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 ی ارشدکارشناس  نامه نگارش و تدوین پایان روش هنام آیین

 مقدمه

انشجو با روش انجام تحقیق، نحوه نگارش و تنظیم نامه، آشنا نمودن د یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان
نامه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست  اي شامل چکیده پایان نامه نوشته پایان .یک مبحث علمی است

جداول، نمودارها و تصاویر، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروري بر کارها و مطالعات انجام شده و آخرین اطالعات 
ا، فهرست منابع و مآخذ و چکیده هگیري، پیشنهاد حقیقی و عملی نتایج، بحث و نتیجهتئوري، عملکرد ت

در (نامه به انگلیسی است که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاري استاد مشاور  پایان
  . شودتنظیم و تدوین می) صورت داشتن

موضوعات هر  .ها الزامی است نامه هماهنگی بین پایاننامه از جانب دانشجویان براي حفظ  رعایت این شیوه
  :بندي کرد سه دسته طبقه  توان در  نامه را  با توجه به تعریف فوق، می پایان

  نامه هاي ابتداي پایان الف ـ صفحه
  نامه هاي متن پایان ب ـ صفحه
  نامه هاي انتهاي پایان ج ـ صفحه

  .استزیر مطالب و چیدمان هر یک از موارد باال به شرح 

 نامه هاي ابتداي پایان صفحه -الف

  بسم اهللا الرّحمن الرّحیمي  صفحه -1
پیوست (، Copyright and Ownership تعهدنامۀ دانشجو و حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج، ي صفحه -2

 )3شماره 
 )پیوست شماره یک( نامه ي عنوان فارسی داخل پایان صفحه -3
 تأییدیه هیأت داوران ي صفحه -4
 )اختیاري(تقدیم  -5
 )اختیاري(قدردانی و تشکر  -6
باشد و آوردن ) یک صفحه(چکیده پایان نامه نباید بیشتر از سیصد کلمه : نامه چکیده پایان ي صفحه -7

 واژگان کلیدي در انتهاي چکیده الزامی است
 .ي صفحات مربوط تایپ شود ي فهرست در وسط و باالي کلیه کلمه: فهرست مطالب -8
  فهرست جداول -9

 دارهافهرست نمو -10
 ها فهرست شکل -11
 )هاي گوناگون در صورت استفاده از نقشه(ها  فهرست نقشه -12
 ها در سمت راست درج شود  در سمت چپ و توضیح آن اتعالئم و اختصار: فهرست عالئم و اختصارات -13
  ها فهرست پیوست -14
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  نامه  هاي متن پایان صفحه -ب
هر فصل با یک مقدمه . خواهد بود نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش متن هر پایان

هر فصل به شکلی که ذکر شده است با تأیید . گیري مختصر به اتمام برسدتواند با یک نتیجهمی کوتاه آغاز و
نامه در زیر آورده شده  بندي پایان اي از فصل براي ارایه الگو، نمونه. شودنگارش و چیده می استاد راهنما

نوع رشته تواند با توجه به  ي اختیاري بوده و دانشجو میبند بدیهی است این فصل. است
  .هاي دیگر نیز استفاده نماید بندي از فصل مشاورو اساتید راهنما و با نظر  تحصیلی

  
 طرح مسأله : فصل اول 

  مقدمه  1-1
  عنوان تحقیق  1-2
هاي  و متغیر هاي مجهول و مبهم شامل تشریح ابعاد، معرفی دقیق آن، بیان جنبه(بیان مسأله  1-3

  .هاي پژوهشو محدودیت هاي تحقیقپرسش ،)مربوطه
  و ضرورت تحقیق  اهمیت 1-4
  اهداف جزئی یا فرعی تحقیق ) اهداف کلی                           ب) الف:                   اهداف تحقیق 1-5
  قلمرو زمانی تحقیق ) ب    قلمرو مکانی تحقیق          ) الف    :                قلمرو تحقیق 1-6
  هاي تحقیق سؤاالت یا فرضیه 1-7
 تعریف عملیاتی) تعریف نظري                    ب) الف :                 ها، مفاهیم و متغیرهاتعریف واژه 1-8
  

 مروري برادبیات موضوع : فصل دوم 

  مقدمه  2-1
  هاي پیرامون موضوع تحقیق  بررسی نظریه 2-2
  هاي انجام شده  تحقیقبررسی  2-3
  چارچوب نظري تحقیق  2-4
 مدل تحلیلی تحقیق  2-5
  

 روش تحقیق : فصل سوم 

  مقدمه  3-1
  روش و طرح تحقیق  3-2
 فرآیند تحقیق 3-3
  جامعه آماري  3-4
  نمونه، روش نمونه گیري و حجم نمونه  3-5
    ):اطالعات( ابزار گردآوري داده ها  3-6

  .هاپایایی ابزار جمع آوري داده) ب.    هاي دادهروایی ابزار جمع آور) الف
 ) اطالعات(ها دادهگرد آوري  3-7
  ) اطالعات(ها روش تجزیه و تحلیل داده 3-8
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 هاي تحقیق یافته(ها تجزیه و تحلیل داده: فصل چهارم ( 

