
 

 ارشدکارشناسی هاينامهپایان دستورالعمل نگارش و تدوین

 سیرجان دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه  مختص که حاضر دستورالعمل دانشجویان، هاينامهپایان سازيیکسان و بیشتر هماهنگی منظور به
 .است الزامی تحصیلی هايرشته کلیه دانشجویان براي آن رعایت و تنظیم است،آزاد اسالمی سیرجان 

در صورت عدم رعایت نحوه نگارش و تدوین صحیح پایان نامه با فرمت ارائه شده در سایت  
هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش پایان نامه هاي  ، تحصیالت تکمیلیسیرجاندانشگاه آزاد 

 .صحافی شده ندارد 

 ظاهري مشخصات) الف

 .شود حروفچینی و تایپ Word برنامه با بایستمی نامهپایان مندرجات و مطالب کلیه) 1

 .تایپ شود  21× 29/7)( A4 کار روي کاغذ) 2

 .شود چاپ زرکوب بصورت آن روي مندرجات و انتخاب گالینگور نوع از رساله یا نامهپایان جلد) 3

فنی و  ، وسبزهنر  ، تیره آبیو علوم پایه  ارشد علوم انسانی کارشناسی هاينامهپایان براي جلد رنگ) 4
 . شود انتخاب ساده نوع از ترجیحاً قرمزمهندسی 

) پشت جلد : عالوه بر مندرجات روي جلد که به زبان فارسی است الزم است کلیه مندرجات به زبان 5
 انگلیسی در پشت جلد طالکوب شود.

 زبان به هاينامهپایان براي( ابجد حروف یا فارسی الفباي حروف با ابتدایی صفحات گذاريشماره نحوه) 6
 .باشدمی) فارسی غیر هاينامهپایان براي( یونانی اعداد یا التین الفباي حروف با و) فارسی

 

 بخش هاي پایان نامه

 روي جلد پایان نامه به صورت زرکوب

 )الف( الرحیم الرحمن اهللابسم

 ) )ب( ( صفحه عنوان جلد، روي مندرجات کلیه) 3

 داوران(ج) ) صفحه تاییدیه هیات4



 )منشور اخالق پژوهش(د)5

 ) تعهد نامه اصالت پایان نامه (ه) 6

 )و( صفحه سپاسگزاري )7

 )ح( صفحه تقدیم به) 8

 مقدمه، چکیده، شامل فهرست. دارد اختصاص) مندرجات فهرست( ادامه حروف ابجد مطالب فهرست) 9
 منابع فهرست و) نیاز صورت در( هازیربخش همچنین و هافصل عنوان و هافصل ها،بخش عنوان و هابخش

عناوین فهرست مطالب .شود قید مطالب فهرست عناوین از هریک مقابل در صفحه شماره است الزم. باشدمی
باید عین عناوین خود متن باشد . در فهرست مطالب عناوین فرعی که زیر مجموعه عناوین اصلی هستند با 

از فهرست مطالب در آیین نامه  نمونه ايبه منظور راهنمایی بیشتر  گیرد .تو رفتگی پس از آن ها قرار می 
 قرار گرفته است .

 ( در صورت وجود )  جداول فهرست) 10

 ( در صورت وجود ) نمودارها فهرست) 11

 ( در صورت وجود ) شکل ها فهرست) 12

 ( در صورت وجود ) هانقشه فهرست) 13

کلمه در یک صفحه ) آوردن کلید  250می خورد ، حداکثر  1شماره ( اولین صفحه اصلی که  چکیده) 14
 اولین در خارجی زبانهاي هايرشته براي فارسی چکیدهواژه ها در چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است و

 .گیردمی قرار رساله یا نامهپایان راست سمت صفحه

 فصول پایان نامه:

 تحقیق، انجام ضرورت مسئله، بیان موضوع، طرح مقدمه، شامل( و مبانی نظري تحقیق  کلیات – اول فصل
 ).غیره و هاواژه تعاریف ها،فرضیه و سؤاالت پژوهش، اهداف

 .)تحقیق پیشینه و سابقه مبانی، و هاچارچوب مستندات، و ادبیاتپیشینه تحقیق ( – دوم فصل

 .هاروش و مواد – سوم فصل

 .نتایج– چهارم فصل

 بندي،جمع و گیرينتیجه و تفسیر و بحث – پنجم فصل

 )فارسی غیر سپس و فارسی ابتدا( منابع -



 دست این از مواردي و نمودارها ها،پیوست -

 )با تایید مدیر گروه( انگلیسی چکیده -

 )با تایید مدیر گروه(عنوان انگلیسیصفحه  -

 :مهم تذکرات

 صفحات در. شود تایپ سرصفحه یا و کادر از استفاده بدون و ساده بصورت بایستمی اصلی صفحات -1
 با آن متن. شود گرفته نظر در سانتی متر1یکدیگر از سطرها فاصله و سانتی متر 16سطر هر طول اصلی
در نظر گرفته شود عناوین  12لوتوس و پاورقی ها نیز  توپر 14لوتوس و عناوین  14نازك لوتوس فونت

