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 مقدمه -1

یکی از  اهداف ارائه پایان نامه یا رساله ، آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع 

علمی پژوهشی است . این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و میتوان شما را تارسیدن به یک پایان نامه 

ای الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی از فعالیتهکامل همراهی کند . پایان نامه به عنوان بخشی 

مربوطه می باشد و بایستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود . یکی از دالیل تهیه این راهنما ایجاد 

هماهنگی بیشتر و  یکسان سازی پایان نامه و رساله های دانشجویان از نظر شکل ظاهری ، نحوه تایپ ، 

ه تحصیلی دانشجویان است . برای کسب اطالعات بیشتر مطالعه کتاب صحافی و صفحه پردازی پایاننام

( و نیز منابع روش شناختی موجود از جمله  8811راهنمای علمی تدوین پایان نامه تحصیلی ) هومن ، 

 8811کتاب پایه های پژوهش رفتاری کرلینجر ، کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری ) سرمد و همکاران ، 

 ( و دیگر کتب مربوطه توصیه می گردد.  8811اخت روش علمی ) هومن ، ( و نیز کتاب شن
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2-  

 نوع کاغذ ونحوه چاپ: -1

( بــوده و مطـالب آن با نـرم افـزار  cm 12  ×5/12) A4 مقطع کاغذ در اندازه کلیه صفحات پایان نامه باید

2003  Word .یا زمان به صورت تک رویه تایپ و چاپ گردند (save 2003ی فایل نهای  Word 

 ذخیره شود .

 

 مشخصات روی و پشت جلد پایان نامه ها :  -3
 

 

  از نوع گالینگور می باشد . " سرمه ای" جـلد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد به رنگ 

 ( الزامی بوده و به در انتهای مطالب  نامه)پیوست الف و ب رعایت مندرجات روی و پشت جلد پایان

  پ شوند.شکل زرکوب چا

 نام و نام خانوادگی و سال دفاع از پایان نامه الزامی عطف نویسی به صورت زرکوب شامل عنوان ،

 .است

 

 و فاصله خطوط  حاشیه صفحات -3

 1ات اصلی می بایست  بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود . فاصله سطرها صفح

 باشد .  )با شماره صفحه و پاورقی ( سطر 26سانتی متر و تعداد سطر در صفحه 

 باشد .  در وسط سطر ومتر سانتی 5/1شماره صفحه تا پایین صفحه فاصله 

 (  Word  2003طبق استانداردهاي رعایت حاشیه به شرح زیر الزامی است )

  : سانت 3از باال 

  : سانت  3از راست 

  : سانت  2از چپ 

  سانت  5/2از پایین حداکثر 

 

 استفاده مورد قلم نوع و زهاندا -4

 می باشد. 41سایز  Times New Roman  تمامی متن پایان نامه با قلم 
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 نحوه شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسی -5

 اولین صفحه بعد از جلد سفید ) آستر بدرقه ( می باشد .

 شماره گذاری صفحه

 الف بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ب فارسی صفحه عنوان به زبان 

 ج فرم صورتجلسه دفاع

 د فرم تکمیل شده تعهدنامه اصالت پایان نامه

 ه سپاسگزاري 

 ي تقدیم 

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جداول 

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها

 ادامه حروف ابجد فهرست اشکال

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها

 1 ارسی چکیده ف

 عربی  اعدادادامه  مقدمه

 عربی اعدادادامه  فصول پایان نامه

 عربی اعدادادامه  پیشنهادات  و نتیجه گیري

 عربی اعدادادامه  پیوست ها

 عربی اعدادادامه  فهرست منابع فارسی

 عربی اعدادادامه  فهرست منابع انگلیسی 

 یعرب اعدادادامه  فهرست نام ها )درصورت تمایل (

 عربی اعدادادامه  چکیده انگلیسی 

 عربی اعدادادامه  صفحه عنوان به زبان انگلیسی

: یک نسخه از صورتجلسه دفاعیه خود را در روز دفاع پایان نامه از کارشناس تحصیالت تکمیلی ) آقای  1تذکر

 دهید . پایان نامه تحویلی کتابخانه در صفحه مربوطه قرارنسخه و در مهندس سادات ( دریافت 

تحصیالت تکمیلی ( دانلود و به  –سایت دانشگاه ) معاونت پژوهشی : فایل فرم اصالت پایان نامه خود را از  2تذکر 

 صورت تایپ شده در صفحه مربوطه قرار دهید .
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 ابجد ، هوز، حطی،کلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ، ضظغ حروف ابجد:
 .............و  -5-4-3-2-1                  :اعداد عربی  

                                                                …I-II-III-IV-V-VIاعداد رومی  : 

