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 نامه جلد پایان - 1

 
 

 .میلی متر با روكش چرم مصنوعی )گالینگور( باشد 3تا 2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -

 ع كاغذ است.قطع جلد  نیم سانتی متر بزرگتر از قط -

 تمام مندرجات روی جلد به غیر از آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید به طور كامل در وسط قرار گیرد. -

 شود.نوشته  كد پروژه، عنوان پایان نامه ...، نام و نام خانوادگی نویسنده و در قسمت عطف -

 .درج گردد ت كلیه مندرجات به زبان انگلیسی در پشت جلد نیزعالوه بر مندرجات روی جلد كه به زبان فارسی است، الزم اس -

 قید شود. ميالدی صفحه جلد به انگلیسی كه مطالب آن ترجمه روی جلد فارسی است و تاریخ ماهو سال آن به -

 ، به جز حروف اضافه، بزرگ تایپ شود.عنوانحرف اول حروف انگلیسی -

 

 بر روی جلد پایان نامه مشخصات زیر درج گردد:

گیرد به طوری كه فاصله لبه ابتدایی آن از باال و سمت چپ جلد  صفحه سمت چپ درباالیcm4×3حدودأدرابعاد) آزاداسالمی دانشگاه آرم -1

 )سانتی متر می باشد 5/1

 « اسالمی آزاد دانشگاه»  عبارت -2

علوم و تحقيقات “زم است نام واحد دانشگاهی را علوم تحقیقات ال 93الی  91)تذكر: دانشجویان ورودی ( یزدواحد ) واحددانشگاهی نام -3

 درج كنند.( ”تهران)یزد(

 غیرعلوم های رشته برای.M. Scو انسانی علوم های رشته برای.M. Sc.(M. Aیا.M. Aارشد رشته......... كارشناسی نامه پایان»  عبارت -4

 ( انسانی

 بصورت كامل و نه مخفف تحصیلی رشته وذكرنام«  رشته»  كلمه -5

 نامه پایان وذكرعنوان«  عنوان»  كلمه -6

 )از ذكر عبارات سركار خانم، جناب آقا و ... خودداری كنید( راهنما استاد وذكرنام«  استادراهنما»  عبارت -7

 نید( )از ذكر عبارات سركار خانم، جناب آقا و ... خودداری كمشاور استادان استادیا وذكرنام«  مشاور استادان استادیا»  عبارت-8

 نگارنده وذكرنام«  نگارنده»  كلمه -9

 كد پروژه -11

 (. باشد می به پیوست جلد روی شرح نمونه)  شود نوشته درآخر،سال تحصیلی مطابق با تاریخ دفاع از پایان نامه-11

برای عنوان استاد مشاور   Advisor برای عنوان استاد راهنما و عبارت   Supervisorطرح انگلیسی پشت جلد باید مطابق طرح فارسی باشد. عبارت 

 (.ماه و سال میالدی مطابق با تاریخ دفاع از پایان نامه نوشته شودپیشنهاد می گردد ) 

 تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست باید كامأل در وسط قرار گیرند.
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 ر گردیده است.اندازه قلم و نوع قلم در طرح جلدهای انگليسی و فارسی به طور مستقل ذک 

 

 

 

 شماره گذاری -2

 شماره گذاری صفحات -2-1
بسم  و صفحه صفحه سفید) آستر بدرقه ( ،باشد. اولین صفحه پس ازجلدشماره گذاری صفحات فرعی ) صفحات ابتدایی پایان نامه ( با حروف ابجد می 

های ها و فونت، فاصلهود. كلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیبششماره گذاری می«  أ» ا... الرحمن الرحیم می باشد و با شماره صفحه فرعی 

صفحه تاییدیه هیات داوران می باشد كه باید به امضای استاد راهنما، مشاور، داور، مدیر گروه « ج » گیرند. صفحه قرار می« ب » در صفحه  روی جلد

فرم تعهد اصالت پایان نامه اختصاص دارد. دانشجویان محترم می توانند این فرم  به« د » صفحه  این صفحه باید مطابق نمونه تایپ شود. رسیده باشد.

