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 مقدمه

-آشنایی دانشجویان با نحووه نگوارو و تنمویم مبالوب یوو موضووع  لموی        ،نامه ه پایانیکی از اهداف ارای

امه كامول  ن  اند شما را تا رسیدن به یو پایانتو میای نگاشته شده و  ن راهنما به شیوه سادهیا .است پژوهشی

های الزم برای اخوذ درجوه در رشوته و مقبوع تحصویلی        نامه به  نوان بخشی از فعالیت د. پایانكنهمراهی 

ل تهیوه ایون راهنموا ایجواد     یو بایستی به طور منبقی و  لمی نگاشوته شوود. یکوی از دال    و باشدمربوطه می

تایو،، صوحافی و   از نمور شوکل هواهری، نحووه      دانشوجویان ی ها نامه سازی پایان یکسانیشتر و بهماهنگی 

راهنموای حاضور بور اسوا       .اسوت تکمیلوی  تحصویتت   نامه تحصیلی دانشوجویان دوره  پردازی پایانصفحه

 شوده های معتبور داخلوی تهیوه     های دانشگاه نامهها و همچنین با  نایت به نکات برجسته آییندستورالعمل

 ای ناموه  پایوان  دانشجویان موهف هستند موارد اشاره شده این راهنما را به شکل دقیق ر ایت كننود.  و است

 . 1نیست دانشگاهبرخوردار نباشد مورد قبول  در این راهنما كه از استانداردهای تعیین شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  خوبی برای شیوه نگارو باشد. تواند راهنمایمعاونت پژوهشی رسیده است میهای موجود در كتابخانه كه به تایید نامههای اخیر پایان. نمونه 1
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  نامه م مطالب پایانیتنظ

 ترتیب صفحات
 سفید یصفحه -1

 بسم ا...ی  صفحه -2

 ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی صفحه -3

 نامه(ت داوران )تصویبتأییدیه هیا ی صفحه -4

 نامهتعهدنامه اصالت پایان یصفحه -5

داک( در خصوص تکراری نبودن اوری اطت ات ایران )ایرانن لوم و ف تاییدیه پژوهشگاه یصفحه -6

 موضوع

 نامهدر خصوص ثبت پایان داک(تاییدیه پژوهشگاه  لوم و فناوری اطت ات ایران )ایران یصفحه -7

 ی تقدیم صفحه -8

 ی سپاسگزاری صفحه -9

 ی فهرست مبالب صفحه -11

 ها ی فهرست جدول صفحه -11

 ها ی فهرست شکل صفحه-12

 ها ی فهرست نقشه صفحه -13

 چکیده فارسی -14

 نامه پایان های فصل -15

 فهرست منابع -16

 ها پیوست -17

 چکیده انگلیسی -18

 ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی صفحه -19

 صفحه سفید -21
 

 صفحات مقدماتی

 روي جلد -1
مقبوع و   ،و نوام موسسوه  گیرد و شوامل آرم  قرار  نامهنپایادر سمت راست به زبان فارسی  ،صفحه روی جلد

 باشود موی  نامه نویسنده و تاریخ تهیه پایان ،نام خانوادگی استاد راهنما نام ونامه،   نوان پایان رشته تحصیلی،

 .1(1)طبق نمونه 

 : زیر باشد صورتبه های آموزشی باید ی گروهها نامه رنگ جلد پایان

                                                 
 همین متن آورده شده است. 21 نمونه جلد در صفحه.  1
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 فیبرو ای سرمهمجمو ه زبان انگلیسی، 

 فیبرو  ای قهوه شناسی، مجمو ه جامعه

 فیبرو مجمو ه مدیریت و حسابداری، سبز

 فیبرو قرمز آمار و ریاضی،

  مشکی فیبرو تاریخ،

 .طوسی فیبرو مجمو ه فنی و مهندسی )برق و  مران(،
 
 ي سفید صفحه -2

 گیرد.می نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار همچنین در آخر پایانبعد از جلد و 

 

 ي بسم ا... صفحه -3

بایستی به شکل سواده و مشوخ     و صفحه(در وسط بسم ا... )گیرد  ن صفحه بعد از صفحه سفید قرار میای

 ین در این صفحه خودداری شود.كار بردن هر گونه كادر و تزیز بهآرایی شود، اصفحه

 

 فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی ي صفحه -4
 گیرد. روی جلد در این صفحه قرار  های قلمها و  با همان ترتیب فاصله كلیه مندرجات روی جلد

 

 نامه( )تصویب ت داورانهیاي تأییدیه  صفحه -5

 .گیرد در این صفحه قرار  معاونت پژوهشیو  ، مدیرگروهداور مشاور، ،نامه با امضای استادان راهنما تصویب

 

 نامه نامه اصالت پایان تعهدي  صفحه -6

 .این صفحه باید بعد از صورتجلسه دفاع از پایان نامه یا تصویب نامه آورده شود

 

 نبودن موضوع يدر خصوص تکرار داکرانیا هیدي تاییصفحه-7

بوووه آدر   پژوهشوووگاه  لووووم و فنووواوری اطت وووات ایوووران     الزم اسوووت دانشوووجویان از سوووامانه  

(www.irandoc.ac.ir )به همراه پیشنهاده )پروپووزال(   اخذ و تکراری نبودن موضوعای مبنی بر تاییدیه

 شود.نامه آورده میپایان در كنند. تصویر همین تاییدیه ارایه

 

