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 آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
 

 الف: مشخصات ظاهری

 ( تایپ و حروف چینی شود.wordکلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد ) .1

 .و پشت و روی کاغذ چاپ شود ( تایپ شود7/22×21) A4کار روی کاغذ  .2

 پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زرکوبیا نقره کوب چاپ شود.جلد  .3

)حقوق : قرمز( ،)مدیریت : طوسی (،)رشته هاای ننای : سارمه رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد  .4

 و از نوع ساده باشد. ای( و )کشاورزی: سبز( 

 

 ب: شرح روی جلد

                                                                                 به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از روی جلد در انتهای آیین نامه قرار گرنته است. 

   در  ا     ترجیحا )                 سانتی متار باشاد.   1 / 5                                               قرار گیرد. بطوریکه ناصله لبه ابتدایی آن از باال     وسط    در                        آرم دانشگاه آزاد اسالمی 

   (.   طول     متر      سانتی     3×   متر      سانتی   2 / 5      ابعاد 

     سیاه    11   زر     نونت   با                                    وسط صفحه   «     اسالمی     آزاد        دانشگاه »      عبارت   - 2

      سیاه  11   زر     نونت   با                                                                  وسط صفحه  «    نراق   د ا   واح »       عبارت  - 3

     سیاه  11   زر     نونت   با                                                                                         وسط صفحه         آموزشی     گروه    نام  و        دانشکده    نام  - 4

     سیاه    11   زر     نونت   با                                      «  M.A  یا  . M.Sc         ارشد         کارشناسی  ی    درجه       دریانت     برای     نامه      پایان »       عبارت  - 5

     علاوم    هاای    رشاته          دانشاوویان     بارای   .M.A      عبارت    که    شود     توجه     ارشد         کارشناسی    های    نامه      پایان     مورد   در  -

      شود.         استفاده       انسانی     علوم    غیر    های    رشته     برای  . M.Sc      عبارت   و       انسانی

       سیاه  11   زر     نونت   با                            (      تحصیلی      گرایش    نام )    «      گرایش »     کلمه   - 1

      سیاه   11       نازنین     نونت   با          «     عنوان »      کلمه  - 7

     سیاه    11     تیتر     نونت   با                             نامه      پایان      عنوان   - 1

      سیاه  11       نازنین     نونت   با             «      راهنما      استاد »       عبارت  - 2

     سیاه    11   زر     نونت   با                           راهنما      استاد    نام  -  11

      سیاه  11       نازنین     نونت   با     «     مشاور        استادان   یا      استاد »       عبارت  -  11

     سیاه  11   زر     نونت   با             مشاور        استادان   یا      استاد    نام  -  12

      سیاه  11       نازنین     نونت   با              «     نگارش »      کلمه  -  13

     سیاه  11   زر     نونت   با               نگارنده    نام  -  14

     سیاه  14   زر     نونت   با           نصل سال و     حسب   بر     نامه      پایان     دناع      تاریخ  -  15
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                                                                                                       در لبه کناری جلد پایان نامه ) عطف ( نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان ناماه و ناام نگارناده آورده   -  11

      شود. 

 

 ج. بخش های پایان نامه ها 

 پایان نامه شامل بخشهای زیر است. .1

 روی جلد پایان نامه ) بصورت زرکوب (  .2

 « (الف»الرحیم ) صفحه بسم اهلل الرحمن  .3

 « ( ب»منشور اخالقی پژوهش ) صفحه  .4

 « (ج»نرم اصالت پایان نامه ) صفحه  .5

 « ( د»طرح روی جلد به زبان نارسی ) صفحه  .1

 امضاء شده (« ها »صفحه صورتولسه تایپ شده دناع پایان نامه) .7

 حداکثر در یک صفحه تنظیم شود( «و)» سپاسگزاری ) صفحه  .1

 مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تواوز کند ( «ز» )تقدیم  صفحه .2

 ادامه به ابود نهرست مطالب .11

به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از نهرست مطالب در انتهای آیاین ناماه قارار گرنتاه اسات عنااوین نهرسات   .11

اصلی هستند، مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. در نهرست مطالب عناوین نرعی که زیر موموعه عناوین 

 یا تورنتگی پس از آنها قرار می گیرند(.