با توجه به اینکه درنظر است توسط واحد علوم وتحقیقات پایگاه اطالعات مربوط به پایان نامه هاي تحصیالت 

پایان  ( Word , PDFفایل ) پس از دفاع پایان نامه دانشجو تکمیلی با امکان جستجو ایجاد گردد. الزم است

با مشخصات زیر آماده ،عالوه بر  به همراه یک عدد قاب  CDحلقه 3درقالب  یی خود را نامه دانشجو

واحد ارائه دهند ودفاتر دفتر تحصیالت تکمیلی  ، به(  CDو کتابخانه ) به همراه  )راهنما و مشاور (  اساتید مربوطه

واحد ها پس از کنترل ، یک نسخه ازآن را به این معاونت ونسخه دوم را به واحد علوم وتحقیقات  وهشیپژامور 

 .ارسال نمایند

هر سی دي الزاماً می بایستی حاوي مجموعه کامل متن پایان نامه مطابق فرم پیوست ، پشت سر هم  -

 ه می باشد خودداري میگردد(.)از تحویل فایلهاي که پراکندباشد. Wordو    PDFفایل 2، در قالب ومرتب 

 خودداري گردد. CDوي فایل موجود در راز قراردادن هرگونه محدودیت بر -

 هر سی دي داراي یک لیبل مشخصات مانند نمونه سایت دانشگاه باشد -

 

 سپاسگزاری  -6

 41ایز س  B Zarمتر پایین تر از باالی صفحه و از دو طرف کامال وسط با فونت  سانتی 5/9تیتر سپاسگزاری 

 نوشته شود . 41سایز قلم  B Zarمتن با فونت و 

 

 تقدیم به : -7

متر و از سمت  سانتی 45متر از سمت راست  سانتی 41و فاصله آن از باال  41سایز  B Zarفونت تیتر با 

 باشد . 41سایز  B Lotusفونت متر باشد . مطالب این قسمت با  سانتی 1/1چپ 
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 صفحه چکیده  -8

 کیده خوب باید شامل ویژگیهای زیر باشد :یک چ

 هدف و محتوای دستنوشته به درستی: اطمینان از انعکاس  دقیق     

 : گزارش به جای ارزشیابی بدون ارزشیابی

: با زبانی واضح و موجز نوشته شود ، از فعل ها به جای اسم مصدر و از فعل معلوم  منسجم و قابل خواندن

 ده کنید ، به جای فعل مجهول استفا

از زمان حال برای توصیف نتیجه گیری یا نتایج دارای قابلیت کاربرد مداوم و از زمان گذشته برای توصیف 

 پیامدهای اندازه گیری شده استفاده کنید متغیرهای دستکاری شده یا 

مترین : مختصر باشد و هر عبارت حداکثر اطالعات را منتقل کند ، شامل چهار یا پنج مورد از مه موجز

مفاهیم ، یافته ها و استلزام ها باشد ، از واژه های خاصی استفاده کنید که فکر می کنید دیگران در 

 جستجوی الکترونیکی از آن بهره می برند .

 ساختار چکیده یک مطالعه تجربی به ترتیب ، شامل عناصر زیر است : 

نظرات متخصصان و یا نتایج پژوهش های  مساله با استناد بهکه  شواهدی را دال بر وجود  زمینه مسئله

 پژوهشگران مطرح می کند . 

 که در آن اطالعات مربوط به شرکت کنندگان و ابزار ذکر می شود . هدف پژوهش ، روش

 یافته ها ، که یافته های اصلی و مهم گزارش را شامل می شود . 

 و استلزام های یافته های پژوهش  . نتیجه گیری ها

 

 ه گونه ای نوشته شود که خواننده را از مراجعه به متن اصلی مقاله بی نیاز سازد.چکیده باید ب

یعنی چکیده باید خود تبیین گر باشد . بنابر این در تدوین چکیده باید واژه های مهم و متغیرهای  درون آن 

 به گونه ساده و موجزتعریف شوند .

 شود .کلمه و در یک پاراگراف نوشته  151طول چکیده حداکثر  -

کلید واژه ها بین سه تا پنج واژه معمول است و باید واژگان اصلی باشد که در بازاریابی مورد استفاده  -

قرار گیرد .
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 ...و ها فرمول ها، شكل ها، جدول ، ها بخش گذاری شماره -9

 و راست سمت در فصل شماره که بطوری ، شوند می گذاری شماره عدد به ها بخش زیر و ها بخش  -

 :مانند شود آورده آن از بعد بخش ارهشم

 .است 3 فصل از 1 بخش از 1 بخش زیر کننده بیان -3-1-1

 .است 3 فصل از 1 بخش از 1 بخش از 4 بخش زیر کننده بیان - 3-1-1-4

 تیره خط از یا فارسی الفبا حروف از نیاز صورت در آن از پس است رقم 1 حداکثر ها شماره مجاز حد  -

