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 مقدمه

 يك موضوع علميآشنايي دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب  يكي از اهداف ارائه پايان نامه يا رساله،
امه كامل نن راهنما به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن به يك پايان يا است پژوهشي
هاي الزم براي اخذ درجــه در رشــته و مقطــع تحصــيلي  د. پايان نامه به عنوان بخشي از فعاليتكنهمراهي 

ل تهيــه ايــن راهنمــا ايجــاد يــشــود. يكــي از دال بايستي به طور منطقي و علمي نگاشــته و باشد مربوطه مي
از نظر شكل ظاهري، نحوه تايپ، صحافي  هاي دانشجويانها و رسالهنامهسازي پايانبيشتر و يكسانهماهنگي 

راهنمــاي حاضــر بــر اســاس  .اســتتكميلي تحصيالت  و صفحه پردازي پايان نامه تحصيلي دانشجويان دوره
هاي و همچنــين بــا عنايــت بــه نكــات برجســته آيــين نامــهموسسه آموزشي عــالي روزبــه هاي دستورالعمل

، در ايــن راهنمــا كه از استانداردهاي تعيين شــده ايپايان نامه هاي معتبر داخلي تهيه گرديده است.دانشگاه
  قرار نخواهد گرفت. برخوردار نباشد مورد قبول موسسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



   نامهپايان راهنماي نگارش
  نامههاي پايانگيري صفحهقرارترتيب 

  صفحه سفيد - ١
 ي بسم ا...صفحه - ٢

 اسامي اساتيد مشاور يهبه عالو ي فارسي مشابه طرح روي جلد فارسيصفحه - ٣

  )٥صورتجلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (فرم  - ٤
 )٦فرم تاييديه نهايي پايان نامه (فرم  - ٥

 )٧فرم تاييديه صحت و اصالت نتايج (فرم  - ٦

 تقدير و تشكري صفحه - ٧

 فهرست مطالب - ٨

 هافهرست جدول - ٩

 و تصاوير هافهرست شكل -١0

 هافهرست نقشه -١١

 فهرست كلمات اختصاري -١٢

 چكيده فارسي -١٣

  نامهپايان هايفصل -١٤
 راجعفهرست م -١٥

 هاپيوست -١٦

 چكيده انگليسي -١٧

 اسامي اساتيد مشاور يهبه عالو ي انگليسي مشابه طرح روي جلد انگليسيصفحه -١٨

  صفحه سفيد -١٩
  
  

  مقدماتيصفحات 
  

 ي سفيدصفحه -١
  گيرد.مي صفحه سفيد قراريك بعد از جلد و همچنين در آخر پايان نامه قبل از جلد 

  

 ي بسم ا...صفحه -٢

و بايستي به شكل ســاده و مشــخص  در وسط صفحه)بسم ا... (اين صفحه بعد از صفحه سفيد قرار مي گيرد 
  صفحه آرايي شود، از به كار بردن هر گونه كادر و تزئين در اين صفحه خودداري شود.

  



  اسامي اساتيد مشاور  يهبه عالو فارسي مشابه طرح روي جلد فارسي يصفحه -٣
-روي جلد در اين صفحه قرار مي قلم هاي مطابق اسامي اساتيد مشاور،ي هبه عالو كليه مندرجات روي جلد

   گيرد
  

 (تصويب نامه) هيئت داوراني تأييديه صفحه -٤

در رســيده اســت  معاونت پژوهشيداور و  ،مشاور ،امضاي استادان راهنما اي كه در روز دفاعيه بهتصويب نامه
  .)٦(فرم شماره گيرد اين صفحه قرار مي 

  

 تعهد نامه اصالت اثري صفحه -٥

(فــرم گيرد. در اين صفحه قرار ميتوسط دانشجو امضا شده و پس از تكميل شدن،  نامه اصالت اثر،فرم تعهد 
  )٧شماره 

  

 ي تقديمصفحه -٦

  شود. ان تقديم ميافرادي دارد كه پايان نامه به آناين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا 
  

 ر و تشكرتقديي صفحه -٧

 ،انــددر اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نمــودهاين صفحه اختياري است. 
  شود. مي تقدير و تشكر

  

