
 
 خلیج فارس -خرمشهر ین المللی واحد ب

 نحوه نگارش پایان نامه

و جلد  A4تایپ شوند. ابعاد کاغذ مورد استفاده،  Wordکلیه مطالب و مندرجات پایان نامه باید با برنامه 
پایان نامه از نوع گالینگور به رنگ سورمه اي، و مطالب روي جلد و عطف پایان نامه به صورت زرکوب چاپ 

 .شوند

 الف) شرح روي جلد پایان نامه

  در باالي صفحه  4cm× 3آرم دانشگاه آزاد اسالمی حدودأ درابعاد  -1
  "دانشگاه آزاد اسالمی  " عبارت -2

 نام واحد دانشگاهی ( مرکز بین المللی خلیج فارس) -3

 نام گروه آموزشی  -4

و براي رشته   M.Aته هاي علوم انسانیپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد*براي رش«عبارت -5
  M.Scهاي غیرعلوم انسانی 

 و ذکرنام گرایش تحصیلی   "گرایش " کلمه -6

 و ذکر عنوان پایان نامه " عنوان "کلمه -7

 و ذکر نام استاد راهنما " استاد راهنما " عبارت -8

 و ذکر نام استاد یا استادان مشاور  "استاد یا استادان مشاور " عبارت -9

 و ذکر نام نگارنده  " نگارش " کلمه -10

درآخر، تایخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربـــــوطه نوشته شود(نمونه شرح روي جلد به پیوست  -11
فــــــــــارسی می باشد).طــــــــــرح انگلیسی پشت جلد بایـــــــــــد مطابق طــــــــــــــرح 

 باشد.
 » براي عنـــوان استـــــــــــــــاد راهنما وعبــــــــــارت «Thesis Advisor »عبــــــــارت  

Consulting    Advisor »   براي عنوان استــــــــــــــــــاد مشاور پیشنهاد می گردد. تمام
 .د کامأل در وسط قرار گیرندمندرجــــــــات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست بای

 ب) شماره گذاري

شماره گذاري صفحات: شماره گذاري صفحات فرعی (صفحات ابتدایی پایان نامه)با حروف ابجد می  -1
الرحمن الرحیم می باشد و با شماره  ...باشد.اولین صفحه پس ازجلد و صفحه سفید (آستر بدرقه)، بسم ا

ود. کلیه مندرجات روي جلد با همان ترتیب، فاصله ها و فونت شماره گذاري می ش «الف  » صفحه فرعی



نمره پایان نامه میباشد  صفحه امضاء و «ج  » قرار می گیرند. صفحه «ب  » هاي روي جلد در صفحه
می باشد ( در صورت » تقدیم به « مربوط به  «ه  » به سپاسگزاري اختصاص دارد. صفحه «د  » وصفحه

به فهرست مطالب اختصاص دارند. فهرست مطالب شامل  (....و، ز، ح، ط، ي،  ) تمایل ). صفحات بعدي
چکیده، مقدمه، فصلها و عنوان فصلها، بخشها و عنوان بخشها و همچنین زیربخشها و فهرست منابع می باشد. 
الزم است شماره صفحه درمقابل هریک ازعناوین فهرست قید شود. درصورت نیاز، بعد از فهرست مطالب، به 
ترتیب فهرست جدول ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل ها و فهرست نقشه ها تنظیم شود.شماره گذاري 
صفحات اصلی با اعداد فارسی انجام می شود. اولین صفحه اصلی، چکیده ( یا خالصه فارسی ) است که با 

آخر ادامه پیدا می  تا به (....،5،4،3،2) مشخص می شود و شماره گذاري بقیه صفحات پایان نامه 1شماره 
  .کند

شماره گذاري موضوع ها: موضوع هاي اصلی پایان نامه معموأل شامل چند فصل است و هر فصل نیز به  -2
چند بخش تقسیم می گردد و هر بخش نیز ممکن است شامل چند زیربخش باشد. صفحه اول هر فصل باید 

اره که با خط تیره از یکدیگر جدا می شوند، از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخش هاي هر فصل با دو شم
یعنی فصل دوم، بخش چهارم ).عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد  4-2مثأل  ) مشحص می گردد

سمت چپ بیانگر شماره بخش مورد نظر می باشد. شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می 
  .م ، زیر بخش سومیعنی فصل دوم، بخش چهار 3-4-2 :گیرد. مثأل

شماره گذاري و عنوان جدول ها، نمودارها، شکل ها و نقشه ها: جدول ها، نمودارها، شکل ها و نقشه ها   -3
با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا می شوند، مشخص می گردند. مثأل پنجمین شکل و یا پنجمین 