می باشد « تقدیم به » مربوط به « و » به سپاسگزاری اختصاص دارد. صفحه «  ه » . صفحه تایپ نموده در جای خود قرار دهند 4مطابق با پیوست را 

، فصلها و )فارسی و انگلیسی(به فهرست مطالب اختصاص دارند. فهرست مطالب شامل چکیده) در صورت تمایل (. صفحات بعدی ) ز، ح، ط، ی، ....( 

باشد. الزم است شماره صفحه در مقابل هر یک ازعناوین می و پیوستها فهرست منابع ،عنوان فصلها، بخشها و عنوان بخشها و همچنین زیربخشها 

ترتیب فهرست جدول ها، فهرست نمودارها، فهرست شکل ها و فهرست نقشه ها تنظیم  فهرست قید شود. درصورت نیاز، بعد از فهرست مطالب، به

 شود.

شود مشخص می 1شود. اولین صفحه اصلی، چکیده ) یا خالصه فارسی ( است كه با شماره انجام می شماره گذاری صفحات اصلی با اعداد فارسی

 به آخر ادامه پیدا می كند.،....( تا 5،4،3،2و شماره گذاری  بقیه صفحاتپایان نامه )

  1.5شماره صفحات با رعایت فاصله cm .از پایین صفحه و كامال در وسط صفحه قرار گیرد 

 توضیح كامل شماره گذاری صفحات در جدول زیر ذكر گردیده است:

 شماره گذاری صفحات

 شماره صفحه صفحه

 بدون شماره صفحه سفيد

 أ بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ب ی جلد به  فارسیصفحه طرح رو

 - كپی صورتجلسه دفاع

 ج صفحه تایید هیات داوران

 د صفحه تعهد اصالت پایان نامه

 ه  سپاسگزاری

 و تقدیم به

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جدول ها

 ادامه حروف ابجد و نمودارها فهرست شکلها

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها

 ادامه حروف ابجد (Abbreviations)ست كلمات اختصاریفهر

 1 چکیده فارسی

 ادامه اعداد فارسی فصول پایان نامه
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 ادامه اعداد فارسی فهرست منابع)ابتدا منابع فارسی سپس منابع انگلیسی( تحت یک بخش

 ادامه اعداد فارسی پیوست ها

 ادامه اعداد فارسی چکیده انگلیسی

 ادامه اعداد فارسی ه طرح روی جلد انگلیسیصفحه انگلیسی مشاب

 بدون شماره صفحه سفيد

 

 شماره گذاری فهرست مطالب -2-2

فصل است و هر فصل نیز به چند بخش تقسیم می گردد و هر بخش نیز ممکن است شامل چند  پنجمطالب اصلیپایان نامه معموأل شامل 

یعنی فصل دوم،  2-4شوند، مشخص می گردند ) مثأل كه با خط تیره از یکدیگر جدا میهای هر فصل با دو شماره زیربخش باشد. هر یک از بخش

بیانگر شماره بخش مورد نظر می باشد. شماره هر زیر بخش در سمت چپ  راستبیانگر شماره فصل و عدد سمت  چپبخش چهارم (. عدد سمت 

در ، زیر بخش سوم. نمونه ای از فهرست مطالب در زیر عنوان گردیده است.یعنی فصل دوم، بخش چهارم 2-4-3شماره مذكور قرار می گیرد. مثأل:  

 فهرست مطالب، عناوین فصول نیازی به شماره صفحه ندارد.

 

 فهرست مطالب

 صفحه            عنوان

 1.............................................................................................................................................چکیده...................................................................

 (اشد.فصل اول: كلیات تحقیق )شامل مقدمه، طرح موضوع، بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، سواالت و فرضیه ها، تعاریف واژها می ب

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

 .................................................................................... ادامه اعداد فارسی............................................................................................................... -2-1

3-1-  

   1-3-1- 

   2-3-1- 

4-1- 

 ا و مبانی، سابقه و پیشینه تحقیق(فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده )ادبیات و مستندات، چارچوبه

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

2-2- ......................................................................................................................... 

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

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

 تحقیق روش شناسی:فصل سوم 

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

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

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

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

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



4 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادهافصل پنجم: 

1-5- ....................................................... 

