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  مقدمه

روش انجام تحقيق، نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي  با نا نمودن دانشجونامه/رساله، آشاصلي نگارش پايانيكي از اهداف 

دكتري  ،ارشدها در مقاطع كارشناسينامهسازي تهيه و تدوين پاياناست. اين دستورالعمل به منظور بهبود كيفيت و يكسان

استفاده بهتر از اين انتشارات علمي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد ي فراهم آوردن امكان اي و دكتري تخصصي براحرفه

تهيه و تنظيم شده است. اجراي اين دستورالعمل براي كليه دانشجويان الزامي است و حسن انجام تحت  رباط كريماسالمي واحد 

زير توان به سه بخش رساله را ميباشد. هر پايان نامه/مي باط كريمردانشگاه آزاد اسالمي واحد پايان نامه ها  ورامنظارت مديريت 

 كه بايد بر اساس ترتيب زير تنظيم شوند. نمود. بنديتقسيم

 نامه/ رساله ي ابتداي پايانصفحه -الف

 نامه/ رساله ي متن پايانصفحه -ب

 نامه/ رساله ي انتهاي متن پايانصفحه -ج

  رساله نامه/پايان ابتداي يصفحه الف( 

 )طرح روي جلد ((1عنوان فارسي )نمونه  .1

 الرحمن الرحيماهلل  بسم صفحه .2

 ت داوران أصفحه تصويب نامه توسط هي .3

 ( Copyright and Ownershipي دانشجو و حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج )تعهدنامه فرم .4

 فرم تعهد اصالت پايان نامه .5

 منشور اخالق پژوهش .6

 تقديم)اختياري( .7

 سگزاري)اختياري(سپا .8

در ها )كلمه فهرستنامه)فهرست مأخذ( و عناوين پيوستها، عنوان كتابفهرست مطالب شامل: عناوين اصلي و فرعي فصل .9

 وسط و باالي كليه صفحات مربوط تايپ شود(

 هافهرست جدول .11

  فهرست نمودارها .11
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 ها فهرست شكل .12

 ها )در صورت استفاده(فهرست نقشه .13

 راتفهرست عالئم و اختصا .14

 گذاري شوند.تمام صفحات فوق بايستي بر اساس حروف فارسي يا ابجد شماره نكته:

 (1 شماره ازو شروع اعداد توسط )شماره گذاري نامه صفحه چكيده پايان .15

 نامهپايان متن يصفحه ب( 

 باشد.نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش و زيربخش ميمتن هر پايان

 ت پژوهشکلیافصل اول: 

 مقدمه . 1-1

همراه با مستندات علمي  هاي مجهول و مبهم و متغييرهاي مربوطه)شامل تشريح ابعاد، معرفي دقيق آن، بيان جنبه بيان مسأله .1-2

 ( و پژوهشي

 اهميت و ضرورت تحقيق . 1-3

 اهداف تحقيق:       الف( اهداف كلي      ب( اهداف جزئي يا فرعي تحقيق. 1-4

 هاي تحقيق يا فرضيه تسواال. 1-5

 ها، مفاهيم و متغيرها:     الف( تعريف نظري      ب( تعريف عملياتي تعريف واژه. 1-6

 (يا مباحث نظري تحقیق ررسي منابعم: مروري بر ادبیات موضوع)کلیات يا بفصل دو

 هاي پيرامون موضوع تحقيقبررسي نظريه .2-1

 هاي انجام شدهبررسي تحقيق .2-2

 رچوب نظري تحقيقچا .2-3

 مدل تحليلي تحقيق  .2-4

در  گذارياستاد راهنما بر مبناي يكي از دو روش شماره نابع در داخل متن با توجه به نظري ارجاع به منحوه ارجاع درون متني:

 .باشد)مراجعه به بخش تنظيم منابع(( مي1389)اسماعيلي، روش نام و سال در داخل پرانتز( يا 1)داخل پرانتز 

