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سمه تعالیاب

و قبول   فتن گر با فراگر   پژوهش؛ستاهاقواعد و روش،اصولشناختمستلزمکهاستنشیادتحقیق،

جدید و مفید     نتایج  به و دستیابی   خویش  تحقیقاتی  دستاوردهاي      به بر اعتبار بخشیدن      عالوه   ، اصول  آن  کردن   

. یابد  نیز توفیق   خود یا دیگران       پیشین هاي   خطا ترمیم  بسا به  ، چه  وقفه  مستمر و بی   جستجو و کاوش     در سایۀ   

به ارشد و دکتري      کارشناسی  هاي  دوره    التحصیالن   و فارغ    دانشجویان     ، ژوهشی  و پ  یـوزش ـآم  هاي  ام ـدر نظ   

ازگذراندن        پس در ایران      عالی  آموزش    واحدي    ها در نظام     دوره    این  .  شوند می گر شناخته  پژوهش   عنوان   

تحصیلی نامۀ  پایان   همین شود و احتماالً     می تمام  تحصیلی نامۀ  یا پایان    رساله  با تدوین    واحد درسی     تعدادي    

هدف  بنابراین،     . ود شیم ب  کشور محسو   محققان  در زمرة     التحصیالن   فارغ   قرار دادن       براي   مالکی  که است 

ي ها نامه  پایان   تدوین   چارچوب    ستاندارد نمودن       ا و  جامع  الگویی   به ، دستیابی   تهیه این دستورالعمل       اساسی 

.ستاکارشناسی ارشد و دکتري

ضمن آرزوي موفقیت شرقیعلوم و تحقیقات آذربایجانمعاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

کارشناسی ارشد و دکتري را به شرح هاي هاي دورهنامهنامه نحوه نگارش پایانبراي تمامی دانشجویان، آئین

بوده و صدور مجوز دفاع منوط به الزامی1139مهر ماهاول رعایت این آیین نامه از . داردزیر تقدیم می

.رعایت کامل آن خواهد بود 
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:نحوه چاپنوع کاغذ و
زارـافرمـالب آن با نـوده و مطــب) A4)cm29,5 ×21مقطع کاغذدرنامه بایدصفحات پایانکلیه اندازه 

2003Word گردندو چاپ تایپ ک رویه تبه صورت.

: یان نامه ها جلد پاو پشت مشخصات روي 

و براي دانشجویان دکتراي "ايسرمه"نامه براي دانشجویان کارشناسی ارشد به رنگ لد پایانـج
.باشداز نوع گالینگور می"مشکی" تخصصی به رنگ 

 زرکوب چاپ شکلبه الزامی بوده و )پیوست الف و ب(نامهپایانجلدپشت روي ورعایت مندرجات
.شوند

استپایان نامه الزامیاز ، نام و نام خانوادگی و سال دفاع ورت زرکوب شامل عنوانعطف نویسی به ص.

:شرح روي جلد پایان نامه

)                      cm3 ×2,5ترجیحاً در ابعاد ( آرم دانشگاه آزاد اسالمی . 1
سیاه18زر–با فونت ب »  دانشگاه آزاد اسالمی«عبارت. 2
سیاه18زر - ببا فونت»شرقیعلوم و تحقیقات آذربایجانواحد «عبارت . 3
سیاه16زر -ببا فونت»نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد پایان«عبارت . 4

 براي دریافت درجه دکتراي تخصصی رساله«عبارت تراي تخصصیدکهايرسالهبرايPh.D.   «
سیاه 16زر -ب بافونت)نام گرایش تحصیلی( » گرایش«و» رشته«کلمه. 5
سیاه18نازنین -ببافونت»                               عنوان«کلمه  . 6
سیاه18تیتر - ببا فونتعنوان پایان نامه                            . 7
سیاه18نازنین -با فونتب»                   استاد راهنما«عبارت . 8
سیاه18زر-ببا فونتنام استاد راهنما                              . 9

