء موجود در زمينه مورد نظر مي باشد.منتيجه گيري عمو

 را به مطالعاتي كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد. ضمناً ذكر نام نويسنده مورد نظر و
. توجه شود منظور از ارائه اين فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع او نيز در متن ضروري استسال تحقيق 

 ، به نحوي كه خواننده را ارضاء نمايد.الصه اي از نظرات و بحث كلي باشد، بلكه بايد همراه با خنيست مختلف
ي مناسبي داشته باشد به نحوي كه تحول موضوع مروري بر تحقيقات بايد سير منطقي و تاريخمي شود. پيشنهاد

 .تحقيق از ابتدا تا كنون به وضوح براي خواننده قابل درك باشد

 تحقيق  ظريتئوري يا نمباني  -2-2

شود و به تبيين مفهومي انها از نظر چارچوب نظري با تعاريف لغوي و اصطالحي واژگان كليدي شروع مي 
بيان مي شود و به همه جوانب  تئوري هاي مرتبط و تعاريف مفهوميش، تخصصي تداوم مي يابد. در اين بخ

 موضوع پرداخته مي شود.(اين بخش در همه انواع تحقيقات، به صورت كتابخانه اي انجام مي شود)

 پيشينه-2-3

 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران -2-3-1

 پيشينه تحقيقات انجام شده درخارج از كشور-2-3-2

ساخت ايده هاي عمومي(مفاهيم) و فرضياتي كه  يرها است، بهروابط بين متغفهومي: نشان دهنده مدل م -2-4
روابط بين انها را مشخص مي كند مي پردازند. يك مدل مفهومي يك سري از مفاهيم مرتبط با هم است كه 

 بطور سمبوليك بيانگر تصوير ذهني از يك پديده مي باشد.

 ها  فصل سوم : مواد و روش

روش پژوهش، جامعه پژوهش، محيط پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه ، ن فصل متناسب با نوع رشتهاي
را بيان مي مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه  و، حجم نمونه و روش محاسبه آن گيري
ار گردآوري ، توضيح ابزهمچنيندر ابتداي شروع نگارش اين فصل بايستي روش پژوهش ذكر شود .  .كند
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يي ابزار، روش گرد آوري اطالعات، روش اطالعات و روايي و پايا ، روش گرد آوريي ابزارئو روايي و پايااطالعاتي 
 .شود در اين فصل انجام مي، محدوديت هاي پژوهش و مالحظات اخالقي تجزيه و تحليل داده

 فصل چهارم : نتايج 

پژوهش يافته هاي حاصل از مطالب اين بخش تنها بر اساس  .قيق استاين فصل شامل بيان نتايج حاصل از تح
ات يكسان در الگوهاي . بايد از ذكر اطالعمي گردد و شامل اطالعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد تنظيم

ان است يافته ها در ابتدا با جمالت ساده و روان بي. البته ضروري متفاوت (متن، جداول و نمودارها ...) پرهيز شود
اختصاص دارد نه تفسير استناد شود. اين فصل به بيان يافته ها  هاشده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار

آنها لذا صرفاً نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي كه پيشتر در طرح تحقيق پايان نامه در نظر 
 گرفته شده بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شود.

 صل پنجم : بحث و نتيجه گيري ف

. قسمت اول بحث پاسخ به سواالت اين فصل شامل بحث، تفسير، نتيجه گيري، جمع بندي و پيشنهادات است
مي داليل منطقي و علمي اشاره به .پژوهش است . سپس نتايج با يافته هاي ديگر محققين مقايسه مي گردد 

 .ر فصل نتايج به آن اشاره شده استدگيرد كه مي شود و تنها نتايجي مورد بحث قرار 

به صورت دسته بندي ارائه مي نتايج اختصاصي و مهم . در اين قسمت جه گيري در آخر بحث آورده مي شودنتي
 .ي مهم پايان نامه را به دست آوردطوري كه خواننده پايان نامه با خواندن آن بتواند يافته هاه ، بگردد

 مي شود و پيشنهاداتي براي اشاره ،تحقيق انجام شدهواب در رابطه با ج ، به مسائل بياداتدر قسمت پيشنه
. در حقيقت در اين بخش زمينه هاي آمده در اين تحقيق ارائه مي شود تحقيقات بعدي به استناد نتايج به دست

 .يد پيش روي محققان گذاشته مي شودتحقيقاتي جد

o  و نحوه ارجاع در متن فهرست منابع 

كتاب، مقاله، : مورد استفاده در متن پايان نامه، مانند سنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعاتدر اين قسمت نوي
 ... را ارائه نمايد..مصاحبه ، اينترنت و 