2-5-.............................................. 

 

 ها:ها و نقشهها، نمودارها، شکلشماره گذاری و عنوان جدول -2-3

ثأل پنجمین شکل و یا پنجمین جدول شوند، مشخص می گردند. مها با دو شماره كه با خط تیره از یکدیگر جدا میها و نقشهها، نمودارها، شکلجدول

عنوان جدول و  عنوان شکل ها و نمودارها و نقشه ها باید در پایین آنها. ضمنأ ( نوشته می شود 3-5( و یا ) جدول 3-5در فصل سوم به صورت ) شکل

 آنها آورده شود. ها در باالی

 چنانچه جداول یا تصاویر جدول یا شکل ذكر گردد.عنوان تهای چنانچه جدول، شکل، و یا تصویری از مرجعی آورده شده باشد باید در ان

 توسط نویسنده تهیه شده باشد نیازی به ذكر این مطلب نیست.

 

 ها:شماره گذاری روابط و فرمول -2-4

ن رابطه یا فرمول در فصل شوند، مشخص می گردد. مثأل هفتمیهر رابطه یا فرمول در متن پایان نامه، با دو شماره كه با خط تیره از یکدیگر جدا می

 الزم است این شماره گذاری در سمت راست رابطه در همان خط نوشته شود.شود. ( نوشته می 4-7چهارم به صورت ) 

 

 نامه فصل بندی پایان -3

تعاریف کليات تحقيق )شامل مقدمه، طرح موضوع، بيان مسئله، ضرورت انجام تحقيق، اهداف پژوهش، سواالت و فرضيه ها، فصل اول:

 واژها می باشد.

مقدمههه، طههرح مسههئله، )مشههکل و مسههاله ای كههه در تحقیههق بههه دنبههال جههواب دادن بههه آن یهها رفههع آن هسههتیم تشههریح شههود.( بهها ذكههر چنههد  

 منبع، ضرورت و اهمیت موضوع، سؤاالت، فرضیات، اهداف )موارد باال باید منطبق بر پروپوزال باشد(

 

 :دسته بندی موضوعی ده )ادبيات و مستندات، چارچوبها و مبانی، سابقه و پيشينه تحقيق(مروری بر تحقيقات انجام شفصل دوم(

 هم می تواند باشد ولی شرط زیر هم رعایت شود(

تحقیقات )توجه كه مقاالت انگلیسی كه در ایران كار شده و نویسنده  مکان دقيق، روش و نتایجمنابع داخلی )از قدیم به جدید( با ذكر 

 نبع داخلی محسوب می شود(ایرانی است م

 تحقیقات مکان دقيق، روش و نتایجمنابع خارجی )از قدیم به جدید( با ذكر 

 جمع بندی از منابع با دسته بندی خالصه و ذكر ارتباط مطالب با هم و موضوع تحقیق در یک صفحه

 

 روش شناسی تحقيق: فصل سوم 

ای  ار میهدانی اسهت نقشهه از محهل مطالعهه در اسهتان و در ایهران بها مختصهات درجهه          منطقه و موضوع مورد مطالعه )شهامل توضهیحات كلهی و اگهر كه     

 ای و مقیاس خطی و راهنما( دقیقه

 شده( مواد )مواد یا وسایل استفاده
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 شده مراحل تشریح شود( بندی صورت دسته روش )با درج نمودار گردش كار به

 

  :تجزیه و تحليل و بيان نتایج حاصل از تحقيقفصل چهارم 

بها توجهه بهه نتهایج خهود و       بحه  توجهه: شود. نباید از یهک مطلهب ههم نمهودار ههم جهدول باشهد.         عموال با نمودار و شکل نشان داده میم

مقایسه با نتایج دیگران و با ذكهر منهابع )از همهان منهابع پیشهینه مهی تهوان اسهتفاده كهرد و بها همهان فرمهت نگهارش( بایهد باشهد. بحه                  

 آمده است و دالیل رسیدن به این نتایج بیان شود. اینکه چرا این نتایج به دست

 

 :نتيجه گيری و پيشنهادهافصل پنجم 

گیری شامل جمع بندی از نتایج و پاسخ به سواالت تحقیق و اثبات فرضیات است. پیشنهادها با توجه به نتایج و چالشهای حین تحقیق  نتیجه

