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 آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري
 

 الف: مشخصات ظاهري
 ) تایپ و حروف چینی شود.wordکلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد ( .1
 تایپ شود. به صورت دورو ) A4 )7/29×21کار روي کاغذ  .2
 نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روي جلد به شکل زرکوب یا نقره کوب چاپ شود. جلد پایان نامه از .3

دکتـري بـه رنـگ رنگ جلد براي پایان نامه هاي کارشناسی ارشد ارشد حتماً آبی تیره ( سـورمه اي ) و  .4
 از نوع ساده باشد.مشکی 

 رنگ جلد سمینار کارشناسی ارشد به رنگ سبز باشد. .5
 

 ب: شرح روي جلد
 به منظور راهنمایی بیشتر نمونه اي از روي جلد در انتهاي آیین نامه قرار گرفته است. 

سانتی متر) در سمت چـپ قـرار  4سانتی متر و طول  3آرم دانشگاه آزاد اسالمی ( ترجیحاً در ابعاد عرض  .1
 سانتی متر باشد. 5/1گیرد. بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آن از باال و سمت چپ 

 در وسط صفحه قرار می گیرد.» نشگاه آزاد اسالمی دا« عبارت  .2

 در وسط صفحه قرار گیرد. »  پردیسواحد « عبارت  .3

 نام دانشکده و نام گروه آموزشی در وسط صفحه قرار گیرد.  .4

در ...» رسـاله دکتـري رشـته « و یا ...» ناسی ارشد در رشته شپایان نامه براي دریافت درجه کار« عبارت  .5
 رد. وسط صفحه قرار گی

 » عنوان « کلمه  .6

 عنوان پایان نامه  .7

 »استاد یا استادان راهنما « عبارت  .8
 راهنمایا استادان نام استاد  .9

 » استاد یا استادان مشاور« عبارت  .10

 نام استاد یا استادان مشاور  .11

 »نگارش « کلمه  .12
 نام نگارنده .13

 سال ( فصل و سالی که پایان نامه دفاع شده نوشته شود ) .14

در لبه کناري جلد پایان نامه ( عطف ) نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده  .15
 آورده شود. 

 
 



 ۲ 

 ج. بخش هاي پایان نامه ها 
 پایان نامه شامل بخشهاي زیر است.

  ( بصورت زرکوب ) روي جلد پایان نامه 
  الف«بسم اهللا الرحمن الرحیم ( صفحه( « 

  ب«منشور اخالقی پژوهش ( صفحه ( « 

  ج«فرم اصالت پایان نامه ( صفحه( « 

  د:«طرح روي جلد به زبان فارسی ( صفحه ( « 

 ( امضاء شده)صورتجلسه تایپ شده دفاع پایان نامه 

  حداکثر در یک صفحه تنظیم شود)» هـ «سپاسگزاري ( صفحه 

  مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند ) »و« صفحه (تقدیم 

  فهرست مطالب ابجد به منظور راهنمایی بیشتر نمونه اي از فهرست مطالب در انتهاي آیین نامه قرار گرفتـه
زیـر  است عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. در فهرست مطالب عناوین فرعـی کـه

 ا تورفتگی پس از آنها قرار می گیرند).هستند، بمجموعه عناوین اصلی 

  ( در صورت وجود ) فهرست جدول ها 

  ( در صورت وجود ) فهرست نمودارها 

  ( در صورت وجود ) فهرست شکل ها 

  ( در صورت وجود )فهرست نقشه ها 

  کلمه در یک صفحه) (آوردن کلید واژه ها  250می خورد، حداکثر » 1«چکیده ( اولین صفحه اصلی شماره
 در چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است) 

  بصورت عدديفصول پایان نامه شامل: (ادامه شماره گذاري ( 
o  فرضیه  -ت تحقیقسواال -تحقیقاهداف  –اهمیت و ضرورت تحقیق  –فصل اول: کلیات تحقیق(بیان مسأله