 .دشو استفاده (-)

 در شکل دهمین مثالً .باشد می فوق بصورت نیز ها نقشه و ها نمودار ها، جدول ها، شکل گذاری شماره  -

 . شود می نوشته( 41-3) شکل بصورت سوم فصل

 "ب" پیوست در جدول سومین مثال بعنوان . شود می نامگذاری فارسی الفبای حروف با ها پیوست -

 .دشو می نوشته(  3 –) ب   جدول بصورت

 شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت عدد نیز ها فرمول و روابط گذاری شماره برای -

 .شود می وشته( ن1-3ه )رابط بصورت سوم فصل در رابطه چهارمین مثالً   .است نظر مورد رابطه 

 

 مطالب فهرست نگارش نحوه -11

با فونت و نسبت به دو طرف کامال وسط متر  تیسان 5/4  از باالی صفحه  "مطالب فهرست"  فاصله تیتر  

B Zar  با فونت  "صفحه "و   "عنوان"و یک سانتی متر پایین تر از تیتر فهرست  41سایزB Zar  41سایز 

 درج گردد . 41سایز  B Compsetشماره صفحات نیز با فونت نوشته می شود . 

 نتی متر باشد .اس 1تا سمت چپ  سانتی متر و فاصله صفحه 3فاصله عنوان تا سمت راست صفحه 
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 مطالب فهرست

 صفحه                                                                                                                                                                               عنوان

 1 ........................................................................................................................................................ چكيده

 تحقیق کلیات :اول فصل

1-1- .......................................................................................................................................................2 

1-2- .......................................................................................................................................................3 

1-2-1- .......................................................................................................................................................4 

1-3- .......................................................................................................................................................5 
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 ها جدول فهرست نگارش نحوه -11

 ها جدول فهرست

 صفحه                                                                                                                                                                               عنوان

 3 .............................................................................................................................................  -1-1جدول 

 6..................................... .........................................................................................................  -1-2جدول 
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  فصل های پایان نامه -12

ابتداي هر فصل با یک مقدمه کلی راجعع به محتواي آن فصل فصل به ترتیب زیر می باشد .  5پایان نامه شامل 

ل خودداري  شود و سپس مطالب شروع می شود . این قسمت بدون نام است و از ذکر مقدمه در اول هر فص

 اصلی با تیترهاي مشخص آورده می شود .

 

 فصل اول : مقدمه پژوهش

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ، فرضیه ها یا سوال هاي پژوهش ، تعریف عملیاتی 

 .متغیر هاي پژوهش 

. در این قسمت باید به این سوال جواب داده شود که توصیف و توجیه موضوع پژوهش است به معناي  بیان مسئله     

چرا مسئله پژوهش مسئله اي است که باید مورد پژوهش علمی قرار گیرد . اصل کلی در بیان مسئله رعایت یک روند 

 منطقی است به طوري که شروع آن با مشکل و ختم آن با هدف پژوهش باشد . 

کسانی رادر بر می گیرد ؟ این موضوع از چه ع مشکل چقدر است ؟چه در بیان مسئله معلوم می شود که بروز و شیو

زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مسئله در آمده و چه تحولی داشته است ؟دالیل احتمالی مشکل چیست ؟ چه 

؟ الزم است را حل هایی تا کنون بکار رفته است ؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا این روش انتخاب شده است 

 عوارض ناشی از تداوم مشکل و فواید ناشی از اجراي پژوهش و کاربرد آن به روشنی مطرح گردد. 

زمینه مسئله باید شواهدی دال بر وجود مسئله با استناد به نظرات متخصصان و یا نتایج پژوهش های  -

 پژوهشگران مطرح کند.

 مساله و ویژگیهای آنرا مشخص سازد.بروز مساله ، محدوده زمینه مساله باید علل احتمالی  -

اهمیت مساله ، تحدید مساله در یک حوزه تخصصی  "بیان مساله خوب حاوی چند اطالعات مهم است  -

) سرمد و  "، اطالعات کلی درباره پژوهش های انجام شده و چارچوبی برای ارائه نتایج پژوهش

 ( . 32، ص .  1331همکاران 

رهای مورد مطالعه شامل مستقل ، وابسته ، تعدیل کننده و واسطه ای ) در در بیان مساله باید تمام متغی -

 صورت وجود ( گنجانده شود . 