 هم پیشنهاد دهید. توانستید قبل از تحقیق باید باشد و نه موارد كلی كه می

 فهرست منابع -4

شههود. فهرسههت منههابع فارسههی و منههابع غیههر فارسههی بایههد مجههزا از هههم نوشههته شههوند ولههی پیوسههته شههماره شههوند.    در آخههر پایههان نامههه آورده مههی

ین نیهز حهرف اول   فارسهی نهام خهانوادگی نویسهنده اول و الته      حهروف الفبهای   حسهب تقهدم   بهه ترتیهب بهر   فهرست منابع فارسی و منابع غیر فارسهی  

 شود: نام خانوادگی نویسنده اول به صورت زیر تنظیم می

1.  

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسهنده، سهال انتشهار. عنهوان )كتهاب، مقالهه، گهزارش یها پایهان نامهه تحصهیلی همهراه بها ذكهر عبهارت پایهان                 

ام مجلهه، سهمینار یها مؤسسهه علمهی كهه مقالهه در آن        نامه دوره كارشناسی ارشد یها رسهاله دكتهرا(، محهل نشهر كتهاب و نهام ناشهر آن، نه         

چاپ شده یا نام دانشگاهی كه پایان نامهه در آنجها ارا هه گردیهده اسهت، جلهد كتهاب یها مجلهه، شهماره مجلهه، شهماره صهفحات كهل مقالهه                

 یا كل كتاب.  

 :در رابطه با استاندارها از فرمت زیر استفاده شود

 كشور.،نتشر كننده استانداردسازمان م، سال انتشار، استانداردنام  -

توجهه شههود كههه مطالههب فههور توسههط ویرگههول از هههم جههدا شههوند و در مههورد حههرف اول نههام نویسههنده در منههابع انگلیسههی، بعههد از آن از عالمههت   ●

 ویرگول استفاده شود.

 نام كوچک نویسنده در تمامی منابع فارسی و انگلیسی یا بطور كامل نوشته شود یا مخفف. ●

ه منهابع غیهر فارسهی ضهمن رعایهت ترتیهب منهابع برحسهب حهروف الفبهای التهین حهرف اول نهام خهانوادگی نویسهنده، دقهت شهود اگهر                   در زمین ●

مجله مورد استفاده دارای نام مخفف شهناخته شهده ای باشهد، نهام مخفهف مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد و در غیهر ایهن صهورت نهام كامهل مجلهه قیهد                 

 اف فهرست منابع دقت شود گردد. در تنظیم پاراگر

paragraph>Indent and sp>special> Hanging 0.8mm  .باشد 

 مثال:

 ص. 577)فرسایش آبی(. انتشارات دانشگاه تهران،  1. ژ ومورفولوژی كاربردی، جلد (1385)احمدی حسن،  [.1]

ههای حهوزه آبخیهز سهد زاینهده رود.      اهه. بررسی دبی موثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبر(1381)جهرمی نگار و مهدوی محمدعلی،  [.2]

 .1125 -1316، ص 3، شماره 55مجله منابع طبیعی ایران، جلد 

. حد شوری و خشکی برای نهال درختان پسته، نشریه فنی، دانشکده كشهاورزی  (1363)مدنی علی، مفتونی محمد، و كریمخانی حسن، [.3]

 .24 -13، ص 3، شماره 15دانشگاه شیراز، جلد 
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های كلیدی سومین كنگهره علهوم    . مقاله157تا  144های  های زراعی. صفحه. عوامل بیولوژیکی حاصلخیزی خاک(1373)شکوری باقر،  [.4]

 زراعت و اصالح نباتات ایران. دانشگاه تبریز، تبریز. 

 ص. 766. اگروشیمی )ترجمه(. انتشارات دانشگاه تهران. (1369)فرزانه هدی، [.5]

 ص.343ان. اداره كل آمار و اطالعات وزارت كشاورزی. آمار نامه كشاورزی ایر .(1371)بی نام،  [.6]

 

 ( درج شوند.oteNEndموجود در نرم افزار اندنوت ) 6APAمنابع انگلیسی با استفاده از استایل  -

 

[7]. Anonymous, (1992). Maize in human nutrition. FAO Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, 

Rome, 233p. 