  شرح  در زير كه يت، به صوريا بر اساس شمارهبر اساس نام مولف  دمي تواننحوه ارجاع منابع در متن
 .است، باشده دشداده 
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  ارجاع منابع در سراسر متن بايد يكنواخت بوده و تنها از يك الگو استفاده شود.توجه شود كه نحوه 

 .استفاده از گيومه در نقل قول هاي مستقيم و عدم استفاده از آن در نقل قول هاي غير مستقيم 

 بر اساس نام مولف  ع در متن پايان نامه الف) نحوه ارجاع مناب

  مانند  نام خانوادگي نويسنده و سال نشر اثر آورده شود ابتدايد با متن پايان نامهبراي ارجاع منابع در
 ) .Marshal , 2012يا () 1375، (معيري

  در صورتي كه مطلب به صورت نقل قول مستقيم از يك منبع آورده شود، الزم است شماره صفحه نيز
 )51، ص 1375، (معيري .ذكر گردد

 مانند( باشند ذكر نام خانوادگي هر دو نفر الزامي است دو نفر  مورد نظر ابعدر صورتي كه نويسندگان من
در صورتي كه تعداد  .) Singh and Kipnis,2013)  و در مورد منابع التين (1393اسدي و برزگر ، 

 ذكر شود» و همكاران « نويسنده اول عبارت خانوادگي نفر باشند، بايد بعد از نام دوبيش از  نويسندگان
 ).Murray et al., 2014و در مورد منابع التين () 1386، ان(همتيان و همكارمانند  

  به صورت فارسي نوشته شود ( مانند شيگلي) و متن فارسي اسامي محققين و نويسندگان خارجي در
 ). توجه شود يكبار پاورقي كردن يك نام خارجي كافيست .Shigleyالتين آن پاورقي گردد (

 بعي ارجاع داده شود الزم است فقط سال نشر اثر در داخل پرانتز چنانچه در ابتدا يا اواسط جمله به من
 ) 1375قرار گيرد. معيري(

  در مورد منابع  » ؛ « عالمت  ، بايد منابع باارجاع داده شود مختلف چند منبعچنانچه در پايان جمله به
؛  1375ي ، (معيربه طور مثال :  از يكديگر جدا شونددر خصوص منابع التين »   ;«فارسي و عالمت
 و در مورد منابع التين )1386، ؛ همتيان و همكاران 1386عقوبي ، بهادري نژاد و ي

)Singh and Kipnis,2013 ; Marshal,2010 ; Murray et al., 2014 ( 

 ب) نحوه ارجاع منابع در متن بر اساس شماره 

  شماره دهي مي  [1]انند م بر اساس شماره منبع درون كروشه انجام شود بايدارجاع منابع در متن.
 : به يكي از دو حالت ذيل باشد نظر گروه آموزشيتواند بسته به 

  a ( ي كه از ابتداي پايان نامه مورد استفاده قرار به ترتيب مراجع در قسمت فهرست منابعدر اين روش
در كل پايان  ي است كهگذاري شوند به اين ترتيب اولين شماره مربوط به اولين منبع ، شمارهگرفته اند 

و طبعا آخرين شماره مربوط به آخرين منبعي است كه است كه مورد استفاده  نامه به آن رجوع مي شود
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قرار گرفته است. در اين روش نمي توان ابتدا منابع فارسي و سپس التين را نوشت و اساس كار شماره 
 گذاري منابع ، ترتيب استفاده آن ها مي باشد.

  b (ترتيب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگي ا منابع فارسي و سپس منابع التين به در اين روش ابتد
اختصاص يافته داخل كروشه اولين نويسنده مرتب گرديده و سپس شماره دهي مي گردند و شماره 

 انتهاي جمالت يا پارگراف مربوطه قرار داده مي شود.

 از » ، « بايد شماره آنها درون كروشه با ، اشد به بيش از يك منبع اشاره شودكه الزم ب يدر صورت
 .]15،7،2[يكديگر جدا شوند

  در صورتي كه الزم باشد به بيش از دو منبع پشت سر هم در يك جا اشاره شود، بايد شماره اولين و
 نوشته شود.  ]5-7[صورت به آخرين آنها 

  جا اشاره شود ، بايد به در صورتي كه الزم باشد به چند منبع پشت سر هم و غير پشت سر هم در يك
 .]10،  5-7، 1،2[اين صورت عمل كرد

 بايد با اعداد فارسي  ، شماره منبع درون كروشه لزوماٌي است يا انگليسينظر از اين كه منبع فارس صرف
. در پايان نامه هايي كه به زبان انگليسي نوشته مي شوند، شماره منبع بايد لزوماً با اعداد نوشته شود
 شته شوند.انگليسي نو

 نحوه نگارش فهرست منابع د) 

 منابعي كه در متن مورد رجوع واقع مي شوند بايد در فهرست منابع آورده شوند . تمام 

  ،الزم است ترتيب نوشتن منابع در فهرست زماني كه ارجاع منابع در متن براساس نام مولف انجام شود
 باي نام خانوادگي نويسنده ) انجام شود.منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي (حروف الف

 .ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي آورده شود 

 ترتيب نگارش آنها بايد بر حسب يك نويسنده مورد رجوع قرار گيرد در صورتي كه چندين منبع از ،
 تاريخ قديم به جديد باشد.