نوشته می شود. ضمنأ عنوان شکل ها و  ( 5-3و یا ( جدول  ( 5-3شکل )جدول در فصل سوم به صورت 
 .نمودارها و نقشه ها باید در پایین آنها و عنوان جدول ها در باالي آنها آورده شود

شماره گذاري روابط و فرمول ها: هر رابطه یا فرمول در متن پایان نامه، با دو شماره که با خط تیره از  -4
 ( 7-4 ) فتمین رابطه یا فرمول در فصل چهارم به صورتیکدیگر جدا می شوند، مشخص می گردد. مثأل ه

  .نوشته می شود

 ج) منابع

فهرست منابع مورد استفاده باید در آخر پایان نامه آورده شود. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی ذکر 
  :گردند.فهرست منابع را می توان به دو شکل تنظیم نمود

ترتیب استفاده از آنها در متن پایان نامه باشد و هر منبع در متن ترتیب شماره گذاري منابع به   -1
 .پایان نامه با شماره مربوطه مشخص شود

منابع به ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نویسندگان مرتب شوند و به صورت پیوسته شماره   -2
ی نویسنده و سال گذاري گردند. در این حالت، ارائه منبع در متن پایان نامه با ذکر نام خانوادگ

در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول و  .انتشار منبع در داخل پرانتز صورت می گیرد
در مورد منابع انگلیسی) نوشته شود. از ذکر ) .et alدرمورد منابع فارسی) و یا ( « همکاران« کلمه 



پایان نامه آورده می شود، خودداري  در فهرست منابع که درانتهاي ( .et alواژه هاي (همکاران یا 
 .گردد

 :براي معرفی منابع به صورت زیر عمل شود

، (با خط ایتالیک) کتاب: نام خانوادگی مؤلف، حرف اول نام مؤلف (یا مؤلفان)، سال انتشار اثر، عنوان کتاب
یا صفحاتی که اره صفحه نام و نام خانوادگی مترجم (یا مترجمان)، نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر، شم

 .نظر از آن استخراج شده استمطلب مورد 
  .136، روش هاي تحقیق در علوم رفتاري، چاپ اول، انتشارات آگاه، تهران، ص 1376مثال: سرمد، ز.،

Hunt, R. and Folk, A. L., 1992, Plant Growth Curve, Edward Arnold Pub, 
London, pp. 248-262 . 

، (با خط ایتالیک) ف اول نام مؤلف (یا مؤلفان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجلهمقاله: نام خانوادگی، حر
 .شماره جلد، شماره صفحات

، روشهاي عملی مشارکت مردم در برنامه ریزي و مدیریت حوزه هاي 1372مثال: سعادت، ح. و مهرابی، ع.، 
  .32-37، ص163آبخیز، نشریه جهاد، شماره 

Lawrence, B., Fehr, D. and Gijbelst, M., 1995, Progress in essential oils, J. 
Essent. Oil Res., 4(5), 376-380. 

 د) چکیده

خالصه فارسی) بایـــــــــــــد به صورت ممتد و حداکثر در دو صفحه نوشته شود. در چکیده باید (چکیده 
 کلی ترین شکل خود ارائه گردند. چکیده به زبان انگلیسی موضوع، هدف، روش ها، نتایج و پیشنهادها در

(Abstract) باید ترجمه چکیده فارسی باشد و درانتهاي پایان نامه آورده شود. ذکرعنوان پایان نامه در ،
 .الزامی است (Abstract) باالي متن و نام دانشجو به عنوان نگارنده در انتهاي متن چکیدهانگلیسی

اصلی پایــــــــــان نامه باید به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یـــــــــــا  تذکرات مهم: صفحات
 1و فاصله سطرها از یکدیگر  cm 16سرفصل تایپ شوند. در صفحات اصلی، طـــــــــــــــول هر سطر 

 cmباشد. متن فارسی پایان نامه با قلم لوتوس)(Lotus( دریافت فونت)  متن انگلیسی با قلم  ) 14سایز
Times New Roman )  22و حداقل  27تعداد سطــــــــــــــــــــــرها در هر صفحه حداکثر 

حاشیه از باال،  .Bold 12، عناوین فرعی تر Bold 13و عناوین فرعی  Bold 14سطر باشد. عناوین اصلی 
در نظر گرفته شود. شماره صفحات اصلی  cm 2و از سمت چپ  cm 3پایین و سمت راست کاغــــــــذ 

 .کامأل در وسط صفحه قرار گیرند

 :بطور کلی پایان نامه باید داراي بخش هاي زیر باشد

، »سپاسگزاري « حه ، صف« عنوان به زبان فارسی شرح روي جلد«، صفحه »بسم ا...الرحمن الرحیم  »صفحه 
(درصورت تمایل)، فهرست مطالب، فهرست جدول ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل » تقدیم به « صفحه 

