
 بسمه تعالي
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يه كلّحاضر تنظيم و رعايت آن براي  دستورالعملهاي دانشجويان، ها و رسالهنامهسازي پايانبه منظور هماهنگي بيشتر و يكسان

 دانشجويان الزامي است. 
 ظاهريالف( مشخصات 

 چيني شود.  تايپ و حروف Word 2007بايست با برنامه نامه يا رساله ميه مطالب و مندرجات پايانكلي -1

 باشد. A4 (7/22*21ابعاد كاغذ مورد استفاده ) -2

 صورت زركوب يا نقره كوب چاپ شود. ه نامه يا رساله از نوع گالينگور و مندرجات روي آن بجلد پايان -3

 ها و به قرار زير است:اساس دانشكده نامه برجلد پايان رنگ -4

 ............................. قرمز             دانشكده علوم انساني      

  ............................. آبي               دانشكده علوم پايه        

 ............................. سبز              دانشكده علوم كشاورزي 

 شكده مديريت و حسابداري     .............................طوسيدان

 دانشكده فني                           ............................ سرمه اي

يه مندرجات ها عالوه بر مندرجات روي جلد كه به زبان فارسي است، الزم است كلّهاي تحصيلي و رسالهنامهدر كليه پايان :هتبصر
 زبان انگليسي نيز در پشت جلد طالكوب يا نقره كوب شود. به
و برای  Master of Artمخفف واژه   (.M.A) حروفتنها از  ارشدمقطع کارشناسیعلوم انسانی در  هایبرای رشته تذكر: 

 .استفاده شود Master of Science واژهمخفف  (.M.Sc)ها ازحروف سایر رشته

 ب( شرح روي جلد
كه دانشجويان قرار گرفته دستورالعمل  اينات بعدي رساله در صفح و نامهاي از روي جلد پاياننمايي بيشتر، نمونهبه منظور راه

نام  )(، رشته تحصيلي و گرايش مربوطه و همچنين ساير مشخصاتيا دكتري ارشدكارشناسي )يليه به مقطع تحصبايست با توجّمي
نامه يا رساله صفحه روي جلد پايان ،سال تحصيلي( و " دانشجو" نامه، نام نگارندهپايان ا و مشاور، عنوان رساله ياراهنم استادان

 .لد آن طالكوب يا نقره كوب نمايندخود را تنظيم و بر روي ج
 ي جلد قرار گيرد. باال قسمت وسط در cm 3و عرض  cm 4آرم دانشگاه به طول -1

بايد كامالً در وسط قرار گرفته، ترتيب و محل قرارگيري نسبت به دو طرف چپ و راست آن  تمام مندرجات روي جلد -2
 نمونه باشد.  صفحات هر يك از مندرجات دقيقاً مطابق

 شماره جلد نيز قيد شود.  ،نامه يا رساله بيش از يك جلد باشد، الزم است در پايين جلدكه پايان در صورتي -3

 
 



 ترتیب صفحات بعد از جلد

 ( A4صفحه آستر )كاغذ سفيد .1

 حه بسم اهلل الرحمن الرحيم صف .2

 به صورت وسط چين تنظيم شوند(كه بايد همان مشخصات روي جلد، صفحه عنوان ) .3

 (در انتهاي همين فايل موجود است)نمونه فرم  بايست به امضاي مسولين مربوطه برسد.كه مي صفحه صورتجلسه دفاع .4

 نامهصفحه تعهدنامه اصالت پايان .5

 صفحه تقدير و تشكر .6

 م به صفحه تقدي .7

 فهرست مطالب .8

 فهرست جداول .2

 فهرست نمودارها/ اشكال .11

 )صفحه يك بدون ظاهر شدن شماره(چكيده .11

 

)يك، دو، سه،  و ...( و يا اعداد ترتيبي حطي، هوز، )ابجد، )موارد فوق نياز به شماره صفحه ندارد و بايد براساس حروف الفبا نکته:

 گذاري شوند.( صفحه ... و

 در  پنج فصل شامل: نامه الزم است پايان 

 فصل اول )كلّيات تحقيق(  .1

 فصل دوم )مرور منابع/ ادبيات تحقيق/ پيشينه تحقيق( .2

 ها(فصل سوم )روش اجراي تحقيق/ مواد و روش .3

 هاي تحقيق(فصل چهارم )تجزيه و تحليل داده ها و يافته .4

 فصل پنجم ) بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات( .5

 فهرست منابع

 الف( فارسي

 سيب( انگلي

 چكيده انگليسي

 صفحه عنوان انگليسي)همه موارد به صورت وسط چين تنظيم شوند(

……………………………………………………………………… 
 
 

  قلم  از كلمات و جمالت انگليسيبراي Times New Romans استفاده شود. 12اندازه فونت  با 