  مقدمه  4-1
  توصیف متغیرها  4-2
 هاي  تحقیق و ارایه نتایج بررسی فرضیه 4-3
  

 گیري، بحث و پیشنهادها نتیجه: فصل پنجم 

  مقدمه  5-1
  تجزیه و تحلیل  نتایج تحقیق  5-2
   گیري نتیجهبحث و  5-3
  ي خارج از اختیار پژوهشگرمحدودیت ها 5-4
  ي در اختیار پژوهشگرمحدودیت ها 5-5
  هاي پژوهش از یافتهپیشنهادهاي برگرفته  5-6
  هاي بعدي یی براي پژوهشپیشنهادها 5-7
  )زدرصورت نیا(ا ه توصیه 5-8
  

  نامه هاي انتهاي پایان صفحه -ج
همچنین . غیر ضروري باشد) data(هاي  نامه نباید داراي داده قسمت اصلی متن پایان: ها پیوست -1

هاي نرم افزاري یا چگونگی به دست آوردن معادالت  نامه حاوي برنامه گردد متن پایان پیشنهاد می
چنین مطالبی طبق نظر اساتید راهنما و مشاور در  .ی نباشدهاي تجرب ریاضی و اثبات آنها و داده

 . نامه آورده شوند هاي پایان پیوست
 توسط نگارنده ) مطابق الگوي ارایه مقاالت در منابع(فهرست مقاالت ارایه شده  -2
 منابع و مراجع -3
 این بخش حداکثر در یک صفحه ارایه شده و همان ترجمه): ABSTRACT( چکیده انگلیسی ي صفحه -4

 .چکیده فارسی باشد
 )2پیوست شماره (نامه  عنوان انگلیسی داخل پایان ي صفحه -5
  

  :نامهموارد الزامی در نگارش هر پایان

  : نامه چگونگی تایپ پایان
 . باشد مترسانتی 1نامه باید دقیقاً  ي بین خطوط در متن پایان فاصله .1
) pt 12( پوینت 12 نیز و بعد از عنوان) pt 12( پوینت 12ي بین عناوین با متن، قبل از عنوان  فاصله .2

 .باشد
  .باشد) pt 12( پوینت 12ها  ي بین متن و جداول و فرمول فاصله .3
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 14ي  با اندازه BMitraیا  BLotus،BNazanin  ،Bzarهاي نامه باید با یکی از فونت متن فارسی پایان .4
شماره  2( انتخاب شود 12اندازه  و Times New Romanعبارات انگلیسی داخل متن با فونت . انتخاب شود

 .)کوچکتر از فونت فارسی
با  Times New Romanباید با فونت  براي رشته آموزش زبان انگلیسینامه  متن التین پایان .5

 .انتخاب شود 14ي  اندازه
  .گذاري تایپ شود و با شماره 16ي  با اندازه  Boldصورتهعناوین اصلی ب .6
  .گذاري تایپ شود و با شماره 14ي  ندازهبا ا  Boldصورتهعناوین فرعی ب .7
 .گذاري تایپ شود و با شماره 14ي  با اندازه  Boldصورت غیره تر ب عناوین فرعی .8
  .استفاده شود 12براي عناوین جداول، اشکال و نمودارها از قلم استفاده شده در متن با اندازه  .9

بعد از عدد ( گذاري فارسی نوشته شود پاورقی فارسی باید در پایین صفحه و از راست به چپ با شماره .10
) .باشد، محاسبه گردید می -MHR=220که در آن، سن HRR=MHR-RHRضربان قلب طبق معادله  - 1: مثال. فقط خط تیره قرار گیرد

 .باشد 10نامه با اندازه  فونت آنها باید همانند فونت متن پایان
بعد از ( گذاري انگلیسی نوشته شود با شمارهپاورقی انگلیسی باید در پایین صفحه و از چپ به راست  .11

  .باشد 9و با اندازه  Times New Romanفونت آنها باید ) Grzegorz Bielec -1: مثال. عدد فقط خط تیره قرار گیرد
اصل کلماتی که در متن به فارسی . کار برده شودهنامه نباید ب انگلیسی در متن پایان ي هیچ واژه .12

اسامی ( ر صفحه با شماره ارجاع آورده شودورت مخفف استفاده گردیده، باید در پاورقی هصهبرگردانده شده یا ب
 ) نویسندگان خارجی و یا اصطالحات علمی

 12شود باید  نامه و منابع استفاده می قلم کلیه کلمات، اصطالحات و اختصارات التین که در متن پایان .13
 . باشد

 . باشد  A4قطع کاغذ یا صفحه باید .14
  . آغاز گردد) متر سانتی Indent  )5/0با تورفتگی اگراف بایدهر پار .15
  .تر از روال معمول شروع گردد متر پایین سانتی 5صفحه اول شروع هر فصل  .16
 .ننماینداستفاده ... ها الزم است دانشجویان از کادر، هدر، فوتر و نامه سازي شکل پایانجهت یکسان .17
. شوند تایپبایست با کامپیوتر  کار برده شده، میه عالئم ب نامه، معادالت ریاضی و تمامی مطالب پایان .18