 ي فهرست مطالبصفحه -٨

 همچنينو  ها بخش انعنو وها بخششماره  ،هافصل انعنو و هافصل، فارسي هچكيد شامل مطالب فهرست
در  يصفحه رهست شمازم اال. باشدمي و چكيده انگليسي منابع ،هابخش يرزو عنوان  هابخش يرزشماره 

 .(طبق نمونه) دين فهرست مطالب قيد شووعنااز  مقابل هر يك

  د.نشوآيد در اين صفحه ذكر نميصفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب مي نكته:
  

 هاي فهرست جدولصفحه -٩

  .(طبق نمونه) باشددر متن مي هاي موجودو صفحه جدول شماره جدول، عنوان اين صفحه شامل
  

  ويرهاي فهرست شكل ها و تصصفحه -١٠

هاي موجود در متن است، كه همگي تحت عنوان عكس و ي تصاوير، نمودارهااين صفحه شامل فهرست كليه
  .(طبق نمونه) شودشكل آورده مي

  

  (در صورت وجود)ها ي فهرست نقشهصفحه -١١



  .نقشه هاي موجود در متن استي اين صفحه شامل فهرست كليه
  

  كلمات اختصاريي فهرست صفحه -١٢
  .(طبق نمونه) است و عبارت كامل آنهاموجود در متن كلمات اختصاري اين صفحه شامل 

  

 صفحات اصلي

 ي چكيدهصفحه -١٣

باشــد و  ،شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتــايج بــه دســت آمــدهو  مفيد بوده و چكيده بايستي مختصر
انتهــاي  . درشــودنوشــته مــي يا دو پاراگراف در يك راجعصفحه بدون ذكر فرمول، نگاره و م يكدر حداكثر 
  شود. ميآورده نيز كليدي  واژه ٦تا  ٤چكيده 

  

  نامهپايان هايفصل -١٤
  باشد. به ترتيب زير ميو فصل  ٥نامه شامل پايانمعموالً 

  تغيير كند. مربوطهدر برخي از رشته ها با نظر گروه  عنوان فصل هاي پايان نامه مي تواند در موارد خاص* 
  

  مقدمه فصل اول:
پيش  و تعريف متغيرها ،هاي پژوهشاهداف و فرضيه ،ضرورت انجام تحقيق ،مسئلهشامل بيان اين فصل 

. باشدميعناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش بيان مساله به م است.و تعريف اصطالحات  هاي پژوهشفرض
مساله بايد مورد تحقيق اين جواب داده شود كه چرا يك روند منطقي با در اين قسمت بايد به اين سوال 

  .ردعلمي قرار گي
بيان شود.  مستدلو بصورت منطقي و با افعال  ودهن، بدون ابهام و واقع بينانه باهداف بايد صريح، روش

  يان مساله، فرضيه و سواالت پژوهش هماهنگ باشد. بهداف بايد با عنوان، ا
  

  مروري بر تحقيقات انجام شده فصل دوم:

كارهاي انجام شده قبلي در زمينه  مروري بربايستي هاي مختلف موضوع پژوهش به منظور دستيابي به جنبه
درك كند در اين زمينــه چــه كارهــايي  براي محقق فرصتي فراهم مي سازد تا پژوهش صورت گيرد. اين كار

انجام شده و چه اطالعاتي در اين زمينه وجود دارد و او بايد از كجا شروع كند و يا چه كاري و چگونه كــار را 
  د.انجام گيرو با ذكر منابع و مراجع بايستي با رويكرد انتقادي ها بررسي هد.انجام د

  
  ي پژوهشهاو روش هاايده فصل سوم:

روش  ،نمونه پژوهش ،محيط پژوهش ،جامعه پژوهش ،پژوهش روششامل متناسب با نوع رشته اين فصل 
 ،هالسم يو خروج يمشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود ،حجم نمونه و روش محاسبه آن، نمونه گيري

 هاروش تجزيه و تحليل داده ،روش گردآوري اطالعات ،توضيح ابزار گردآوري اطالعات و روايي و پايايي ابزار



ممكن است به خاطر كثرت كار  است.پژوهش هاي پژوهش و مالحظات اخالقي محدوديت، به صورت مستدل
  هاي پژوهش در دو فصل مجزا بيان شوند.ها و روشو تنوع مطالب، بيان ايده

  
  هاو يافته نتايج فصل چهارم:

