
                                                         

 

 

 

راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی 

 دکتریه های رسال ارشد و

 

 معاونت تحصیالت تکمیلی

 پردیس بین الملل یزد

 



 مقدمه

 روشهاست و قواعد و اصول شناخت مستلزم كه است دانشي ديگري، هركار مانند تحقيق

 دستاوردهاي به بخشيدن اعتبار بر عالوه ، اصول آن كردن قبول و فراگرفتن با وپژوهشگر

 ، وقفه بي و مستمر كاوش و جستجو ساية در مفيد و جديد نتايج به دستيابي و خويش تحقيقاتي

 يابد. توفيق نيز ديگران يا خود پيشين خطاهاي ترميم به بسا چه

 يك مطالب تنظيم و نگارش نحوه با دانشجويان آشنايي ، رساله يا نامه پايان ارائه اهداف از يكي

 جهترا شما تواند مي و شده نگاشته اي ساده شيوه به راهنما اين است پژوهشي علمي موضوع

 براي الزم هاي فعاليت از بخشي عنوان به نامه پايان .كند همراهي كامل نامه پايان يك تدوين

 نگاشته علمي و منطقي طور به بايستي و باشد مي مربوطه تحصيلي مقطع و رشته در درجه اخذ

 رساله و ها نامه پايان سازي يكسان و بيشتر هماهنگي ايجاد راهنما اين تهيه داليل از يكي . شود

 مي باشد. پردازي صفحه و صحافي تايپ، نحوه ظاهري، شكل نظر از دانشجويان هاي

 لذا است. ضروري نامه پايان تاييد براي راهنما، اين در شده مطرح نكات رعايت كه است بديهي

 دهيد. قرار نظر مد را موارد اين دقيق رعايت و مطالعه است خواهشمند
 

 
 

 معاونت تحصیالت تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 



 « صفحات ترتیب قرار گرفتن »

 

 جلد -1

 صفحه سفید -2

 صفحه بسم ا... -3

 صفحه فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی -4

 صفحه تقدیم -5

 سپاسگزاریصفحه  -6

 صفحه فهرست مطالب -7

 صفحه فهرست جداول -8

 هانمودارصفحه فهرست  -9

 هاتصاویر و شکل  صفحه فهرست -11

 چکیده فارسی -11

 فصل های پایان نامه -12

 فهرست منابع -13

 پیوست ها -14

 چکیده انگلیسی -15

 صفحه تأییدیه هیئت داوران)تصویب نامه( -16

 صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی -17

 صفحه سفید -18

 جلد -19

 



 رساله و نامه پایان فنی نکات و ویرایش

  Office Word برنامه با بايست مي رساله يا نامه پايان مندرجات و مطالب كليه -

Microsoft  كاغذ  و حروف چيني شود.تمامي متن ها رويتايپA4  (12 × 1.92 )  يك رو

) توجه: تمامي فونت هاي نامبرده صرفا جهت مثال  مي باشد. در صورت تايپ شود.

مي توان از فونت هاي ديگري هم استفاده نمود.ترجيحا فونت هاي غير فانتزي تمايل 

 باشد.(

) از كادر تزييني براي هيچ يك صفحات اصلي بايستي بدون سرصفحه وكادر تايپ شود  -

 از صفحات استفاده نشود(. 

و براي متن انگليسي از قلم      21با اندازه  B Mitraبراي متن فارسي پايان نامه از قلم  -

Times New Roman استفاده شود. 21 با اندازه 

و  Boldبه صورت  و 21با اندازه  B Mitra براي عناوين بخش هاي رده اول از قلم  -

 و رده سوم از قلم Bold صورت و به 21با اندازه  B Mitra قلمزيربخش هاي رده دوم از 

B Mitra   شود.استفاده  21با اندازه 

 استفاده شود. Bold و به صورت 21با اندازه  B Mitraقلم  از جدولها و شكلها عنوان براي -

با  Times New Roman براي فارسي و 21با اندازه  B Mitraقلم از ها زيرنويس براي -

 براي انگليسي استفاده شود. 21اندازه

سانتيمتر در باال، راست و  3ميزان حاشيه براي تمامي صفحات پايان نامه ثابت و به اندازه  -

 صفحه مي باشد. چپسانتيمتر در 1و  پايين

و...( و  د، ج، ب، شماره گذاري صفحات تا قبل از چكيده فارسي با حروف ابجد)الف، -

 بعد از آن با اعداد مي باشد.