 نامهثبت پایاندر خصوص  داکرانیا هیدییتاي صفحه -8

نامه در سامانه پژوهشگاه  لووم و  بعد از جلسه دفاع و انجام اصتحات مورد نمر هیات داوران الزم است پایان

 نامه قرار گیرد.فناوری اطت ات ایران ثبت شده و تاییدیه آن در پایان

 

 تقدیمي  صفحه -9
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   گردد.نامه به ایشان تقدیم می نام فرد یا افرادی دارد كه پایاناین صفحه اختیاری است و اختصاص به ذكر 
                                                                    

    ي سپاسگزاري صفحه -11

انود   داشوته نامه به نحو مؤثری همکاری  پایانفحه از افرادی كه در انجام این صفحه اختیاری است. در این ص

 شود.   سپاسگزاری می

 

 ي فهرست مطالب صفحه -11

 ،ها بخش یرز همچنینو  ،ها بخش ان نو وها  بخش ،ها فصل ان نوو ها  فصله، چکید شامل مبالب فهرست

فهرست ین و نااز  مقابل هر یودر  صفحه رهست شمازم اال. باشد می و چکیده انگلیسی منابع ستفهر

  .دمبالب قید شو

 .شودمی و به چکیده انگلیسی منتهی شروع فارسی از چکیدهبالب فهرست منکته: 

 

 ها ي فهرست جدول صفحه -12

   باشد.های موجود در متن می و صفحه جدولشامل  نوان، شماره  این صفحه

 

  ویرهاها و تص ي فهرست شکل صفحه -13

كوه همگوی تحوت     های موجود در موتن اسوت    کس و نمودارها ،های تصویر این صفحه شامل فهرست كلیه

 شود.   نوان شکل آورده می

 

 ي فهرست نقشه ها  صفحه -14

 .های موجود در متن است ی نقشه این صفحه شامل فهرست كلیه

 

 صفحات اصلی

 ي چکیده صفحه -1

شامل هدف پژوهش، روو پژوهش و نتایج به دست آمده به طور مختصور   وچکیده بایستی مختصر و مفید 

در واقوع خواننوده بوا خوانودن      و منابع باشد. ، پانویس(نگارهجدول ) صفحه بدون ذكر فرمول، یوو حداكثر 

چکیوده در یوو    چکیده باید بفهمد مساله چه بوده، چگونه به آن پاسخ داده شده و در نهایت پاسخ چیست.

كلیودی آورده   واژه 6توا   4 به طور معمول  انتهای چکیده پاراگراف و سبر اول آن بدون تو رفتگی باشد. در

 در چکیده از افعال مجهول استفاده شود. شود. می
  
 نامه پایان هاي فصل -2 
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 :1به ترتیب زیر استفصل  5نامه شامل  پایان

 

 پژوهشکلیات  فصل اول:
 موارد زیر است: شاملاین فصل 

                                                         .صل به چه مواردی پرداخته شده استشود كه در این فآورده میدر مقدمه مقدمه:  -الف

به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است. در این قسمت باید به ایون سووال جوواب     :بیان مساله -ب

 لمی قورار گیورد. اصول كلوی در      د پژوهشای است كه باید مور مسالهمبرح شده،  مسالهده شود كه چرا دا

 .پژوهش اسوت  و ختم آن با هدفمساله  اكه شروع آن ب طوریهب. است بیان مساله ر ایت یو روند منبقی

وضووع  گیرد؟ این مدر است؟ چه كسانی را در بر میچقمساله  شود كه بروز و شیوعدر بیان مساله معلوم می

 یول احتموالی  آمده و چه تحولی داشته است؟ دالصورت مساله دره از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه ب

زم است  وار  ناشوی از  ارایه شده و تا چه اندازه موفق بوده است؟ ال هایی تا كنون چیست؟ چه راه حلآن 

   شود. رحو كاربرد آن به روشنی مبپژوهش  فواید ناشی از اجرایو  مساله تداوم

گر باید تعیین كند مبالعه موضوع مورد نمر وی از چه اهمیتی )از لحاظ پژوهش ضرورت انجام پژوهش: -ج

 نامه مورد نمر كدام مساله را حل خواهد كورد باشد و انجام پایاننمری یا  ملی یا هردوی آنها( برخوردار می

 از جامعه خواهد بود.ای متوجه جامعه یا بخشی و اگر پژوهش انجام نشود چه صدمه

 همچنین بایود  .به دو صورت كلی و جزئی و به صورت سئوالی مبرح شود اهداف بایدهای پژوهش: هدف -د

هوداف بایود بوا    اصورت منبقی و با افعال رفتاری بیان شود. ه و ب ودهبینانه بواقع صریح، روشن، بدون ابهام و

 باشد.   یان مساله، فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگب نوان، 

 

  انجام شدههاي پژوهشمروري بر مبانی نظري و  فصل دوم:

 موارد زیر است: این فصل شامل

 .شود كه در این فصل به چه مواردی پرداخته شده استآورده میدر مقدمه مقدمه:  -الف

گور  مفاهیم در  لوم اجتما ی، پژوهش هایتعریف : به دلیل گستردگیپژوهش اصبتحات تعریف نمری -ب

كند به صورت دقیق و با تعریفی مشوخ    وارد می پژوهش باید منمور و مقصود خود را از متغیرهایی كه در

و بوه طوور دقیوق و    كورد   ا باید از یو مرجع معتبر استفادهدر تعریف نمری متغیره با ذكر منابع بیان كند.

 واضح و با كلمات ساده آن را تعریف كرد. 