  .شود هیچ عنوان پذیرفته نمی متن یا فرمول دست نویس به
 .باشند تایپ شدهبایست  ها و نمودارها می تمامی جدول .19
 شود باید کامالً واضح بوده و از نامه ارایه  صورت فتوکپی یا اسکن شده در پایان که تصویري به در صورتی .20

 .)dpi300کم پذیري دستبا قابلیت تفکیک( کیفیت خوبی برخوردار باشد
هاي باال و پایین نیز باید  متر و حاشیه سانتی 3نامه  حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پایان .21

 24حداکثر ( باشد نامه نیز می هاي پایان این دستور شامل متن، نمودارها و دیگر قسمت. متر باشند سانتی 5/2
 )سطر در هر صفحه

  . استنامه فارسی  زبان نوشتاري پایان .22
صورت مرکزي  که یک خط یا کمتر است به در صورتی. ها و نمودارها در زیر آن آورده شود عناوین شکل .23

  .شود )justify(که بیش از یک خط است دو طرف تنظیم  و در صورتی
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صورت مرکزي و در هیا کمتر است ب که یک خط در صورتی. آورده شود  عناوین جداول در باالي آن .24
 .  شود )justify(که بیش از یک خط است باید دو طرف تنظیم  صورتی

کار رفته  انجام شده و جنس کاغذ به  A4نامه، تکثیر بایستی بر یک روي کاغذ پس از تایپ متن پایان .25
 . نامه از یک نوع باشد در پایان

  

3 cm
  

2.5 cm  

3 
cm

  
1 cm  
1 cm 
1 cm 
1 cm 
1 cm 
1 cm 
1 cm 
1 cm  
1 cm 
1 cm 
1 cm 
1 cm 

2.5 cm  

  :گذاري و ارایه منابع شیوه شماره
  :گذاري متن شماره .1
.     شوندگذاري نمی شماره ،هاي بسم اهللا الرًحمن الرًحیم، تعهدنامه اصالت اثر و فرم داخلی جلد صفحه     
هاي  نامه و در پایان...) الف، ب، ج، د، ه، (هاي فارسی به ترتیب با حروف ابجد  نامه نهاي بعدي در پایا صفحه
گذاري  شماره. شوندگذاري می شماره) … ,I, II, III, IV, V(صورت یونانی هب) خاص رشته زبان انگلیسی(التین 

صورتی خواهد  گذاري نیز به مارهطریقه ش. نامه ادامه خواهد داشت با عدد از فصل اول شروع و تا انتهاي پایایان
  . شود درج می 12بود که شماره در قست وسط و پایین هر صفحه با قلم استفاده شده در متن و اندازه 

  
  :گذاري روابط ریاضی شماره .2

وسیله دو عدد و توسط یک خط فاصله از یکدیگر در داخل پرانتز مشخص ههر رابطه و یا معادله ریاضی ب
- راست نشانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، نشانگر شماره ترتیب رابطه در هر فصل می عدد سمت. گردند می

ضمناً شماره روابط ریاضی بایستی در قسمت راست صفحه و رابطه یا معادله ریاضی در قسمت چپ صفحه . باشد
  :شود صورت زیر نشان داده میهمثالً رابطه چهارم در فصل پنجم ب. قرار گیرد

)5 -4          (                                                                                                                       W= F.D  
  )گرهاموجود در ویرایش Equationاستفاده از (روابط ریاضی به صورت استاندارد تایپ شود 

  
  :ها و نمودارها ها، شکل گذاري جدول شماره .3

در هر فصل . شود، مشخص گردد، شکل یا نمودار باید با عنوان مربوطه که براي آنها درج میهر جدول
سپس موضوع . شودگذاري می نامه، جدول یا شکل با درج شماره فصل و جدول در همان فصل، شماره پایان
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باالي آن و  نوشتن عنوان یا توضیح جدول در(گذاري ذکر خواهد شد  جدول یا شکل بالفاصله بعد از شماره
صورت زیر هفصل دوم ب 3به طور مثال جدول شماره ). توضیح شکل یا نمودار در پایین آن، الزامی است

  : شودگذاري می شماره
  تطبیقیپاسخ سیستم با کنترل  3ـ2) شکل یا نمودار(جدول 

  
  .از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جداول و نمودارها خودداري شود تا حد امکان

  
  :ها ها و بخش هاي زیر فصلگذاري عنوان هشمار .4
به طور مثال . استها نیز مطابق الگوهاي فوق و از کل به جزء  ها و بخش هاي زیر فصل گذاري عنوان شماره

  .کنیم عمل می) -2- 5-3(گذاري زیر بخش دومِ بخش پنجِ فصل سوم به صورت  براي شماره
  

 1ارایه منابع و مراجع  
  :نامه، دانشجو بایستی با نظر استاد راهنما از یکی از دو روش زیر استفاده نماید جع در پایانبراي ارایه منابع و مرا

  
  روش مرسوم -الف

در این روش چنانچه از منبعی براي ارایه مطلبی استفاده شود، بالفاصله بعد از نگارش مطلب مورد استفاده، 
مثالً پانزدهمین منبع . گیردنامه در آن قرار می پایانگردد و منبع مذکور به ترتیب عددي از اول باز می[] قالب 

