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  يي دانشكده علوم انسان دانشكده علوم انسانيي برا برا  نامهنامه   پايان پايان   و تدوين و تدوين  نگارشنگارش  ييراهنماراهنما    
  

   و آگاهي يي منظور آشنا به و ي تحصيالت تكميليبا توجه به اهميت يكسان بودن تدوين پايان نامه ها

  .نندك   رعايت نامه  پايان  تنظيم  را هنگام زير   نكات  دانشجويان  است ، ضروري  نگارش   با نحوه دانشجويان

   ترتيب و موارد صفحات ترتيب و موارد صفحات--   الف الف

  سفيد: اولين صفحهـ 1

  )در وسط صفحه(الرحمن الرحيم ... بسم ا :دومين صفحهـ 2

  .) جلد نيز مشابه اين فرم استيرو: توجه(  جلديرو مطابق:  سومين صفحه-3

   نمونه مطابق ،واگذاري حقوق: چهارمين صفحهـ 4

  نمونهمطابق  تعهد نامه اصالت پايان نامه، : پنجمين صفحه-5

  نمونه مطابق ، استادان راهنما و مشاور و داور و مدير گروهيتصويب نامه با امضا -6

  )ياختيار (يسپاسگزار: صفحهششمين   - 7 

  )ياختيار(تقديم اثر :  هفتمين صفحه-8

 در تمامي صفحات "صفحه" و "عنوان"نوشتن  (ها و جدول ها به ترتيب فهرست مطالب، شكل :  فهرست-9

 نمونه مطابق )الزامي است

  . شامل فصل ها، بخش ها و قسمت ها باشديفهرست مطالب بايست

همچنين تمام شكل ها و جدول ها بايد با كيفيت .  شوندي ارائه مشكللفظ  ها با يتصويرها، نمودارها و منحن

  .مناسب تهيه شوند

  كوتاه نوشت ها مخفف ها يا - 10

   چكيده - 11

 باشد و بايد يهدف تحقيق، روش تحقيق و نتايج به دست آمده به طور مختصر مان مسئله، يب :چكيده شامل

  .دون ذكر فرمول، شكل و منابع باشد ب و)مراه با واژه هاي كليديه( صفحه كي كلمه و حداكثر 200حداقل 

   فصول پرداختهيتوا در مورد محي پايان نامه و مختصريدر اين قسمت به معرف: )مقدمه( پيشگفتار- 12

  )ياختيار. ( شودي م

  . استي آموزش گروهآنها برعهده يتعيين تعداد فصل ها و محتوا   پايان نامه، اصلي  متن-13

  ).م شودير تنظي تواند بصورت زيان نامه مي پايمحتوا( نامه محتواي فصول پايان

  كليات تحقيق)فصل اول

، موقعيت منطقه مورد مطالعه االت تحقيقؤسضيات و فر ،فاهدا ، بيان مسئله، ضرورت تحقيق،مقدمه

 روش جمع ، عنوان روش تحقيق،مراحل تحقيق، )براي رشته جغرافيا( شامل موقعيت رياضي، نسبي، سياسي
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 تعاريف ، تحقيقي احتمالي محدوديت ها، روش تجزيه و تحليل، اطالعاتي ابزار جمع آور، اطالعاتيآور

   تحقيقي اصليواژه ها

 "پيشينه تحقيق"  ادبيات تحقيقي برمرور )فصل دوم

 پيرامون موضوع تحقيق كه در يك تا چند بخش جداگانه به نقل قول از ي اهم مباحث نظرشامل -

 ين بخش ابتدا به بررسي در ا. يابدي، تنظيم و نگارش مي، دسته بنديمنابع معتبر توسط محقق گردآور

 در متن نوشته ي بصورت فارسي خارجياسام.  شوديه مد پرداختيم به جدي برحسب سال از قديمنابع خارج

، ينه خارجيشيبعد از پ.   شودين ميس التيرنوين آن زيسپس معادل الت).......... 14، 1999(جونز: شده مثال