هوای مختلوف    بالعات به منمور دستیابی به جنبوه ممبالب و مروری بر  :و پیشینه پژوهش مبانی نمری -ج

سازد تا درک كند در این زمینه چه كارهایی انجام شده و  فرصتی فراهم می گرپژوهش برایموضوع پژوهش 

چه اطت اتی در این زمینه وجود دارد و او باید از كجا شروع كند و یا چه كاری و چگونه كار را انجام دهود.  

گیری  مومی و ختء موجوود در مبالعوات و    ای از نکات اصلی، نتیجهخالصه حقیقت مروری بر مبالعات در

 در ضومن ذكور نوام نویسونده     ر ایت یو نمم در ارایه مبانی نمری الزم اسوت.  باشد.میر پژوهش رد دكارب

                                                 
  تواند تغییر كند. نامه می های پایان  نوان فصل ها با نمر استاد راهنما و مدیرگروه مربوطه، . در موارد خاص، در برخی از رشته1
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نقول    فصول صورفا    ایون  وری است. توجه شود منمور از ارایهمتن ضر نیز درمورد نمر و سال پژوهش  )گان(

ای از این نمرات و بحث كلی باشد، به نحوی  بلکه باید همراه با ختصه قول از مراجع و منابع مختلف نیست،

در پیشوینه   را ارضاء نماید. كسب كرده و او یو آشنایی نسبی نسبت به موارد مرتبط با پژوهش كه خواننده

 از افعال گذشته استفاده شود.
 .آورده شوود  صورت ختصوه به مرتبط با پژوهش های انجام شدهنمونه پژوهش :پیشین ر ادبیاتمروری ب -د 

ارتباط را بوا مبالعوه حاضور دارنود      دهی مرور مبالب، اول بحث را به مبالعاتی كه حداكثر در هنگام سازمان

 .اده شوداختصاص د

 

 پژوهششناسی  روش فصل سوم:
شیوه  ،نمونه پژوهش ،محیط پژوهش ،جامعه پژوهش ،پژوهش رووشامل متناسب با نوع رشته این فصل 

 ،مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مبالعه ،حجم نمونه و روو محاسبه آن، گیری نمونه

لیل روو تجزیه و تح ،گردآوری اطت ات چگونگی ،توضیح ابزار گردآوری اطت ات و روایی و پایایی ابزار

1تحمات اختقی استهای پژوهش و م محدودیت، ها داده
.  

اسا  ادبیات پژوهش بنا شده باشد.  بر با توجه به مبانی نمری و ادبیات پیشین و های پژوهشفرضیه

زیربنای  لمی داشته باشد و حاوی  .دار نوشته شود صورت یو جمله خبری و جهته فرضیه و سواالت ب

ها  فر  شود. پیشذكر می پژوهشسواالت  هاهدر مبالعات توصیفی به جای فرضی یو پیشگویی باشد.

هستند كه درستی و ا تبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند و مساله پژوهش  هاییهجمل

ها دالیل پیشین دارند، حوادث طبیعی  ها، همه پدیده فر  براسا  آن بنا نهاده شده است. بنابر اصول پیش

 بر دالیلی هستند. بنا بر حسب تصادف نیستند و احتماال

ها برای اجرا یواری   نامه و طراحی گویهرا در تدوین پرسشگر مچنین تعاریف  ملیاتی متغیرها كه پژوهشه

گیری با كلموات   صورت واقعیاتی قابل اندازهه در تعریف  ملی متغیر ب شود. رساند در این بخش آورده می می

 ساده و واضح بیان شود.

 

 پژوهشهاي یافته فصل چهارم:
های حاصل از   بالب این بخش تنها بر اسا  یافتهماست.  پژوهشبیان نتایج حاصل از  این فصل شامل

باشد. باید از ذكر اطت ات یکسان  ات نوشتاری، جداول و نمودارها میگردد و شامل اطت پژوهش تنمیم می

ها در ابتدا با جمتت  البته ضروری است یافتهرهیز شود. ...( پو   جداول و نمودار ،در الگوهای متفاوت )متن

ها  تناد شود. این فصل به بیان یافتهساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول و نمودار اس

 اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب منبقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی كه بیشتر در

 گویی پرهیز شود.حی شده بود بیان گردد و از تناقضاطر (پوزالوپر) هپیشنهاد

 

                                                 
  شود.های بعدی نیز مقدمه بیان میموارد در این فصل و فصل . البته در اغلب1
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  گیري نتیجه وبحث   فصل پنجم:

اول بحوث پاسوخ بوه     قسومت پیشونهادات اسوت.   بنودی و   جمع، گیری نتیجه ،تفسیر ،بحثشامل این فصل 

شوود. در   و دالیل تفاوت ذكر موی  مقایسهگران پژوهشهای دیگر  سپس نتایج با یافته ،پژوهش است تسؤاال

جی مورد با دالیل منبقی و  لمی اشاره شود و تنها نتاینامه  های مهم و شاخ  پایان این فصل باید به یافته

 به آن اشاره شده است.  چهارم  بحث قرار گیرد كه در فصل

 یهمهم به صورت دسته بندی ارا شود. در این قسمت نتایج اختصاصی و خر بحث آورده میدر آ نتیجه گیری

 را به دست آورد. نامه  های مهم پایان خواندن آن بتواند یافته بانامه  كه خواننده پایان طوری  شود،می

شود و پیشنهاداتی برای  انجام شده اشاره میپژوهش ببه با جواب در رال بییپیشنهادات به مسادر قسمت 

پیشنهادات شامل دو بخش شود.  ه مییاراپژوهش بدست آمده در این بعدی به استناد نتایج های پژوهش