 کار()مواد و روش فصل سوم: روش تحقیق

 روش و طرح تحقيق .3-1
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 فرآيند تحقيق .3-2

 جامعه آماري  .3-3

 گيري و حجم نمونهنمونه، روش نمونه .3-4

 هاآوري دادهها      ب(پايايي ابزار جمعآوري دادهها)اطالعات(:     الف(روايي ابزار جمعگردآوري دادهابزار  .3-5

 )اطالعات( هاوري دادهگردآروش  .3-6

 ها)اطالعات(روش تجزيه و تحليل داده .3-7

 )نتايج(  هافصل چهارم: تجزيه و تحلیل داده

 يرهاتوصيف متغ .4-1

 نتايجهاي تحقيق و ارائه بررسي فرضيه .4-2

 گیريفصل پنجم: بحث و نتیجه

 تجزيه و تحليل نتايج تحقيق .5-1

 وهشگرهاي خارج از اختيار پژ. محدوديت5-2

 هاي در اختيار پژوهشگر . محدوديت5-3

 گيريبحث و نتيجه .5-4

 هاي پژوهشهاي بر گرفته از يافتهپيشنهاد .5-5

 هاي بعدي پيشنهادهاي براي پژوهش .5-6

 منابعفهرست 

 )مراجعه به بخش تنظيم منابع(مورد استفاده ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي  منابع

  نامهپايان انتهاي هايصفحه ج( 

 ها: پيوست .1

 ( غيرضروري باشد. Dataهاي)نامه نبايد داراي دادهقسمت اصلي متن پايان -

افزاري يا چگونگي به دست آوردن معادالت رياضي و اثبات آنها هاي نرمنامه حاوي برنامهگردد متن پايانهمچنين پيشنهاد مي -

  هاي پايان نامه آورده شوند.نظر اساتيد راهنما و مشاور در پيوستطبق  چنين مطالبي هاي تجربي نباشد،و داده
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 نامه در پيوست ضميمه شود.بايد پرسشاي مينامهدر تحقيقات پرسش -

 (: ABSTRACTي چكيده انگليسي)صفحه .2

 جمه چكيده فارسي باشد.ارائه شده و همان ترصفحه  حداكثر در يكاين بخش 

   ( )طرح پشت جلد(1نه. عنوان انگليسي )نمو3

 supervisorوAdvisor ،Thesis Advisor: ، عبارت هايدر صفحه پشت جلد )طرح انگلیسي پشت جلد(: نكنه

( و براي عنوان )استاد، استادان مشاور consulting Advisorعبارت  براي عنوان )استاد راهنما( و (ر مقطع دكتراترجيحاً د)

Thesis committee Member عضاي هيأت داوران ( استفاده گرددبراي )ا . 

قرار  (( براي رشته هاي غير علوم انساني مورد استفادهsc .Mعلوم انساني و )) .(( براي رشته هاي M.Aتوجه شود كه حروف )) -

 .مي گيرد
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  چكیده 

 ج و بحث( باشد. كار، نتايمقدمه، هدف، روششامل ) نامههاي پاياننامه بايد در برگيرنده تمام فصلچكيده پايان

 واژگان كليدي در انتهاي چكيده الزامي است. 7تا   5آوردن  نكته:

 :فارسي مشخصات چكیده

 .درج شودو  راست چينو به صورت   BNazanin  يا BLotusقلم  و 16 با فونت چكيده كلمه -

 است. كلمه 311يده حداكثر متن چك -

 . تنظيم شود 14با فونت در يك پاراگراف و يك صفحه متن چكيده  -

 ( تنظيم گردد.Single) واحد 1فاصله سطرها  -

 مترسانتي 3ي عطف متر و حاشيه مربوط به لبهسانتي 5/2ها در باال، پايين و بيروني ) سمت چپ ( حاشيه -