 . شودي ميد بررسيم به جدينجا هم برحسب سال انتشار از قدي شود كه در اي آورده مينه داخليشيپ

 "ها داده ها و روش" تحقيق ير نظيانديشه ها) فصل سوم 

 روش نمونه يمعرف:  شود شاملي مورد استفاده در تحقيق پرداخته مي داده هايدر ابتدا به معرف

 تعيين اندازه نمونه مورد يچگونگ) Case Study(ينظر يا روش مطالعه مورد  جامعه موردي يا بررسيبردار

 يها و ابزار گردآور  روشي معرف به بيان روش تحقيق، و سپس... وي آماريها مطالعه با استفاده از فرمول

 يها  جزئيات روشيمعرف،  تحليل مسئلهي الگوها يا مدل مورد استفاده برايمعرف، ي يا كيفياطالعات كم

 تحقيق ي و يا صحت و تعميم پذيري تحقيق كميروش سنجش اعتبار و پايائ، تجزيه و تحليل اطالعات

 . شودي، پرداخته ميكيف

 يافته هاي پژوهش) ارمفصل چه

  حل مسئله ي روش تحقيق برايجزئيات مراحل پياده ساز

 ي و نتيجه گيري جمع بند)فصل پنجم

 موضوعات  و همچنيناالت تحقيقؤسبه  ي پاسخگويآزمون فرضيات و ،ي نتيجه گير،ي جمع بند

 ي تحقيقات آتي برايپيشنهاد

  )در صورت وجود: ( پيوست ها-13

  ) صورت وجوددر: ( نوشت هاي پ-14

    )ياختيار: ( واژه نامه-15

  منابع و مĤخذ -16

  ي انگليس چكيده-17

  )6 پشت جلد نيز مطابق اين صفحه است، پيوست شماره :توجه( ماقبل آخر  صفحه-18

   سفيدصفحه:  آخرين صفحه-19
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  .گرددن   استفاده  و تذهيب  كادر تزئيني  از هيچگونه نامه  پايان  صفحات  و تايپ در تدوين: توجه

   نحوه تنظيم مطالب 

 انعكاس مطالب ي برايكاغذ پايان نامه، نحوه تنظيم و كادربند  بايست در مورد ابعادي كه مياهم نكات

  :عبارتنداز  كاغذ رعايت گردديدر رو

 كه نياز به كاغذ يدر موارد. استفاده شود به منظور نگارش پايان نامه A4 كاغذ مرغوب و در قطع از

به هنگام ضميمه نمودن كاغذ مربوطه،  A  استاندارد ردهيها  ضمن استفاده از اندازه گتر است،در قطع بزر

  . قرار داده شوديداخل صحاف  حتماً تا شده و A4 به اندازه

  موجودي فارسينمودارها از كامپيوتر و نرم افزارها و جدول ها، يمعادالت رياض در تحرير متن،

  .گردد استفاده

  . شوندي شماره گذاردي بايعادالت رياض فرمول ها و م-

در تمام متن يكسان  بوده و Lotus13 فونت ، باياندازه حروف به هنگام استفاده از نرم افزار كامپيوتر

  .باشد

  گويا بهرهيو از شماتيك ها استفاده نشده  انعكاس مطالبياز عكس و تصوير برا تا حد امكان -

كامال واضح بوده و   است بايدي در پايان نامه ارائه شود، بديهي كپ بصورتيدر صورتيكه تصوير .گرفته شود

  . برخوردار باشدياز كيفيت خوب

 و 5/3 متر و از راست و چپ نيز به ترتيب يسانت 5/2و  5/3 به ترتيب  باال و پايين كاغذيحواش -

  . تايپ شوندي سطر24- 26صفحات بصورت  .باشند  متريسانت 5/2

 و سوم بصورت مجهول  ويكوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارس كان االميجمالت متن حت -