  .شود گرفته نظر در آمده آن در فصل نام و شماره فقط كه صفحه يك فصل هر آغاز براي -



 معادل .نشود استفاده انگليسي الفباي با هاي واژه يا اسامي نامه پايان متن در المقدور حتي -

 زيرنويس صورت به رود مي كار به بار اولين براي كه اصطالحاتي يا افراد اسامي انگليسي

 .شود درج مربوطه صفحه در (اول بار براي فقط)

 .شوند درج پايين در نمودارها و شكلها عنوان و آنها باالي در جداول عنوان -

 در ، آيند مي متن در كه ترتيبي به و جداگانه طور به فصل هر در ها شكل و ها جدول -

 .شوند مي گذاري شماره عدد به پرانتز داخل

 تهيه مناسب كيفيت با بايد ها جدول و(ها منحني نمودارها، ها، تصوير)ها شكل تمامي -

 .باشد خوردار بر كافي وضوح از آنها از شده تهيه كپي كه اي گونه به.شوند

 عنوان انتهاي در مرجع است، شده آورده مرجعي از تصويري يا شكل جدول، چنانچه -

 ارجاع متن در ها جدول و ها شكل كليه به است الزم همچنين .ذكرگردد شكل يا جدول

 .باشد شده

 .باشد افقي خطوط حداقل و عمودي خطوط فاقد بايد جدول -

 نمودار صورتيكه در و باشند مشخص كامال بايد افقي و عمودي محورهاي نمودارها در -

 و سياه چاپ از استفاده به توجه با .دارد نياز راهنما به باشد داشته منحني يك از بيش

 .شوند متمايز يكديگر از خاكستري رنگي طيف بكارگيري با بايد ها منحني سفيد،

 و اعداد تمام .شود خودداري ها شكل و ها جدول در انگليسي كلمات و اعداد درج از -

 .شود نوشته فارسي به كلمات

 

  جلد پایان نامهمشخصات 
 :پشت و روي جلد نحوه و ترتيب قرار گرفتن مطالب-2

 و چپ طرف در ، صفحه پشت جلدفارسي زبان به پايان نامه و راست طرفدر جلد روي صفحه

بين  شعبهعنوان ،شهيد صدوقي يزدعلوم پزشكي  دانشگاه آرم شامل و مي باشد انگليسي زبان به

پايان »عبارت يا «كارشناسي ارشد در رشته مورد نظردرجه پايان نامه جهت اخذ  »عبارتالملل،



 )اساتيد( استاد خانوادگي نام و نام نامه، پايان عنوان ،«نامه جهت اخذ دكتري در رشته مورد نظر

 .باشد مي نامه پايان تهيه تاريخ و نويسنده مشاور، راهنما،

 .تاريخ تهيه پايان نامه بر اساس ماه و سال تحصيلي نگاشته مي شود 

 

 براي و( اي سرمه) تيره آبي ترجيحا   ارشد كارشناسي هاي نامه پايان براي جلد رنگ 

 .شود انتخاب سبز ترجيحا  دكتري هاي رساله

 نويسنده خانوادگي نام و نام ،هنام پايان عنوان ،)لبه كناري پايان نامه(عطف قسمت در 

 . گرددمي زركوب و نوشته

 سال و ماه تاريخ و است فارسي جلد روي ترجمه آن مطالب كه انگليسي به جلد صفحه 

 .شود قيد ميالدي به آن

  تمامي متن هاي فارسي روي جلد با قلمB Titr  تايپ شود. 21 و اندازه 

  تمامي متن هاي انگليسي پشت جلد با قلمTimes New Roman  تايپ شود 21و اندازه. 

 

 )صفحه تأییدیه هیئت داوران)تصویب نامه 

 صفحه اين در تحصيالت تكميلي معاونت و داور ، مشاور ، راهنما استادان امضاي با نامه تصويب

 گيرد. مي قرار

 فهرست مطالب 

 در آيد مي مطالب فهرست صفحه از قبل كه صفحاتيبا صفحة مربوط ذكر شود. مطالب فهرست

 .شود نمي ذكر صفحه اين

 

 صفحه شکل ها 

 تحت همگي كه است، متن در موجود هاي عكس و تصاوير ي كليه فهرست شامل صفحه اين

 .شود مي آورده شكل عنوان



 چکیده فارسی 

 مي كار و مهم ترين نتيجه حاصل و نتيجه گيري روش ، هدف شامل و مختصر بايستي چكيده

  باشد. بع منا و نگاره فرمول، ذكر بدون صفحه يك حداكثر و باشد

 

 فصل های پایان نامه 

 تحقيق كليات :اول فصل -

 تعريف و پژوهش فرضهاي پيش وتوضيح در مورد جزئيات مورد نظر در تحقيق  شامل فصل اين

 اين در . مي باشد پژوهش موضوع توجيه و توصيف معناي به كليات تحقيق .است اصطالحات

 مورد بايد كه است اي لهئمس پژوهش لهئمس چرا كه شود داده جواب سوال اين به بايد قسمت

 مشكل با آن شروع كه بطوري است منطقي روند يك رعايت كلي اصل . گيرد قرار علمي تحقيق

 و مشكل تداوم از ناشي عوارض است الزم لهئمس بيان در . باشد مي تحقيق هدف با آن ختم و

سپس بيان مسئله بطور خالصه .گردد مطرح روشني به آن كاربرد و تحقيق اجراي از ناشي فوايد

 انجام مي شود و اهداف و فرضيات مطابق با آنچه در پروپوزال دفاع شده است آورده مي شود.