                                                                است كه در پیشنهادات كاربردی با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد كاربردی در راببه با پژوهشی كاربردی و 

 پژوهشرای تکمیل دیگری ب شود كه چه پژوهش پژوهش بیان میه و در پیشنهاد ه ارایموضوع مورد مبالع

 گرانپژوهشجدید پیش روی پژوهشی های  در حقیقت در این بخش زمینهشود.  پیشنهاد میحاضر 

 شود.  گذاشته می
 

 فهرست منابع -3

نامه، مانند )كتاب،  جا ات مورد استفاده در متن پایاندر این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ار

 .ه نمایدرا ارای( ... و اینترنت ،مقاله، مصاحبه

 

 ارجاع منابع در متن  نحوهالف: 
، نیکبخت)شود  خانوادگی نویسنده و سال آورده مینامه به ترتیب نام  در متن پایان منابع برای ارجاع -

1389). 

 شود ذکر صفحه نیز ضروری است به صورت نقل قول مستقیم آورده می* در صورتی که مطلب 

 (.94: 1833،رضایی)

و  ثقفیشود ) هر دو نویسنده ذكر می خانوادگی نام دو نفر باشندمنبع مورد نمر  نویسندگان كهدر صورتی -

 .(1382، كردستانی

  "و همکاران "منبع مورد نمر بیش از دو نفر باشند بعد از نام نویسنده اول  كه نویسندگان در صورتی -

 .(1385و همکاران،  فیشانی آقایی) شود یذكر م

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

 شود نام انگلیسی ذكر می منبع . آنجا كه برای اولین بار در متن، نام فارسی نویسنده(2114همکاران، 

  .) (Smith & et al) )در پاورقی به صورت   صورت پاورقی آورده شوده انگلیسی ب خانوادگی آن به زبان

 ؛گیرد فقط سال در داخل پرانتز قرار می ارجاع داده شودمنبعی  ابتدا یا اواسط جمله به چنانچه در -

 .(1387) نیکبخت
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داخل در  نویسنده )نویسندگان( و سال خانوادگی چنانچه در پایان جمله به منبعی ارجاع داده شود نام -

 گیرد. پرانتز قرار می

 .شونداز یکدیگر جدا می "ویرگول-نقبه" ارجاع داده شود منابع با  پایان جمله به چند منبع چنانچه در -

 (1385، آقایی فیشانی و همکاران ؛1387، نیکبخت)
 

 فهرست منابعنگارش  نحوه ب:
سانتی متر تورفتگی شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر  1با بجز سبر اول هر منبع سایر سبرها باید  -

 گونه  تمت و نشانه باشد. 

 شود. و سپس منابع غیر فارسی آورده می ابتدا منابع فارسی -

 نویسنده(  نام خانوادگیترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی )حروف الفبای  -

                                                      باشد. می

منابع از سال قدیم به جدید و  نگارش نده استفاده شود ترتیبیک نویسچندین منبع از  کهدر صورتی -

 باشد.  منابع منفرد نویسنده می

 صورت زیر باشد: ه ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع ب -

نامه یا  . عنوان کتاب، مقاله، گزارش، پایان9. سال انتشار  8. نام کوچک نویسنده 2. نام خانوادگی نویسنده 1

نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام . 6نام محل نشر . 5رساله 

 .استشده  هینامه در آنجا ارا شگاهی که پایاندان

 ها توجه شود( گذارينقطه گارش فهرست منابع )بهن هایی از شیوهنمونه
وچو ذكر توجه شود كه در فهرست منابع فارسی و انگلیسی، نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس نام ك

 شود.

 مقاله -
 ، مجلهكامل  نوان كامل مقاله. نام  .سال انتشار .نام كوچو نویسنده )گان( ،نام خانوادگی نویسنده )گان(

 .مقاله پایان صفحهمجله: صفحه شروع تا جلد  شماره

    . مجلهسهام  ادی های كیفی سود و هزینه سرمایهویژگی. (1392)سیامو.  ،طایفه غتمرضا؛ ،كردستانی

 .75-94: 1(15) ، حقیقات مالیت     .
 

Cummings, EM., Davis, PT., & Smith, R. (2002). Effects of marital conflict on children: 

Recent advances and emerging themes in process-oriented research. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 98: 81-86.   

 

 صورت بزرگ نوشته می شود.ه * فقط حرف اول كلمه اول  نوان مقاله ب

 شود.صورت بزرگ نوشته میه نیز بحروف اضافه  یله به استثنا* حرف اول تمام كلمات نام مج

 امریکا شناسیروانانجمن  دهیمنبع كه از سبو نمیر حسابداری های  لوم انسانی * برخی از رشته

(APA )شود.كنند نام مجله به صورت مورب )ایتالیو( نوشته می استفاده می 
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 همایش -
 یوا كنگوره   هموایش  نوان  . نوان مقاله .. سال ارائهكوچو نویسنده )گان(نام  ،نام خانوادگی نویسنده )گان(

 در كتواب مجمو وه   خوتم مقالوه   صفحه شروع تا صفحه .ماه و روزهای برگزاری .محل برگزاری .طور كاملهب

   .مقاالت
      هيای سيازند   هيا، محيیر رسيوبی و سيكان      بررسی میكروفاسيی  (. 1834). یاور ،السمی؛ عبداهلل ،رئیسی

 3-10شناسی ایران، تبریز، دانشگاه تبریيز،   مقاالت چهارمین همایش انجمن زمینمجموعه . سماریآآ اااااهه

   .134-131 :شهریور
Huang, H., Shen, LR., & Zhang, R. (2005). A prediction framework for cardiac 

resynchronization therapy via 9D cardiac motion analysis. Proceeding of 3th 

International Conference on Medical Image Computing, California, USA, Oct 26–24, 

pp: 309–311.  