  .باشد نوشته شده شخص

  . شوديخودداراكيداً  جدول ها  اشكال وياز نگارش كلمات التين در متن پروژه، رو -

 ي آن كلمه تايپ مي معادل فارسيباال  كهيمعادل التين پس از مشخص شدن به وسيله شماره ا

 زيرنويس در زير يدر هر صفحه، شماره ها. آورده شود يپايين صفحه با شماره عدد فارسشود، در زيرنويس 

 نيز در سطور يساير كلمات انگليس. يابند كاغذ، از يك آغاز و به ترتيب افزايش مي سمت چپ  درينيم خط

 مقاله  خاص مثالً يكي كلمه اي براياگر پيدا كردن معادل فارس.  شونديم ، به همين ترتيب درجيبعد

كلمه التين   نوشته و در زيرنويس اصلي توان تلفظ التين كلمه را با حروف فارسيم مشكل بود،  التين بسيار

  . را نوشت
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 از صفحه  دسته اول صفحات پايان نامه،.  پذيردينوع مجزا صورت م  صفحات به دويشماره گذار -

 همچون الف، ب، پ، يفبا، و به صورت متوالصفحات ليست عالئم و اختصارات با حروف ال ي، تا انتهافهرست

 ي ميگذار  شمارهي پايان نامه به صورت عددي تا انتهايمتن اصلوغيره، دسته دوم صفحات، از صفحه  ت

صفحه اول هر   اول فهرست،  از پايان نامه، مانند صفحه چكيده، صفحهي صفحه اول هر تقسيم اصليرو. شوند

 برابر 5/1شماره هر صفحه با . آيد مي  شماره آن به حسابي شود وليفصل و غيره شماره صفحه نوشته نم

  .شود  ساده نوشته يفارس فاصله بين سطرها از پايين كاغذ در وسط سطر به

.  نوشته شودي دو عددي سطر با شماره بندي در ابتداي فرعو ي، عناوين اصليدر نگارش متن اصل -

 .  منظور شودي يك سطر خاليز شروع هر عنوان فرع دو سطر، و قبل ايعنوان اصل قبل از شروع هر

شماره  شماره معادله در سمت راست خط، و . شوديم  آوردهيين معادالت و نوشته ها يك سطر خالب -

XX-YY پايين بصورت درها  شماره شكل در باال و جدول ها XX  شودينوشته م   شماره فصل و 

YYنباشد، ي كافي جايدرصورتيكه سطر معادله دارا . باشدي م) جدول، شكل، نقشه، نمودار (شماره معادله 

  . شودي استفاده مياز سطر بعد

بايست به  آنها مي يقرار گرفته، طرف باال درون كادر بسته ، تصاوير و يا اشكالجدول ها ها، يمنحن -

بوده و در متن  شماره ياشكال دارا  تصاوير وجدول ها ها، يهر يك از منحن.  كاغذ قرار داده شوديطرف باال

توضيح شكل در سمت چپ بعد از .  شوديزيرنويس شكل در قسمت زيرين كادر درج م .به آنها اشاره شود

.  باالنويس جدول رعايت شودي برازي نيمشابه تدابير. ن تنظيم شودي و بصورت وسط چشود شماره تايپ مي

 مستقل از ي شمـاره ايايان نامه دارا متن پياشكال در طــ ، تصاوير و ياجدول ها   ها،يهر يك از منحن

هر يك از   ها و نمودارها،يدر كليه منحن.  يابدي هر فصل افزايش مي تا انتهايمتـوال يكديگر بوده و بصورت

اين موضوع در مورد  . شده و واحد مربوطه نيز در كنار محور مختصات درج شودي مختصات معرفيمحورها

 يكيفيت و دقت نمـودارها، توصيه م به منظور افزايش.  باشديدق م نيز صـاجدول ها يها سطرها و ستون

استفاده  غيره در رسم نمودارها مورد و  EXCELL مانند ي متداول كامپيوتري از نرم افزارهايشود كه يك

  .گيرد قرار

 يدر موارد استثناي .انجام شود SI يالزم است كليه محاسبات منحصراً در سيستم آحاد بين الملل -