مطالب اين بخش تنها بر اساس يافته هاي حاصل از است.  بيان نتايج حاصل از تحقيق اين فصل شامل
گردد و شامل اطالعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد. بايد از ذكر اطالعات يكسان پژوهش تنظيم مي

جداول و نمودار ...) پرهيز شود. البته ضروري است يافته ها در ابتدا با جمالت  ،در الگوهاي متفاوت (متن
ها شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود. اين فصل به بيان يافتهساده و روان بيان 

در  قبالًفرضياتي كه  اختصاص دارد نه تفسير آنها لذا صرفا نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و
  .بيان گردد ،شده ذكرپژوهشي  يپيشنهاده

  
  گيرينتيجه وبحث   فصل پنجم:

 قســمتپيشــنهادات اســت. بندي و جمع ،گيرينتيجه ،نتايج به صورت مستدل تفسير ،بحثشامل اين فصل 
با رعايت اخالق پژوهشي و پژوهش است سپس نتايج با يافته هاي ديگر محققين  تاول بحث پاسخ به سؤاال

هــم و شود. در ايــن فصــل بايــد بــه يافتــه هــاي مگردد و داليل تفاوت ذكر ميمقايسه ميبا رويكرد انتقادي 
 نتايجبا داليل منطقي و علمي اشاره شود و تنها نتايجي مورد بحث قرار گيرد كه در فصل نامه شاخص پايان 

 گــردد،ارائــه مــيشــده به آن اشاره شده است. در اين قسمت نتايج اختصاصي و مهم به صورت دسته بنــدي 
  را به دست آورد.  آنهاي مهم ن آن بتواند يافتهخواند بانامه طوري كه خواننده پايان 

شود و پيشنهاداتي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده اشاره ميپيشنهادات به مسائل بيدر قسمت 
هاي شود. در حقيقت در اين بخش زمينهميارائه  ،نتايج بدست آمدهبه استناد  بابراي تحقيقات بعدي 

  شود.پيش روي محققان گذاشته ميدر تحقيقاتي جديد 
  

  عمراج فهرست -١٥
مانند كتاب، مقاله، ( در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه

  .نگارش مراجع آشنا باشد با نحوه ارجاع ونده بايستي نويس .) را ارائه نمايدو... اينترنت ،مصاحبه
  

  در متن ارجاع مراجع نحوهالف: 
   شود.در داخل دو كروشه آورده يا مراجع در متن پايان نامه شماره مرجع  مراجع براي ارجاع

 مثال: 
  ٨تا  ٤ارجاع دادن به مراجع شماره   ٣و ٢ارجاع دادن به مراجع شماره   ١ارجاع دادن به مرجع شماره 

  ]٤ -  ٨[ ]٣و  ٢[ ]١[
  

 



  فهرست مراجعنگارش  نحوه ب:
شروع شود و شروع هر منبع فاقد هرگونه متر تورفتگي سانتي ١ بابجز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد  -

 عالمت و نشانه باشد.

  باشد.مي ترتيب ارجاع دادن در داخل متنترتيب نوشتن منابع بر حسب  -
  

  (به نقطه گذاري ها توجه شود) راجعنگارش فهرست م نمونه هايي از شيوه
) و سپس .(يا حرف اول نام كوچكوچك نام كفارسي و انگليسي، نخست راجع توجه شود كه در فهرست م

   ذكر شود.نام خانوادگي نويسنده 
  

   مجله مقاله -
، مجلهكامل نام  "،عنوان كامل مقاله"، نام خانوادگي نويسنده (گان) .حرف اول نام كوچك نويسنده (گان)

  انتشار.سال ، مجله: صفحه شروع تا صفحه ختم مقالهجلد شماره 
  مثال:

[1] A. Jerng and C. G. Sodini, “The impact of device type and sizing on phase noise 
mechanisms,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 40, no. 2, pp. 360–369, Feb. 2005. 
[2] C. Lam and B. Razavi, “A 2.6-GHz/5.2-GHz frequency synthesizer in 0.4-um CMOS 
technology,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 35, no. 5, pp. 768–794, May 2000. 