 آغاز گردد. با يك سطر فاصله از متن چكيده كليد واژه -

 شود. تايپ  Bold و توپر 14ها با فونت كلمه كليد واژه -

 نامه متفاوت باشد.ترجيحاً با عنوان پايان كلمات انتخابي در كليد واژه ها، -

 :انگلیسي مشخصات چكیده

 درج شود. چين و به صورت چپ Bold Times new Romanو قلم  14با فونت   Abstractكلمه  -

 جمه چكيده فارسي است.همان ترمتن چكيده  -

 . تنظيم شود Bold Times new Romanقلم  12با فونت فحه در يك پاراگراف و يك صمتن چكيده  -

 ( تنظيم گردد.Single) واحد 1فاصله سطرها  -

 مترسانتي 3ي عطف متر و حاشيه مربوط به لبهسانتي 5/2ها در باال، پايين و بيروني ) سمت چپ ( حاشيه -

 تايپ شود.  Bold Times new Romanقلم  14فونت  با Keywordكلمه  -
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  نامهپايان تايپ شیوه 

 متر باشد.سانتي 5/1نامه بايد دقيقاً ي بين خطوط در متن پايانفاصله .1

 .باشد Single( و به صورت ptپوينت) 24( و بعد از عنوان ptپوينت) 31ي بين عناوين با متن، قبل از عنوان فاصله .2

 ( باشد.ptپوينت) 18ها نيز، ي بين متن و جداول و فرمولفاصله .3

 2117انتخاب و در محيط ورد آفيس  14ي با اندازه  BNazanin  يا BLotusهاي بايد با يكي از فونت نامهتن فارسي پايانم .4

 يا باالتر تايپ شود. 

 . دگذاري تايپ شوو با شماره 16ي با اندازه  Boldعناوين اصلي به صورت  .5

 . ي تايپ شودراگذو با شماره 14ي با اندازه Boldعناوين فرعي به صورت  .6

 . گذاري تايپ شودو با شماره 14ي با اندازه Boldتر به صورت غير عناوين فرعي .7

 استفاده شود. 12براي عناوين جداول، اشكال و نمودارها از همان قلم استفاده شده در متن، با اندازه  .8

شود)بعد از عدد فقط خط تيره قرار  گذاري فارسي نوشتهپاورقي فارسي بايد در پايين صفحه و از راست به چپ با شماره .9

باشد، محاسبه گرديد.( مي MHR=220 -كه در آن، سن HRR=MHR-RHRضربان قلب طبق معادله  -1گيرد. مثال: 

 باشد. 11نامه اما با اندازه فونت آنها بايد همانند قلم مورد استفاده متن پايان

گذاري انگليسي نوشته شود)بعد از عدد فقط خط تيره قرار شماره پاورقي انگليسي بايد در پايين صفحه و از چپ به راست با .11

 باشد. 9و با اندازه  Times New Romanفونت آنها بايد  -1گيرد. مثال:

 در صورتي كه آن واژه ترجمه فارسي نداشته باشد اصل واژه در متن نامه نبايد به كار برده شود.هيچ واژه بيگانه در متن پايان .11

 كلمه اصلي آورده شود. شود و در پاورقي هر صفحه همنوشته  به فارسي

 Times و با فونت  12نامه و منابع استفاده مي شود بايد قلم كليه كلمات، اصطالحات و اختصارات التين كه در متن پايان .12

New Roman .باشد 

 . باشد A4سانتي متر يا  21*7/29قطع كاغذ يا صفحه بايد  .13

  )منظور فرورفتگي اول هر پاراگراف است(. متر ( آغاز گرددسانتي 1 ) Indentهر پاراگراف بايد با  .14

 مول شروع گردد.سانتي متر پايين تر از روال مع 5صفحه اول شروع هر فصل  .15

 دانشجويان از كادر، هدر، فوتر و ... استفاده ننمايند.ها نامهشكل پايانسازي جهت يكسان .16