 ي رسد، ضروريپذير به نظر م  ديگر آحاد اجتنابيها  به علت محدوديت منابع موجود استفاده از سيستمكه

 محاسبات را عالوه بر سيستم آحاد مربوطه، پس از تبديل واحد در سيستم  هر قسمت ازياست كه نتايج نهاي

SI واحد  تك تك نتايج محاسبات، توجه شود كه در مقابل   به اين موضوع نيز حتماً ضمناً. نمود نيز درج

  .مربوطه بايد ذكر شود
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عالوه بر افزايش   شيوه،ي ارائه مطالب نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان سازيترتيب ساختار -

ضمن بيان مشخصات   لذا در اين بخش،. سازد ي و دريافت آنرا ميسر ميميزان درك خواننده، سهولت دسترس

 .ائه آنها نيز ذكر شده استهر يك از قسمت ها، ترتيب ار

زركوب و   ، مطابق با نمونه طرح جلد ارائه شده در پيوست اين آئين نامه،جلد پايان نامه پايان نامه -

عنوان پايان نامه با حروف بزرگ و ساير مطالب با حروف كوچك  .مجلد گردد ي گروه آموزشيطبق روال قبل

سال اختتام آن با حروف كوچك  نام تهيه كننده پايان نامه و نيز صرفاً عنوان و شيرازهدر كنار . درج شود

  . زركوب گردد

Ph.D.Thesis  دكترا، برايM.A.Thesis  ارشد، يكارشناس براي B.A  هنگام ،يكارشناسبراي 

 ذكر شده و سپس نام و نام هندس ايشان، دكتر يا مي راهنما، صرفاً درجه علمانادتذكر مشخصات استاد يا اس

در . غيره پرهيز گردد ، جناب، استاد ويآقا: از نوشتن عناوين ديگر مانند.  گردديربوطه درج م ميخانوادگ

 1383اسفند : بعنوان مثال. قسمت زمان ارائه ماه و سال دفاعيه پايان نامه قيد شود

   .شود ي جلد پايان نامه عيناً تكرار مي مطالب رو  در اين صفحه،صفحه عنوان -

ورده  آ حقوقيواگذاردر اين قسمت، در يك صفحه مجزا بعد از صفحه ) ياراختي(يصفحه قدردان -

 كه در تدوين مطلب با فراهم آوردن يسساتؤ خود را از اشخاص و يا مي نگارنده مراتب قدردان شود ويم

  . نمايدي نموده اند، ابراز مياطالعات، امكانات و يا تأمين بودجه همكار

برحسب صالحديد نگارنده   ،يصفحه قدردانحه مستقل بعد از در يك صف) ياختيار( صفحه تقديم -

 . گرددي تقديم ميسسه اؤ مبه فرد، افراد يا

صفحات فهرست بعد از صفحه  :فهرست مطالب)  نمودارها، اشكال وجدول هامطالب،  (فهرست -

 و يوين اصلعنا.  كليه صفحات مربوطه تايپ گرددي در وسط و باال" فهرست"كلمه .  گيرندي قرار مچكيده

 با خط تيره از عنوان يشماره عنوان اصل.  در سمت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شوديفرع

 شماره XX شود كه ي نوشته مZZ-YY-XX حداكثر بصورت يشماره عناوين فرع.  شوديمربوطه جدا م

كه البته .  باشديم YY زيرين ي از بخش هاي نيز يكZZ و XX ي از عناوين فرعي يكYY و يعنوان اصل

.  شودي شده و نوشته ميشماره گذار)  زيرين-  فرعي- اصلي( دوم ي فقط تا عنوان فرعيدر فهرست نويس

 و ي به اندازه چهار حرف داخلتر از عنوان اصلي، عناوين فرع اليه سمت راست هر سطري از منتهيعناوين اصل

  . شوندي نوشته مي تر به اندازه هشت حرف داخلتر از عنوان اصليعناوين فرع
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 اشاره شود كه تمامي نقشه ها، نمودارها،  به اين نكتهالزم استدر اينجا  :نمودارها  فهرست تصاوير و