می  12Timesنوشته شوند . حروف معادالت  11لوتوس نازك جدول ها ، شکل ها ، نمودارها و ... با قلم 
 27 حداکثر صفحه هر در سطرها تعداد ونوشته شود  9لوتوس نازك باشد و همچنین اندیس و توان آن ها با 

 اولین فاصله. باشد cm2 چپ سمت از و cm3 کاغذ راست سمت از سطر هر فاصله. باشد سطر 22 حداقل و
 اصلی صفحات شماره. باشد 3cm صفحه پایین از سطر آخرین فاصله و 3cm صفحه باالي از سطر

 .گیرد قرار صفحه وسط در کامالً و 1/5cm صفحه پایین تا آن فاصله شده تایپ فارسی اعداد بصورت

 هر فاصله و 21Times New Romanشود،فونت آن می تایپ خارجی زبانهاي به که هاییمتن براي -2
 شماره ضمناً. شود گرفته نظر در سانتی متر3 آن چپ سمت از و سانتی متر 2کاغذ راست سمت از سطر

 تایپ صفحه وسط در کامالً و التین بصورت صفحه پایین از سانتی متر 5/1فاصله رعایت با اصلی صفحات
 .شود

 :شود عمل زیر بصورت فرمولها و هاپیوست ها،شکل ها،موضوع گذاريشماره براي -3

 عدد. گرددمی مشخص اندشده جدا یکدیگر از تیره خط با که شماره دو با فصل هر هايبخش از هریک -
 بخش هر صورتیکه در. است موردنظر بخش ترتیب شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت
 از سوم زیربخش مثالً. گیردمی قرار مذکور شماره چپ سمت در زیربخش هر شماره باشد، زیربخش داراي
 .شودمی گذاريشماره 3-4-2 بصورت دوم فصل چهارمِ بخش

 فصل در شکل دهمین مثالً. باشدمی فوق بصورت نیز هانقشه و نمودارها ها،جدول ها،شکل گذاريشماره -
 . شودمی نوشته) 10-3 شکل( بصورت سوم

 بصورت »ب« پیوست در جدول سومین مثال بعنوان و شودمی نامگذاري فارسی الفباي حروف با هاپیوست -
 .شودمی نوشته) 3-ب جدول(

 شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت عدد نیز فرمولها و روابط گذاري شماره براي -
 .شودمی نوشته) 4-3( بصورت سوم فصل در رابطه چهارمین مثالً. است موردنظر رابطه
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 :شود توجه زیر مسائل به منابع فهرست نوشتن هنگام -4

در فهرست  منابع نوشتن ترتیبدرون متنی و در متن پایان نامه به صورت نحوه ارجاع منابع – الف
 .باشد فارسی الفباي حروف حسب برمنابع 

 .شود نوشته فارسی غیر منابع سپس و فارسی منابع ابتدا – ب

 شیوه استناد به کتابها

 کتاب یک جلدي

در تهران به چاپ رسیده  1384مثال : مدیریت مالی تالیف رضا تهرانی انتشارات نگاه دانش که در سال 
) { در نوشتن نام پدیدآورندگان فقط نام خانوادگی  51، 1384شکل نوشتن ارجاع در داخل متن : ( تهرانی  

بدون هیچ عالمتی با یک فاصله  نویسنده بدون القاب مانند دکتر مهندس ، آقا و ... می نویسیم. بعد از آن
براي  pتاریخ تاریخ نشر و بعد از تاریخ با یک ویرگول صفحه مورد استناد رامی نویسیم از عالمت ص. یا 

 صفحه استفاده نمی کنیم } 

. مدیریت مالی: شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدي. 1384شکل نوشتن آن در فهرست منابع : تهرانی، رضا. 
 ش .تهران: نگاه دان

 کتاب چند جلدي

ي قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد ي درسی. ترجمهسن ارنشتاین /مبانی، اصول و مسائل برنامه مثال: الن
 .1384اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

){ براي کتاب چند جلدي در ارجاع درون متنی آن 2:51، 1384شکل ارجاع در داخل متن: ( ارنشتاین 
نویسیم. در این مثال به صورت عددي نوشته و بعد از یک کولن ، شماره صفحه را میشماره جلد کتاب را 