[8]. Dewiny C, Moursy K, and Aila H, (2006). Effect of organic matter on the release and availability of 

phosphorus and their effects on spinach and radish plants. Research Journal of Agriculture and 

Biological Sciences, 2,103-108. 

[9]. Mesdaghi M. (1998). Range management in Iran. University of Mashhad Ferdosi Press. 250 P. 

[10]. Tessema Z, DeBoer W, Baars R, and Prins H, (2011). Changes in soil nutrients, vegetation 

structure and herbaceous biomass in response to grazing in a semi-arid savanna of Ethiopia. Journal 

of Arid Environments, 75,662-670. 

 

شهود   شهود بایهد در فهرسهت منهابع آورده شهود و آن منهابعی نیهز كهه در فهرسهت منهابع آورده مهی            حتما منهابعی كهه در مهتن اسهتفاده مهی      :1تذکر

 باید در متن آمده باشد. اكیداً ترتیب قدیم به جدید در متن و ترتیب الفبایی در فهرست منابع رعایت شود. 

 

 توانید به یکی از اشکال زیر عمل كنید: كنید، می نامه خود به آن استناد می به منابعی كه در پروپوزال یا پایان برای ارجاع خواننده:2تذکر

كنیهد، اگهر در اول جملهه اسهت، ضهمن مهتن بیاوریهد و جلهوی نهام، سهال انتشهار مقالهه یها كتهاب                نام نویسنده ای را كه به مطلب او استناد مهی   -1

 مثال:  را  در پرانتز ذكر كنید. 

( یها اگهر بهیش    1385كنهد كهه یها در پژوهشهی ... یها اگهر دو نویسهنده باشهد: احمهدی و سهمیعی )           دارد كهه یها ااههار مهی     ( بیان می1385احمدی )

كنههد كههه یهها  دارد كههه یهها ااهههار مههی ( بیههان مههی2117) Morgan(....  در منههابع انگلیسههی مههثال: 1385از دو نویسههنده باشههد: احمههدی و همکههاران )

 ( بیان می كنند كه ....2117) Morgan and Morphy( یا 2117و همکاران ) Morganوهشی ... یا در پژ

توانیهد پهس از بیهان مطلهب مهورد اسهتناد، نهام نویسهنده و سهال انتشهار را در پرانتهز ذكهر كنیهد. توجهه كنیهد كهه در ایهن مههورد                   همچنهین مهی   -2

لههه عالمههت ویرگههول قههرار دهیههد. مثههال: .... و نتههایج ایههن چنههین بههوده اسههت )علههوی،  خههاص بایههد بههین نههام نویسههنده و سههال انتشههار كتههاب یهها مقا 

(. یهها .... و نتههایج ایههن 1391( و اگههر بههیش از دو نویسههنده باشههد )علههوی و همکههاران،  1389(.  و اگههر دو نویسههنده باشههد )علههوی و سههنایی،  1377

. اگههر بههیش از دو نویسههنده باشههد   (Morgan and Morphy, 2007). اگههر دو نویسههنده باشههد  (Morgan, 2007)چنههین بههوده اسههت  

(Morgan et al., 2007). 

 

 از ذكر آدرسهای اینترنتی)وب سایت، وبالگ( در متن پایان نامه و بخش منابع جداّ خودداری كنید. :3تذکر

 از ذكر ماه میالدی برای مراجع در كنار سال انتشار خودداری كنید. :4تذکر 

منبع ترجمه شده نقل می شود و حاوی نامهای انگلیسی هستند با رعایت امانت، منبع اصلی ذكر شده و بصورت انگلیسی  مطالبی كه از یک :5تذکر 

 درج گردد.
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باید باشد و فهرست  …,Heading 1,2,3و در عناوین تز استایلهای  Normalدر متن استایل  Hanging 0.8در منابع استایل توصيه مهم:

 .مطالب خودكار ساخته شود

در پایان نامه استفاده شود. برای راحتی كار با نرم افزار مذكور،  APA6در نگارش و درج منابع و با استایل  EndeNoteاز نرم افزار توصيه مهم:

ابع ترجمه منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و سالها به میالدی تبدیل شود و در متن هم انگلیسی نام و سال درج شود. در فهرست منابع، من

( مشخص شود. اطالعات بیشتر، جزوه، كتاب، راهنما و دانلود نرم افزار در وبالگهای مرتبط یافت می شودمثال In Persianشده از فارسی با )

(http://endnote2.blogfa.comتمام اختصارات در اولین جایی در متن كه ااهر می ش .) وندزیرنویس كامل انگلیسی داشته باشند مثالGIS 

(Geographic Information System برای كاهش حجم فایل .)DOC  خود در تبادلهای ایمیلی می توانید حجم تصاویر درون آن را كاهش

ید و تصویر را برای نمایش در را بزن Compressبروید، دكمه  Pictureدهید. برای انجام این كار روی تصاویر دوبل كلیک كنید، به برگه 

web/screen  یاemail  تنظیم كنید وsave as  شود. برای ویراستاری فایل در ورد در زبانهreview  گزینهtrack changes  فعال باشد. اگر استاد

ا شکل نهایی فایل مشاهده شود. می در پایان ویرایش توسط دانشجو انتخاب ت Accept all changesو دانشجو درباره تغییرات توافق داشتند گزینه 

. تعییرات اگر بخواهید در ورد دیگر معلوم و قرمز 2117یا  2111توانید گزینه فاینال را نیز در همین زبانه انتخاب كنید تا نهایی را ببینید. البته در ورد 

 Accept allرا بزنید یا در آخر می توانید  Acceptنباشد و اعمال شود سیو از این فایل تهیه كرده روی هر تغییر كلیک راست و سپس گزینه 

changes  را بزنید كه همه تغییرات قرمز شده اعمال شود و می توانید در آخر برای حذف حاشیه نویسی ها در همان زبانهDelete all comments 

in doc  را انتخاب كنید. نام فایل نیز معنی دار باشد مثالFarshadi_Prop_3.11.91 ام دانشجو بعد موضوع بعد تاریخ داشته باشد. استفاده از كه ن

( در ویرایش متن فارسی كل پایان نامه خصوصا استفاده از دو قسمت پردازش )ویراستاری و http://www.virastyar.comنرم افزار ویراستار )

 نشانه گذاری( الزامی است.

 

 چکيده –5

. )حداكثر یک صفحه(كلمه باشد 500و حداكثر  150)بصورت یک پاراگراف( نوشته شود و شامل حداقل  ممتدیده )خالصه فارسی( باید به صورت چک

در انتهای چکیده فارسی، كلمات ترین شکل خود ارا ه گردند. گیری و كلمات كلیدی در كلیدر چکیده باید موضوع، هدف، روش ها، نتایج و نتیجه

، باید ترجمه چکیده فارسی باشد و درانتهای (Abstract)چکیده به زبان انگلیسی كلمه می باشد، افزوده می گردد. 6و حداكثر  3ی كه حداقل كلید

كلمه می باشد، افزوده می  6و حداكثر  3(. در انتهای چکیده انگلیسی، كلمات كلیدی انگلیسی كه حداقل د)حداكثر یک صفحهپایان نامه آورده شو

 ردد)ترجمه كلمات كلیدی فارسی(. گ

 

 

 

 

 

http://endnote2.blogfa.com/
http://www.virastyar.com/
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 اندازه قلم جهت نگارش متن پایان نامه -6

 جهت نگارش متن پایان نامه از جدول زیر پیروی كنید:

قلم نوع اندازه متن نوع   

14 B lotus متن فارسی 

18 B Titr عنوان فصل 

14 B zar bold تیتر های اصلی 

12 B zar bold تیتر های فرعی 

14 B zar bold عنوان چکیده فارسی 

14 B lotus چکیده فارسی 

12 B lotus bold عنوان جدول یا شکل 

 متن جدول B lotus 12حداكثر

 زیر نویس جدول B lotus 12حداكثر

12 B lotus پاورقی فارسی 

11 Time New Roman پاورقی انگلیسی 

12 Time New Roman Bold عنوان چکیده انگلیسی 

12 Time New Roman متن چکیده انگلیسی 

14 B lotus منابع فارسی 

12 Time New Roman منابع انگلیسی 
 

 حاشيه بندی و فاصله گذاری -7

باشد. این حاشیه باید در سرتاسر پایان  سانتی متر 2سمت چپ برابر و حاشیه  سانتی متر 3راست ، باال، و پایين حاشیه های سمت  -

 نامه رعایت شود. 