  رئيسي، السمي يع.  ]٣[
  

  باشند.)(در دست چاپ مي .است اي كه پذيرفته شده ولي هنوز چاپ نشدهمقاله
[1] A. Jerng 

 
  شود.صورت بزرگ نوشته مي ه * فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله ب

  صورت بزرگ نوشته مي شود.ه نيز بحروف اضافه  ي* حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثنا
 
  همايشمقاله  -

يا  همايشعنوان  "،عنوان كامل مقاله"، نام خانوادگي نويسنده (گان) .حرف اول نام كوچك نويسنده (گان)
  سال انتشار.، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله ،ماه و روزهاي برگزاري ،محل برگزاري بطور كامل، كنگره
  مثال:

[1] W. Sheng and E. Sanchez-Sinencio, “System-level design of radio frequency receivers for 
wireless communications,” in Proc. 5th Int. Conf. ASIC, vol. 2, pp. 930–933, Oct. 2003. 

[2] Y. Neuvo, “Cellular phones as embedded systems,” in IEEE Int. Solid State Circuits Conf. 
Tech. Dig., pp. 32–37, Feb. 2004. 

 
  رئيسي، ع.  ]٣[
  



  صورت بزرگ نوشته مي شود.ه * فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله ب
  نوشته مي شود.ورت بزرگ ه ص* حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس به استثناي حروف اضافه نيز ب

 
  كتاب -
  ند: باش وقتي نويسنده  كل كتاب يك يا چند نفر -١
عنوان كامل كتاب. شماره   . سال انتشار.حرف اول نام كوچك نويسنده(گان) نام خانوادگي نويسنده (گان) 

  . تعداد كل صفحات كتاب ،اسم ناشر :چاپ. محل يا شهر محل انتشار
  سرمد ز، 

Morrice C. 1999. Quantitative Approach to  
 

  د.ن* حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته مي شو
  * حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته مي شود.

  
  :كتاب بيان شود عنواناگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از  -٢

   .صفحه ٢٣0، آبكاپالن 
  اگر نويسنده فصلي از كتاب با نويسنده كتاب متفاوت باشند: -٣

  

نام كتاب. عنوان . . سال انتشاركتاب كلحرف اول نام كوچك نويسنده (گان)نام خانوادگي نويسنده (گان) 
شماره . ، عنوان فصل مربوطهفصل مربوطه حرف اول نام كوچك نويسنده (گان)خانوادگي نويسنده (گان) 

  . فصل مورد نظرصفحه شروع تا صفحه ختم  ،اسم ناشر :چاپ. محل يا شهر محل انتشار
  

  بيماريهاي آلرژيك  فرهنگ م. 
  

Phillips SJ, -478. 
 
* فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شود. ولي حرف اول تمام كلمات  عنوان 

  اضافه) بصورت بزرگ نوشته مي شود.فصل مورد استفاده ( به استثناي حروف 
 
  پايان نامه -

نوع پايان نامه ، نام دانشكده و . عنوان كامل پايان نامه. سال. نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده
  .دانشگاه

  

  . . رابطه سبك١٣٧٩بشارت م. 
  

Wilson LR. 1997. The ecology  



 
  به صورت بزرگ نوشته مي شود. پايان نامه* فقط حرف اول كلمه اول عنوان 

  
  فني يا علمي گزارش -

يا  سازمان، نام موسسه(گان). سال انتشار. عنوان گزارش.  نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده
  ، شماره گزارش.دانشگاه

ن يا موسسه * در صورتيكه گزارش، نويسنده مشخصي نداشته باشد بجاي نام نويسنده (گان) نام سازما
  مربوطه نوشته مي شود.

. بررسي خوردگي در محيط هاي پوشيده. دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي ١٣٦٤منصوري س. 
  . ٣٣اصفهان، گزارش علمي شماره 

Smith P, Golladay K 
 

  * فقط حرف اول كلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته مي شود.
دانشگاهي كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ * حرف اول تمام كلمات موسسه سازمان يا 

  نوشته مي شود.
  
  سايت اينترنتي -

يا آخرين تاريخ به  سال نشر نده يا نام پايگاه.يا شرح پديد آورنام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده 
  و روز.ماه  ،. تاريخ دسترسي شامل)Available from( دسترسيكامل عنوان . آدرس  .روز رساني

  مثال پايگاه اينترنتي:
  

 Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: http:// 
www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

         [Accessed 6 February 2007]. 
 