نويس دستامپيوتر تايپ شوند. متن يا فرمول بايست با كالئم بكار برده شده، مينامه، معادالت رياضي و عتمامي مطالب پايان .17
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 Msبا استفاده از  Ms Wordافزار فرمول و معادالت رياضي به صورت يكنواخت در نرم شود.به هيچ عنوان پذيرفته نمي

Word Equation .نوشته شوند 

از رسم خطوط عمودي اجتناب شود، ستون اول راست چين  دولتهيه شوند. در ج MS Wordافزار ها در نرمتمامي جدول .18

يكسان باشد) مثال حداكثر تا دو رقم هاي مشابه ها وسط چين تايپ شوند. در ضمن تعداد ارقام اعشاري كميتو عناوين ستون

 )نمونه جدول پيوست(.ها در نظر گرفته شودتمامي جدولاعشار براي 

ي يا اسكن شده در پايان نامه ارايه شود بايد كامال واضح بوده و از كيفيت خوبي در صورتي كه تصويري به صورت فتوكپ .19

 (dpi 300برخوردار باشد.)

هاي باال و پايين نيز متر و حاشيهسانتي 5/2نامه چپ هر صفحه پاياناز لبه سمت و متر سانتي 3سمت راست لبه حاشيه متن از  .21

اين دستور شامل سانتيمتر و دقيقاً در وسط صفحه باشد.  25/1ه تا پايين صفحه فاصله شماره صفحمتر باشند. سانتي 5/2بايد 

 سطر در هر صفحه ( 24) حداكثر  باشدنامه نيز ميهاي پايانمتن، نمودارها و ديگر قسمت

 باشد.نامه فارسي ميزبان نوشتاري پايان .21

يا كمتر است به صورت مركزي و در صورتي كه ها و نمودارها در زير آن وارد شود. در صورتي كه يك خط عناوين شكل .22

 (شود.Justifyدو طرف تنظيم )بيش از يك خط است 

عناوين جداول در باالي آن آورده شود. در صورتي كه يك خط يا كمتر است به صورت مركزي و در صورتي كه بيش از  .23

 ( شود.Justifyيك خط است بايد دو طرف تنظيم )

نامه از يك نوع انجام شده و جنس كاغذ به كار رفته در پايان A4كثير بايستي بر روي يك كاغذ نامه، تپس از تايپ متن پايان .24

 گرمي باشد. 81و 

صفحه و براي  111پايه مهندسي، كشاورزي، دامپزشكي، پزشكي و علوموهاي فنيحداكثر تعداد صفحات براي رشته .25

 باشد.صفحه مي 211استاد راهنما حداكثر هاي علوم انساني مانند ادبيات و غيره بسته به نظر رشته

كوچك كردن آنها و يا در صورتي كه در برخي موارد اندازه، شكل، جدول و يا نقشه بزرگتر از فضاي داخل حاشيه باشد، با  .26

 ها رعايت شود.به صورت تا خورده حاشيه A3با استفاده از كاغذ

براي موجودات زنده استفاده شود بايد به صورت مورب يا  هاي علمي ) التين (نامه از نامدر صورتي كه در پايان .27

 ( تايپ شوند.Italicايتاليك)

كروسكوپي، نقشه اي استفاده شود مانند تصوير يك گياه يا حشره، نمونه مياي از تصوير يا نقشهنامهدر صورتي كه در پايان .28

 مقياس ارزيابي الزامي است. ،ي مورد استفادهيك شهر يا منطقه
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استفاده شود تا به صورت يك  - + Ctrlيا   Ctrl+shift+spaceرود و... از دستور شود، ميايپ كلماتي مانند ميبراي ت .29

 شود ( ظاهر شود.واژه واحد در متن ) مي

هاي درسي، مقاالت مجالت غير معتبر)منظور نداشتن هيأت تحريره عضو هيأت علمي دانشگاه يا مراكز استفاده از جزوه .31