یک مساله پژوهش زمانی از اهمیت برخوردار است که دست کم یکی از ویژگی های زیر را دارا باشد  -

ژوهش های : فرم آوردن دانش در یک زمینه خاص ، کمک به تدوین نظریه ، تعمیم یافته های پ "

) یرمد و همکاران ،  "قبلی ، پیشبرد روش شناسی پژوهش و روشن ساختن برخی از مسائل مهم روز 

 . ( 32، ص .  1331
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در قسمت ضرورت اجراي پژوهش بر اهمیت علمی و کاربردیو لزوم اجراي  پژوهشاهمیت و ضرورت 

داف اجراي پژوهش به صورت صریح ، پژوهش در آن حیطه مورد بحث قرار می گیرد و در پایان این بخش اه

روشن ، بدون ابهام ، واقع بینانه و به صورت منطقی و با افعال رفتاري بیان می شود . اهداف باید با عنوان ، بیان 

 مساله ، فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگ باشد . در پایان این قسمت اهداف کلی پژوهش نیز ذکر می شود .

دار نوشته شود و یک جمله خبري و حتی المقدور جهت پژوهش به صورت  (فرضیه )ها( یا سوال ) ها 

حاوي یک پیشگویی باشد و زیر بناي علمی داشته باشد . زمانی که پیشینه اجازه دهد فرضیه . زمانی که پیشینه 

 .ودشکافی براي ارائه فرضیه وجود نداشته باشد سوال ارائه می 

واقعیاتی قابل اندازه گیري با کلمات ساده ، عینی ، واضح و قابل به صورت  تعریف عملیاتی متغیر ) ها (

 اندازه گیري بیان شود .

 فصل دوم : گستره نظری و ادبیات پژوهش

مرور انتقادي بر مطالعات به منظور دست یابی به جنبه هاب مختلف موضوع پژوهش است که براي محقق 

کارهایی انجام شده و چه اطالعاتی دراین زمینه وجود فرصتی فراهم می سازد تا درک کند در این زمینه چه 

در حقیقت مروري بر مطالعات دارد و او باید از کجا شروع کند و یا چه کاري و چگونه کار را انجام دهد . 

 خالصه اي از نکات اصلی ، نتیجه گیریعمومی و خالء موجود در مطالعات و کاربرد در پژوهش می باشد . 

هی مرور مطالب ، اول بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند در هنگام سازمان د

اختصاص دهید .  ضمنا ذکر نام خانوادگی نویسنده موردنظر و سال پژوهش او نیز در متن ضروري است. توجه 

د همراه با خالصه اي از شود منظور از ارائه این فصل صرفا به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست ، بلکه بای

 این نظرات و بحث کلی و با دیدي انتقادي باشد .

در پایان این فصل یک جمع بندی کلی از مطالب فصل ارائه شده و جایگاه پژوهش حاضر در 

بین پژوهش های قبلی مشخص شده و هدف کلی از اجرای پژوهش ذکر شود یا الگوی نظری 

 کار بیان می شود . 

نیست مباحث نظري از پژوهش هاي داخلی و خارجی جدا شود بلکه در هر قسمتی که یک  در این فصل الزم

بحث نظري ارائه می شود ، پژوهش هاي داخلی و خارجی مربوطه نیز عنوان می شود . نیازي به جدا کردن این 

قسمت ها در فصل دوم نیست .
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 فصل سوم : روش پژوهش

 ی علم و تکرار پذیر بودن مطالعه را نوید می دهد. پس ، در گزارش تشریح دقیق بخش روش نزدیک شدن به هدف اصل

 دقیق و مفصل این بخش کوشا باشید .

 ترتیب ارائه موضوعات این فصل شامل :

مستقل و شیوه کنترل متغیرهاي  اگر پژوهش از نوع آزمایشی است ، نحوه دستکاري متغیر )هاي(طرح پژوهش : 

مشخص کردن نوع طرح تجربی یا آزمایشی مربوطه )  ربندي ، به عبارت دیگرمزاحم براي شکل گیري گروه هاي کا

( و اگر غیر آزمایشی است تعیین نوع طرح مربوطه و مشخصات آن ) علی مثال طرح آزمایشی با گروه کنترل دو گروهی

. به بیان دیگر ، طرح  دطرح پژوهش بر پایه ي گزاره هاي مساله انتخاب می شو مقایسه اي ، پیمایشی ، همبستگی و ... ( .

بنابر این به گونه اي انتخاب می شود که بر اساس آن می توان داده هاي مناسبی رابراي تایید یا رد گزاره  ها فراهم کرد . 

 ، سعی شود یکپارچگی بین گزاره ها و طرح پژوهش رعایت شود.