) 5-1شكل :  به عنوان مثال. آورده شودشكل تحت عنوان ،عكس ها و گراف ها چه در متن و چه در فهرست

تصويري از سازندهاي ) 3-2، شكل ....گاه نمودار سري زماني دماي ايست) 4-3نقشه استان اصفهان، شكل 

 جداگانه درج ، آنهاشكال نيز با درج شماره شكل و شرح آن و صفح  تصاوير وي راهنمازمين شناسي منطقه،

  . گردد مي

بصورت جداگانه   كه شرح داده شد وي پايان نامه نيز بصورتيجدول ها يراهنما :جدول هافهرست 

 كه در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان گرديد به گونه ايست كه، يترتيب. ودش  آورده مياشكالبعد از فهرست 

 . دهديرا به خود اختصاص م» 1«مارهش» مقدمه«و » الف«حرف » تقديم «يهمواره در فهرست نويس

 است ي گيرد، ليستياز فهرست قرار م بعد اين قسمت كه ،)مخفف ها(ليست عالئم و اختصارات -

 شود كه در متن از عالئم استاندارد استفاده يبايد سع . كه در متن بكار رفته استيصاراتاز كليه عالئم و اخت

 ينحوه نگارش ليست عالئم بدين ترتيب است كه در چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج م. شود

 يف انگليس نخست حرو معموالً.  باشديترتيب نگارش عالئم مطابق با نوع عالمت بكار رفته، متفاوت م. گردد

 نمايش هر پارامتر يالزم به ذكر است كه در كل متن پايان نامه برا.  شوندي نوشته ميسپس حرف يونان

 T دما فقط از يك حرف مانند ايش نميبه عنوان مثال برا.  فقط بايد از يك نماد استفاده كرديفيزيك

  .استفاده شود

مه تهيه شده و شامل بيان مختصر مسئله مورد  كل200 معادل ي در حجمقل پروژه حداچكيده -

 اطالعات، نحوه تجزيه و تحليل و ي كسب و جمع آوري، روش تحقيق و مراحل بكار گرفته شده برايبررس

 دربرگيرنده وجودخواننده با مطالعه چكيده بايد تشخيص دهد كه پروژه م.  باشدي حاصله مينتيجه كل

 تاريخچه و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده، بلكه در مقدمه  باشد يا خير؟ي ميمطالب مورد عالقه و

 آن به فاصله دو سطر از حاشيه يدر باال.  گيرديچكيده در يك صفحه قرار م.  شوديپروژه توضيح داده م

 يكلمات كليد ، چكيدهي در انتهااستزم  ال. شودي صفحه در ميانه سطر عنوان پايان نامه نوشته ميباال

 . واژه اضافه شود4- 7 در پايان نامه به تعداد مورد استفاده

 : بايست شامل موارد ذيل باشدي م يا پيشگفتارمقدمه -

 . هدف مطالعهو يبررس  بيان واضح و كامل مسئله مورد- 1

 . آني بيان داليل اهميت موضوع و ارزشياب- 2

 . آني فعل موضوع و وضعيتي انجام شده روي بيان مختصر تاريخچه كارها و تحقيقات قبل- 3



  �  

 يا پايان ياين مطالب به اين سؤال كه چرا اين بررس.  پايان نامهيو بخش ها   و مرور اجزاءي معرف- 4

 در جهت تكميل و با رفع نقص فعاليت گذشتگان يدهد كه گام  پذيرد پاسخ داده، و نشان ميينامه صورت م

 . باشديم

ها، نحوه  يه و تحليل مسأله و روش در مورد نحوه تجزيتوضيحات مختصر رسد كه يبه نظر م - 5

  .  نداشته باشدينتايج بدست آمده از آن ضرورت انجام تحقيق و

در واقع اين بخش است كه به .  باشدياصل و اساس آن م   اين بخش از پايان نامه،يمتن اصل -