 نهرست جدول ها ) در صورت وجود (  .12

 نهرست نمودارها ) در صورت وجود (  .13

 نهرست شکل ها ) در صورت وجود (  .14

 نهرست نقشه ها ) در صورت وجود ( .15

لید واژه ها در کلمه در یک صفحه( )آوردن ک 251می خورد، حداکثر « 1»اره چکیده ) اولین صفحه اصلی شم .11

 چکیده نارسی و انگلیسی الزامی است( 

 (بصورت عددینصول پایان نامه شامل: )ادامه شماره گذاری  .17

  -اهااداف نرواایه هااا –اهمیاات و واارورت تحقیااد  –بیااان مساا له  –نصاال اول: کلیااات تحقید)مقدمااه  .11

 تعریف های عملیاتی(

 مروری بر ادبیات تحقید و پیشینه تحقید  نصل دوم: .12
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 نصل سوم: روش اجرای تحقید  .21

 نصل چهارم: توزیه و تحلیل داده ها )یانته ها( .21

 نصل پنوم: بحث و نتیوه گیری  .22

 نهرست منابع نارسی )ادامه شماره گذاری(  .23

 ادامه شماره گذاری( ) انگلیسینهرست منابع  .24

 ومائم و پیوست ها )درصورت وجود( )ادامه شماره گذاری( .25

 گذاری ()ادامه شماره چکیده انگلیسی  .21

 طرح روی جلد به زبان انگلیسی .27

 پشت جلد پایان نامه )به صورت زرکوب انگلیسی( .82

 

 د: اطالعات کلی

صفحات اصلی می بایست به صورت ساده، بدون سرنصل یا حاشیه تایپ شوند در صفحات اصلی طول هر سطر  .22

( در نظار گرنتاه شاود.  singleسانتی متر و ناصله سطرها از یکدیگر یک سانتی متار و باه صاورت تاک ) 11

هاای بااال و پاایین سانتی متر و از لبه  5/2سمت چپسانتی متر، از لبه  3ناصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 

سانتی متر و کامالً در وساط صافحه  5/1سانتی متر در نظر گرنته شود. )ناصله شماره صفحه تا پایین صفحه  5/2

 قرار گیرد(.

 :است زیر صورت به گیرند می قرار استفاده مورد نامه پایان تهیه در که هایینونت      .31

 
 براي فونت سايز و نام

 فارسي نوشتار

 براي فونت سايز و نام

 انگليسي نوشتار

 Times New Roman 14 Bold 34 تیتر هاسرنصل
 Times New Roman 12 Bold سیاه14 زر اصلی عناوین
 Times New Roman 12 Italic سیاه12 زر نرعی عناوین
 Times New Roman 12 14 نازنین اصلی متن

 

 اساتفاده آنهاا نارسای معاادل و نماوده خودداری التین لغات بردن بکار از حداالمکان نامه پایان تحریر در .31

 شوند.  آورده التین لغات شماره، ذکر با صفحه همان پاورقی در نیاز صورت شود. در

 پاورقی به صورت توان می را توویح باشد، داشته خاصی توویح به نیاز واژه یا عبارت یک که صورتی در .32

 و بااال در کوچاک به صورت ای شماره توسط واژه یا عبارت صورت این نمود. در ارائه صفحه همان در

 شود.  می ارائه شماره آن به مربوط توویح پاورقی، در و شود می تایپ آن چپ سمت
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 موارد و 11 سایز با نازنین قلم با چین راست صورت به نارسی موارد همه پاورقی، درج به نیاز صورت در   .33

 شوند.  نوشته 11 سایز با  Times New Romanقلم  با چینچپ صورت به انگلیسی

 قلم با آن زیر در چین وسط صورت به که باشد (توویح) عنوان و شماره دارای باید نمودار یا شکل هر     .34

 شود.  می نوشته سیاه 11 نازنین

 نازنین قلم با آن روی در چین وسط صورت به که باشد (توویح) عنوان و شماره دارای باید جدول هر     .35

 گردند.  تایپ 12 نازنین قلم با چین وسط و نارسی صورت به باید جدول اعداد شود. همه می نوشته سیاه 11

 
 گذشته سال دو در فعال هاي رنگ توليد ميزان(: 3-2)جدول 

  

 )تن( تولید سال

2111 111111 

2117 211111 

 

 هاای نتاوکپی طریاد از را آن و نکنید استفاده نامه پایان در بزرگ صفحات از امکان حد در      .63

 بیارون صافحات از کاه نماییاد تاا طاوری را آن اجبار، صورت نمایید. در استاندارد و کوچک مخصوص

 . نزند
73.  
73.  
73.  

 . شماره گذاری موضوع ها:2

 موووع های اصلی پایان نامه معموالً چند نصل اسات. هار نصال نیاز ممکان اسات باه چناد بخاش تقسایم گاردد. 

 برای هر بخش پایان نامه شماره گذاری الزم نیست.صفحه اول هر نصل باید از خط پنوم شروع شود.

 . شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها:3

ا، نمودارها و نقشه ها مانناد روال قبلای اسات. ماثالً دهماین شاکل در نصال ساوم باه                       شماره گذاری شکل ها، جدول ه

 ( نوشته می شود. 11-3صورت )شکل 

 شماره گذاری روابط و فرمول ها:. 4

ت هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط ناصله از یکدیگر جدا می شاوند مشاخم مای گاردد. عادد سام 

راست بیانگر شماره نصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثالً هشتمین رابطه در نصل ششم به صاورت 

 ( نوشته شود. 1-1)
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 . عناوین نمودارها و جداول بایاد واواح و دارای مقیااا باشاند. عنوانهاا باه جاز جاداول کاه در بااالی جادول ذکار5

 می شود، باقی شامل نمودار، عکس و... در پایین ذکر می شود. 

تواوز کند، دانشوو اجازه دارد پایان نامه خاود را در دو جلاد موازا  111. در صورتی که تعداد صفحات پایان نامه از 1

 ارائه نماید.

                 . منابع و ما خذ:3

 ب الفبا نام خانوادگی مولف می باشد.ترتیب نوشتن نهرست منابع در انتهای پایان نامه یا رساله به ترتی

ابتدا نهرست منابع نارسی به ترتیب نارسی الفبای نارسی نوشته شود و سپس منابع غیر نارسی به ترتیب الفبای مربوط آن 

 زبان نوشته شود.

 شیوه استناد و ارجاع نویسی پایان نامه ها:

 پژوهشنامه دکتر علی اکبر سیف رجوع نمایید. توصیهبرای آشنایی کامل با این شیوه به کتاب شیوه 

 کتاب:

 نام مولف )بصورت کامل(.)سال(.نام کتاب.محل انتشارکتاب ،نام خانوادگی مولف

 مقاله:

 صفحه،شماره،نام.)سال(.عنوان مقاله.نام موله،نام خانوادگی 

 پایان نامه:

 دانشگاه نام.)سال(.عنوان پایان نامه.پایان نامه...... .نام،نام خانوادگی 
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

                                                                                فرم صورتجلسه دفاع 
 

 ه:موضوع پايان نام

 

 کد شناسايي :
 

دانشاووی رشاته .……………با تاییدات خداوناد متعاال، گاواهی مای شاود کاه جلساه دناعیاه پایاان ناماه آقاای 

.....................  .....................  ورودی ........ به شماره دانشوویی........................... نیمسال انتخابی  ..........  در تااریخ  ....

تبادل نظر به شرح ذیل  روز ...............  ساعت .......... در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق برگزار شد و پس از بررسی و

و به حروف ....................... و با   درجاه نمره(  11)از  طبد رای هیات داوران حاور در جلسه  با نمره به عدد ................

 .......................... به تصویب رسید.

 
 استاد راهنما :  

 در صورت داشتن مشاوراستاد مشاور : 

 : 1داور استاد 

 در صورت داشتن داور دوم : 2استاد داور

 : مدير گروه

 نماينده دفتر تحصيالت تکميلي: 

 معاون پژوهش و فناوري: 
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 دانشگاه آزاد اسالمی

 نراقواحد 

  .... گروه

 

 ......گرایش..........( در رشته  M.Aپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد )

 

  
 عنوان:

 

................................................................... 

 

 

 استاد راهنما یا استادان راهنما:

 ........................دکتر 

 
  

 استاد مشاور یا استادان مشاور:

 دکتر ........................ 

 

 

 نگارش:

................................... 

 

 

 

 9314تابستان 

 

  نمونه طرح روی جلد

 رشته ای گرایش نداشتاگر

 نیاز نیست که نوشته شود

 بعد از عبارت دکتر ابتدا ناا  کوکا  

به صورت کامل و سپس نا  خاانوادگ  

 استاد نوشته م  شود.
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 معاونت ژپوهش و فن آوري  
 هب انم خدا 

 منشور اخالق ژپوهش
 

وند سبحان و اعتقاد هب اين كه عالم  محضر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب اهميت با ياري از خدا
گاه آزاد اسالمي متعهد مي گرديم اصول زري گاه رد اعتالي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحداهي دانش گاه دانش  را رد اجاام جاي

 د نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:فعاليت اهي ژپوهشي م
 اصل حقيقت جويي: تالش رد راستاي پي جويي حقيقت و وافداري هب آن و دوري از هرگوهن پنهان سازي حقيقت. -1

 اصل رعايت حقوق: التزام هب رعايت كامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهيدگان )انسن،حيوان ونبات( و ساري صاحبان حق. -2
كاران ژپوهش.اصل مالكيت  -3 گاه و كليه هم  مادي و معنوي: تعهد هب رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانش

 اصل منافع ملي: تعهد هب رعايت مصالح ملي و رد نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور رد كليه مراحل ژپوهش. -4
 حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع رد اختيار.اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد هب اجتناب از هرگوهن جانب داري غير علمي و  -5