روش نمونه گیري ، معیارهاي ورود و  ) جامعه ، نمونه پژوهش ، حجم نمونه و روش محاسبه آن و شرکت کنندگان

  "یا داوطلب نبودن و ... داوطلب  "خروج مطالعه و مالحظات اخالقی 

درجه  پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه ، مقیاس هایابزار استفاده شده می توانند شامل  ابزار های پژوهش :

آنها ذکر  شیوه نمره گذاري، سپس  ر توصیف شونداین ابزاباشند . در گزارش ابزار استفاده شده ابتدا  بندی و آزمونها

نظیر اعتبار و روایی آنها گزارش شود . براي حفظ یکپارچگی و سهولت انتقال  ویژگیهاي روانسنجیشود و در پایان 

 ترجمه فرمایید . روایی validityواژه التین  اعتبار reliabilityمطالب به خوانندگان واژه التین را 

 عات تکالیفی وجود دارد که شرکت کنندگان باید آن را انجام دهند یا مواردي وجود دارد که تمام افراددر بعضی از مطال

یا وابسته نیستند،بلکه بستري را براي وارد شدن به شرایط  باید از آنها استفاده کنند. این تکالیف یا مواد متغیرهاي مستقل

 دقیقا تشریح شوند. آزمایشی فراهم می کنند. تکلیف و مواد استفاده شده

یا شیوه گرد آوردي داده ها باید هر عملی را که در قسمت مراحل اجراي آزمایش :  روش ) روند ( اجرای پژوهش

 قبال توصیف نشده و پژوهشگر) ان ( دیگر براي تکرار مطالعه به دانستن آن نیاز دارند توصیف شود.

آموزش پرسشگران یا آزمونگران یا آزمایشگران ) زمانبندي   ترتیب خاص گام هاي برداشته شده براي مطالعه ، نحوه

و اطالعات اولیه داده شده به آنها درباره هدف پژوهش و یا نحوه پژوهش ، دستورالعمل داده شده به شرکت کنندگان 

ی است که اجراي مطالعه ( اجراي فردي بوده یا گروهی ، طول مدت زمان اجرا ، مکان اجرا و مواردي از این قبیل نکات

را دقیقا توضیح دهید . مراحل انجام تکالیف در صورت وجود به گونه  در این قسمت بیان می شود . روش هاي جدید

 سلسله مراتبی و مرحله وار بیان شود .



  

 12 

 فصل چهارم : یافته های پژوهش

ها مورد تایید قرار گرفته است بخش یافته ها صرفا وسیله اي است که پژوهشگران را آگاه می سازد آیا گزاره هاي آن  - 

 اي باشد که این بخش را وسیله رسیدن قرار دهد نه این که هدف باشد . یا نه . بنابر این ، گزارش کار باید به گونه 

این فصل شامل بیان نتایج حاصل از پژوهش است . مطالب این بخش تنها بر اساس یافته هاي حاصل از پژوهش تنظیم   -

 طالعات نوشتاري ، جداول و نمودارها می باشد .می گرددو شامل ا

در این فصل ابتدا داده هاي جمعیت شناختی و سپس هر فرضیه یا سوال ذکر می شود و در زیر آن فرضیه یا سوال ابتدا   -

دادهاي توصیفی مربوط به آن سوال و فرضیه ذکر شده و سپس شیوه استنباطی آزمون آن فرضیه یا پاسخ به آن سوال با 

 استفاده از روش هاي معتبر آماري ذکر می شود.

باید از ذکر اطالعات یکسان در الگوهاي متفاوت ) متن ، جداول و نمودار ... ( پرهیز شود . البته ضروري است یافته ها  -

 در ابتدا با جمالت ساده و روان بیان شده و براي بیان چزئیات به جداول و نمودار استناد شود .

لذا صرفا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و فرضیه  . ه بیان یافته ها اختصاص دارد نه تفسیر آنهااین فصل ب  -

 گویی پرهیز شود . هایی که بیشتر در پوپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض 

و صرفا سه خط افقی در یعنی اینکه هیچ خط عمودي در جدول موجود نباشد  APAشیوه ارایه جدول ها به سبک   - 

   جدول دیده شود .

 .1جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بر حسب مورد اگر دو جدول در یکدیگر ادغام شدند با یک خط افقی از یکدیگر جدا شوند .  -

 به گونه کلی ، واژه ي جدول براي جدول ها و واژه شکل براي سایر موارد ) نظیر نمودار،عکس، تصویر و ... (  -

شکل در عنوان و  عنوان جدول در باالصورت استفاده از جدول و شکل الزم است :  استفاده می شود . در

و در ادامه عنوان نوشته  1آن درج گردد. الزم به ذکر است که در عنوان جدول ابتدا نوشته می شود جدول  پایین

ن شکل ، ابتدا نوشته . در عنوا نادرست است 1جدول شماره می شود و با یک نقطه از همدیگر مجزا می شود . ضمنا 

 1ضمن شکل شماره عنوان نوشته می شود و با یک نقطه از همدیگر مجزا می شود .  . و در ادامه 1می شود شکل 

  نادرست است .
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 گیری فصل پنجم : بحث و نتیجه

شامل بحث ، تفسیر ، نتیجه گیري سوال ها یا فرضیه هاي پژوهش ، جمع بند ، پیشنهادها و  فصل این

 دیت هاي پژوهش است . محدو

قسمت اول پاسخ به سوالها یا فرضیه هاي پژوهش است . ابتدا نتیجه پژوهش بدون استفاده از نمادهاي آماري 

ذکر می شود ، سپس این نتیجه با نتایج پژوهش هاي مرتبط داخلی و خارجی مقایسه می شود و در قسمت 

ال ها یا فرضیه هاي پژوهش این گونه مورد بحث و سوم یه تبیین این نتیجه پرداخته می شود . تک تک سو

 نتیجه گیري قرار گرفته و در پاان یک جمع بندي کلی از نتایج ارائه می شود .