 خط بوده و از كپي نمودن مستقيم  باشد بايد به صورت بدونهاي تحقيق ميجداول فصل چهارم كه مربوط به يافته
 .افزارهاي آماري جداً خودداري گرددجداول از نرم

 



 

 تذكرات مهم:

صورت ساده و بدون استفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود. در صفحات اصلي ه بايست بصفحات اصلي مي -1
 14 فونتبا . متن آن در نظر گرفته شود cm  1 (Single)و فاصله سطرها از يكديگر cm  16طول هر سطر

 فاصله اولين سطر از باالي صفحه ،سطر باشد 22و حداقل  27لوتوس نازك و تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر 
 cm3  و فاصله آخرين سطر از پايين صفحه cm3 صورت اعداد فارسي تايپ ه باشد. شماره صفحات اصلي ب

 صفحه قرار گيرد. و كامالً در وسط  cm 5/1شده فاصله آن تا پايين صفحه

 و از سمت چپ آن cm 2شود، فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ هايي كه به زبان خارجي تايپ ميبراي متن -2

cm3  صفحات اصلي با رعايت فاصله در نظر گرفته شود. ضمناً شمارهcm 5/1 صورت التين ه از پايين صفحه ب
 و كامالً در وسط صفحه تايپ شود. 

 صورت زير عمل شود: ه ها بها و فرمولها، پيوستها، شكلوضوعگذاري مارهبراي شم -3

سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ بيانگر  عدد هاي هر فصل با دو شماره كههر يك از بخش -
بخش ركه هر بخش داراي زي اند. در صورتيبا خط تيره از يكديگر جدا شدهمشخص مي گردند كه شماره بخش 

فصل  از گيرد. مثالً زيربخش سوم از بخش چهارم بخش قرار ميزيربخش در سمت چپ شماره باشد، شماره هر 
 شود. گذاري ميشماره -3-4-2صورت ه دوم ب

باشد. مثالً دهمين شكل در فصل سوم صورت فوق ميه ها نيز بها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شكلشماره -
 شود. ( نوشته مي11-3كل صورت ) شه ب

صورت ه ب "ب "شود. و به عنوان مثال سومين جدول در پيوست گذاري ميها با حروف الفباي فارسي ناموستپي -
 شود. ( نوشته مي3-) جدول ب

ها نيز عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه گذاري روابط و فرمولبراي شماره -
 نوشته مي شود. ( 4-3صورت )ه سوم بمورد نظر است. مثالً چهارمين رابطه در فصل 

 
 

 هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زير توجه شود: -4

 الف: ترتيب نوشتن فهرست منابع بر حسب حروف الفباي فارسي باشد. 
 ب: ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي نوشته شود. 

عنوان كتاب، مقاله، گزارش،  -5ل انتشار سا -4نام كوچك نويسنده  -3نام خانوادگي نويسنده  -2شماره  -1
يا نام دانشگاهي سسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و ؤنام ناشر، مجله، سمينار يا م -6يا رساله  نامهپايان

شماره صفحاتي كه مطلب مورد  -7شماره و سال مجله قيد شود(  ).استجا ارائه گرديده نامه در آنكه پايان
 ه است. نظر از آن استخراج شد

كشاورزي بهتر است براي يكپارچه بودن در منبع نويسي از روش انساني و مديريتهاي علومدر رشته ج:
APA   .انجمن روان شناسي آمريكا( استفاده شود( 

انگليسي( حداكثر در دو نامه يا رساله الزم است خالصه انگليسي )ترجمه چكيده فارسي به زبان در انتهاي پايان -5
نامه يا رساله در باالي متن و نام دانشجو به عنوان نگارنده در انتهاي متن صفحه قرار گيرد. ذكر عنوان پايان

 انگليسي الزامي است. 



انك اطالعات و نمونه فرم مربوط به ساختار ب 2نامه يا رساله با رعايت موارد فوق، الزم است عالوه بر تايپ پايان -6
درج شده، توسط دانشجو تكميل و با برنامه دستورالعمل  اين بعديصفحات نامه يا رساله كه در ه چكيده پايانارائ

word  .تايپ شود 

 word طور كامل) در قالبه يا رساله بنامه پايانمتن نهايي  CD نسخه 6در مرحله بعد از دفاع الزم است تعداد  -7
نامه يا رساله مجلد صحافي نسخه پايان 1تعداد  و( فرم برساله )  نامه يا( و همچنين فرم چكيده پايانpdf و

سايت موجود درارشد و دكتري نامه كارشناسيهاي پايانرم تحويل نسخهكتابخانه مركزي دانشگاه مطابق فشده به 
 ارائه گردد. دانشگاه 

 شیوه تهیه مقاله: 