اسم نویسنده به صورت ترجمه شده از انگلیسی به فارسی در ارجاع  الزم است و 51صفحه  2یعنی جلد 
 }درون متنی آورده شود 

. مبانی، اصول و مسائل 1384شکل ارجاع در فهرست منابع : ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. 
 ي قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات.ي درسی. ترجمهبرنامه

 کتاب دو نویسنده

ي قدسی ي درسی. ترجمهنسیس پی هانکینز/ مبانی، اصول و مسائل برنامهمثال : الن سن ارنشتاین و فرا
 .1384م و تحقیقات، احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علو



){ اگر کتاب دو نویسنده داشته باشد نام 2:51، 1384شکل ارجاع در داخل متن : (ارنشتاین و هانکینز 
و نویسنده سوم  ویرگولنویسیم و اگر سه نویسنده باشد نویسنده اول و دوم را با ها را میخانوادگی نویسنده

 کنیم }جدا می ورا با حرف 

. مبانی، اصول و مسائل 1384منابع: ارنشتاین، الن سن. و فرانسیس پی هانکینز. شکل ارجاع در فهرست 
 ي قدسی احقر. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. ي درسی. ترجمهبرنامه

 { نام نویسندگان دو و سوم را الزم نیست بصورت مقلوب بنویسیم} 

 کتاب با بیش از سه نویسنده

 استفاده می نماییم .  و دیگرانوارد اسم نویسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه در این گونه م

 ي قدسی احقر. ي درسی. ترجمه/ مبانی، اصول و مسائل برنامه ]و دیگران[ارنشتاین مثال: الن سن 

 . 1384تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 

 )2:51، 1384ارنشتاین و دیگران شکل ارجاع در داخل متن : ( 

ي . مبانی، اصول و مسائل برنامه1384. ]دیگران [شکل ارجاع در فهرست منابع : ارنشتاین، الن سن. و 
 ي قدسی احقر . تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات درسی. ترجمه

 کتاب بدون نویسنده

 .1384تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،  ي درسی.مثال: مبانی، اصول و مسائل برنامه

 )2:51، 1384شکل ارجاع در داخل متن: ( مبانی اصول و برنامه ریزي درسی 

ي درسی. تهران: دانشگاه آزاد . مبانی، اصول و مسائل برنامه1384. -------شکل ارجاع در فهرست منابع: 
ردي که نام پدیدآورنده مشخص نیست از چند خط تیره به جاي . { در موااسالمی، واحد علوم و تحقیقات

 شود} اسم نویسنده استفاده می

 نشریات و شیوه استناد به مقاالت

: نظر سنجی از دانشجویان رشته کتابداري و اطالع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته/ 1مثال
  1381. 4، شماره 5رسانی، دوره فاطمه ذاکري فرد، فصلنامه کتابداري و اطالع 

 ) 5، 1381شکل ارجاع در داخل متن: (ذاکري فرد 

. نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداري و اطالع 1381شکل ارجاع در فهرست منابع: ذاکري فرد، فاطمه. 
 . 4، شماره 5رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته. کتابداري و اطالع رسانی. دوره 



: تحلیل محتوي و تحقیقات مناسب براي تحلیل محتوي/ باب بلی ترجمه حمید عبدالهیان، مجله 2مثال
  16نمایه پژوهش ، شماره

) { اگر تاریخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تاریخ انتشار صرف نظر 5شکل ارجاع در داخل متن: ( بلی، 
 کنیم} می

ي لیل محتوي و تحقیقات مناسب براي تحلیل محتوي. ترجمهشکل ارجاع در فهرست منابع: بلی، باب. تح
 . 16حمید عبدالهیان. نمایه پژوهش. شماره

 هاشیوه استناد به پایان نامه

مثال: مدیریت زیست محیط گردشگري در منطقه آزاد کیش / زهرا ویسه. علی اکبر پیرعزیزي، به مشاوره 
( دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علی عمرانی. کارشناسی ارشد حسنعلی لقایی و قاسم

    1378محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، رشته مدیریت محیط زیست

 ) 1387، 5شکل ارجاع در داخل متن: (ویسه 

.مدیریت زیست محیطی گردشگري در منطقه آزاد کیش . پایان 1387ارجاع در فهرست منابع: ویسه، زهرا. 
نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست. دانشکده محیط زیست. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد علوم و 

 تحقیقات. 

 شیوه استناد به منابع الکترونیکی

نظر درج اطالعات کتابشناختی بمانند منابع چاپی است ولی در انتهاي هر براي ارجاع به منابع الکترونیکی از 
 اینترنتی آن داخل پرانتز ذکر شود .  URLده در شبکه و نیز کدام، تارخ مشاه
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