پس از اشاره به محدودیت هاي پژوهش ، پیشنهاداتی براي پژوهش هاي بعدي به استناد نتایج بدست آمده  

   در این پژوهش ارائه می شود .
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 ها كلش و ها جدول -13

 به پرانتز داخل در ، آیند می متن در که ترتیبی به و جداگانه طور به فصل هر در ها شکل و ها جدول -

 .شوند می گذاری شماره عدد

 گونه به.شوند تهیه مناسب کیفیت با باید ها جدول و (ها منحنی نمودارها، ها، تصویر) ها شکل تمامی -

 .باشد خوردار بر فیکا وضوح از آنها از شده تهیه کپی که ای

 شکل یا جدول عنوان انتهای در مرجع است، شده آورده مرجعی از تصویری یا شکل جدول، چنانچه  -

 .باشد شده ارجاع متن در ها جدول و ها شکل کلیه به است الزم همچنین .ذکرگردد

 .شود می آورده شکل پایین در شکل عنوان و جدول باالی در جدول عنوان   -

 .باشد افقی خطوط حداقل و عمودی خطوط فاقد ایدب جدول  -

 یک از بیش نمودار صورتیکه در و باشند مشخص کامال باید افقی و عمودی محورهای نمودارها در  -

 با باید ها منحنی سفید، و سیاه چاپ از استفاده به توجه با .دارد نیاز راهنما به باشد داشته منحنی

 .شوند متمایز کدیگری از خاکستری رنگی طیف بکارگیری

 فارسی به کلمات و اعداد تمام .شود خودداری ها شکل و ها جدول در انگلیسی کلمات و اعداد درج از   - 

 .شود نوشته

 

  فرمول ها و ریاضی روابط -14

 شماره عدد به پرانتز داخل در ، آیند می متن در که ترتیبی به و جداگانه طور به فصل هر در ها فرمول -

  .شوند می گذاری

 خاص موارد در .شود ارائهSI  سیستم با مطابق باید متن در مندرج مقادیر و اعداد تمام و ها فرمول واحد

  .شود آورده SI پاورقی در سیستم در آن معادل باید شود می استفاده دیگر های سیستم از که

 .شود تعریف باید شود می استفاده متن در که بار نخستین فرمولهر  -

 

 زیرنویس یا پاورقی -15

 صفحه همان در توان می را توضیح باشد، داشته خاصی توضیح به نیاز واژه یا عبارت یک که صورتی در  -

 تایپ آن چپ سمت و باال در کوچک بصورت که ای شماره توسط واژه یا عبارت صورت این در .نمود ارائه

 .شود یم ارائه شماره آن به مربوط توضیح زیرنویس، در و شود می

 .باشد 8 انگلیسی برای و 41 فارسی برای نویس زیر در استفاده مورد قلم اندازه  -

 .شود درج چپ سمت از انگلیسی پاورقی و راست سمت از فارسی پاورقی  -

 .باشد ای صفحه بصورت پاورقی گذاری شماره  -

 



  

 15 

  فهرست منابع – 41

اعات مورد استفاده در متن پایان نامه ، مانند ) کتاب ، در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارج

 مقاله ، مصاحبه ، اینترنت و ... ( را ارائه نماید . 

 الف : نحوه ارجاع منابع در متن
 (.4381نام خانوادگی نویسنده و سال آورده می شود ) حقانی ، برای ارجاع منابع در متن پایان نامه به ترتیب  -

،  4381به صورت نقل قول مستقیم آورده می شود ذکر صفحه نیز ضروری است ) حقانی ،  در صورتی که مطالب -

 ( .  19ص

درصورتی که نویسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند ، نام خانوادگی هر دو در تمام ارجاع ها همراه با سال مربوطه  -

 ( .  4381ذکر می شود ) مردوخی ، موسوی ، 

باشند ، در اولین ارجاع نام خانوادگی همه نویسندگان  سه تا پنج نفران منبع مورد نظر در صورتی که نویسندگ - 

 و "( . در ارجاعات دوم به بعد فقط نام نویسنده اول و واژه   4381ذکر می شود ) مردوخی ، موسوی و جهانگیری ، 