 اينجا اگر منبع فارسي است بايد شماره شماره منبع بايد درون كروشه در فهرست منابع آورده شود. در
 آن با اعداد فارسي و اگر منبع انگليسي است بايد با اعداد انگليسي نوشته شود. 

 تورفتگي شروع شود و شروع هر منبع فاقد  سانتي متر 1ساير سطرها بايد با  جز سطر اول هر منبع،ه ب
 هر گونه عالمت و نشانه باشد.

 صات هر منبع بايد به صورت زير باشد :طور كلي ترتيب نگارش مشخه ب 
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گزارش ، پايان نامه  مقاله ، عنوان كتاب ، -4 سال انتشار -3نام نويسنده حرف اول  -2نويسنده نام خانوادگي  -1
نام ناشر ، مجله ، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان  -5يا رساله 

اين مورد،  استخراج شده است . از آنشماره صفحاتي كه مطلب مورد نظر -6ائه گرديده است نامه در آنجا ار
درباره ي رشته هاي الهيات نه امكان پذير است و نه سودمند؛ زيرا طبق اين مثال امكان دارد از كتاب اسفار 

نوشتن شماره ي اين ه مالصدرا صدوپنجاه بار دريك پايان نامه استفاده شود. حال اين سؤال مطرح مي شود ك
صدوپنجاه صفحهبر طبق اسفار، نه تنها درحد حوصله نخواهد بود؛ چه مشكلي را حل خواهد نمود؟ مسلماً 
هنگامي كه متن توسط مخاطب خوانده مي شود با رجوع به فهرست منابع نخواهد دانست كه كدام صفحه مورد 

» ر.ك.«ره ي صفحه آورده شود لكن از الگويي مانند نظر است. پس بهتر است در ارجاعات غير مستقيم نيز، شما
 استفاده شود.

 نمونه هايي از شيوه نگارش فهرست منابع

جه شود عالمت گذاري ها و نقطه گذاري هايي . تونحوه نگارش فهرست منابع آمده استدر ادامه مثال هايي از 
 شوند.رعايت دقيقا بايد  كه در اينجا آمده،

  مقاله چاپ شده در مجله

نام كامل مجله، شماره  .عنوان كامل مقاله .سال انتشار .حرف اول نام نويسنده (گان)نويسنده(گان) نام خانوادگي 
 .صفحه شروع تا ختم مقاله جلد مجله و

. شبيه سازي عددي مسائل جريان پتانسيل داراي سطح آزاد به روش  1386كاظم زاده پارسي م ج.  .دانشمند ف
: 28،. مجله علمي پژوهشي فني و مهندسي مدرسگرهي و انتگرال ثابتبا استفاده از شبكه  گالر كين بدون المان

29-45. 

Kazemzadeh-Parsi MJ.  Daneshmand F.2010. Cavity shape identification with 
convective boundary conditions using non-boundary-fitted meshes . Numerical 
Heat Transfer, part  B , 57:283-305 . 

 مقاله به صورت بزرگ نوشته شود. حرف اول كلمه اول عنوان فقط 

 .حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته شود 
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  كليه اسامي نويسندگان ذكر شود و از نوشتن نام اولين نويسنده و سپس واژهet al.,   به جاي ذكر نام
 ودداري گردد.ساير محققين خ

 مقاله چاپ شده در كتابچه همايش 

ه به . عنوان همايش يا كنگرمقاله . سال ارائه. عنوانرف اول نام نويسنده (گان)ح خانوادگي نويسنده(گان)نام 
م مقاله در كتابچه مجموعه ، صفحه شروع تا صفحه ختطور كامل، محل برگزاري، ماه و روزهاي برگزاري

 .مقاالت

. حل عددي جريان سطح آزاد عبوري از دريچه هاي سد با 1382ظم زاده پارسي م ج . ف. كا دانشمند
، دانشگاه مهندسي هيدروليك ايراناستفاده از روش عناصر محدود . مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس 

 .720-713آبان،  1مهر الي  29ز، شيرا

Daneshmand F. Kazemzadeh-Parsi M. J. 2004 . Analysis of double free surface 
flow through gates using element free Galerkin method . XXI International 
Congress of Theoretical and Applied Mechanics , Warsaw , Poland , August, 
15-21. 