 )روش تحقیق ((کلی))  –پیشینه تحقیق  - ها (در صورت وجود)
o  فصل دوم: مبانی نظري تحقیق و پیشینه نظري و عملی تحقیق 

o  فصل سوم: روش اجراي تحقیق 

o فصل چهارم: تحلیل داده ها (یافته ها)، بحث و آزمون فرضیات 

o  فصل پنجم: نتیجه گیري، یافته ها و پیشنهادات 

 منابع فارسی (ادامه شماره گذاري)  فهرست 

  (ادامه شماره گذاري) فهرست منابع انگلیسی 

 (ادامه شماره گذاري) (درصورت وجود) ضمائم و پیوست ها 

 (حتما واجد عنوان، واژگان کلیدي و نام دانشجو در انتها باشد )( ادامه شماره گذاري) چکیده انگلیسی 



 ۳ 

 طرح روي جلد به زبان انگلیسی 

  پایان نامه (به صورت زرکوب انگلیسی)پشت جلد 
 

 د: اطالعات کلی
صفحات اصلی می بایست به صورت ساده، بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شوند در صفحات اصلی طـول هـر  .1

) در نظـر گرفتـه  singleسانتی متر و به صورت تک ( یکسانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر  16سطر 
سانتی متر و از لبه هاي باال  5/2سانتی متر، از لبه سمت چپ 3شود. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 

سانتی متـر و کـامالً در  5/1سانتی متر در نظر گرفته شود. (فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه  5/2و پایین 
 وسط صفحه قرار گیرد).

 12بی لوتوس و پاورقی ها نیز  توپر 14عناوین بی لوتوس و  14بی لوتوس نازك نوع قلم متن پایان نامه 

 نوشته شوند.  11لوتوس نازك  بیدر نظر گرفته شود. عناوین جدول ها، شکل ها، نمودارها با قلم 

 شته شود.نو 9لوتوس نازك می باشد و همچنین اندیس و توان آنها با  Times12حروف معادالت 
 نوشته شود. Math11عالئم ریاضی و یونانی با 

 . شماره گذاري موضوع ها:2
 موضوع هاي اصلی پایان نامه معموالً چند فصل است. هر فصل نیز ممکن است به چنـد بخـش تقسـیم گـردد. 

 براي هر بخش پایان نامه شماره گذاري الزم نیست.صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود.

 شماره گذاري شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها: .3
شماره گذاري شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثالً دهمین شکل در فصل سـوم بـه                          

 ) نوشته می شود. 10-3صورت (شکل 

 . شماره گذاري روابط و فرمول ها:4
ایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردد. عـدد سـمت هر رابطه در متن پ 

راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثالً هشتمین رابطـه در فصـل ششـم بـه 
 ) نوشته شود. 8-6صورت (

 عنوانها به جز جـداول کـه در بـاالي جـدول ذکـر . عناوین نمودارها و جداول باید واضح و داراي مقیاس باشند.5
 می شود، باقی شامل نمودار، عکس در پایین ذکر می شود. 
تجاوز کند، دانشجو اجازه دارد پایان نامه خود را در دو جلد مجزا  600. در صورتی که تعداد صفحات پایان نامه از 6

 ارائه نماید.

 . منابع و ماَخذ:7
 در انتهاي پایان نامه یا رساله به ترتیب الفبا نام خانوادگی مولف می باشد.ترتیب نوشتن فهرست منابع 

ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب فارسی الفباي فارسی نوشته شود و سپس منابع غیر فارسـی بـه ترتیـب الفبـاي 
 مربوط آن زبان نوشته شود.



 ٤ 

 شیوه استناد و ارجاع نویسی پایان نامه ها:

اسـتفاده  APAمراجعه و براي منابع انگلیسی و غیر فارسی از شیوه  ISCشیوه فارسی به سایت  براي آشنایی با این
 شود. 
 کتاب:

 .محل انتشارکتاب نام کتابنام مولف (بصورت کامل).(سال). ،نام خانوادگی مولف
 مقالھ:

 صفحه،شماره،نام مجلهنام.(سال).عنوان مقاله.،نام خانوادگی 
 پایان نامھ:

 نام.(سال).عنوان پایان نامه.پایان نامه.نام دانشگاه،نام خانوادگی 

  
 
 
 
 
 



 ٥ 

 
 ).M.Scصورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (

 
 تاریخ                       رشته : در                               نام و نام خانوادگی دانشجو :   

 از پایان نامه خود با عنوان :
     

 
 