به آنها از نظر علمي فاقد اعتبار بوده و نامه هاي اينترنتي غير معتبر به عنوان منبع و ارجاع در پايانروزنامه و سايتتحقيقاتي(، 

 باشد.استناد به آنها جايز نمي

 نامه خودداري شود. در صورت نياز رعايت نكات زير ضروري است:شود از آوردن پيوست در پايانتوصيه مي .31

 شماره رقمي باشد.در صورت لزوم داراي  -

 باشد.ها در داخل متن و به صورت پيوست و شماره مربوطه، نحوه ارجاع به پيوست -

نويسي، جداول مانند كدهاي برنامه) وح بيشتر موضوع مورد بحث كمك كندگردد كه به وضپيوست شامل مواردي مي -

 ي و ...(هاي طيفج معادالت و دادههاي مورد استفاده، چگونگي استخراآماري، داده

ها با عنوان ))پيوستها((، با فونت و اندازه عناوين فصول اين بخش را از ساير يك صفحه جداگانه در آغاز پيوست -

 ها جدا نمايد.بخش

 فهرست عالئم و اختصارات )اجباري( .32

 بالفاصله در صفحه پس از فهرست جداول آورده شود.  -

 چيدمان الفبايي داشته باشد)اول يوناني بعد التين( -

 عالمت، معادل كامل انگليسي و معادل فارسي در سه ستون مجزا آورده شوند. -

هاي ديگر باشند در صورت لزوم ذكر معادل آنها در سيستم SIنامه/رساله بايد در سيستم كليه واحدهاي مورد استفاده در پايان .33

 داخل ] [ بالمانع است.
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 نامه:پايان جلد مشخصات

 باشد.ميليمتر با روكش چرم مصنوعي)گالينگور( مي 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  .1

 :مي باشدرنگ جلد بر مبناي دانشكده به قرار  .2

 قرمزدانشكده علوم انساني:  -

 مشكيمهندسي: ودانشكده فني -

 متر بزرگتز از قطع كاغذ است.قطع جلد نيم سانتي .3

 گردد.يهاي روي جلد به صورت زركوب چاپ منوشته .4

 شود.زركوب مي نامه، نام نويسنده و سالان، عنوان پاي(عطف) لبه كناري جلد پايان نامه در قسمت .5
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 منابع: ارائه و گذاريشماره شیوه 

 گذاري متن:شماره .1

...( و در ب، ج،  هاي فارسي به ترتيب با حروف ابجد )الف،نامهدر پايان ،نامه/ رسالههاي ابتداي پايانصفحه -

 شوند. گذاري مي( شماره…,I,II,III,IV,Vهاي التين)خاص رشته زبان انگليسي( بصورت يوناني)نامهايانپ

مه ادامه خواهد داشت. به طوري كه شماره ناگذاري با عدد از چكيده و سپس فصل اول شروع و تا انتهاي پايانشماره -

 شود.درج مي 12اندازه در قسمت وسط و پايين هر صفحه با قلم استفاده شده در متن و 

 گذاري روابط رياضي:شماره .2

به گردند. وسيله دو عدد و توسط يك خط فاصله از يكديگر در داخل پرانتز مسخص ميه هر رابطه و يا معادله رياضي ب -

 باشد. عدد سمت راست نشانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، نشانگر ترتيب رابطه در هر فصل ميطوري كه 

ياضي بايستي در قسمت راست صفحه و رابطه يا معادله رياضي در قسمت چپ صفحه قرار گيرد. مثاًل شماره روابط ر -

 شود:رابطه چهارم در فصل پنجم بصورت زير نشان داده مي

(5-4)            W=F.D 

 ها و نمودارها:ها، شكلگذاري جدولشماره .3

 شود.گذاري ميدول در همان فصل، شمارهنامه، جدول يا شكل با درج شماره فصل و جدر هر فصل پايان -