 سانتی متر باشد.2سانتی متر و از سمت چپ  3های انگلیسی)برای مثال چکیده انگلیسی( فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ در متن -

 A3در صورتی كه در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه باشد، با كوچک كردن آنها  و با استفاده از كاغذ  -

 شیه رعایت می گردد. ) به صورت تا خورده( حا

 سطر باشد. 22و حداقل  27تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر -

 است. Wordدر  Singleمعادل  سانتی متر 1در تمامی پایان نامه ها برابر فاصله سطر ها  -

 فاصله بین عناوین با متن قبل یک سطر و با متن فاصله نیاز ندارد.   -

 نیاز ندارد. نقشه( و جدول فاصله /بین عنوان جدول )شکل -

 سانتی متر و كامال در وسط صفحه قرار گیرد. 5/1شماره صفحات اصلی به صورت اعداد فارسی تایپ شده فاصله آن تا پایین صفحه  -

 سانتی متر باشد. 16طول هر سطر  -
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 نمونه طرح جلد به فارسی: 1پيوست شماره

 

(B Nazanin 20 bold اندازه قلم )دانشگاه آزاد اسالمی 

(B Nazanin 19 boldواحد یزد                   ) 

 یک سطر فاصله 

(B Nazanin 16           )پایان (............نامه کارشناسی ارشد رشتهM.A/M.Sc.) 

 گرایش:

 یک سطر فاصله 

(B Nazanin 16 )عنوان : 

(B Nazanin 15 )           -------------------- 

 یک سطر فاصله  

(B Nazanin 16                     ):استاد راهنما 

(B Nazanin15 bold دکتر                      )------- 
 یک سطر فاصله  

(B Nazanin 16                   ):استاد مشاور 
(B Nazanin 15 bold دکتر                         )-------------- 

 یک سطر فاصله 

(B Nazanin 16  ):نگارنده 

(B Nazanin 15 bold ) ---------------- 

 کد پروژه:

 یک سطر فاصله

(B Nazanin 15                              ) 1392-1393سال تحصیلی 
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 نمونه طرح جلد به انگليسی:  2پيوست شماره

 

 

 

 

 

Islamic Azad University 

Yazd Branch 
 

 

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of M. A/M.Sc 

in………… (Times New Romans 14 Bold) 

 
 

Title(Times New Romans 15) 

 

    ------------------------------------------------ (Times New Romans 18 Bold) 
 

 

Supervisor: (Times New Romans 15) 

                               Dr. ……………………                 (Times New Romans 18 Bold) 
 

Advisor:                              (Times New Romans 15) 

                              Dr. ………………….                   (Times New Romans 18 Bold) 
 

 

By:(Times New Romans 15) 

                           ……………………….                      (Times New Romans 18 Bold) 

 

Thesis Code: 

 

    October 2014(Times New Romans 14 Bold) 

(تذکر: دقيقا مطابق با تاریخ دفاع)

 



11 

 

 : نمونه فرم تایيدیه هيات داوران3پيوست شماره 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی                         

 واحد یزد

 (M.Sc/M.A)پایان نامه کارشناسی ارشد                                                    

 عنوان

  ............................................................................................Nazanin 16 Bold )   )اندازه قلم  

 

 

 نگارنده

........................................................ ( Nazanin15 Bold) 

 

با یزد واحد از این پایان نامه در تاریخ .......................... با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسالمی 

 عمل آمد و مورد تأیید قرار گرفت.موفقیت دفاع به

 

 هيأت داوران

 (Nazanin 15 bold........................................        ) : هنمااستاد را

 

 ..........................................  :استاد مشاور

 

 ..........................................:  داوراستاد 

 

 ....................        مدیر گروه كارشناسی ارشد
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 : تعهدنامه اصالت پایان نامه4پيوست شماره

 

 

 

 

 تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

 
.............................از پایان اینجانب .................. دانش آموخته مقطع كارشناسی ارشد نا پیوسته تخصصی در رشته .............................. كه در تاریخ.