 

جه   در ت.                 با  ه اس د ع نمو دفا ه                      ونمر
                                                                                                            

 
 امضاء اعضاي هیات داوري   سمت                 نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوري

 

 
 استاد راهنما                                                             - 1
  

 استاد مشاور                                                                 - 2
 

 استاد داور                                                             - 3
 

    استاد داور                                                              - 4
 
 

 مراتب فوق مورد تایید است .                                                مدیر/معاونت پژوهشی
       مهر و امضاء                                                                                                    

 
 
 
 
 
 



 ٦ 

                 
 

 
 

 واحد پردیسدانشگاه آزاد اسالمی                                                                                                                            

 پردیسواحد 

 .............................، گروه ........دانشکده 

 

 ................) در رشته  .M.Scپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (

 

  
 عنوان:

 

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

 

 استاد راهنما یا استادان راهنما:

 

 دکتر ........................
  

 استاد مشاور یا استادان مشاور:
  

 دکتر ........................

 

 نگارش:

 

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

 

 1395تابستان 
 

 
 

 

 نمونه طرح روي جلد

 

  رشته اي گرایش نداشت اگر
 نیاز نیست که نوشته شود

 بعد از عبارت دکتر ابتدا نـام کوچـک 
به صورت کامل و سپس نام خـانوادگی 

 استاد نوشته می شود.

 .M.Aیا 



 ۷ 

 

 �عاونت �و�ش و �ن آوری 
 � �م �دا 

 ���ور اخالق �و�ش
 

و�د ��حان و ا��قاد � ا�ن �ه عا�م ���ر �دا�ت و ��واره ��� � ا�مال ا�سان و � ���ور پاس دا�ت �قام ب�ند دا�ش و �و�ش و ��� � ا���ت  با یاری از �دا

گاه آزاد اسال�ی ���ھد �ی ��د�م ا�ول ز� گاه � ا�تالی ���نگ و �مدن ��ری، ما دا���ویان و ا�ضاء �يئت ع��ی وا�د�ی دا�ش گاه دا�ش  را � ا�جام جای

���ی ن�ن�م:
 فعا��ت �ی �و��ی �د ��� ��ار داده و از آن 

 � را�تای �ی �ويی ����ت و و�داری � آن و دوری از ���و� پ�ھان سازی ����ت. ا�ل ����ت �ويی: تالش -١

 ا�ل رعايت �قوق: ا��زام � رعايت کا�ل �قوق �و�ش��ان و �و�یدگان (ا��ن،��وان ونبات) و سا� صا�بان �ق. -٢

گاه و ک  -٣ کاران �و�ش.ا�ل مال��ت مادی و ���وی: ��ھد � رعايت کا�ل �قوق مادی و ���وی دا�ش  ��ه �م

 ا�ل �نافع م�ی: ��ھد � رعايت �صا�ح م�ی و � ��� دا��ن پ���رد و �و��ه ��ور � ک��ه ��ا�ل �و�ش. -٤

 ا�ل رعايت ا�صاف و امانت: ��ھد � ا�تناب از ���و� جانب داری ��ر ع��ی و �فا�ت از ا�وال، ����زات و �نا�ع � ا�تیار. -٥

: ��ھد  -٦ ����ق.ا�ل رازداری
 � �یانت از ا�رار و اطالعات ���ما� ا��اد، سازمان � و ��ور و ک��ه ا��اد و �ھاد�ی ����ط با 

 ا�ل ا��رام: ��ھد � رعايت ���م � و ���ت � � ا�جام ����قات و رعايت جانب �قد و �ودداری از ���و� ���ت ش��ی. -٧

کاران ع��ی و دا���ویان � ��ر از �واردی �ه ��ع ��و�ی دارد. ا�ل �و�ج: ��ھد � رواج دا�ش و اشا� نتا�ج -٨  ����قات و ا��قال آن � �م

 ع��ی �ی آاليند.ا�ل �ائت: ا��زام � �ائت �ويی از ���و� ر�تار ��ر���ه ای و اعالم �و�ع ��بت � �سا�ی �ه �وزه ع�م و �و�ش را � شائ�ه �ی ��ر -٩

 
 



 ۸ 

 
 پژوهش و فن آوري اداره

 به نام خدا
 تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

 