 شده انجام تحقيقات بر مروري  :در پايان فصل اول -

 محقق براي كه است پژوهش موضوع مختلف هاي جنبه به دستيابي منظور به مطالعات بر مروري

 اين در اطالعاتي چه و شده انجام كارهايي چه زمينه اين در كند درك تا سازد مي فراهم فرصتي

 در . دهد انجام را كار چگونه و كاري چه يا و كند شروع كجا از بايد او و دارد وجود زمينه

 در موجود خالء و عمومي گيري نتيجه اصلي، نكات از اي خالصه مطالعات بر مروري حقيقت

 به را بحث اول مطالب، مرور دهي سازمان هنگام در . باشد مي تحقيق در كاربرد و مطالعات

 ارائه از منظور شود توجه .دهيد اختصاص دارند حاضر مطالعه با را ارتباط حداكثر كه مطالعاتي

 اين از اي خالصه با همراه بايد بلكه نيست، مختلف منابع و مراجع از قول نقل به صرفا فصل اين

 .نمايد ارضاء را خواننده كه نحوي به باشد، كلي بحث و نظرات

 

 



 روشها و مواد  :دوم فصل -

 نمونه پژوهش، محيط پژوهش، جامعه پژوهش، روش شامل رشته نوع با متناسب فصل اين

 و پژوهش واحد مشخصات آن، محاسبه روش و نمونه حجم گيري، نمونه روش پژوهش،

 روش ابزار، پايايي و روايي و اطالعات گردآوري ابزار توضيح مطالعه، خروج و ورود معيارهاي

 اخالقي مالحظات و پژوهش هاي محدوديت ها، داده تحليل و تجزيه روش اطالعات، گردآوري

 .است

 نتايج  :سوم فصل -

 هاي يافته اساس بر تنها بخش اين مطالب .است تحقيق از حاصل نتايج بيان شامل فصل اين

 بايد .باشد مي نمودارها و جداول نوشتاري، اطالعات شامل و گردد مي تنظيم پژوهش از حاصل

 البته .شود پرهيز ( و... نمودار و جداول متن،)متفاوت الگوهاي در يكسان اطالعات ذكر از

 جداول به جزئيات بيان براي و شده بيان روان و ساده جمالت با ابتدا در ها يافته است ضروري

 به نتايج صرفا لذا آنها تفسير نه دارد اختصاص ها يافته بيان به فصل اين .شود استناد نمودار و

 گردد بيان بود شده طراحي پروپوزال در بيشتر كه فرضياتي و اهداف با متناسب و منطقي ترتيب

 .شود پرهيز گويي تناقض از و

 گيري نتيجه و بحث  :چهارم فصل -

 بحث اول قسمت . است پيشنهادات و بندي جمع گيري، نتيجه تفسير، بحث، شامل فصل اين

 داليل و گردد مي مقايسه محققين ديگر هاي يافته با نتايج سپس است پژوهش سؤاالت به پاسخ

 و منطقي داليل با نامه پايان شاخص و مهم هاي يافته به بايد فصل اين در .شود مي ذكر تفاوت

 .است شده اشاره آن به نتايج فصل در كه گيرد قرار بحث مورد نتايجي تنها و شود اشاره علمي

 صورت به مهم و اختصاصي نتايج قسمت اين در .شود مي آورده بحث آخر در گيري نتيجه

 دسته

 را نامه پايان مهم هاي يافته بتواند آن باخواندن نامه پايان خواننده كه طوري گردد، مي ارائه بندي

 .آورد دست به



 فهرست منابع 

 مانند نامه، پايان متن در استفاده مورد ارجاعات و منابع از فهرستي بايد نويسنده قسمت اين در

فهرست منابع بايستي بر اساس الگوي  .نمايد ارائه را ...(و اينترنت مصاحبه، مقاله، كتاب،)

VANCOUVER Style of Referencing و با استفاده از نرم افزارEndnote .نگاشته شود 

 پیوست ها 

 انگليسي چكيده از قبل و منابع فهرست از بعد بخش اين باشد ها پيوست به احتياج صورتيكه در

 .شود آورده مي

 چکیده انگلیسی 

 يا نامه پايان عنوان ذكر .گيرد مي قرار انگليسي زبان به فارسي چكيده ترجمه صفحه اين در

 حروف باستثناي كلمات اول حرف انگليسي عنوان در .است الزامي چكيده انگليسي در رساله

 .شود تايپ بزرگ اضافه

 صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی 

 صفحه اين در جلد روي هاي قلم و ها فاصله ترتيب همان با انگليسي جلد روي مندرجات كليه

  .گيرد قرارمي

 