  
  :مجالت الكترونيك مقاله درمثال 

Christensen P. 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future 
research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-243. 
Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536  

         [Accessed 5 May 2004].  
  
  

  پيوست ها -١٦
ابتدا  شود.آورده ميقبل از چكيده انگليسي  و فهرست منابعاز اين بخش بعد  ها،احتياج به پيوست در صورت 

و ...) را اختصاص داده و سپس در صورت نداشــتن  ب ،الف (معموالً به صورت يفوها حربه هر يك از پيوست
  شود.شماره صفحه، در فرمت عددي براي آنها و بر هر كدام به صورت مجزا شماره صفحه اختصاص داده مي

  



  چكيده ي انگليسي -١٧
  .دگيرمي ارقر نگليسين اباز سي بهرفاه چكيد ترجمهصفحه  در اين 
  

 ي اسامي اساتيد مشاوري انگليسي مشابه طرح روي جلد انگليسي به عالوهصفحه -١٨

  .)(فرم شماره ؟ گيرداسامي اساتيد مشاور قرار ميي هبه عالو كليه مندرجات روي جلد ترجمهدر اين صفحه 
 

  صفحه ي سفيد -١٩
  گيرد.سفيد قرار مي صفحهيك بعد از چكيده انگليسي و قبل از جلد 

 
  پايان نامه و رساله ويرايش و نكات فني

تمامي  .دشو فچينيوحرو تايپ  Word برنامه بايست با مي سالهنامه يا ر نپايات جارمند وكليه مطالب 
بصورت ساده و بدون استفاده  صفحات اصلي مي بايستيك رو تايپ شود. ) ٢١×٧/٢٩(A4  ها روي كاغذمتن

 بايد به بخش هرپاراگراف اول  يستثناابه  متن يف هااگرراكليه پا اولخط  .از كادر و يا سرصفحه تايپ شود

  داشته باشد. فتگير وـت مترسانتي ١ ازهندا
 
  جلد -١
  متر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد. ميلي ٣تا  ٢جنس جلد از مقوا با ضخامت  - 
، مهندسي مكانيك ؟؟ و  اي)(سرمه هبي تيرآمهندسي برق  شدارشناسي ركا نامه هاي نپايا ايبررنگ جلد  -

 .دشو بنتخاده اسا عنو از ترجيحاًو  ايقهوهمعماري 

  .گرددكوب چاپ طالنوشته هاي روي جلد بصورت  -
يكه ربطود گيرمــيار قرچــين و به صورت وسط ي جلدباالدر سانتي متر  ٣ ضعر و ٥ لطو به موسسهآرم  -

  .باشدسانتيمتر  ٥/١ برابر جلدي باال آن ازيي ابتدافاصله لبه 
  گيرد. ارسط قردر و كامالً بايدآن ست و راچپ  فطردو نسبت به  جلد ت رويجارمندم تما -
  و سال نوشته و زركوب مي شود. ، استاد راهنمانويسنده و نام خانوادگي ، نام ...عنوان پايان نامه -
  .باشدمي فرم شماره ؟؟ مطابق قيقاًت دجارمند ازهر يك  فتنگر ارقر محلو ترتيب  -
تاريخ ماه و سال آن به ميالدي قيد و روي جلد فارسي است  ترجمهمطالب آن  به انگليسي كه جلدصفحه  -

  شود. 
   بزرگ تايپ شود. ،وف اضافهبجز حر انگليسي حرف اول كلمات عنوان -
پشت در  انگليسين بازبه ت جارست كليه مندزم اال، ستاسي رفان بازبه  جلد كهروي ت جارمند عالوه بر -

  .دشو بجلد نيز طالكو
  

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -٢



هاي مدون در اين راهنما تهيه ها، فاصله خطوط و .... همه مطالب مطابق قالبها، حاشيهها، نوع قلمفونت
 قلم و براي انگليسي B Nazanin قلم براي فارسينوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت و  شوند.مي

Times New Roman و رساله در بخش هاي مختلف پايان نامه مورد استفادهقلم و نوع  باشد. اندازهمي 
  مطابق جدول زير مي باشد.