 

 شود. صورت بزرگ نوشته میه * فقط حرف اول كلمه اول  نوان مقاله ب

 شود. میورت بزرگ نوشته ه ص* حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس به استثنای حروف اضافه نیز ب
 

 کتاب -

 ند: باش كل كتاب یو یا چند نفر وقتی نویسنده -1

  نوان كامل كتاب. شماره چاپ.  . سال انتشار.)گان( نام كوچو نویسنده ،نام خانوادگی نویسنده )گان( 

 .اسم ناشر :حل یا شهر محل انتشارم

انتشارات  تهران؛  لوم رفتاری.های تحقیق در  روو .(1381). الهام ،حجازی ؛لی  ،بازرگان؛ هرهز ،سرمد

              آگاه.ااااا
Morrice, C. (1444). Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, London: Financial 

Times Pitman Publishing, 650 p. 

 شود. روف اضافه به صورت بزرگ نوشته می* حرف اول تمام كلمات  نوان كتاب به استثنای ح

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

به صورت مورب كنند  نوان كتاب  استفاده می APAهای  لوم انسانی كه از سبو  * برخی از رشته

 شود. نوان كتاب به صورت بزرگ نوشته میشود و فقط حرف اول كلمه اول   )ایتالیو( نوشته می

 :كتاب بیان شود  نواناگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از  -2

 اهلل صرتپزشکی. ترجمه ن روان-پزشکی:  لوم رفتاری . ختصه روان(1385). ب ،سادوک ؛و ،وه ،كاپتن

     .شهر آب تهران: .جلد دوم پورافکاری.

 

 نامهپایان -
 .نام دانشکده و دانشگاه .نوع پایان نامه . پایان نامه نوان كامل . سال. نام كوچو نویسنده ،نام خانوادگی

 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054
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نامه کارشناسی ارشد،  های دفاعی. پایان انواع مكانیزم های دلبستگی با . رابطه سبک(1834). حمدم ،بشارت

 دانشكده علوم تربیتی دانشگاه تهران.

 
Wilson, LR. 7991. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand. 

MSc thesis. University of Auckland, Auckland, New Zealand.  



 شود. به صورت بزرگ نوشته می پایان نامه* فقط حرف اول كلمه اول  نوان 
 
 
 فنی یا علمی گزارش -

، شماره یا دانشگاه سازمان، نام موسسه)گان(. سال انتشار.  نوان گزارو.  نام كوچو نویسنده ،نام خانوادگی

 گزارو.

جای نام نویسنده )گان( نام سازمان یا موسسه ه* در صورتیکه گزارو، نویسنده مشخصی نداشته باشد ب

 شود. مربوطه نوشته می

های پوشیده. دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی  (. بررسی خوردگی در محیط1364) .عیدس ،منصوری

 . 33اصفهان، گزارو  لمی شماره 
Smith, P,. & Golladay, K. (1111). Payment for durable medical equipment billed during 

skilled nursing facility stays. Final report. Dallas, Texas: Department of Health and 

Human Services, Office of Evalution and Inspections. Report No:HHSIGOE111200810. 

 شود. وان گزارو به صورت بزرگ نوشته می* فقط حرف اول كلمه اول  ن

نموده اسوت بوه صوورت بوزرگ     * حرف اول تمام كلمات موسسه سازمان یا دانشگاهی كه گزارو را منتشر 

   شود. نوشته می
 
 سایت اینترنتی -

 .یا آخرین تاریخ به روزرسانی سال نشر نده یا نام پایگاه.یا شرح پدید آورنام كوچو نویسنده  و نام خانوادگی

 و روز.. تاریخ دسترسی شامل ماه (Available from) دسترسیكامل  نوان. آدر  

 مثال پایگاه اینترنتی:
 

 Reserve Bank of Australia. (7002). Statements on monetary policy. Available from: http:// 

www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

         [Accessed 6 February 7002]. 
 

 :مجتت الکترونیو ه درمقالمثال 
Christensen, P. (7002). The health-promoting family: A conceptual framework for future 

research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 95, No. 7, pp: 772-722. 

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/07225926  

         [Accessed 9 May 7002]. 

 

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html
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 ها پیوست -4
آورده قبول از چکیوده انگلیسوی     و فهرست منابع از ها باشد این بخش بعد  كه احتیاج به پیوستدر صورتی 

 شود.  می

 

 ي انگلیسیچکیده -5
 چکیدهدر ساله ریا نامه  نپایا انكر  نوذ. دگیرمی ارقر نگلیسین ابازسی بهرفاه چکید ترجمهدر این صفحه  

 در  نوان انگلیسی حرف اول كلمات باستثنای حروف اضافه بزرگ تای، شود. .ستامی الزا سینگلیا
 

 صفحات پایانی

 ي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسی صفحه -1
   .گیردهای روی جلد در این صفحه قرار می ها و قلم جلد انگلیسی با همان ترتیب فاصلهكلیه مندرجات روی 

 

 ي سفید صفحه -2
 گیرد. سفید قرار می  و قبل از جلد صفحهبعد از چکیده انگلیسی 

 

 پشت جلد -3
مقبوع و رشوته    موسسوه، جلد، در سمت چ، به زبان انگلیسی قرار گیورد و شوامل آرم و نوام    پشت صفحه 

باشد )طبوق  نامه می نامه، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نویسنده و تاریخ تهیه پایان  نوان پایان تحصیلی،

 .1(2نمونه 

 صورت زیر باشد: های آموزشی باید به های گروه نامه رنگ جلد پایان

 ای فیبرو مجمو ه زبان انگلیسی، سرمه

 ای فیبرو  شناسی، قهوه مجمو ه جامعه

 مجمو ه مدیریت و حسابداری، سبز فیبرو

 آمار و ریاضی، قرمز فیبرو

 تاریخ، مشکی فیبرو 

 مجمو ه فنی و مهندسی )برق و  مران(، طوسی فیبرو.