 .فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته شود 

 فرانس به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته شود.كن محرف اول تمام كلمات نا 

 كتاب

. شماره چاپ . عنوان كامل كتاب سنده (گان ). سال انتشار.) حرف اول نام نوينام خانوادگي نويسنده (گان 
 .حل يا شهر محل انتشار : اسم ناشرم

 ه شيراز.. مكانيك سياالت . چاپ اول . شيراز : انتشارات دانشگا 1375معيري م ص . 

Merian J L. Kraige L G .2006 . Engineering mechanics : statics. Sixth Edition . 
New York :John Wiley. 

 .حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته شود 

 .حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته شود 

 كتاب ترجمه شده 
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 گر منبع مورد اشاره ترجمه اي از يك كتاب است ، بايد نام مترجم پس از عنوان كتاب بيان شود. ا

. تهران : موسسه اميك ماشين ها . ترجمه كاشفي م ر. طباطبايي م. سينماتيك و دين1374. مارتين ج اچ 
 انتشارات پارس آيين.

   نويسنده فصلي از كتاب با نويسنده كتاب متفاوت باشداگر : 

نام خانوادگي  .نام خانوادگي نويسنده (گان ) حرف اول نام نويسنده (گان )كل كتاب . سال انتشار . عنوان كتاب
محل يا شهر ، ، عنوان فصل مربوطه . شماره چاپ ده(گان) فصل مربوطهننويسنده (گان) حرف اول نام نويس

 . شروع تا صفحه ختم فصل مورد نظر همحل انتشار :اسم ناشر ، صفح

تهران : دانشجو، ،23.طفال. فرهنگ م. بيماريهاي آلرژيك كودكان. مسايل روزمره طب ا1364لي م . توك  

125-140. 

Tenne Y. Goh CK.(Eds).2005. Computational intelligence in optimization: 

applications and implementations. Ruiz-Torrubiano R. Garcia- Moratilla S. 
Suarez A. Optimization Problems with Cardinality Constraints .Berlin : 
Springer. 105-130. 

  فقط حرف اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته شود ولي حرف اول تمام كلمات عنوان فصل مورد
 استفاده (به استثناي حروف اضافه ) به صورت بزرگ نوشته شود. 

 پايان نامه 

 .ان نامه ، نام دانشكده و دانشگاه. نوع پايپايان نامه ل نام نويسنده . سال. عنوان كاملحرف او خانوادگي ونام 

 . روش المان محدود شبكه ثابت هموار شده در تحليل مسائل دو بعدي و سه1384كاظم زاده پارسي م ج . 
نيك، دانشگاه ه مهندسي مكا. دانشكد)پايان نامه ارشد(دكتريرساله . بعدي تشخيص شكل در انتقال هدايت

 . شيراز

Hematiyan M R. 2000. Application of coupled finite boundary element method 
in inverse heat conduction  and  solidification.  Ph.Dthesis .Schoole  of 
Engineer ing ,Shiraz University . 
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 وشته شود.فقط حرف اول كلمه اول عنوان پايان نامه به صورت برزگ ن 

 فني   گزارش علمي يا

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

 كه گزارش نويسنده مشخصي نداشته باشد به جاي نام نويسنده (گان) نام سازمان يا موسسه  در صورتي
 مربوط نوشته شود.

. دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان در محيط هاي پوشيده . بررسي خوردگي 1364 منصوري س .
 .33، 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 
: HHSIGOE 162200860 . 

 . فقط حرف اول كلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته شود 

  ه صورت بزرگ گزارش را منتشر نموده است بحرف اول تمام كلمات موسسه سازمان يا دانشگاهي كه
 .شود نوشته مي

 سايت اينترنتي 

. سال نشر يا آخرين تاريخ ا شرح پديد آورنده يا نام پايگاهنام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده ي
 ]تاريخ دسترسي [. آدرس كامل سايتماه و روز به روز رساني . عنوان دسترسي شامل

 مثال پايگاه اينترنتي:

Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monerary Policy . Available from 
:http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsonMonetary 
Policy/index.html[Accessed 6 February 2007]. 

 ه در مجالت الكترونيكي:مثال مقال
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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] 

) براي نوشتن منابع استفاده مي شود مي توان در روش  End noteدر مواردي كه از نرم افزار اندنت (نكته : 
و در روش شماره زدن از استيل :  Annotatedو يا   Style : (Anatomical Recordالفبايي از استيل (

Numbered   و ياVancouver .استفاده كرد 

o  پيوست ها 

 .مي شوداز چكيده انگليسي آورده در صورتي كه احتياج به پيوست باشد اين بخش بعد از فهرست منابع و قبل 

 )Abstractچكيده انگليسي (

و كل متن چكيده در يك پاراگراف نوشته  در اين صفحه ترجمه چكيده فارسي به زبان انگليسي قرار مي گيرد
در سطر جداگانه اي   Key Wordsاژگان كليدي كه در چكيده فارسي  ذكر شده است با ذكر معادل و شود.