 مشخص گردد.  شود،هر جدول، شكل يا نمودار بايد با عنوان مربوطه كه براي آنها درج مي -

ذكر  عنوان مربوط به آن موضوع بالفاصلهسپس بدين منظور در ابتدا شماره جدول، شكل يا نمودار درج شده و   -

 .خواهد شد

باالي آن و توضيح شكل يا نمودار در پايين آن، الزامي است(. به طور مثال جدول نوشتن عنوان يا توضيح جدول در  -

 شود:گذاري ميفصل دوم بصورت زير شماره 3شماره 

 3-2جدول )شكل يا نمودار(

 المقدور از درج اعداد و كلمات انگليسي در جداول و نمودارها خودداري شود.حتي -

 ها:ها و بخشگذاري عنوانشماره .4

گذاري زير باشد. به طور مثال براي شمارهي فوق و از كل به جزء ميهامطابق الگو ها نيزها و بخشذاري عنوانگارهشم -

 شود.( عمل مي2-5-3بخش دوم بخش پنج فصل سوم به صورت )

 :ارايه منابع و مراجع .5

 ي از دو روش زير استفاده نمايد:نامه، دانشجو بايستي با نظر استاد راهنما از يكبراي ارايه منابع و مراجع در پايان

 گذاريروش شماره الف.
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، گردددر اين روش چنانچه از منبعي براي ارائه مطلبي استفاده شود، بالفاصله بعد از نگارش مطلب مورد استفاده، پرانتز )( باز مي

ر اين فرمت منابع فارسي و انگليسي از ( د15شود)مثالً پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذكر مطلب مربوطه، اينگونه آورده مي

 گردند.دهي ميشوند و به ترتيب ارائه در متن، شمارههم جدا نمي

 نام و سالروش  .ب

در داخل پرانتز، نام  و ،د استفادهدر اين روش چنانچه از منبعي براي ارائه مطلبي استفاده شود، بالفاصله بعد از نگارش مطلب مور

اساس  بر و. در اين فرمت (Walker and Taylor . 1998يا ) (1398خسروي. شود)آورده مي نتشارنويسنده به همراه سال ا

 .انگليسي درج مي شوند ابتدا منابع فارسي و سپس منابعدر حروف الفبا 

 نحوه درج منابع .6

 منابع کتابالف. 

 منابع كتاب براي يك نگارنده )فارسي( .6-1

نام انتشارات،  تايپ شود (. ITALICل نام. سال انتشار . عنوان كتاب ) به صورت مورب يا خانوادگي نويسنده، حرف او( نامشماره

 ((72، 1389)شكل نوشتن ارجاع در داخل متن: )خسروي  شماره صفحه مورد استفاده

 .72صفحه  ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد.ها سايه.1389( خسروي، ح.15

 )فارسي( چند جلدي . منابع كتاب براي كتب6-2

نام انتشارات،  تايپ شود (. ITALICخانوادگي نويسنده، حرف اول نام. سال انتشار . عنوان كتاب ) به صورت مورب يا ( نامشماره

 است( 72صفحه  2(كه به معني جلد 2:72، 1384)شكل نوشتن ارجاع در داخل متن: )ارنشتاين  شماره صفحه مورد استفاده

 .72.انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد، صفحه ها سايه.1389( خسروي، ح.15

 نگارنده)فارسي( منابع كتاب براي دو .6-3

 . 25و  9، 2. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد . صفحات نيستان.  1389خسروي، ح. و م. نيكخواه. ( 16

 منابع كتاب براي دونگارنده )انگليسي( .6-4

15) Walker, J. R. and Taylor. T. 1998. The Columbia guide to online style. New York: 

Columbia univ. Press. 