نامه/ رساله دكتري بايد قبل از دفاع پايانمقاله( و نمره  2)درصورت تمايل براي دريافت ارشددانشجوي كارشناسي
در مجالت معتبر منطبق بر بخشنامه نامه/ رساله خود ا رشته تحصيلي و مستخرج از پايانحداقل يك مقاله مرتبط ب

 نهايي و قطعي چاپ را دريافت كرده باشد.  يه( چاپ يا تأييدISI)خارجي ( و ياپژوهشي -داخلي )علمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فرم ب   
 ي حرفه اياهاي كارشناسي ارشد و دكترنامهفرم اطالعات پايان 

 
   111کد واحد: نام واحد دانشگاهي: واحد رشت

 نامه :کد شناسایی پایان

 خانوادگي دانشجو: نام و نام
 دانشجويي:شماره

 

 نامه :سال و نیمسال اخذ پایان

 

 يا دكتري حرفه اي :  نامه كارشناسي ارشدعنوان پايان
 
 

 نامه: تاريخ دفاع از پايان
 نامه:تعداد واحد پايان

 

        نامه دانشجو به عدد:                 نمره پایان

 به حروف:

 نامه: )شامل خالصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده(چكيده پايان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حویل داده شود.این فرم باید تایپ شده ت -1توجه:

 نامه است.چکیده فوق، همان چکیده داخل پایان-2        

 



 های دکتریهای کارشناسی ارشد و رسالهنامهفرم ساختار بانك اطالعات پایان
 

 شماره شناسایی واحد: -1

 نامه یا رساله:عنوان پایان -2

 ( دکتری2 ( کارشناسی ارشد                     1مقطع تحصیلی:                  -3

 نامه یا رساله: کد پایان -4

 نام گروه آموزشی:  -5

 نام دانشکده: -6

 نام استاد راهنما: -1

 نام خانوادگی استاد راهنما:  -8

 شماره شناسایی استاد راهنما: -9

 ( استاد3         ( دانشیار 2       ( استادیار  1   مرتبه علمی استاد راهنما:   -11

 نام استاد مشاور:  -11

 ی استاد مشاور: نام خانوادگ -12

 شماره شناسایی استاد مشاور:  -13

 ( استاد3         ( دانشیار2       ( استادیار   1     مرتبه علمی استاد مشاور: -14

 شماره دانشجویی دانشجو: -15

 نام دانشجو: -16

 نام خانوادگی دانشجو: -11

 نامه یا رساله: تاریخ تصویب پایان -18

 تاریخ دفاعیه: -19

 له: نامه یا رسانمره پایان  -21

 



 

 

 

                                                           دانشگاه آزاد اسالمی                                                            

 واحد رشت 

 دانشکده ......

 گروه آموزشی ........

                                                         اخذ درجه كارشناسي ارشد                 جهت  تحصيلي نامهپايان

 رشته: ............................................... گرايش ..............................

 عنوان:

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

 استاد راهنما:

 دكتر...............................   

  استاد مشاور:

  دكتر.................................

 نگارش:

……………………………… 

 نيمسال تحصيلي

………………………… 
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 تعالی باسمه

 دفاع صورتجلسه

  :رشتة  آقای /خانم                                                در ارشد کارشناسی نامهپایان از دفاع جلسة متعال خداوند تأییدات با

  :عنوان تحت  

 .گردید تشکیل                                     تاریخ در  رشت  واحد -اسالمی آزاد دانشگاه در داوران هیأت و مشاور( استادان) استاد ،راهنما استاد حضور با 

 .گرفت قرار دفاع مورد موفقیت با نامهپایان ،جلسه این در 

 .         نمود دریافت                             ، امتیاز)با احتساب                 نمره مقاله (                             نمرة نامبرده

 دکتر   :راهنما استاد

 دکتر  (:مشاور استادان) استاد

 دکتر  :داوران هیأت

 دکتر  :واحد  تکمیلی تحصیالت رئیس ای گروه مدیر

 

 رشت واحد -اسالمي دآزا دانشگاه پژوهشي و فناوري معاون

 

 

                                                                                                                                                       اطالعات اين قسمت حتما  توسط كارشناس  پژوهشي تکمیل گردد((

نمره ( ........  محاسبه  و نمره  نهايي  پايان نامه ) 5) ازسقف  51/9/99مورخه  755113/37قاله دوم و بیشتر)دستاورد پژوهشي(، دانشجو  طبق بخشنامه شماره نمره  حاصل  از  ارزشیابي  م

 ..................................... به  تصويب رسید. به حروف ...... ........نمره  به  عدد  ..........  ...........   و......…….مجموع نمره دفاع و مقاله ( با  درجه  

 

 واحد رشت -دانشگاه آزاد اسالمی تأیید معاون پژوهشی و فناوری                                                               تأیید کارشناس حوزه پژوهشی                                                   

 

 *************** .بدون امضاي مسئولین ذيربط و مهر دانشگاه فاقد اعتبار است توجه : اين فرم  ***************