سیاه18نازنین -ببا فونت»                 استاد یا استادان مشاور«عبارت . 10
سیاه18زر- ببا فونتنام استاد یا استادان مشاور                           . 11
سیاه18نازنین -ب با فونت»                                    نگارش«کلمه . 12
سیاه18زر - ب با فونتنام نگارنده               . 13
سیاه14زر-ببافونتتاریخ دفاع پایان نامه بر حسب فصل مربوط  . 14
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: شامل بخش هاي زیر است به ترتیب پایان نامه 

حیمبسم اهللا الرحمن الر
 و مطابق دستورالعمل الففارسی(طرح روي جلد(
 حداکثر ده واژه [در یک صفحه همراه واژگان کلیديکلمه ترجیحا250ًحداکثر( چکیده فارسی

] )نمرتبط با عنوا
 تقدیم
گزاريسپاس
فهرست مطالب
ها فهرست جدول
 هاو شکلهانمودارفهرست
ها فهرست نقشه
شاملمتن اصلی پایان نامه:

االت، ، سؤجزئیو کلیشامل مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف : کلیات) فصل اول
، متغیرهاشامل مقدمه، مبانی نظري: پیشینه پژوهش، متغیرهایها، تعاریف مفهومی وعملیاتفرضیه

ظري و عملی براي انجام یافته در ارتباط با موضوع، جمع بندي از مبانی نتحقیقات داخلی و خارجی
.ساختن پشتوانه معتبر تحقیق

توصیف متغیرها و عوامل مرتبط باشامل مقدمه،:هاتجزیه و تحلیل داده،روش تحقیق) دومصل ف
، )گیريحجم نمونه، روش نمونه(ماري، نمونه آماريجامعه آها و سواالت، تحقیق، آزمون فرضیه

هاي تجزیه و تحلیل ، شیوه)روش اجراي کار(ها ري دادهها، چگونگی جمع آوزارهاي گردآوري دادهـاب
.هاهداد

ها، پیشنهادکلیگیرينتیجهها، ها، بحث در مورد یافتهیافتهشامل : بحثنتایج و ) سومفصل
، )کاربرديپژوهشی وپیشنهادهاي (

 چکیده انگلیسی)تنظیم طبق دستورالعمل( منابع ،.
ضمائم(ها پیوست(
مطابق پیوست ج(16/9/89مورخ 365225بر اساس بخشنامه نامهپایاناصالت فرم تعهد(
 افراد ذیربطيداراي نمره و امضا(نامهپایاناز صورتجلسه تایپ شده دفاع(
 مطابق فارسی روي جلد با توجه به پیوست ب( انگلیسیطرح پشت جلد(
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:نکات کلی در مورد نحوه نگارش پایان نامه
صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شونده امه بفحات پایان نص .
مترسانتی2، از سمت چپ مترسانتی3نامه طوري تنظیم شود که از سمت راست کاغذ متن پایان ،

. فاصله داشته باشدمترسانتی5/2و از پایین صفحه مترسانتی3ازباالي صفحه 
 در نظر مترسانتی1بوده ولی در چکیده برابرمترسانتی5/1برابرفاصله سطرها در سراسر پایان نامه

.گرفته شود
نامه باید صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شده و سطر اول هر پاراگراف در صفحات پایان

.رفتگی به سمت داخل باشدتومترسانتی1شامل 
ه و فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه بودصفحه نامه در پایین و وسط شماره گذاري صفحات پایان

. باشدمترسانتی5/1
مترسانتی3کاغذ چپباشد فاصله هر سطر از سمت به زبان انگلیسی میپایان نامه که متن در صورتی

.لحاظ شودمترسانتی2راستو از سمت 
ستفونت هایی که در تهیه پایان نامه مورد استفاده قرار می گیرند به صورت زیر ا:

نام و سایز فونت براي
نوشتار فارسی

نام و سایز فونت براي
نوشتار انگلیسی

14Times New Romanتیتر -ب سرفصل ها 14 Bold

Times New Roman 12 Boldسیاه16زر -ب عناوین اصلی

Times New Romanسیاه14زر -ب عناوین فرعی 12 Italic

14Times New Romanلوتوس- ب یانازنین-ب متن اصلی 12

ناوین هر فصل در صفحات جداگانه آورده شودع.
 االمکان از به کار بردن لغات التین خودداري نموده و معادل فارسی آنها تینامه حپایاننگارشدر