            اینجانب                             دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته                            که در تاریخ            
  "از پایان نامه خود تحت عنوان 

با   "                                                                                                                                                  
 :کسب نمره                           دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم

 

                                                                    وهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دسـتاوردهاي علمـی و                               این پایان نامه حاصل تحقیق و پژ  ) 1
                                                                                                             پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه, کتاب, مقاله و ...)استفاده نموده ام, مطابق ضوابط و رویه موجود, نام منبع مورد 

                                                              استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

                                                                                الً براي هیچ مدرك تحصیلی( هم سطح, پایین تر یـا بـاالتر) در سـایر دانشـگاه هـا و موسسـات                  این پایان نامه قب  ) 2
                           آموزش عالی ارائه نشده است.

                                                                                                          چنانچه بعد از فراغت از تحصیل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب, ثبت اختراع و ... از پایـان   ) 3
                                  واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.                                       نامه داشته باشم, از حوزه معاونت پژوهشی 

                                                                                                  چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود, عواقب ناشی از آن را می پـذیرم و دانشـگاه آزاد اسـالمی   ) 4
                                                                                               واحد پردیس مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صـورت ابطـال مـدرك تحصـیلی ام 

                            هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 نام و نام خانوادگی:                                                       
 تاریخ و امضاء                                               

 

 



 ۹ 

 فهرست مطالب 
 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان 

 چکیده

 فصل اول: کلیات تحقیق
 ............................................................................................................................................................: مقدمه

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

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

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

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

 

 فصل دوم: مبانی نظري  تحقیق و پیشینه نظري و عملی تحقیق
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 فصل سوم: روش تحقیق
.............................................................................................................................................................................. 

 فصل چهارم: تحلیل داده ها، بحث و آزمون فرضیات
............................................................................................................................................................................... 

 اداتهن، یافته ها و پیشفصل پنچم: نتیجه گیري
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 پیوست ها:

 چکیده انگلیسی:

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 ۱۰ 

 فهرست جداول 

 
 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان

 
 ................................................................................................................................................................................. -1-1جدول 
 ................................................................................................................................................................................ -1-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ۱۱ 

 فهرست نمودارها 
 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان

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

 

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

 : تمامی فهرست ها( جداول، نمودارها، اشکال و نقشه ها ) بایستی در صفحات مجزا ارائه شود.  2توضیح 

 در صفحات مجزا ارائه شود. : فهرست منابع فارسی و غیر فارسی 3توضیح 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۱۲ 

 شماره گذاري صفحات پایان نامه هاي فارسی

 
 شماره گذاري صفحه

 الف  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 ب  منشور اخالقی 

 ج  فرم اصالت 
 د  صفحه عنوان به زبان فارسی
 هـ صورتجلسه تایپ شده دفاع

 و سپاسگزاري
  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  طرح روي جلد به زبان انگلیسی 
 ادامه اعداد  چکیده انگلیسی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ۱۳ 

 اصالح شود درست  
   ساختار صفحه عنوان مطابق آیین نامه کامل گردیده است.
   رشته تحصیلی و گرایش به صورت صحیح وارد شده است.

   اسامی استادان راهنما و مشاور کامل وارد شده است.
   سال دفاع از پایان نامه صحیح وارده شده 

   صفحه گذاري 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 دي با پایان نامه انطباق کامل دارد. 

   پایان نامه با فونت لوتوس در سی دي قرار دارد. PDFفایل ورد و 
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 نمونه طرح روي جلد

 

 الزم است دانشجویان مقطع کارشناسـی
 دانشکده هاي حقوق و علوم سیاسی ارشد

هنر و معماري، علوم انسانی و اجتماعی، 
بـر  الهیات و فلسفه، مدیریت و اقتصاد 

روي جلــد پایــان نامــه بــه جــاي واژه 
"M.Sc "  از واژه"M.A "  ـــتفاده اس

 .نمایند
 

به صورت اختصار نوشته شود ولی  نام استاد
نام خانوادگی به صورت کامل نوشته شـود 

در انتهاي نام قرار گیرد.  .Ph.Dو عبارت 
 مانند:

E. Aghshahi Ph.D. 

 عنوان رشته به انگلیسی