منابع فارسی و انگلیسی از  ساختار،در این . ]15[ شود گونه آورده میاستفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطه، این
قسمت منابع و مراجع با همان شماره در  .گردند می دهی شوند و به ترتیب ارایه در متن، شماره هم جدا نمی

  :شود ل قالب به صورت زیر توضیح داده میداخ

  :شود ترتیب زیر توصیف می اگر منبع مورد استفاده کتاب باشد به .1
ي مسئول  اي وجود نداشته باشد، نام مؤسسه در صورتی که نویسنده( 2نویسنده .1] شماره داخل متن[

هر یک از (گردآورنده یا مترجم ویراستار،  .4) صورت ایتالیک تایپ شوده ب(عنوان  .3سال انتشار  .2) تدوین
وضعیت نشر  .7جلد  .6) در صورتی که نخستین ویرایش نباشد(ویرایش  .5) آنها که وجود داشته باشد

 .هاي صفحه شماره .8) محل نشر و ناشر(

 :مثال
  .دانشگاه شیراز: شیراز. اي ساختمانهاي پوسته. 1364. فرشاد، مهدي] 15[

 .سمت: تهران. مدیریت تولید و عملیات. 1380. ییکاظمی، عباس، و مسعود کسا] 15[

. پهلو ترجمۀ عبدالحسین فرج. رسانی در نظر و عمل علم اطالع. ]1978[. ویکري، برایان، و الینا ویکري] 15[
  .انتشارات دانشگاه فردوسی: مشهد. 1380

                                                
  .پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران: تهران. نامۀ ایران شیوه. 1385. علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدي، حمید کشاورز، و محمد ابویی اردکان. 1

 .شود ي اول معکوس می ها ترتیب نام نویسندهدر فهرست منابع آثار با دو یا سه نویسنده، تن. 2
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سازمان میراث : تهران. نهاي ایرا موزه. 1372. صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی] 15[
 .فرهنگی کشور

[15] Martin du Gard, Roger. 2000. Lieutenant-Colonel de Maumort. Translated by Luc Bre’bin 
and Timothy Crouse. New York: Alfred A. Knopf. 

[15] Walker, J. R. and T. Taylor. 1998. The Columbia guide to online style. New York: 
Columbia Univ. Press. 

[15] Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snow. 1987. Astrology for the beginning 
meteorologist. Chicago: Darkweather and Clere. 

 

  :شود ترتیب زیر توصیف می اگر منبع مورد استفاده مقاله باشد به .2
عنوان و عنوان فرعی ( عنوان مقاله .3 ،سال انتشار .2، 1سندگان مقالهیا نوی نویسنده .1] شماره داخل متن[

ي  وضعیت نشر شامل شماره .5، )صورت ایتالیک تایپ شودهب.. / نشریه علمی، کنفرانس، (منبع  .4، )مقاله
 .صفحات .6 ماه یا فصل و غیره، ي ي نسخه جلد، شماره

  :مثال
گیري مذهبی و  ي میان جهت ابعاد رابطه. 1383. تا تاشکبهرامی، احسان، هادي بهرامی، و آناهی] 15[

 63-41): 2( 34 شناسی و علوم تربیتی ي روان مجله. گیري مذهبی سالمت روانی و ارزیابی مقیاس جهت
  

[15] Calabrese, E. J., and L.A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental dose-response 
relationship. Bio Science 49:752-32. 

ي برگزارکننده یا حمایت کننده و مکان  هاي ارایه شده در همایشها، تاریخ، نام مؤسسه براي مقاله*  
  . گردد دنبال عنوان ذکر می همایشی که در آن سخنرانی انجام یا مقاله ارایه شده، به

  :مثال
. یژگیهاي ساختاري و محتواییو: هاي ملی و دانشگاهی سایت کتابخانه وب. 1385. صابري، مریم] 15[

 .رسانی، تهران ي انجمن کتابداري و اطالع ي ارایه شده در سخنرانی ماهنامه مقاله

[15] O’Guinn, T. C. 1987. Touching greatness: Some aspects of star worship in contemporary 
consumption. Paper presented at the annual meeting of the American Psychological Association, 
New York. 

  
  :شود ترتیب زیر توصیف می نامه باشد به اگر منبع مورد استفاده پایان .3

 .نام دانشگاه .5قطع، م .4نامه،  پایانعنوان  .3سال تدوین، . 2نامه،  پایان نویسنده .1] شماره داخل متن[

 :مثال

                                                
 .شود ي اول معکوس می در فهرست منابع آثار با دو یا سه نویسنده، تنها ترتیب نام نویسنده. 1
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 ي نامه پایان .هومی در آموزش شیمی دبیرستانهاي مف کاربرد نقشه. 1387. عباسی، جواد] 15[
  . ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کارشناسی

[15] Schwarz, G. J. 2000. Multiwavelength analyses of classical carbon-oxygen novae 
(outbursts, binary stars).  PhD diss., Arizona State Univ. 