ظم و قابل فهم من  بنابراين مطالب آن بايد به صورت واضح،. نمايد ي را مي مطالعاتيپژوهان كمك اصل دانش

. بحث مربوط است آورده شوند  كه مستقيماً با موضوع موردي گردد تنها قسمت هايي سعيبايست. ارائه گردد

 ي بستگه نگارندي اهميت پايان نامه صرفا به نوآوريبطور كل.  مطالب به صورت پيوست اضافه گردديمابق

 يمتن اصل. ط بصورت اختصار كمك گرفته شودكالسيك و متعلق به ديگران فق ،يلذا از مطالب تكرار .دارد

ايان نامه بنا  پي شود، فصل بندي تقسيم مA4 صفحه 200 به پنج فصل حداكثر يپايان نامه به طور منطق

مطالب هر .  چند بخش تقسيم شودبهتواند  هر فصل مي .شود ييد استاد راهنما انجام ميأبه نظر دانشجو و ت

، توضيح مطلب و روش يق كه فصل بدان اختصاص يافته است توان با بيان آن قسمت از تحقيرا م فصل آن

 كه بايد كشف و دانسته ياستفاده قرار گرفته است و بر شمردن نكات  كه در رابطه با اين قسمت مورديهاي

 . شود، آغاز نمود

 مطرح ييوه مأخذنويس چندين شيبطور كل . پس از اتمام بخش آخر، بايد مراجع درج گرددمراجع -

 ي از منبعي مطلبي چنانچه برايبطور كل. شود  از معروفترين آنها پرداخته ميياست كه، در اينجا به شرح يك

نصورت ي به امتن در يسيمأخذنو. باشد مي  استفاده شود، ذكر آن مرجع در ليست مراجع پايان نامه الزامي

، سال و شماره صفحه را نوشته ينتز باز كرده نام خانوادگ نقل قول پراياست كه اگر نقل قول شده در انتها

 شود، نام محقق نوشته ي اشاره ميو اگر به كار محقق). 152، 1381، يجانيعل: (مثال.  شوديپرانتز بسته م

ران ي ايبه مطالعه روند دما) 25، 1387(يجانيعل: مثال.  شوديشده و سال و شماره صفحه در پرانتز آورده م

، 1371(ياني و كاويجانيعل: مثال.  شوديدو آورده م سندگان دو نفر باشند نام هرياگر نو......... تپرداخته اس

ا همكاران يگران يسندگان دير نوي نام ساي و بجا نوشته شده نام نفر اول،ش از دو نفر باشنديو اگر ب) 133

  ).48، 1379( و همكارانيجانيعل: مثال.  شودينوشته م

  : توان عمل نمودير مي به شكل زبخش منابعر  ديسي مأخذ نويبرا



  	  

سال ) يسندگان بعدي نوينام و نام خانوادگ(سنده اول سپس نام،ي نويابتدا نام خانوادگ:  مقاالت

  . شوديانتشار، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله آورده م

گروه بندي مكاني خشكسالي با استفاده از شاخص ) 1385(سعيد، رضا مدرس و سعيد سلطاني،  اسالميان،  :مثال

  .72-75، صص57استاندارد بارش در استان اصفهان، آب و فاضالب، شماره 

سال انتشار، عنوان ) يسندگان بعدي نوينام و نام خانوادگ(سنده اول سپس نام،ي نوينام خانوادگ: كتاب

  .كتاب، انتشارات

  .نوپتيك، انتشارات سمت، تهران، اقليم شناسي سي)1381(عليجاني، بهلول، 

سال ) يسندگان بعدي نوينام و نام خانوادگ(سنده اول سپس نام،ي نوينام خانوادگ: كتاب ترجمه شده

  . مترجم، انتشاراتيانتشار، عنوان كتاب، نام و نام خانوادگ

  ترجمه مرتضي   ، مفاهيم و روشهاي آماري، جلد دوم، )1378 ( گوري و جانسون، ريچارد،  باتاچاريا،: مثال