 پس از پايان يافتن جكيده ذكر شود و بين واژه ها عالمت كاما گذاشته شود.

 صفحه ي انگليسي مشابه طرح روي جلد انگليسي 

در اين صفحه قرار مي گيرد  ،جلد با همان ترتيب فاصله ها و قلم هاي روي ،رجات روي جلد انگليسيدكليه من
 (طبق نمونه پيوست).

o  حاشيه بندي و فاصله گذاري 

. اين حاشيه سانتي متر مي باشد 2مت چپ برابر سانتي متر و حاشيه س 3، باال و پايين حاشيه هاي سمت راست
فاصله از سمت  بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود . ضمناً در صورتي كه متن به زبان انگليسي مي باشد

 سانتي متر باشد. 3سانتي متر و از سمت چپ  2راست كاغذ 

  در صورتي كه برخي موارد اندازه شكل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه باشد با كوچك
 (به صورت تا خورده) حاشيه رعايت مي گردد. A3كردن آنها يا با استفاده از كاغذ 

 سطر باشد. 22و حداقل  27ر تعداد سطرها در هر صفحه حداكث 
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  فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابرSingle  درWord .است 

 .فاصله بين عناوين با متن قبل يك سطر و با متن بعد فاصله نياز ندارد 

  .بين متن و جدول ها و فرمول ها نيز يك سطر فاصله در نظر گرفته شود 

  نياز ندارد، نقشه) و جدول فاصله بين عنوان جدول (شكل. 

 .الزم است  يك صفحه جداگانه براي عنوان هر فصل در نظر گرفته شود 

o شماره گذاري 

 شماره گذاري صفحاتالف) 

 بايد . شماره صفحهمطابق جدول زير رعايت شود بايد شماره گذاري صفحات مقدماتي و اصلي پايان نامه يا رساله
صفحات مقدماتي كه قبل از اولين صفحه از كاغذ قرار گيرد.  سانتي متر از لبه 1و با فاصله در وسط پايين صفحه 

فصل اول مي آيند بايد با حروف ابجد شماره گذاري شده و از اولين صفحه فصل اول شماره گذاري عددي شروع 
، صفحات مقدماتي بايد با حروف رومي شماره ه به زبان انگليسي نوشته مي شوندمي شود . در پايان نامه هايي ك

 شوند . گذاري

 شماره گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي 

 شماره صفحهصفحه
 بدون شمارهبسم اهللا الرحمن الرحيم

 الفصفحه عنوان به زبان فارسي
 بمنشور اخالق پژوهش

 جصفحه تاٌييديه هيات داوران
 دصفحه تقديم
 هاريصفحه سپاس گز
 ادامه حروف ابجدفهرست مطالب
 دامه حروف ابجدافهرست شكل ها
 ادامه حروف ابجدفهرست جدول ها
 ادامه حروف ابجدچكيده فارسي

 1اولين صفحه فصل اول
 ادامه شماره صفحهادامه پايان نامه تا انتهاي پيوست
 بدون شمارهصفحات انگليسي آخر پايان نامه

 قرشت، ثخذ ، ضظغ صحروف ابجد: ابجد ، هوز، حطي،كلمن ، سعف، 
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 پيوست ها وذاري فصل ها، بخش ها ،زير بخش ها ، جدول ها ، شكل ها، فرمول ها شماره گ) ب

 دمه اي در حد يك پاراگراف سه تا چهار سطري شامل مطالبي در ابتداي هر فصل از پايان نامه بايد مق
 كه بطور خالصه در فصل امده نوشته شود.

 .فصل هاي اصلي پايان نامه بايد شماره گذاري شوند 

  طوري كه شماره فصل در سمت ه بخش ها و زير بخش ها نيز به عدد شماره گذاري شوند، بالزم است
 راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

 .است 3از فصل  2بيان كننده بخش  -3-2
 .است 3از فصل  2از بخش  4زير بخش بيان كننده  -3-2-4
 .است 3از فصل  2 از بخش 4زير بخش از  1ن كننده زير بخش بيا-3-2-4-1

 الفبا يا از خط تيره استفاده . پس از آن، در صورت نياز از حروف رقم است 4مجاز شماره ها حداكثر  حد
 .شود

 مي باشد . مثالً دهمين شكل در فصل با شماره فصل و شماره شكل ها و جدول ها  شماره گذاري شكل
 ) نوشته شود.10-3به صورت شكل ( بايد سوم

 فصل شود . عدد سمت راست بيانگر شماره انجام مي ابط و فرمول ها نيز به طريق فوق شماره گذاري رو
. مثالً چهارمين رابطه در فصل سوم الزم است به مورد نظر است عدد سمت چپ بيانگر شماره رابطه و

 ) نوشته شود.4-3صورت رابطه (

  را الف ناميده و ديگر پيوست ها پيوست ها بايستي با حروف الفباي فارسي نامگذاري شود. اولين پيوست
 در ادامه طبق حروف الفبا نامگذاري شوند.