  

  :شود ترتیب زیر توصیف می اینترنت باشد بهاگر منبع مورد استفاده  .4
عنوان سایت یا مالک  .4،  صفحهعنوان  .3تاریخ ایجاد صفحه، . 2محتوا،  ي نویسنده .1] شماره داخل متن[

  ). صورت کامل قید گرددهداخل پرانتز ب(تاریخ دسترسی  .6کامل، ) URL. (ال. آر. یو. 5آن، 

  :مثال
ي ملی  کتابخانه .ملی ایران ي آشنایی با کتابخانه. 1385. المی ایراني ملی جمهوري اس کتابخانه] 15[

 ).3/7/1385دسترسی در ( http://www.nlai.ir/nli/nli.asp. جمهوري اسالمی ایران

[15] Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston public library strategic plan, 
2000-2010: A decade of outreach. Evanston Public Library. http://www.epl.org/library/strategic-
plan-00.html. (accessed July 18, 2002). 

 APAروش  -ب

خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال ب مورد استفاده، منبع آن به صورت نامدر این روش پس از ذکر مطل
در داخل پرانتز آورده ) در آثار انگلیسی .PPیا  .Pدر آثار فارسی و . یا ص ص. صورت صهب(اثر، شماره صفحه 

تن با که خواننده در خود مطوريهب ).40- 33. ، ص ص1975نیبرگ، (یا ) 33. ، ص1975نیبرگ، (شود  می
ترتیب حروف الفباي فارسی و التین به تفکیک  پایانی به سپس در قسمت منابع. شود ي منبع آشنا می نویسنده

  :شوند ، مطابق الگوهاي زیر توضیح داده می)ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی(
  

 :شود ترتیب زیر توصیف می اگر منبع مورد استفاده کتاب باشد به .1

- هب(عنوان  .3،  )سال انتشار داخل پرانتز( سال انتشار .2) ابتدا نام خانوادگی سپس نام کوچک(نویسنده  .1
در (ویرایش  .5) هر یک از آنها که وجود داشته باشد(ویراستار، گردآورنده یا مترجم  .4) صورت ایتالیک

 .هاي صفحه شماره .8) محل نشر و ناشر(وضعیت نشر  .7جلد  .6) صورتی که نخستین ویرایش نباشد
  

 :مثال
  .دانشگاه شیراز: شیراز. اي ساختمانهاي پوسته). 1364(فرشاد، مهدي 

، در )ویراستار( الدینی محسن حاجی زین. جامعۀ اطالعاتی و جهانی شدن .)1384(عبدالرضا  نوروزي چاکلی،
کتابخانۀ ملی : تهران). 153-121. ص ص(رسانی ایران،  مجموعۀ مقاالت همایشهاي انجمن کتابداري و اطالع

  .جمهوري اسالمی ایران

Martin du Gard, R. (2000). Lieutenant- Colonel de Maumort. Translated by Luc Bre`bion 
and Timothy Crouse. New York: Alfred A. Knopf. 



 

 11

Trainen, I. N. (1950). Mourning Songs. In Maria Leach & Jerome Fried (Eds.) Funk and 
Wagnall`s standard dictionary of folklore, mythology, and legend. New York: Crowell. 
 (pp. 234-245).  

 

 :شود ترتیب زیر توصیف می اگر منبع مورد استفاده مقاله باشد به .2

داخل پرانتز سال انتشار (، سال انتشار )ابتدا نام خانوادگی سپس نام کوچک(نویسنده یا نویسندگان مقاله 
صورت ایتالیک هب.. / نشریه علمی، کنفرانس، (منبع ، )عنوان و عنوان فرعی مقاله(، عنوان مقاله )قرار گیرد
  .صفحات ي ماه یا فصل و غیره، ي نسخه ي جلد، شماره ، وضعیت نشر شامل شماره)تایپ شود

  :مثال
مجله روانشناسی و علوم . ها و چالشها چاله: استناد در آثار علمی). 1383(حري، عباس،  و شاهبداغی، اعظم 

 .96-65، )2(34، تربیتی

Tweddle, S. (1998). Towards criteria for evaluating website. British Journal of 
Educational Technology, 29(3), 267-270. 
 

 :شود ترتیب زیر توصیف می نامه باشد به اگر منبع مورد استفاده پایان .3

، )سال تدوین داخل پرانتز قرار گیرد( ، سال تدوین)ابتدا نام خانوادگی سپس نام کوچک( نامه پایان نویسنده
  .قطع، نام دانشگاهمنامه،  پایانعنوان 

 :مثال
هاي آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت تعارض آنها از  بررسی تأثیر پیشینه  .)1387(مشفقی، مرجان 

شهر شیراز در سال تحصیلی  1طه و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه ناحیه دیدگاه دبیران در مدارس متوس
 .ارشد ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نامه کارشناسی پایان .1386-87

  
Fagin, B. (2001). A parallel Execution Model for Prolog, PhD diss., California Univ. 