.............. ودرجهه .................دفهاع   وان :.................................................................................................بها كسهب نمهره ...........   نامه / رساله خود تحت عن

 نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

وسط اینجانب بوده ودر مواردی كه از دستاوردهای علمی و پژوهشهی دیگهران   (این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده ت1

ات آن را در )اعم از پایان نامه ، كتاب ، مقاله و...........(استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصه 

 فهرست مربوطه ذكر ودرج كرده ام.

برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی)هم سطح ، پایین تر یا باالتر( در سایر دانشگاها و موسسات آمهوزش عهالی    "له قبال( این پایان نامه/ رسا2

 ارا ه نشده است.

مهه داشهته   ( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل،قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ كتاب ، ثبت اختراع و...............از این پایهان نا 3

 شم،از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.با

( چنانچه در هر مقطعی زمانی خالف موارد فور ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحهد دانشهگاهی مجهاز اسهت بها اینجانهب       4

 نخواهم داشت.مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی 

 

 نام ونام خانوادگی:

 تاریخ و امضاء:
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 تعيين ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

تعداد  نوع مقاله                                     

 مقاله 
 حداكثر نمره برای هر مقاله 

 ISI   2الف(پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های 

 5/1  پژوهشی وزارتین –یا چاپ مقاله در مجله های علمی  ب( پذیرش

 1  )انتشار یافته در ایران ( ISCپ(پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا 

 5/1  ترویجی –ت(پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های علمی 

 5/1  )انتشار یافته در ایران ( ISCه در ث(پذیرش یا چاپ مقاله در مجله های فارسی زبان نمایه شد

 1  ج(چاپ مقاله در كنفرانس های معتبر بین المللی خارج از كشور 

 5/1  چ(چاپ مقاله در كنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل كشور .

ح(اختراع ,اكتشاف, اثر بدیع هنری , مسابقات و جشنواره های بین المللی و ملی  و چاپ كتب 

 می مرتبط عل

 نمره بسته به نظر گروه ارزیابی كننده  2تا  

 

 

 نحوه محاسبه و امتياز دهی به آثار نمایشگاهی دانشجویان رشته های هنری جهت اخد نمره پژوهشی 

 

ید الف( برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار مربوط به پایان نامه دانشجویان در گالری های وابسته به انجمن هنرهای تجسمی استان ها با تای

  .نمره تعلق می گیرد 21/1دانشکده حداكثر 

می ب( برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار مربوط به پایان نامه دانشجویان در گالری های معتبر تهران وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

كه بصورت شخصی اداره می شوند نظیر گالری آن، ساربان، برگ، افرند، اثر، شی ، شکوه، سیحون، آتشزاد، آبتین، آرت سنتر، آرته و ... یک 

 .ره تعلق می گیردنم

 25/1نمره و فرهنگسراهای شهرستانها  5/1ج( برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار مربوط به پایان نامه دانشجویان در فرهنگسراهای تهران 

 .نمره تعلق می گیرد

 .كشور دو نمره تعلق می گیردد( برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار مربوط به پایان نامه دانشجویان در گالری های معتبر خارج از 

نمره تعلق  5/1ه( برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار مربوط به پایان نامه دانشجویان در گالری هایی كه مرتبط با خانه هنرمندان می باشد 

 .می گیرد

شگاه و توضیحات در مورد هر اثر اعم از الزم به ذكر است جهت اخذ نمره مربوط به نمایشگاه ارا ه یک كتابچه حاوی آثار ارا ه شده در نمای

ی و تکنیک، سایز و موضوع اثر با ذكر نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد به همراه پوستر نمایشگاه، گواهی برگزاری نمایشگاه با سربرگ گالر

 ارا ه استیمت نمایشگاه به واحد پژوهشی دانشگاه ضروری است. 

 