  الزم است تمام زير بخش ها ، شكل ها ، جدول ها و روابط بيان شده در پيوست ها نيز همانند الگوي
) شماره 3-(به عنوان مثال سومين جدول در پيوست ب بايد به صورت جدول (بباال شماره گذاري شود.

 .گذاري شود

o و شكل ها جداول 
 تن مورد رجوع واقع شوند و مطلقاً هيچ شكل يا جدولي نبايد مول و شكل ها دراالزم است تمام جد

 ه به آن رجوع نشده باشد.داشته باشد كه در متن پايان نام وجود

 رجوع قرارطور جداگانه و دقيقاً به همان ترتيبي كه در متن مورد ه ب بايد ول و شكل ها در هر فصلاجد 
 شماره گذاري شوند و الزم است به همان ترتيب نيز در كل متن قرار گيرند. مي گيرند،
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 درون متن بايد نزديك ترين مكان بعد از ارجاع به آن شكل يا در ،محل قرار گيري جدول ها و شكل ها
 جدول باشد.

  تهيه شوند. به گونه تمام شكل ها (تصويرها ، نمودار ها ، منحني ها ) و جدول ها بايد با كيفيت مناسب
 اي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي بر خوردار باشد.

 الزم است مرجع در انتهاي عنوان جدول يا ز مرجعي آورده شده است ، شكل يا تصويري اچنانچه جدول
 شكل ذكر گردد.

 .الزم است عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شكل در پايين شكل آورده شود 

 ها بايد محورهاي عمودي و افقي كامالً مشخص باشند و الزم است اسم پارامتر و واحد آن روي در نمودار
 محورها قرار داده شود.

  در صورتي كه نمودار بيش از يك منحني داشته باشد به راهنما نياز دارد.با توجه به استفاده از چاپ
 يكديگر متمايز شوند. سياه و سفيد ، منحني ها بايد با به كارگيري عاليم متفاوت از 

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

o  روابط رياضي و فرمول ها 
 تيبي كه در متن مي آيند، شماره گذاري شوند.طور جداگانه و به تره فرمول ها در هر فصل ب 

 و مقادير مندرج در متن بايد مطابق با سيستم  واحد فرمول ها و تمام اعدادSI  ارائه شود. در موارد
 در پاورقي آورده شود.  SIخاص كه از سيستم هاي ديگر استفاده مي شود بايد معادل آن در سيستم 

 طور كامل ه الزم است هر فرمول يا پارامتر كه براي نخستين بار در متن مورد استفاده قرار مي گيرد ب
 . معرفي شود

o  پاورقي ها 
 توضيح را مي توان در همان صفحه ه نياز به توضيح خاصي داشته باشددر صورتي كه يك عبارت يا واژ ،

شماره اي به صورت كوچك در باال و سمت چپ آن ارائه نمود . در اين صورت عبارت يا واژه توسط 
 تايپ مي شود و در پاورقي توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود.

 قي فارسي از سمت راست و پاورقي  انگليسي از سمت چپ تنظيم شود.پاور 

 .شماره گذاري ها در پاورقي به صورت صفحه اي باشد 

o  درج لغات التين در متن فارسي 
  فارسي آن آورده حتي المقدور از آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و ترجيحاً معادل

 سي كلمه يا عبارت در پاورقي آورده شود. شود. در صورت لزوم معادل انگلي

  در مواردي كه الزم است از كلمات اختصار انگليسي در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسي آن نوشته
 شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار گيرد و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده شود.
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 ر پاورقي فقط براي اولين بار ضرورت دارد.آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسي د 

  شماره كوچك تر از اندازه  2در صورت استفاده از كلمه انگليسي درمتن فارسي الزم است اندازه قلم آن
 فارسي باشد.قلم 
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 پيوست الف: نمونه اي از صفحه روي جلد فارسي

 
 )B Zar 18(دانشگاه آزاد اسالمي

 )B Zar 18(واحد كرمان

 (B Zar 16)...............گروه ،دانشكده ........................

 M.Sc((B Zar 16))يا (.M.Aپايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد (

 .Ph.Dرساله براي دريافت درجه دكتري تخصصي (يا حرفه اي)

 (B Zar 16) رشته ............. ، گرايش ....................