 

 :شود ترتیب زیر توصیف می اگر منبع مورد استفاده اینترنت باشد به .4

، عنوان سایت یا  صفحهعنوان ، )تاریخ ایجاد داخل پرانتز قرار گیرد(محتوا، تاریخ ایجاد صفحه  ي نویسنده
. ال. آر. ، یو)داخل پرانتز بصورت کامل قید گردد(، تاریخ دسترسی )صورت ایتالیک نوشته شودبه( مالک آن

)URL  (کامل .  

  :مثال
اي  افزارهاي کتابخانه طراحی سیستمهاي بازیابی اطالعات بهینه در نرم). مهر 3، 1379(گزنی، علی 
، از 3/7/1385بازیابی شده در ). 2-1(16، رسانی علوم اطالع. رسانی و اطالع

ART/16/16127ab-http://www.irandoc.ac.ir/ETELA  
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Teata, B., & Kier, L.B. (2000). Emergence and dissolvence in the self-organization of 
compex systems. Entropy, 2(1), 1-25. Retrieved January 7, 2002, from 
http://www.mdpi.org/entopy/papers/e2010001.pdf 

  

 سایر موارد
   

نامه، نام و نام خانوادگی  نویسنده و ماه و سال دفـاع براسـاس    نامه باید شامل عنوان پایان عطف جلد پایان -1
  .سال شمسی باشد

 نامه  رنگ جلد پایان -2
 استها سبز سدري  ی ارشد در کلیه دانشکدهکارشناسنامه  رنگ جلد پایان. 
 استها مشکی  نشکدههاي دکتري در کلیه دا نامه رنگ جلد پایان. 
) تواند به صورت پشت و رو دوطرفه باشـد می(جلد تکثیر  3نامه خود را به تعداد  دانشجو موظف است پایان -3

اسـتاد راهنمـا    -1  ضبط نموده و هر نسخه را به DOCو  PDFبا فرمت ) CD(و بر روي شش لوح فشرده 
لوح فشرده نیز عالوه بر موارد ذکر شـده بـه    هاينسخه. کتابخانه مرکزي دانشگاه دهد -3استاد مشاور  -2

هـاي مـورد   نامـه پایـان  در .شودداده می، تحویل )دو لوح فشرده( هانامهو اداره امور پایان دانشکده مربوطه
کننده و شماره قرارداد، یک نسخه نیز تحویـل  ها، ضمن ذکر نام سازمان حمایتها یا ارگانحمایت سازمان
 .شودآن سازمان می

  
کننـد موظـف بـه     سـازي اسـتفاده مـی    افزاري و شـبیه  هاي نرم نامه خود از برنامه دانشجویانی که در پایان: 1ذکرت

  .هستندصورت فایل الکترونیکی ههاي استفاده شده ب برنامه پیوست
  

ود را هاي خ نامه طبق بخشنامه وزارت علوم تحقیقات و فناوري دانشجویان موظفند پایان 1/4/88از تاریخ : 2تذکر
در سایت پژوهشگاه اطالعات و مـدارك علمـی ایـران     www.thesis.irandoc.ac.irفقط از طریق آدرس 

ثبت نمایند و کد رهگیري آن را همراه با سایر مـدارك مـورد نیـاز جهـت تسـویه حسـاب بـه کارشـناس         
ا در سـایت  دانشـجویان بایسـتی ابتـد    ،نامـه  بـراي ثبـت پایـان   . تحویل نماینددانشکده تحصیالت تکمیلی 

اطالعـات  نامه از طریق دانشجو اقدام به ورود دقیـق   نام نموده و سپس در قسمت ثبت پایان پژوهشگاه ثبت
و ) گردیـده  -Zip-کـه فشـرده  ( wordصورت یک فایـل  هنامه باید ب فایل پایانکه الزم به ذکر است . نمایند

 :1توجـه  . اسـت  سایرمه، نوع دانشگاه نا همچنین در فرم ثبت اطالعات پایان. ارسال شوند PDFیک فایل 
نامـه بـه پژوهشـگاه اطالعـات و مـدارك       دانشجویان فقط از طریق سایت ملزم به ثبت و ارسال فایل پایان

 دانشـجویان : 2توجـه  . از مراجعه حضوري خودداري نمایند که ستا ضروري بنابراین، هستندعلمی ایران 
در پایگـاه ثبـت   ) و تـذکرات داده شـده    نامـه  مۀ ارسال پایـان ناشیوه(ملزم به رعایت کردن موارد ذکر شده 

نامه بـا   هاي پایان وجود هرگونه خطا در ورود اطالعات یا ارسال فایل :3توجه. هستندها  نامه اطالعات پایان
اطالعات ارسالی با توجه به تراکم کاري موجـود مشـمول    بررسی مجدداخطار رسمی پژوهشگاه مواجه و 

   .شد زمان خواهد
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  :ی و ویرایشینکات مهم نگارش
  

  .صفحات عنوان فارسی و انگلیسی تطابق کامل داشته باشند -1
هاي فارسی و انگلیسی معادل و داراي محتواي نگلیسی برگردان چکیده فارسی باشد و متن چکیدهچکیده ا -2