  . تهران مركز نشر دانشگاهي،  ابن شهر آشوب و فتاح ميكائيلي، 

، نـام   يليان نامه، مقطع تحص   ي دانشجو، نام دانشجو، سال انجام دفاع، عنوان پا        ينام خانوادگ : پايان نامه 

  . ي، نام دانشگاه، نام گروه آموزش)استادان(استاد راهنما

زماني مكاني دماي ايران در نيم سده گذشته، رساله دكتري، استادان  راهنما، ، تحليل )1384(منتظري، مجيد: مثال

  .سيد ابولفضل مسعوديان و حسنعلي غيور، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافيا

حروف بر حسب  ي و در نهايت موارد اينترنتيخارجمنابع ، سپس ي فارسمنابعدر ترتيب مراجع، ابتدا 

 چند، بايد توجه نمود كه چنانچه  شودي داده م شماره تخصيصكي يمرجعبه هر . شوند مطرح مي الفبا

  .  شونديك مياز سال هم تفك  بعد" الف ب ج" منتشر شده باك ساليسنده در يك نوياز مرجع 

  :سندهي با سه نويمقاله خارجنحوه مرجع نويسي براي 

Tong L., Ichiro F., and Benyang T., 2004, Temperature Advection: Internal Versus External 

Processes, Journal of  Physical Oceanography, No. 34, pp.1936-1944. 

ماره گذاري به ترتيب ش تا آخر اين 1الزم به ذكر است كه منابع بايد شماره گذاري گردد از شماره 

  . التين و اينترنتي را در بر مي گيرد،رسياتمامي منابع ف

.  ذكر گرديديهمانگونه در متن اصل.  گيرندييان نامه، پيوست ها قرار م پايپيوست ها در انتها

 باعث از بين رفتن ي شود كه ضمن نياز به وجود آنها، قرار دادن آنها در متن اصلي انتخاب ميپيوست بگونه ا

به منظور مرتب نمودن .  يابديهر پيوست به يك موضوع اختصاص م.  گرددي مطلب ميانسجام و پيوستگ

  : گردديستها، ترتيب زير پيشنهاد مپيو

 



  
  

 . كه تعداد آنها زياد باشدي حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتي هاي منحن-1پيوست 

 . كه تعداد آنها زياد باشدي حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتجدول ها -2پيوست

  اثبات قضايا-3پيوست 

  تهيه شدهيامه كامپيوتر دستورالعمل استفاده از برن-4پيوست 

 ي ليست برنامه كامپيوتر-5پيوست 

 ي داخل جلد در پاكت ويژه اي نرم افزاري تهيه شده الزم به ذكراست پيوستهاي نقشه ها-6پيوست 

در صفحه اول هر پيوست، در باال و وسط كادر كلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده . شوند چسبانده مي

 . شوديدر وسط كادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده مو سپس با يك خط فاصله 

 . باشديتواند ترجمه چكيده فارس اين بخش حداكثر در يك صفحه ارائه شده و مي:  چكيده انگليسي-

 .باشد  پايان نامه ميي در ابتداياين فرم دقيقا ترجمه جلد فارس:  فرم داخل جلد به انگليسي-

   نگارش نگارشوهوهييشش

  . باشدي مMicrosoft Word تايپ پايان نامه يتفاده برا نرم افزار مورد اس-1

 در اول سطر درج Lotus 14 Bold در اولين خط با قلم "چكيده" و كلمه Lotus 12 متن چكيده با قلم ـ2

عنوان واژگان )  كلمه7 تا 4بين ( الزامي است"كلمات كليدي" يا " ي كليدي واژه ها" يا "واژگان كليدي"نوشتن . شود

  . نوشته شود 14Lotus با قلم  و خود واژه هاي كليديLotus 12 Boldا قلم ب كليدي

 در اولين خط " Abstract " و كلمه Times New Roman 12با قلم ) Abstract( متن چكيده انگليسي ـ3