کلیات، شامل مقدمه،  –، چکیده، فصل هاي پایان نامه ( فصل اول ) ها و فهرست نقشه ها ( در صورت لزوم
قیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و مواردي از طرح موضوع، بیان مسائل تئوري، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تح

مواد و روشها یا روش اجراي تحقیق/  – مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق/ فصل سوم –این دست/ فصل دوم 

http://www.iaurafsanjan.ac.ir/_DouranPortal/documents/BLOTUS.TTF
http://www.iaurafsanjan.ac.ir/_DouranPortal/documents/BLOTUS.TTF


بحث و نتیجه گیري )، پیوست ها (در صورت  –فصل پنجم  /بیان نتایج حاصل از تحقیق –فصل چهارم 
 ،  (Abstract) وجود )، منابع، چکیده انگلیسی

 شماره گذاري صفحات پایان نامه هاي فارسی

 شماره گذاري  صفحه 

 الف  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

صفحه عنوان به زبان 
 فارسی 

 ب 

صفحه عنوان به زبان 
 انگلیسی 

 ج 

صفحه نمره و امضاء پایان 
 نامه 

 د 

 ه  سپاسگذاري 

 و  تقدیم 

 ادامه حروف با ابجد  فهرست مطالب 

 ادامه حروف با ابجد  فهرست جداول 

 ادامه حروف با ابجد  فهرست نمودارها 

 ادامه حروف با ابجد  فهرست اشکال 

 ادامه حروف با ابجد  فهرست نقشه ها 

  1 چکیده فارسی 

 فارسی  ادامه اعداد مقدمه 

 فارسی  ادامه اعداد فصول پایان نامه 

 فارسی  اعدادادامه  نتیجه گیري و پیشنهادات 

 فارسی  ادامه اعداد پیوست ها 

 فارسی  ادامه اعداد فهرست منابع فارسی 

 فارسی  ادامه اعداد فهرست منابع انگلیسی 

فهرست نامها (در صورت 
 تمایل) 

 فارسی  ادامه اعداد

 فارسی  ادامه اعداد چکیده انگلیسی 

 حروف ابجد

 ثخذ،ضظغابجد هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، 

 اعداد عربی
1- 2- 3- 4- 5- ... 



 اعداد رومی
I. II. III. IV. V. VI ... 

 
 

 فصل اول: طرح مساله *

 مقدمه  -1

 عنوان تحقیق  -2

بیان مساله (شامل تشریح ابعاد، معرفی دقیق آن، بیان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغیرهاي  -3
 مربوطه) و پرسش هاي تحقیق

 تحقیقاهمیت و ضرورت   -4

 اهداف تحقیق: الف) اهداف کلی ب) اهداف جزئی یا فرعی تحقیق -5

 قلمرو تحقیق: الف) قلمرو مکانی تحقیق ب) قلمرو زمانی تحقیق -6

 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها: الف) تعریف نظري ب)تعریف عملیاتی -7

 نوع متغیرها -8

ع * ر ادبیات موضو  فصل دوم: مروري ب

 مقدمه   -1

 بررسی نظریه هاي پیرامون موضوع تحقیق   -2

 بررسی تحقیق هاي انجام شده   -3

 چارچوب نظري تحقیق  -4

 مدل مفهومی تحقیق  -5

 مدل تحلیلی تحقیق  -6

 فرضیه هاي پژوهش  -7

 فصل سوم: روش تحقیق  *

 مقدمه   -1

 روش طرح و تحقیق   -2

 فرایند تحقیق  -3

 جامعه آماري  -4

 روش نمونه گیري و حجم نمونه  -5

ابزار گردآوري داده ها (اطالعات): الف)روایی ابزار جمع آوري داده ها. ب)پایایی ابزار جمع آوري  -6
 داده ها 

 روش گردآوري داده ها (اطالعات) -7

 (روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطالعات .8
 



 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (یافته هاي تحقیق) *

 مقدمه   -1

 توصیف متغیرها   -2

 آزمون فرضیه ها یا سئوالهاي تحقیق  -3

شنهادها *  فصل پنجم: نتیجه گیري، بحث و پی

 نتایج تحقیق  -1

 بحث و بررسی  -2

 محدودیت ها  -3

 پیشنهادها  -4

 توصیه ها (در صورت نیاز) -5

 پیوست ها

 فهرست منابع فارسی

 فهرست منابع غیر فارسی

 انگلیسی پایان نامه هاچکیده 

 مندرجات روي جلد به زبان انگلیسی

شخصات روي جلد پایان نامه *  :م

دانشجویان می بایست نام رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و سایر مشخصات (نام استاد راهنما، مشاور، 
ا رنگ سرمه اي موضوع پایان نامه، نام نویسنده و سال تحصیلی) الگوي ارائه شده را تکمیل و بر روي جلد ب

 .زرکوب نمایند
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