 منابع مقاله در مجله يا کنفرانس ب.
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به  منبع)نشريه علمي،كنفرانس،.../ قاله)عنوان و عنوان فرعي مقاله(،عنوان م )شماره( نويسنده يا نويسندگان مقاله، سال انتشار،

 صفحات. شماره نسخه ماه يا فصل و غيره، شمارهي جلد، وضعيت نشر شامل شماره يتاليك تايپ شود(،صورت ا

گيري مذهبي و سالمت رواني و ارزيابي مقياس ي ميان جهت. ابعاد رابطه1383( بهرامي ، الف.، ه.بهرامي، و الف. تاشك. 15)

 .63-41(:2)34تربيتيشناسي و علومي روانمجلهگيري مذهبي. جهت

(15) Calabrese, E. J. and Baldwin.L.A. 1999. Reevaluation of the fundamental dose- 

response relationship. Bio Science 49: 752-32. 

(15) Schwarz, G. J. 2000. Multiwavelength analyses of classical carbon-oxygen novae 

(outbursts, binary stars). PhD thesis. Arizona State Univ. USA. 

 (on lineمنابع به صورت اينترنتي) پ.

ران. كتابخانه ملي جمهوري اسالمي . آشنايي با كتابخانه ملي اي1385كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران.  (15)

 (.3/7/1385)دسترسي در   http://www.nlai.ir/nli.aspايران.
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 مترسانتي 3                        )روي جلد(1نمونه 

         

       

 مترسانتي 4                                          

 

 مترسانتي 3                                                

 دانشگاه آزاد اسالمي 

 رباط كريمواحد 

 مترسانتي 1             

 (Bold- BTitr 12اندازه فونت ) دانشكده)نام دانشكده(

 مترسانتي 2                     

 Bold- BTitr 12اندازه فونت  «M.Aيا  M.Sc» ارشد نامه براي دريافت درجه كارشناسيپايان                                        

 Bold – Btitr 14اندازه فونت  )نام رشته(گرايش                      

 Bold – Btitr 14اندازه فونت  :عنوان                                              

 Bold – Btitr 21-22اندازه فونت  نامه در اينجا نوشته شودعنوان پايان                          

          

 استادان راهنما يا استاد راهنما                              Btitr 14اندازه فونت 

 Bold – Btitr 14اندازه فونت               نام استاد راهنما در اينجا ذكر گردد                                                       

 استادان مشاور يا استاد مشاور

 نام استاد مشاور در اينجا ذكر شود

 Btitr 14: اندازه فونت نگارش                                    

 Bold – Btitr 14اندازه فونت   نام كامل نويسنده در اينجا نوشته شود                                           

 Bold – Btitr 12اندازه فونت    ماه و سال                                                            

 سانتيمتر 3داقل ح

 يك سطر فاصله

 سانتيمتر 3حداقل 
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                                                                      مترسانتي 3                      جلد( پشت)1نمونه 

                         

 مترسانتي 4                                                 

 

     

 مترسانتي 3                                                       

Islamic Azad University 

Robat karim Bran                                                                  اندازه فونت(21Arial Bold  ) 

 مترسانتي 1                                                                          

 ( Times New Roman Bold 21زه فونت )اندا Faculty of)نام دانشكده به انگليسي(                    

 مترسانتي 2                                                                            

Thesis                                                         «M.Sc  یاM.A» ( 21اندازه فونت Times New Roman Bold ) 

 (Times New Roman Bold 21اندازه فونت )  The name of the discipline(انگليسیدر رشته به )      

Title                                                  ( 21اندازه فونت Times New Roman Bold) 

 (Times New Roman Bold 12اندازه فونت )نوشته شود  نامه به انگليسیعنوان پایان           

 يك سطر فاصله                 

                                   Supervisor(s):   اندازه فونت(21 Times New Roman Bold) 

Name 
 

 Advisor(s): 

Name 

 

By: 

Author name 

Month and year                                                                  21ت )اندازه فون (Times New Roman Bold 

 