.در صورت نیاز در پاورقی همان صفحه با ذکر شماره، لغات التین آورده شوند. استفاده شود
 صورت ه توان بکه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را میدر صورتی

صورت کوچک ه اي بدر این صورت عبارت یا واژه توسط شماره. ه نمودیپاورقی در همان صفحه ارا
. شوده مییشود و در پاورقی، توضیح مربوط به آن شماره ارادر باال و سمت چپ آن تایپ می

و 11ز به درج پاورقی، همه موارد فارسی به صورت راست چین با قلم نازنین با سایز در صورت نیا
.نوشته شوند10با سایز Times New Romanموارد انگلیسی به صورت چپ چین با قلم 
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 که به صورت وسط چین در روي آن با قلم باشد) توضیح(هر جدول باید داراي شماره و عنوان
با همه اعداد جدول باید به صورت فارسی و وسط چین . شودنوشته می)BOLD(سیاه 11نازنین 

.  تایپ گردند12قلم نازنین 
 زیرمانندجدول؛حذف شود) به جز سرستون و انتها(در جدول، خطوط افقی و عمودي:

دو سال گذشتهدر محصولمیزان تولید : 3- 2جدول 
)تن(تولید سال

2008100000
2007200000

باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم نازنین ) توضیح(داراي شماره و عنوان باید شکل هر
. شودسیاه نوشته می11

هاي مخصوص در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نکنید و آن را از طریق فتوکپی
.که از صفحات بیرون نزنددر صورت اجبار، آن را طوري تا نمایید. کوچک و استاندارد نمایید

:ذاري ـاره گـمـش
شماره گذاري صفحات . 1

گذاري شماره» گزاريسپاس«و» تقدیم«،  »چکیده«، »روي جلد«، »بسم اهللا الرحمن الرحیم«صفحات 
از شماره گذاري. گذاري خواهند شدبه ترتیب حروف الفباي فارسی شماره» هافهرست«حات ـصف. شوندمیـن

صفحات باید در وسط و پایین صفحه انجام شماره گذاري. انجام گیردبه ترتیب اعداد فارسیو فصل اول
. گیرد

ها شماره گذاري موضوع. 2
.چند بخش تقسیم گرددممکن است بهنیزفصل است و هر فصلسههاي اصلی پایان نامه معموالً موضوع

هاي هر فصل با دو شماره که با خط هر یک از بخش. صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود
عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ . گردداند، مشخص میتیره از یکدیگر جدا شده

خش در باشد، شماره هر زیربدر صورتی که هر بخش داراي زیربخش. شماره ترتیب بخش مورد نظر است
.یعنی زیربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم 3- 4- 2مثالً سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد؛

هاو نقشهها، شکل، نمودارهاها، جدولشماره گذاري تصاویر. 3
و یا سومین نوشته شود 10-3مثالً دهمین شکل در فصل سوم به صورت شکل. مانند روال قبلی است
.نوشته شود3-2ه صورت جدول جدول در فصل دوم ب

هاشماره گذاري پیوست. 4
»پیوست الف«: به عنوان مثال.شوندگذاري مینامه با حروف الفباي فارسی نامهاي پایانپیوست
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به . ند شدهگذاري خواهاي موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست مربوط شمارهها و جدولشکلتمامی 
.3-بجدول:به این صورت نوشته شود» ب«در پیوست سومین جدول :عنوان مثال 

هاشماره گذاري روابط و فرمول. 5
عدد .گرددشوند، مشخص میدو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا مینامه باهر رابطه در متن پایان

رابطه در مثالً هشتمین. سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است
.نوشته می شود) 8- 3(به صورت سومفصل 