: تعهد هب صيانت از اسرار و اطالعات محرماهن افراد، سازمان اه و كشور و كليه افراد و نهاداهي مرتبط با تحقيق. -6  اصل رازداري
 هرگوهن حرمت شكني. اصل احترام: تعهد هب رعايت حريم اه و حرمت اه رد اجاام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از -7

كاران علمي و دانشجويان هب غير از مواردي كه منع اقنوني دار -8  د.اصل رتويج: تعهد هب رواج دانش و اشاهع نتايج تحقيقات و انتقال آن هب هم
 هش را هب شائبه اهي غيرعلمي مي آاليند.اصل ربائت: التزام هب ربائت جويي از هرگوهن رفتار غيرحرفه اي و اعالم موضع نسبت هب كساني كه حوزه علم و ژپو -9
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 معاونت ژپوهش و فن آوري 
 هب انم خدا 

 تعهد اصالت رساله يا پايان انمه تحصيلي
 

 تاریخ    درکه            رشته    در  ارشد  کارشناسی  مقطع آموخته  دانش       اینجانب              

 "                                                                               "نامه خود تحت عنواناز پایان

 بدینوسیله متعهد می شوم:با کسب نمره                           دفاع نموده ام 

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از 

دیگران)اعم از پایان نامه, کتاب, مقاله و ...(استفاده نموده ام, مطابق  دستاوردهای علمی و پژوهشی 

آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج ضوابط و رویه موجود, نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات 

پایین تر یا باالتر( در سایر دانشگاه  ،این پایان نامه قبالً برای هیچ مدرک تحصیلی) هم سطح کرده ام.

 ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
ثبت  ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ،چنانچه بعد از فراغت از تحصیل

از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ  ،و ... از پایان نامه داشته باشم اختراع

عواقب ناشی از آن را می پذیرم و  ،نمایم.چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود

مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در  نراقدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ و امضاء
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 فهرست مطالب 

 شماره صفحه                                                                                                                                                                     عنوان

 چکیده

 فصل اول: کلیات تحقیق

 ............................................................................................................................................................: مقدمه

 .......................................................................بیان مسأله: .......................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

.............................................................................................................................................................................. 

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

............................................................................................................................................................................... 

 نهادهافصل پنچم: نتیجه گیری و پیش

................................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................منابع ماَخذ: 

 .....................................................................................................................................فهرست منابع فارسی: 

 ..............................فهرست منابع انگلیسی: .....................................................................................................

 

 پیوست ها:

 چکیده انگلیسی:
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 فهرست جداول 

 

 شماره صفحه                                                                                                                                                                              عنوان

 

 ................................................................................................................................................................................. -1-1جدول 

 ................................................................................................................................................................................ -1-2جدول 
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 فهرست نمودارها 

 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان

 

 ................................................................................................................................................................................. -1-1 نمودار

 ................................................................................................................................................................................ -1-2 نمودار

 

 

 اشکال و نقشه ها نیز به صورت فهرست های فوق تهیه شوند. : فهرست 1توضیح 

 ) جداول، نموددارها، اشکال و نقشه ها ( بایستی در صفحات مجزا آورده شوند. ها: تمامی فهرست  2توضیح 

 فارسی در صفحات مجزا آورده شوند.: فهرست منابع فارسی و غیر  3توضیح 
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 شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسی

 
 شماره گذاری صفحه

 الف  بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 ب  منشور اخالقی 

 ج  فرم اصالت 

 د  صفحه عنوان به زبان فارسی

 هـ صورتجلسه تایپ شده دفاع

 و سپاسگزاری

 ز تقدیم 

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد  فهرست جداول

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها 

 ادامه حروف ابجد فهرست اشکال 

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها 

 1 چکیده فارسی

 ادامه اعداد  فصول پایان نامه 

 ادامه اعداد  فهرست منابع فارسی

 ادامه اعداد  فهرست منابع انگلیسی

 ادامه اعداد  پیوست ها )ضمائم( 

 ادامه اعداد  چکیده انگلیسی

 ادامه اعداد  طرح روی جلد به زبان انگلیسی 
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 اصالح شود درست  

   ساختار صفحه عنوان مطابق آیین نامه کامل گردیده است.

   صورت صحیح وارد شده است.رشته تحصیلی و گرایش به 

   اسامی استادان راهنما و مشاور کامل وارد شده است.

   است.سال دفاع از پایان نامه صحیح وارده شده 

   است.صفحه گذاری پایان نامه کامل انجام گردیده 

   صفحه اول هر فصل از سطر پنچم شروع است.

   فهرست منابع فارسی و غیر فارسی مجزا آورده شده است. 

   مطالب سی دی با پایان نامه انطباق کامل دارد. 

   پایان نامه با فونت لوتوس در سی دی قرار دارد. PDFفایل ورد و 

 