 مترسانتي 3                          

 سانتيمتر 3حداقل  سانتيمتر 3حداقل 

 يك سطر فاصله
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                             )روي جلد(1مثال نمونه  

       

                                           

 

 دانشگاه آزاد اسالمي 

 رباط كريمواحد 

 

 ....، گروه علوم انساني دانشكده

 

  « M.Sc» ارشد ريافت درجه كارشناسينامه براي دپايان

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

 :عنوان

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

 استاد راهنما

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

 استاد مشاور

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

 

 نگارش

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

 2931ر هم
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  مترسانتي 3 )پشت جلد( 1مثال نمونه 

 

 

 

 

Islamic Azad University 

Robat karim Branch 

Faculty of Agriculture,  

 

"M.Sc" Thesis  

…………………………………… 

Title: 

………………………………………… 

 

Supervisors: 

………………………………………. 

Advisors: 

…………………………………… 

 

By: 

……………………………… 

......................2011 
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 شود. داده صحافي مجوز سپس و شود پر تكميلي تحصيالت نماينده توسط بايد كه دستورالعمل ليست ك

 صفحه عنوان داخل جلد

 محل آرم دانشگاه 

 فونت سطرها

 فاصله سطرها 

 نام اساتيد راهنما و مشاور 

 صفحه تصويب نامه 

 نام دانشجو

 عتاريخ دفا

 درجه ارزشيابي 

 نام و امضاء هيأت داوران

 صفحه كپي رايت

 تاريخ و نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء دانشجو

 صفحه سپاسگزاري و تقديم) در صورت وجود (

 حاشيه

 تعداد سطر

 فهرست مطالب

 ها و بخشهاگذاري فصلشماره

 عناوين و شماره صفحه

 هافهرست شكل

 گذاريشماره

 صفحه و شماره عنوان

 فهرست جداول

 گذاريشماره

 عنوان و شماره صفحه
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 ها) در صورت وجود (ها يا نقشهفهرست فهرست نمودار

 گذاريشماره

 عنوان و شماره صفحه

 فهرست عالئم و اختصارات

 چيدمان عالئم

 چكيده 

 عنوان

 نوع فونت

 هاحاشيه

 هاد واژهكلي

 اساس رشته مربوطه(نامه)بر پيكر بندي متن پايان

 مقدمه

 بررسي منابع يا ادبيات تحقيق

 ها يا روش كارمواد و روش

 هانتايج يا يافته

 گيري و پيشنهاداتبحث، نتيجه

 هاها و صفحهمشخصات فصل 

 شروع هر فصل

 صفحه اول هر فصل

 گذاري صفحاتشماره

 ها و سرصفحهحاشيه

 فاصله خطوط

 نوع فونت

 (Ctrl+ Shift+ Spaceات مركب)نحوه تايپ كلم

 نحوه تايپ اسامي التين و معادل آنها در پاورقي

 ها و معادالتفرمول 

 نگارش يكنواختي محل معادالت

 گذاري معادالتشماره

 واحدها 
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 SIسيستم

 هامشخصات شكل 

 عنوان شكل

 شماره شكل

 خوانايي شكل

 مشخصات جداول  

 عنوان جدول 

 شماره

 طمشخصات خطو

 نحوه ارجاع به منابع در داخل متن  

 گذارياستفاده از روش نام و سال يا روش شماره

 هاپيوست 

 پيوست اسامي التين و معادل فارسي آنها 

 هاگذاري پيوستشماره

 ها در داخل متن ارجاع به پيوست

 ليست منابع  

 يكنواختي تايپ منابع بر مبناي مؤلفين و سال انتشار

 مت نگارش منابعرعايت فر

 (Abstractچكيده انگليسي) 

 نوع فونت و اندازه

 يك صفحه و در قالب يك پاراگراف

 (Keywordكلمات كليدي)

 صفحه عنوان انگليسي 

 موجود است

 مطابق با فرمت است
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