 آورده می شود . " همکاران

ذکر  "و همکاران  "نج نفر باشند از ابتدا بعد از نام نویسنده اول در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر بیش از پ -

 ( . 4385می شود ) حسینی و همکاران ، 

) اسمیت و در مورد منابع انگلیسی نام خانوادگی نویسنده ) نویسندگان ( به فارسی مانند موارد فوق آورده می شود 

ام فارسی نویسنده منبع انگلیسی ذکر می شود نام خانوادگی ( . آنجا که برای اولین بار در متن ، ن 1111همکاران ، 

 آن به همراه اسم مختصر فرد به زبان انگلیسی به صورت پاورقی آورده شود . 

 .Nigg,J.Tمثال      

حقانی )  در ابتدا یا اواسط جمله به منبعی ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار می گیرد .چنانچه  -

4381). 

 چنانچه در پایان جمله به منبع ارجاع داده شود نام خانوادگی نویسندگان ( و سال در داخل پرانتز قرار می گیرد .  -

؛  4381از یکدیگر جدا می شوند . ) حقانی ،  "؛  "چند منبع ارجاع داده شود منابع با چنانچه در پایان جمله به  -

 ( 4385حسینی و همکاران ، 

 منابع ب: نحوه نگارش فهرست 

شروع هر منبع فاقد تورفتگی شروع شود و  ( سانتی متر 4باید با یک ) بجز سطر اول هر منبع سایر سطرها  -

  هر گونه عالمت و نشانه باشد

Paragraph-indent and spacing-special – hanging – by = 1 
 منابع انگلیسی آورده می شود .ابتدا منابع فارسی و سپس  -

بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی ) حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده ( می  ترتیب نوشتن منابع -

 باشد.

در صورتی که چندین منبع از یک نویسنده استفاده شود ترتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع منفرد  -

 نویسنده می باشد. 
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 (  ها توجه شودنمونه هایی از شیوه نگارش فهرست منابع ) به نقطه گذاری 
 توجه شود که در فهرست منابع فارسی و انگلیسی ، نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس نام کوچک ذکر شود .

 مقاله  -

نام خانوادگی نویسنده ) گان ( حرف اول نام کوچک نویسنده ) گان ( . سال انتشار . عنوان کامل مقاله .نام کامل 

 تا صفحه ختم مقاله . مجله ، شماره جلد مجله ، صفحه شروع 

( . مقایسه بازداري پاسخ و  1311، پ و سلطانی فر ، ع . ) مشهدي ، ع ؛ رسول زاده طباطبایی ، ک ؛ آزاد فالح 

کنترل تداخل در کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه / فزون کنشی و کودکان بهنجار . مجله روانشناسی بالینی ، 

1  ،55-33  . 
Barkley , R. A ., Fischer , M ., Smallish, L., & Fletcher, K. (2006). Young adult 

follow-up of hyperactive child and Adolescent Psychiatry , 45 , 192-202 .  

  صورت بزرگ نوشته می شود .فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به 

 به صورت بزرگ نوشته می شود . تمام کلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نیز حرف اول  

 . نام مجله به صورت مورب ) ایتالیک ( نوشته می شود 

 

 همایش ها  -

نام خانوادگی نویسنده ) گان ( حرف اول نام کوچک نویسنده ) گان ( . سال ارائه . عنوان مقاله . عنوان همایش  -

 در کتاب مجموعه مقاالت . یا کنگره به طور کامل ، محل برگزاري ، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله

( . رفتاري خود جرحی و اقدام به خودکشی در زندانیان مرد با  1335حمزه لو . م ؛ مشهدي ، ع؛ صالحی فدردي ، ج . ) 

( . همایش سراسري خودکشی و رفتارهاي مرتبط . دانشگاه  ADHDیا بدون اختالل نارسایی توجه / فزون کنشی ) 

 .  13-16 علوم پزشکی زنجان ، ایران ،

 

Westerberg, H., Brehmer, Y., D’Hondt, N., Söderman, D., & Baöckman, L., 
(2008). 

Computerized training of working memory: A controlled, 

randomized trial. Poster presented at the meeting of the 

cognitive Neuroscience Society, San Francisco, CA, 223-

224. 

  . فقط حرف اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته می شود 

 . حرف اول تمام کلمات نام کنفرانس به استثناي حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته
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 کتاب -

وقتی نویسنده ) گان ( حرف اول نام کوچک نویسنده ) گان (. سال انتشار. عنوان کامل کتاب. شماره چاپ.   -1

 انتشار: اسم ناشر. محل یا شهر محل

 ( .روش هاي پژوهش در علوم رفتاري . تهران : انتشارات آگاه .1311سرمد ، ز ؛ بازرگان ، ع و حجازي ، ا .) 