 

 

 

                                                 
  ( این راهنما گذاشته شده است.21( در صفحه )2. نمونه شماره )1
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 نامه پایان ویرایش و نکات فنی
تمووامی  .دشو چینیفوحرو تای،  Word برنامه بایست با می سالهنامووه یووا ر نپایات جارمند وكلیه مبالب 

صورت ساده و بودون اسوتفاده از   ه بایست ب صفحات اصلی میتای، شود. A4(7/29×21 )  ها روی كاغذ متن

 باید به بخش هرپواراگراف اول   یستثناابه  متن یها فاگرراكلیه پا اولخط  .كادر و یا سرصفحه تای، شود

 داشته باشد. فتگیرووت متر سانتی 1 ازهندا
 

 جلد -1
                                                             باشد. ا روکش چرم مصنوعی )گالینگور( متر ب میلی 8تا  2جن  جلد از مقوا با ضخامت  -

                                                          .دشو بنتخاانامه همین شیوههای آموزشی مشخص شده در  گروه متناسب بارنگ جلد  -

 متر بزرگتر از قبع كاغذ است. قبع جلد نیم سانتی -

 د.شوكوب چاپ طتصورت هب انگلیسین بازبه  پشت جلد وسی رفان بازبه های روی جلد  نوشته -

 جلد قرار گیرد. یدر وسط بااله نشگاآرم دا -

  گیرد. ارسط قرو در كامت  باید آنست را وچ،  فطر دونسبت به  جلد روی تجارمند متما -

 .باشد پیوست نمونه مبابق قیقا ت دجارمند ازهر یو  فتنگر ارقر محلو ترتیب  -

 به میتدی قید شود.   ،روی جلد فارسی است ترجمهمبالب آن  انگلیسی كه جلدتاریخ ماه و سال  -

   اضافه بزرگ تای، شود. وفبجز حر انگلیسی حرف اول كلمات  نوان -
 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -2

             قلوم  و بورای انگلیسوی  لوتوو    B قلوم  بورای فارسوی  نوع قلم مورد استفاده در تموامی موتن یکنواخوت و     

(Times New Roman ) مبابق جودول   نامه های مختلف پایان در بخش مورد استفادهقلم و نوع  باشد. اندازه

  انتخاب شود.زیر 

 نامه هاي مختلف پایان قلم مورد استفاده در بخش اندازه و نوع جدول

 اندازه نوع قلم نوع متن

 14 نازک لوتو  B متن فارسی

 18 تیتر  B  نوان فصل

 16 سیاه لوتو   B تیترهای اصلی

 14 سیاه لوتو   B تیترهای فر ی

 12 نازک لوتو   B چکیده فارسی

 12 سیاه وتو ل  B شکل نوان جدول یا 

 12حداكثر  نازک لوتو   B متن جدول

 11حداكثر  نازک لوتو   B زیر نویس جدول

 11 نازک لوتو   B پاورقی فارسی

 Times New Roman 8 پاورقی انگلیسی

 Times New Roman Bold 13  نوان چکیده انگلیسی

 Times New Roman 12 متن چکیده انگلیسی
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 13 نازک لوتو   B فارسی / ربی منابعفهرست 

 Times New Roman 12 انگلیسی منابعفهرست 

 .باشدمی times now roman  13نوع و اندازه قلم متن هاي خارجیهاي زباننامه هاي رشته*براي پایان                 
                                                            

 گذاري فاصلهبندي و حاشیه -3

این حاشویه   باشد. متر  سانتی 2برابر  حاشیه سمت چ، و متر سانتی 3 ، باال و پایینسمت راست های حاشیه

فاصوله هور سوبر از     اسوت ضمنا در صورتی كه متن به زبان انگلیسی  نامه ر ایت شود. باید در سرتاسر پایان

 متر باشد.  سانتی 3متر و از سمت چ، سانتی 2 سمت راست كاغذ

ها باشد، با كوچو  ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها یا جدول رتی كه در برخی موارد اندازه شکلدر صو -

 گردد.حاشیه ر ایت می خورده(صورت تاه)ب A3 كردن آنها و یا با استفاده از كاغذ 

 .باشد 27هر صفحه حداكثر تعداد سبرها در  -

 است. Word در  Single سانتی متر معادل 1نامه برابر  فاصله سبرها در تمامی پایان -

 و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.سبر  فاصله بین  ناوین با متن قبل یو -

 در نمر گرفته شود. سبر فاصله ها نیز یو فرمول ها و بین متن و جدول -

 و جدول فاصله نیاز ندارد. )شکل، نقشه( بین  نوان جدول -

 هر فصل مطابق الگوی زیر باشد.اول و سایر صفحات  فحهص* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه      

 

 

 
 بعديصفحات الگوي                                             ي اول هر فصل  صفحهالگوي 