:در متنبه آنها)مستند سازي(اع دهیجنحوه نوشتن منابع و ار
.اند باید به آنها استناد کردقرار گرفتهنامه مورد استفاده اع خواننده به منابعی که درپایانبراي ارج

: فارسیمنابع ) الف

:شکل زیرصورت گیردتواند به یکی از دومی) دهیارجاع(نحوه مستندسازي 

آورند و جلوي نام، سال انتشارکتاب یا اي را که به مطلب او استناد شده درون متن مینام نویسنده- 1
در صورتیکه مقاله دو نویسنده داشته باشد نام هر دو .)1-1مثال (کنندذکر میمقاله را در پرانتز

ش از دو نویسنده داشته باشد به دنبال نام نویسنده اول از و در صورتیکه بی)2-1مثال (نویسنده 
.  نماینداستفاده می) 3-1مثال (کلمه همکاران 

...دارد که بیان می) 1382(احمدیان : 1-1مثال 
...دارند که بیان می) 1374(نسب و علی اقدم حسینی:2-1مثال 
...د هستند کهقمعت) 1387(ذاکري و همکاران :3-1مثال 

ر صورتیکه از کتاب ترجمه شده استفاده شود باید نام مترجم و تاریخ نشرفارسی آن را ذکرنمودد.
بعد از ذکرتاریخ با الف، . اندهاي فردي استفاده شود که دریک سال منتشر شدهاگرازمقاالت و یاکتاب

. کنندآنها را مشخص می... ب 
...دارد که بیان می)الف1388(نامور : مثال

دراین مورد . نمودذکرپرانتزرا درن مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشاراتوان در پایمی- 2
).3-2الی 1-2مثال (باید بین نام نویسنده و تاریخ، عالمت ویرگول قرارگیرد

).1382احمدیان، (....:1-2مثال 
).1374،نسب و علی اقدمحسینی(....:2-2مثال 
).1387ذاکري و همکاران، .... (:3-2مثال 
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: منابع انگلیسی ) ب 

2یا و 1موارد (دهی فارسیروش ارجاعبایدشوداستفاده انگلیسیاز کتاب یا مقاله به زبان کهصورتیدر
. شودرعایت )الف

نامه، نام نویسنده باید به فارسی نوشته شود و در زیر همان صفحه به صورت فوت در متن پایان
). 3الی1مثال(نوت به صورت التین ذکر گردد 

).1998، 1رابینز..... (و یا  ...دارد که بیان می)1998(1رابینز) 1مثال 
).2007، 2سمیت و جونزا..... (و یا         ...بیان داشتند که ) 2007(2اسمیت و جونز) 2مثال 
).2009، 3پولیت و همکاران..... (و یا     ....معتقد هستند که ) 2009(3و همکارانپولیت) 3مثال 

:نویسیمنبع

نام خانوادگی ء و با توجه بهالفباحروف ، به ترتیب )هامستندسازي(نامهپایاندر متن مورد استفاده منابع کلیه
دراین مورد APAاستفاده از شیوه (می شوند م یظنامه تنپایانآخردر)کتاب و مقالهبراي(ل نویسنده او

صورت هنحوه تنظیم منابع ب. باید مجزا از هم نوشته شوندمنابع فارسی و انگلیسیفهرست).ضروري است
:زیرخواهد بود

نام خانوادگی نویسنده.1
نام نویسندهحرف اول .2
سال انتشار.3
نامه دوره کارشناسی ارشد نامه تحصیلی همراه با ذکر عنوان پایانب، مقاله، گزارش یا پایانعنوان کتا.4

)حروفچینی شوددرشتاین قسمت باید با حروف (ا یا رساله دکتر
محل نشر کتاب و نام ناشر آن، نام مجله، سمینار یا مؤسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام .5

این قسمت باید بصورت ایتالیک حروفچینی (ه در آنجا ارائه گردیده است نامپایاندانشگاهی که
)ودش

شماره جلد کتاب یا شماره جلد مجله.6
در صورتیکه کل منبع مورد نظر به (مطلب مورد نظر از آن استخراج شده استهشماره صفحاتی ک.7