 (B Zar 18)عنوان

 (B Zar 16) 

 (B Zar 18)استاد (اساتيد) راهنما

(B Zar 16) 

 (B Zar 18)استاد (اساتيد) مشاور

(B Zar 16) 

 (B Zar 18)نگارش

(B Zar 16) 

 (B Zar 16)سال  - ماه
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 پيوست ب : نمونه اي از صفحه روي جلد انگليسي

 
ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 

Kerman Branch(Times New Roman 18 ) 

Department of...............(نام گروه),Faculty of……….(نام دانشكده مربوطه) 

(Times New Roman 16 ) 

Thesis Submitted for the Degree of M.Sc. on….(Times New Roman 16 ) 

 (.M.Aبراي دانشجويان رشته هاي ادبيات و علوم انساني )

)Ph.D.(براي دانشجويان دكتري كليه رشته ها 

Title(Times New Roman 18 ) 

(Times New Roman 16 ) 

Supervisor(Times New Roman 18 ) 

(Times New Roman 16 ) 

Advisor(Times New Roman 18 ) 

(Times New Roman 16 ) 

By(Times New Roman 18 ) 

(Times New Roman 16 ) 

و سال به ميالديماه  (Times New Roman 16 ) 
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 ز فهرست مطالبنمونه اي ا :جپيوست 

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست شكل ها  و
فهرست جدول ها  ز
چكيده ح
كليات تحقيقفصل اول : 
مقدمه -1-1  1
تعريف مسئله -1-2  3
بيان رياضي مسئله -1 – 1-2   8
بيان فيزيكي مسئله -2 – 1-2   15
فصل دوم : مروري بر تحقيقات انجام شده 

مقدمه -2-1  20
30  2-2- 
40   2-2 – 1-
45      2- 2 – 2-
 .
 .
 .

منابع 150
پيوست الف 169
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 : نمونه اي از فهرست شكل ها دپيوست 

 فهرست شكل ها

عنوان صفحه
 

): تصويري از اولين دستگاه تست كشش ساخته شده توسط گاليله 1-1شكل ( 15
مودار تنش كرنش براي يك ماده چكش خوار): ن2-1شكل ( 20
 نمودار تنش كرنش براي يك ماده ترد ):3-1شكل ( 25

 .
 .
 .
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 عنوان التين گروه ها پيوست ر :

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY 
Kerman Branch 

Department of...............(نام گروه),Faculty of………. ( (نام دانشكده مربوطه    

Thesis Submitted for the Degree of M.Sc. on….      گرايش)(  

 دانشكده فني و مهندسي
Faculty of Engineering دانشكده فني و مهندسي                                  
Department of Water Engineering 

 
 

 Irrigation and Drainage 

 Water Structures  

 Water Resources  

 مهندسي آبگروه
 گرايش:
 آبياري زهكشي 

 سازه هاي آبي 

 منابع آب 

Department of Electrical Engineering
 
 

 Electrical Power  

 Electronic  

 گروه مهندسي برق
 گرايش:
 قدرت 
 الكترونيك 

Department of Industrial Engineering
 

 Industrial 
 System management and productivity 

 گروه مهندسي صنايع
 گرايش:
 صنايع 
 مديريت سيستم وبهره روي 

Department of Mechanical Engineering
 
 

 Manufacturing  and production 

 Energy Conversion 

 گروه مهندسي مكانيك
 گرايش:
 ساخت و توليد 
 تبديل انرژي 
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Department of Civil Engineering 
 
 

 Hydraulic Structures 

 Structure 

 Water Resources Management and 
Engineering(Ph.D.) 

 Engineering and construction 
management 

 گروه مهندسي عمران  
 گرايش:
 سازه هاي هيدروليكي 
 سازه 
 (دكتري)مهندسي ومديريت منابع آب 

 مهندسي و مديريت ساخت 

 

دانشكده علوم پايه
Faculty of Sciences ده علومكدانش 
Department of Geophysics 
 
 

 Earthquake 

 گروه ژئوفيزيك 

 گرايش:
 زلزله 

Department  of  Physics 
 
 

 Solid  State 

 گروه فيزيك 
 گرايش:

 حالت جامد 

Department  of  Mathematics 
 
 

 Mathematical Education 

 Pure Mathematics 

 Applied Mathematics 

 گروه رياضي
 گرايش:
 آموزش رياضي 

 ضي محضريا 

 رياضي كاربردي 

Department  of  Microbiology گروه ميكروبيولوژي 

Department  of  Plant Physiology گروه فيزيولوژي گياهي 
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Department of Chemistry 
 
 
Organic Chemistry 
Analytical Chemistry 

 گروه شيمي 
 گرايش:

 شيمي آلي 

 شيمي تجزيه 

 