 .* الزم نیست یو صفحه جداگانه برای  نوان هر فصل درنمر گرفته شود
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  گذاريشماره -4

 گذاري صفحاتشماره -الف

 باشد. نامه مبابق جدول زیر  ذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایانگشماره -

 
 هاي فارسی نامهگذاري صفحات پایانشماره

 شماره گذاري صفحه

 الف  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ب صفحه  نوان به زبان فارسی 

 ج ت داورانصفحه تأییدیه هیا

 د نامهتعهدنامه اصالت پایان

 هو تکراری نبودن داکایران تاییدیه

 ادامه حروف ابجد نامهثبت پایان داکتاییدیه ایران

 ادامه حروف ابجد ی تقدیم صفحه

 ادامه حروف ابجد ی سپاسگزاری صفحه

 ادامه حروف ابجد فهرست مبالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جدول ها

 ادامه حروف ابجد فهرست شکل ها

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها 
 1 چکیده فارسی

 ادامه ا داد فارسی فصول پایان نامه

 ادامه ا داد فارسی فهرست منابع فارسی 

 ادامه ا داد فارسی فهرست منابع انگلیسی

 ا داد فارسیادامه  پیوست ها

 ادامه ا داد فارسی فهرست نام ها )درصورت تمایل(

 ادامه ا داد فارسی چکیده انگلیسی 

 ابجد، هوز، حبی، كلمن، سعف ، قرشت ، ثخذ، ضمغ حروف ابجد:                                  

 
 باشد.  سانتی متر از پایین صفحه و کامال در وسر صفحه  5/1شماره صفحات با رعایت فاصله  -
 شوند. گذاری های خارجی صفحات مقدماتی با اعداد رومی شماره های زبان نامه در مورد پایان -
 

  و... ها ، فرمولها ها، شکل ، جدولها گذاري بخششماره  -ب

طوری كه شماره فصل در سومت راسوت و شوماره    هب ؛شوند گذاری می دد شمارهها به  ها و زیربخش بخش -

 بخش بعد از آن آورده شود مانند:

 است. 3از فصل  2از بخش  4بیان كننده زیر بخش  -2-4 -3

                                                                                                                                                 است.  3از فصل  2از بخش  4از بخش  1بیان كننده زیر بخش  -1 -2-4 -3

 )و( هخط تیراز یا  سیرلفبا فاوف احر ز ازنیارت صو از آن درست پس ا قمر 4  كثراحد ها رهشما زحد مجا -

 .دشو دهستفاا
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 فصلدر همین شکل د مثت . باشد می باالرت صوهها نیز ب نقشه و ها دارنمو ،ها ولجد ،ها شکل اریگذرهشما -

 .دشو  نوشته  (11-3) شکل رتبصو مسو

  "ب" پیوستول در سومین جدال مثان  نووووووهب .دشو میاری گذسی نامرفای الفبوووووا وفها با حر پیوست -

 .دشو  نوشته (3-ب)جدول  رتبصو

ره سمت چ، شماد  دو فصل  رهست بیانگر شمارا سمت دها نیز  د لفرموو بط روا اریگذرهشما بوورای -

 .دشو  نوشته (4-3) راببه رتبصوم فصل سودر ببه را مینرمثت  چها. ستا نمر ردببه مورا
 
 ها  ها و شکل جدول -5

خل پرانتز بوه  ودد   آیند، در دا داگانه و به ترتیبی كه در متن میها در هر فصل به طور ج ها و شکل جدول -

       شوند. گذاری شماره

ای كه  به گونه ا باید با كیفیت مناسب تهیه شوند،ه ها( و جدول ها )تصویرها، نمودارها، منحنی تمامی شکل -

 كپی تهیه شده از آنها از وضوح كافی برخوردار باشد.  

 نوان جدول یا شکل ذكور  انتهای مرجع در از مرجعی آورده شده است،  شکل یا تصویری ،جدولچنانچه  -

 ها در متن ارجاع شده باشد. ها و جدول دد. همچنین الزم است به كلیه شکلگر

 شود.  نوان شکل در پایین شکل آورده  نوان جدول در باالی جدول و  -

 جدول باید فاقد خبوط  مودی و حداقل خبوط افقی باشد. -

كوه نموودار بویش از یوو      و در صوورتی در نمودارها محورهای  مودی و افقی باید كامت مشخ  باشوند   -

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

 .  طیف رنگی خاكستری از یکدیگر متمایز شوند

تموام ا وداد و كلموات بوه فارسوی       ها خودداری شوود.  ها و شکل گلیسی در جدولج ا داد و كلمات اناز در -

 نوشته شود.
 

 ها روابط ریاضی و فرمول -6

-خل پرانتوز بوه  ودد شوماره    ، در داآیند ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی كه در متن می فرمول -

 .شوند گذاری می

( یا همان SIالمللی متریو )مندرج در متن باید مبابق با سامانه بینها و تمام ا داد و مقادیر  واحد فرمول -

معوادل آن   باید شود های دیگر استفاده می در موارد خاص كه از سیستم ه شود.ارایالمللی یکاها دستگاه بین

 پاورقی آورده شود.در  SI سیستم در

                                                     شود.شود باید تعریف  نخستین بار که در متن استفاده میهر فرمول  -
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 یا زیرنویس پاورقی  -7

توان در هموان صوفحه    یح خاصی داشته باشد، توضیح را میدر صورتی كه یو  بارت یا واژه نیاز به توض - 

چ، آن تایو،  وچو در باال و سمت صورت كه ای كه ب ن صورت  بارت یا واژه توسط شمارهه نمود. در ایارای