.)عنوان مرجع مورد استفاده قرار گرفته باشد لزومی به ذکر شماره صفحه نیست

نویسنده، بعد نامتوجه شود که مطالب فوق توسط ویرگول از هم جدا شوند و در مورد حرف اول
.از عالمت نقطه از ویرگول استفاده شود

1 Robbins (1998)
2 Smith and Jones (2007)
3 Polit et al. (2009)
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باشد،ايشدهشناختهمخففنامداراياستفادهموردمجلهاگرشوددقتغیرفارسیمنابعزمینهدر
هبدسترسیبراي.گرددقیدمجلهکاملنامصورتاینغیردروگیردقراراستفادهموردمخففنام
استفادهhttp://scieng.library.ubc.ca/coden/#Aآدرسازتوانیدمیمجالتمخففنام

.نمائید

:مثال براي منابع فارسی

:کتاب 
.25، صچاپ دوم، انتشارات پیام: تهران، هاي تحقیق در علوم انسانی و تربیتیروش،1387، .ممنصوري،

گیردقرار می: لوي محل نشر عالمت ج.
گرددذکر میکتاببعد از نام ناشر، نوبت چاپ .

:مقاله 
رابطه استفاده از مجالت الکترونیکی آبونمان ، 1387، .شکرانه، فو . ، حسینی نسب، د.سلمانی ندوشن، ا

مجله ،علمیشده دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهاي درسی و مرتبه علمی اعضاء هیأت 
.27-33ص، 5)1(،مدیریت اطالعات سالمت

 مثالً دوره پنجم و شماره اول .گرددذکر میبعد از نام مجله، شماره مسلسل یا فصل و نیز شماره مجله
.شودنوشته می5)1(بصورت 

:پایان نامه
شد مدیریت آموزشی، ، پایان نامه کارشناسی اروريبررسی رابطه ثبات مدیریت با بهره، 1382، .اصولی، م

.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

:التینمنابعبرايمثال

:کتاب 
Ringsdorf, H., 1978, Polymeric delivery systems, New York: Gordon and Breach Pub.,
pp.197-235.

:مقاله 
Fujishima, A., Zhang, X., and Tryk, D.A., 2008, TiO2 photocatalysis and related surface
phenomena, Surf. Sci. Rep., 63, 515-582.
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:سمینار

Rahimi, R., Mohamadnezhad Shirazi, Gh., Afsharipoor, N. and Anbia, M., 2007,
Characterization of synthesized titanium mesoporous silicate using low-angle X-ray
diffraction and nitrogen adsorption, 9th Iranian inorganic Chemistry Conference, 7-8
March, Semnan University, Iran.

:اینترنتیمنبع

Alley, M.M., Scharf, D.E., Brann, W.E. and Hammons, J.L., 2003, Nitrogen Management
for Winter Wheat: Principles and Recommendations, http://www.ext.vt.edu/pubs/
grains/424-026.html#L3.

داردضرورتنویسندهنامازپسمترجمنامذکرباشد،شدهترجمهاثرمقاله،یاکتابکهصورتیدر.
جلدعلم،متربیتدانشگاه،پلیمرشیمی،1376،.اخزایی،و.عشکروي،:ترجمه،.پ.ماستیونز،: مثال
.صفحه148اول،

چکیده به زبان انگلیسی

.)کلمه250حداکثر ( شود میدر آخر پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده

طرح انگلیسی پشت جلد
.نوشته شود)ب(مطابق پیوست 

:نکته قابل توجه

رونیکی شامل متن کامل نامه خود، دو نسخه الکتاز پایاننسخه چاپیدانشجو موظف است عالوه بر
تحویل ي دانشگاههاداوران، به امور پایان نامهمورد تاییدمنطبق با نسخه چاپی نهایی کامالًنامه و پایان
.نماید

صورت یک فایل کامل در قالب فرمت  همتن کامل پایان نامه بPDF و یک فایل کامل در قالب فرمت
Word بر روي یکCD دریک لتنها دو فای(قرار گیردCD.(
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