  . الزامي است"Key Words"نوشتن .  در اول سطر درج شودTimes New Roman 12 Boldبا قلم 

 در اول سطر Lotus 12 Bold در اولين خط با قلم "پيشگفتار" و كلمه Lotus 12ا قلم  متن پيشگفتار ب-4

  .درج شود

 و با فاصله خطوط يك سانتيمتر  13Lotus  با قلمA4 يك طرف كاغذ ي پايان نامه بايد روي متن اصل-5

)Line Spacing (زير رعايت گرددي صفحات مطابق نمونه يو حاشيه ها :  

  

  

  

  

  

  

  يصفحات بعد        هر فصل صفحه اول 
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  . گرددي مي اول، متن صفحات با حروف الفبا در وسط پايين صفحه شماره گذار ازصفحه  فهرست تا صفحه-6

 كاغذ شماره نييپا از cm5/1 ي و به فاصله وسط صفحه نييپادر ...  و 3، 2، 1 صفحات متن با اعداد -7

  . آيدي شود، ليكن به حساب مينم  صفحه ذكرل، شماره اول هر فص صفحه يتوجه شود كه بر رو.  شودي ميگذار

 شماره  فصل، 6 شود كه عدد ي مشخص م2-4-6 يا 4-6 نظير ي مختلف هر فصل با اعدادي قسمت ها-8

 ي، بخش هاLotus 18 Boldشماره و عنوان هر فصل با قلم .  قسمت است شماره2 شماره بخش و عدد 4عدد 

 فصل با شماره: توجه. ( تايپ شودLotus 14 Bold و قسمت ها با قلم Lotus 16 Boldمختلف فصل ها با قلم 

  )حروف نوشته شود

 ي جدول هايمثالً برا.  شوندي شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري تمام-9

ن جدول ها در عنوا...  و 2- 3، جدول 1-3، جدول 3 فصل ي جدول هايبرا...  و 2-2، جدول 1-2، جدول 2فصل 

 نقل شده باشد، ي از مرجعياگر شكل) Lotus 12 Boldقلم . ( گرددي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر ميباال

  .الزم است مرجع آن در زير شكل آورده شود

 آنها در ي قرار گيرند كه متن باالي شوند، بايد طوري كاغذ تنظيم مي طولي كه در راستاي جدول هاي-10

 قرار ي شوند، بايد طوري كاغذ تنظيم مي طولي پايان نامه واقع شود و همچنين شكل هايي كه در راستاسمت عطف

 المقدور داخل متن و در يشكل ها و جدول ها حت.  پايان نامه قرار گيرديگيرند كه متن پايين آنها در سمت لبه 

  . كه ذكر شده، آورده شوندينزديكترين فاصله به محل

 شوند مانند جدول ها و شكل ها شماره ي كه ظاهر مير هر فصل به طور جداگانه و به ترتيب فرمول ها د-11

  . گردديگذار

فقط ( رود به صورت زيرنويس ي اولين بار به كار مي كه براي لغات يا اصطالحات فارسي معادل انگليس-12

 يبا الفبا ياز به كار بردن واژه ها المقدور در متن پايان نامه يحت. ( مربوط درج شوديدر صفحه )  يك باريبرا

 آخرين ي باالي در گوشه يفارس...  و 2، 1 يزيرنويس ها در هر صفحه با گذاردن شماره . ) احتراز شوديانگليس

در .  نوشته شودي لغات يا اصطالحات فارسيدر زيرنويس ها فقط معادل زبان خارج.  شونديكلمه در متن مشخص م

  .بايد در قسمت پي نوشت ها آورده شودصورت وجود توضيحات بيشتر 

  .  گيرد اشاره شودي كه مورد استفاده قرار مي منابع الزم است در متن به كليه-13

 زير و پشت جلد مانند ي جلد مانند سومين صفحه، عطف آن مانند نمونه يرو:  پايان نامهي صحاف نحوه-14

  . شودي مي ماقبل آخر زركوبيصفحه 
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