 Barkley, R. A. (2006). Attention-deficit/hyperactivity disorder : A handbook for 

diagnosis and treatment. Third Edition, New York: Guilford press. 

  . حرف اول تمام کلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود 

  عنوان کتاب به صورت مورب ) ایتالیک ( نوشته می شود و فقط حرف اول کلمه اول عنوان کتاب به صورت

 بزرگ نوشته می شود . 

 شده است نام مترجم پس از عنوان کتاب بیان شود :  ترجمه اگر کتاب -2

روانپزشکی بالینی، ترجمه حسن رفیعی و  –: علوم رفتاري (. خالصه روانپزشکی 1313، ب. )سادوک، و؛ سادوک 

 فرزین رضایی، جلد سوم ، ویراست نهم ، تهران : انتشارات ارجمند . 

 اگر نویسنده فصلی از کتاب با نویسنده کتاب متفاوت باشند: -3

ن (. سال انتشار . عنوان فصل . نام خانوادگی نام خانوادگی نویسنده )گان ( حرف اول نام کوچک نویسنده ) گا

نویسنده)گان( کل کتاب حرف اول نام کوچک نویسنده)گان(.عنوان کتاب ،. شماره صفحات . محل یا شهر محل 

 انتشار: اسم ناشر.

  عنوان فصل مورد استفاده به صورت مورب ) ایتالیک ( نوشته شود و فقط حرف اول کلمه اول عنوان فصل به

 رگ نوشته می شود .صورت بز

 

 پایان نامه -

 نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده. سال. عنوان کامل پایان نامه. نوع پایان نامه ، نام دانشکده و دانشگاه.

(. بررسی کنش هاي اجرایی و تاثیر شیوه هاي درمانگري ) دارو درمانگري، آموزش کنش هاي 1311مشهدي ، ع )

مداخله ( در افزایش کنش هاي اجرایی و کاهش نشانه هاي بالینی کودکان مبتال به اختالل  اجرایی و ترکیب این دو

سایی توجه/فزون کنشی، رساله براي دریافت مدرک دکترا منتشر نشده، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت نار

مدرس.
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Dige, N. (2010). Neuropsychological tests and functional impairments in adult 

attention deficit hyperactivity disorders – with a special reference to memory 

disturbance, thesie for doctoral degree (Ph.D), Karolinska Institute. Stockholm, 

Sweden. 

نامه به صورت ایتالیک  فقط حرف اول کلمه اول عنوان پایان نامه به صورت بزرگ نوشته می شود . عنوان پایان -4

 نوشته می شود .

 سایت اینترنتی   -

نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده یا شرح پدید آورنده یا نام پایگاه . سال نشر یا آخرین تاریخ به  -

 ( . تاریخ دسترسی شامل ، ماه و روز . Retrieve fromروز رسانی . عنوان . آدرس کامل دسترسی )

 نترنتی : مثال پایگاه ای
Reserve Bank of Australia. (2007). Statements on monetary policy. Retrieve 

from:http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryp

olicy/index.html 

 

 مثال مقاله در مجالت الکترونیک :

Christensen, P. ( 2004). The healt-promoting family: A conceptual framework for 

future research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, 

243. A vailable from: -pp: 223

/02779536http://www.sciencedirect.com/science/journal 

  
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536
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 فارسی متن در التین لغات درج -17

 آورده آن فارسی معادل ترجیحا و شود خودداری فارسی متن در انگلیسی کلمات آوردن از المقدور حتی  -

 .شود آورده پاورقی در عبارت یا کلمه انگلیسی معادل لزوم صورت در و شود

 نوشته آن فارسی معادل ابتدا ، شود استفاده متن رد انگلیسی اختصار کلمات از است الزم که مواردی در  -

 آورده پاورقی در انگلیسی عبارت یا کلمه اصل و گیرد می قرار پرانتز در اختصار حروف سپس و شده

 .شودیم

 .دارد ضرورت بار اولین برای فقط پاورقی در انگلیسی عبارت یا کلمه اصل آوردن  -

 قلم اندازه از تر کوچک شماره 1 آن قلم اندازه فارسی متن در انگلیسی کلمه از استفاده صورت در  -

 .باشد فارسی

 

 چكیده به زبان انگلیسی  -11

کلمه، دریک صفحه( تاراهنمایی براي غیر فارسی 255درآخرپایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی )حداکثر 

 41سایز  Times New Romanبا فونت زبانان باشد. 

 

 پیوست ها -19

ت ها وضمایمی مانند : جدول ها، نمودارها ،شکل ها ونقشه ها )درصورتی که تعداد آنها زیاد براي پیوس

 باشد(، باید فهرست تهیه شود.
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