 شود. ه میوضیح مربوط به آن شماره ارایشود و در زیرنویس، ت می

 .باشد 8و برای انگلیسی  11برای فارسی نویس رد استفاده در زیرقلم مو اندازه در -

 پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چ، درج شود. -

 ای باشد. صورت صفحههگذاری پاورقی بشماره -

 

 درج لغات التین در متن فارسی -8

معوادل فارسوی آن آورده شوود و در     ودر متن فارسی خودداری  از جمله منابع از آوردن كلمات انگلیسی  -

در پاورقی  شوداولین بار در پایان نامه بیان میهنگامی كه برای  معادل انگلیسی كلمه یا  بارت صورت لزوم

شود و نیازی به پوانویس نیسوت. در   معادل فارسی آن در متن آورده میبرای دفعات بعدی فقط  ؛آورده شود

 های متفاوت.واقع  نوشتن پاورقی تکراری ایراد دارد حتی در فصل

، ابتودا  اسوتفاده شوود   در موتن  (Abbreviation) در مواردی كه الزم است از كلمات اختصوار انگلیسوی   -

گیرد و اصل كلمه یا  بارت انگلیسی  قرار می پرانتز درحروف اختصار  معادل فارسی آن نوشته شده و سپس

 شود. در پاورقی آورده می

   آوردن اصل كلمه یا  بارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد. -

شوماره   2صورت استفاده از كلمه انگلیسی در متن فارسی انودازه قلوم آن    موارد غیرقابل اجتناب و در در - 

 كوچکتر از اندازه قلم فارسی باشد.  

 

 سایر موارد -9

جای یا به "نامهپایان"باید  "پایان نامه"عنوان نمونه به جای فاصله باشد. بههای دوبخشی باید نیمبین واژه -

 .نوشته شود "هاشرکت"باید  "شرکتها"

 فاصله وجود داشته باشد. یکبیش از  نباید واژهدو بین  -

 بین حروف یک کلمه نباید فاصله وجود داشته باشد. -

 عالیم نگارشی به کلمه قبلی چسبیده و از کلمه بعدی فاصله داشته باشد. -
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-ن نمونه بيه های اصیل فارسی استفاده شود. به عنواتا جایی که به مفهوم جمله اشكال وارد نشود از واژه -

باید اسيتفاده   "گرپژوهش"و  "هاپژوهش" ،"پژوهش"از  ترتیببه "محقق"و  "تحقیقات"، "تحقیق"جای 

 شود.

 کار گرفته شود.به ای که مورد نیاز استاندازهالزم است عالیم نگارشی درجای مناسب و به -

 هایی نظیر آقا، خانم، دکتر و مهندس استفاده نشود.از واژه -

 پرانتز از کلمه بیرونی فاصله و به کلمه درونی چسبیده باشد. -

شود این خر باید از کلمه بعدی یيک فاصيله داشيته    گذاری استفاده میجایی که از خر تیره برای شماره -

 باشد.
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 عنوان

                                                                                                                    

 صفحه

 

 1   چکیده
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20 

 

 

  

 

                                                                               
 

 

 

                                                      
 
 

 تاکستانموسسه آموزش عالی                       zar Bold 16فونت 

 

 حداقل یک سطر فاصله

 نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته ....... پایان                zar 16فونت 

 حداقل یک سطر فاصله

 عنوان                                       zar 16فونت 

 ......  21Titrفونت 
 

 حداقل یو سبر فاصله

 

 استاد راهنما                            zar 16فونت 

 دکتر............                       zar Bold 14فونت 

 

 حداقل یو سبر فاصله

 

 نگارنده                     zar 16فونت 

 ..............                    zar Bold 14فونت 
 

 حداقل یک سطر فاصله

 

 ماه و سال                        zar Bold 12فونت 

 صفحه جلد فارسینمونه 



21 

 

              

 
                 

Times New Roman 61 Bold       Takestan Institution of Higher Education  
 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for  

Times New Roman 61        the Degree of  M.Sc in …………. 

 

 

 

Times New Roman 61                                            Title 

 

Times New Roman 61 Bold         ………………………………. 
 

 

 

 

Times New Roman 61                               Supervisor 

Times New Roman 61 Bold                       DR. …… 

 

 

Times New Roman 61                   By 

Times New Roman 61 Bold                     …………….. 

 

 

 
Year & Mount  



22 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نامه كارشناسی ارشد تعهد نامه اصالت پایان

 

........  كوه در تواریخ   ............. به شماره دانشجویی .......آموخته كارشناسی ارشد ....... اینجانب ..................  دانش

 ام، نمودهنامه خود تحت  نوان .................................................................................................... دفاع  ........... از پایان

ام با نقل قول مستقیم یوا   فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفتهنامه خود از  نمایم چنانچه در پایان گواهی می

ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مبالبی كه نقل  غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را در جای مناسب ذكر كرده

 دانم و جوابگوی آن خواهم بود. قول دیگران نباشد بر  هده خویش می

به انتشار مقاله، كتاب و ... نمایم ضومن مبلوع نموودن اسوتاد     نامه خود اقدام  چنانچه بر اسا  مبالب پایان

ت و با ذكر نام اسوتاد راهنموا مبوادر   راهنما، با نمر ایشان نسبت به نشر مقاله، كتاب و ... به صورت مشترک 

 نمایم

 

 نام و نام خانوادگی                                                         

 تاریخ و امضاء                                                        

 
 

 

 

 

 

 نامه  نمونه فرم تعهد نامه اصالت پایان

 