  .یکسان باشند
  .از به کاربردن کادر و تزئینات خودداري شود -3
ها و الزم است کلیه شکل. ن قرار گیرندها و نمودارها در زیر آاالي آن و عناوین شکلن هر جدول بعنوا -4

  .قلم به کار رفته براي این عنوان ها دو شماره از متن کوچکتر باشد .ها در متن ارجاع داده شوندجدول
و از کلمه بعدي  چسبدبه کلمه ي ماقبل می "؛"،"،"،":"،"." کاراکترهاي .گذاري رعایت شودقواعد نقطه -5

  . فاصله دارد
 "آنصورت"، "هنگامیکه"، "بخاطر"، "بواسطه"، "بصورت"، "بوسیله"، "بدلیل"، "اینصورت"، "اینکه"عبارات  -6
 "کههنگامی"، "خاطربه"، "واسطهبه"، "صورتبه"، "وسیلهبه"، "دلیلبه"، "صورتاین"، "کهاین"صورت به... و
 "خصوصبه"و  "ویژهبه"شکل به "بخصوص"و  "بویژه": در مقابل، کلماتی نظیر. دنوشته شون... ، و"صورتآن"

  .شودنوشته نمی
هاي انگلیسی، دو شماره از قلم فارسی کوچکتر در هر متن، اندازه قلمطور که پیش از این اشاره شد، همان -7

  .براي قلم فارسی14براي قلم انگلیسی و 12به طور مثال . باشد
در صورت امکان، متن مربوط به . ترین محل به متن مرتبط با آن قرار گیرندها در نزدیکجدول ها وشکل -8

  .شکل یا جدول قبل از آن واقع شوند
-میهاي گرفته شده از مراجع، که بدون تغییر یا ترجمه شده یا اندکی تغییرات استفاده ها و جدولشکل -9

  .شوند، حتماً داراي شماره مرجع باشند
  .ها و نمودارها داراي عنوان مشخص و واحد مربوطه باشندحورهاي افقی و عمودي کلیه شکلم -10
به جاي آنها از . انددو کلمه غلط هستند که در زبان فارسی متداول شده "باشندمی"و  "باشدمی"لغات  -11

  .استفاده شود "هستند"و  "هست" یا "است"
ها و نیز روابط و معادالت، فارسی ها و بخشها، زیر فصلفصل ها،ها، جدولشماره صفحات، عنوان شکل -12

  .باشند
  .تایپ شوندیا موارد سازگار  Word2003، Word2007 ،Word2010 هايمطالب حتماً در یکی از محیط -13
ها اجتناب شود مگر در و افعال اول شخص یا جمع در گزارش "ما"و  "من"در صورت امکان از به کار بردن  -14
  .بنابراین بهتر است از جمالت سوم شخص یا مجهول استفاده شود. است ضرورياردي که مو
به  "قاب"مثال به طور . از کلمات یا عبارات فارسی مناسب به جاي کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود -15

به  "روش"، "وژيتکنول"به جاي  "فناوري"، "پکث"به جاي  "بسته"، "دیتا"به جاي  "هاداده"، "فریم"جاي 
  ... . و "متد یا تکنیک"جاي 

-نویسد، میگیرد، میمی": عنوان مثالبه. جدا باشد "می"شوند حتماً شروع می "می"هایی که با در فعل - 16
  .کار روندبه "...ویسد، میپذیرد، میخواهد ومیگیرد، مین"به جاي  "...خواهد وپذیرد، می

  .نوس فارسی به صورت عبارت کامل انگلیسی آورده شونداامن ها و کلماتدر پاورقی، مخفف -17
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  .الفبا مرتب شوند حروف عالئم اختصاري در اولین بار در متن زیر نویس داده شوند و در پیوست بر حسب -18
دهی الزم است این ترتیب شماره یابد وترتیب ادامه میشده و بهآغاز  ]1[ارجاع به مراجع در متن از شماره  -19
  .فهرست مراجع نیز رعایت شوددر 
صل از تحقیق را امطالب چکیده باید ضمن اشاره مختصري به اصل موضوع، اهداف محقق شده و نتایج ح -20

  .در بر داشته باشد
ل شود و پیشنهادهایی هاي مختلف و نتایج کیفی تحقیق را شاماي از فصلگیري باید خالصهمطالب نتیجه -21

  .ر داشته باشدکار را در ب براي ادامه
  .وسط چین باشد ها و جدول هاعناوین شکل -22
  .برسد کمترین مقداربا صفحه بندي مناسب، فضاهاي خالی در گزارش به  -23
- نامه بهد و یک نماد استفاده شده در سرتاسر پایانننمادهاي استفاده شده در متن و روابط یکسان باش -24

شود این نماد در براي ولتاژ استفاده می) صورت ایتالیکبه( Vال اگر به عنوان مث. صورت یکسانی استفاده شود
  .نامه همین نماد براي ولتاژ استفاده شودروابط و متن یکسان باشد و در همه جاي پایان

باید به  "می گیرد"عنوان مثال عبارت به. جاي فاصله استفاده شودفاصله بههاي دو قسمتی، از نیمبراي واژه -25
  .استفاده شود "هاشکل"صورت به "شکل ها"یا عبارت  "گیردمی"صورت 
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  ) نام دانشکده(دانشکده 
  