 
Department of Computer Engineering  
 
 
 

 Software  

 Computer Architecture 

 Artificial Intelligence  

 گروه مهندسي كامپيوتر
 گرايش:

 
 نرم افزار 

 معماري كامپيوتر 

  هوش مصنوعي 

Department of Information Technology 
Engineering 
 

 Computer Network 

 Software Design and Production 

 اتگروه فني آوري اطالع
 گرايش:

 شبكه هاي كامپيوتري 

 طراحي توليد نرم افزار 

 

 دانشكده ادبيات
Faculty of  Literature and  Humanities دانشكده ادبيات و علوم انساني
Department  of  Accounting ابداري سگروه ح 

Department  of  Economy 
 
 
 

 Planning and Development 

 Public sector economy(Ph.D.) 

 International economy(Ph.D.) 

 Economic development(Ph.D.) 

 گروه اقتصاد

 گرايش:
  برنامه ريزي و توسعه 

 اقتصاد بخش عمومي 

 اقتصاد بخش بين الملل 

  اقتصاد بخش توسعه 
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Department of Arabic Language and 
Literature 

 گروه زبان و ادبيات عربي 

Department of Persian Language and 
Literature 

 گروه زبان و ادبيات فارسي

Department of  Physical Education 
 
 

 Exercise Physiology 

 Sport Management 

 گروه تربيت بدني
 گرايش:
  فيزيولوژي ورزش 
 مديريت ورزشي 

Department of Law 
 
 

 Private Law 

 Criminal law 

 گروه حقوق 
 گرايش:
 حقوق خصوصي 

 حقوق جزا 

Department of Theology and Islamic 
Studies 
 
 

 Philosophy and Islamic 
Hikmat(Wisdom) 

 Jurisprudence  and  the  Foundation  
of  Islamic  Law 

 Quranic Sciences and Hadith 

 گروه الهيات و معارف اسالمي

 گرايش:
 فلسفه و حكمت اسالمي 
 فقه و مباني حقوق اسالمي 
  و حديثعلوم قراني 

Department of Social sciences 
 
  

 Sociology 

 علوم اجتماعيگروه
 گرايش:
 جامعه شناسي 

Department of Psychology 
 
 

 Psychology 

 Clinical Psychology 

 Guidance and Consulting 

 گروه روانشناسي
 گرايش:

 روانشناسي عمومي 
 روانشناسي باليني 

 مشاوره و راهنمايي 

Department of  knowledge  and 
Information Science 

گروه علم اطالعات و دانش شناسي
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Department of Management 
 
 
 

 Educational Administration 

 Business Management 

 Public Administration 

 Executive Management 

 Industrial Management 

 گروه مديريت
 گرايش:
 مديريت آموزشي 

  انيبازرگمديريت 

 مديريت دولتي 

 مديريت اجرايي 
 مديريت صنعتي 

Department  of  English 
 
 

 English  Literature 

 English  Translation 

 English  Teaching 

 گروه زبان :
 گرايش:
 ادبيات انگليسي 
 مترجمي زبان انگليسي 
 دبير آموزش زبان انگليسي 

 

 

 

 

 دانشكده معماري
Faculty of Art, Architecture and urbanism  دانشكده ي هنر ،معماري و شهرسازي 

Department of Architecture  
 

 Urban Design  

 Urban Planning  

 Urbanism(Ph.D.) 
 

 گروه معماري
 گرايش:

 طراحي شهري 

 برنامه ريزي شهري 

 (دكتري)شهرسازي 



 

 

ابه نام خد  

 معاونت پژوهش و فن آوري

 منشور اخالقي پژوهش

خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند محضر خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم با ياري از 
دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتالي فرهنگ و تمدن بشري ، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحد هاي 

 نكنيم :صول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي دانشگاه آزاد اسالمي متعهد مي گرديم ا

  ي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هر گونه پنهان سازي حقيقت.پاصل حقيقت جويي: تالش در راستاي 

 بات ) و ساير صاحبان حق اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسان ، حيوان و ن
. 

 . اصل مالكيت مادي و معنوي :تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دنشگاه و كليه همكاران پژوهش 

  پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش .اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن 

 ز هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال ، تجهيزات و منابع در اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب ا
 اختيار.

  اصل راز داري : تعهد به صيانت از اسرار و اطالعات محرمانه افراد ، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با
 تحقيق .

 ت و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت اصل احترام : تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقا
 شكني .

  اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه
 منع قانوني دارد .

 ني كه حوزه علم و پژوهش نسبت به كسا اصل برائت : التزام به برائت جويي از هر گونه رفتار غير حرفه اي و اعالم موضع
 به هاي غير علمي مي آاليند .ئرا به شا