  نامه در اینجا نوشته شود یانعنوان پا
  

  
  نگارش

 نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود

  
  نام استاد راهنما در اینجا ذکر گردد: استاد راهنما

  نام استاد مشاور در اینجا ذکر گردد: راستاد مشاو
  

  
  کارشناسی ارشد نامه براي دریافت درجه پایان

  )نام رشته(دررشته 
  

  ماه و سال
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هاي آموزشی و تجربی مدیران بر سبک مدیریت  سی تأثیر پیشینهبرر
تعارض آنها از دیدگاه دبیران در مدارس متوسطه و مراکز پیش 

 1386-87صیلی حشهر شیراز در سال ت 1دانشگاهی دخترانه ناحیه 

  نگارش
 مرجان مشفقی

  
  

  جالل بامدادي: استاد راهنما
  دکتر مصطفی نیکنامی: استاد مشاور

  
  

  نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد پایان
  مدیریت آموزشیدررشته 

  
 1387آبان 

  نسانیاعلوم دانشکده 
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  : ها توصیه
نامه از لحاظ محتوي  بندد تا نه تنها مطالب پایانبکار هعالوه بر مطالب فوق، دانشجو باید تمام تالش خود را ب

از لحاظ شکل ظاهري و قوانین نگارشی آن نیز فعالیت علمی را به نشان دهنده یک فعالیت علمی باشد، بلکه 
  .تواند جهت نیل به این هدف موثر باشد رعایت موارد زیر می از این رو،. نحو مطلوبی نمایش دهد

 . کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسی باشد تا حد امکانجمالت متن  .1
مانعی   SIستم متري و یا اینچی در کنار واحدهايکاربرد سی. داده شود  SIکلیه واحدها در سیستم .2

 .ندارد
 . هاي استاندارد استفاده شود امکان از عالمتتا حد  .3
از مطالب تکراري،  بنابراین. هاي نگارنده بستگی دارد نامه به نوآوري اهمیت پایانعمده طور کلی هب .4

صورت اشاره به مطالب و  صورت اختصار کمک گرفته شود و در کالسیک و متعلق به دیگران فقط به
 .هاي دیگر، در مراجع باید به آنها اشاره شودپژوهش

نامه ضرورت ندارد بلکه با نظر اساتید راهنما و مشاور  طور مفصل در پایان نوشتن برنامه کامپیوتري به .5
  . آورده شود پیوستدر  )فلوچارت(روندنما صورت هب

 . صفحه باشد 30کثر شود فصل مروري بر ادبیات موضوع حدا توصیه می .6
 . صفحه باشد 120ی ارشد کارشناسنامه  شود حداکثر صفحات پایان توصیه می .7
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  یک سطر فاصله

 متر سانتی 3

2 cm  

  
  

  
  

  
  

  
  ) نام دانشکده(دانشکده 

  
  

  نامه در اینجا نوشته شود عنوان پایان
  

  
  
  

  نگارش
 نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود

  
  

  ر اینجا ذکر گرددنام استاد راهنما د :استاد راهنما
  نام استاد مشاور در اینجا ذکر گردد :استاد مشاور

  
  
  

  کارشناسی ارشد نامه براي دریافت درجه پایان
  )نام رشته(دررشته 

  
  

  
  ماه و سال

 BTitr-Bold  20-22 اندازه فونت

 متر سانتی 3

 متر سانتی 3 کمدست متر سانتی 3کم دست

 

  BTitr-Bold  14اندازه فونت 

  BTitr  14اندازه فونت 

  BTitr  14اندازه فونت   BTitr-Bold  14اندازه فونت 

  BTitr-Bold  12اندازه فونت 

  BTitr-Bold  14اندازه فونت 

  BTitr-Bold  12اندازه فونت 

  BTitr-Bold  12اندازه فونت 

   1ت پیوس
 فارسیصفحه عنوان 
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  تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشکده 

 

  vo2maxگیري  تعیین روایی معادله آلومتریک ویژه اندازه
 ساله غیرورزشکار 16تا  12 دختران

  

  نگارش
 زهرا صابري نوغابی

  
  دکتر عباسعلی گائینی :استاد راهنما

  دکتر مجید کاشف :استاد مشاور
  
  

  
  نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد پایان

  فیزیولوژي ورزشیدررشته 
  

  
  

1387 آذرماه

 

   1ت پیوس
 فارسیصفحه عنوان نمونه 
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 متر سانتی 3

 متر سانتی 3
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 متر سانتی 3کم دست متر سانتی 3کم دست
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  Times New Roman Bold 14 اندازه فونت

 یک سطر فاصله

 Times New Roman Bold  20 اندازه فونت

 Times New Roman Bold 14 اندازه فونت

 Times New Roman Bold 14 اندازه فونت

 Times New Roman Bold 14 اندازه فونت

 Times New Roman Bold 12 اندازه فونت

 Times New Roman Bold 14 اندازه فونت

 Times New Roman Bold 12 اندازه فونت

   2ت پیوس
 نگلیسیصفحه عنوان ا
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