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

 اندازه نوع قلم نوع متن

 ١٤ نازك B Nazanin *متن فارسي

  ١٨  سياه B Nazanin  عنوان فصل
 ١٦ سياه B Nazanin تيترهاي اصلي

 ١٤ سياه B Nazanin تيترهاي فرعي

 ١٢ نازك B Nazanin  چكيده فارسي

  ١٢  سياه B Nazanin  عنوان جدول يا شكل
  ١٢حداكثر   نازك B Nazanin  متن جدول

  ١0حداكثر   نازك B Nazanin  زير نويس جدول
  ١0 نازك B Nazanin  پاورقي فارسي

  ٨ Times New Roman  پاورقي انگليسي
  ١٣ Times New Roman Bold عنوان چكيده انگليسي
 ١٢ Times New Roman متن چكيده انگليسي

  ١٤ نازك B Nazanin فارسي منابعفهرست 
  ١٢ Times New Roman انگليسي منابعفهرست 

  

 فاصله گذاري حاشيه بندي و  -٣
 ٣ پــايينحاشــيه  ســانتيمتر، ٣هــا ي بقيــه صــفحهباالسانتيمتر، حاشيه  ٦باالي صفحه اول هر فصل  حاشيه

اين حاشيه بايد  متر مي باشد.سانتي ٢برابر  سمت چپو حاشيه سانتيمتر  ٥/٢راست سمت حاشيه  ،سانتيمتر
  در سرتاسر پايان نامه رعايت شود.

ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشد، با كوچك در صورتي كه در برخي موارد اندازه شكل -
  حاشيه رعايت مي گردد. (بصورت تا خورده )A3 كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ 

 سطر باشد ٢٢حداقل  و ٢٧هر صفحه حداكثر تعداد سطرها در  -
  است. Word در  Single متر معادلسانتي ١ فاصله سطر ها در تمامي پايان نامه برابر -
  فاصله نياز ندارد.به و با متن بعد سطر  يك ،فاصله بين عناوين با متن قبل -
  در نظر گرفته شود. سطر فاصله يكها فرمولبين متن و  همچنين بين متن و جدول ها و -
  ندارد. ي به فاصلهو جدول نياز (شكل، نقشه) عنوان جدولبين  -
  

  * الزم نيست يك صفحه جداگانه براي عنوان هر فصل درنظر گرفته شود.



  
   گذاري شماره -٤

  شماره گذاري صفحات -الف

فهرســت كلمــات  ،هــافهرســت نقشــه، هافهرست شكلها، فهرست جدول، فهرست مطالبصفحات مربوط به 
شــوند. اري مــيگــذت عــددي شــمارهبه فرم ها و فهرست مراجعمتن فصل ،"ابجد هوز..."اختصاري به فرمت 

 يهــا حرفــابتدا به هر يك از پيوستگيرد كه ها به اين صورت انجام مياختصاص شماره صفحه براي پيوست
سپس در صورت نداشتن شماره صفحه، در فرمت عددي براي آنها  و ...) را اختصاص داده، الف، ب (معموالً با

اختصاص ها شماره صفحه شود. به بقيه صفحهشماره صفحه اختصاص داده مي ،و بر هر كدام به صورت مجزا
  شود.نمي داده

 
  باشد.مي نامه يا رساله مطابق جدول ذيلشماره گذاري صفحات مقدماتي و اصلي پايان  -
  باشد.در وسط صفحه مي يين صفحه و كامالًسانتي متر از پا ١٥/١ا رعايت فاصله شماره صفحات ب -

  
  شماره گذاري صفحات پايان نامه هاي فارسي

  شماره گذاري  صفحه
  بدون شماره  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  بدون شماره  صفحه عنوان به زبان فارسي 
  بدون شماره  صفحه تأييديه هأت داوران

  شمارهبدون   سپاسگزاري 
  بدون شماره  تقديم به ...

  ( با الف شروع شود) حروف ابجد  فهرست مطالب
  ادامه حروف ابجد  فهرست جدول ها
  ادامه حروف ابجد  فهرست شكل ها
  ادامه حروف ابجد  فهرست نقشه ها 

  ١  چكيده فارسي
  ادامه اعداد  فصول پايان نامه

  ادامه اعداد  فهرست منابع فارسي 
  ادامه اعداد  انگليسيفهرست منابع 

  ادامه اعداد  پيوست ها
  ادامه اعداد  ها (درصورت تمايل) فهرست نام

  ادامه اعداد  چكيده انگليسي 
  بدون شماره  صفحه عنوان به زبان انگليسي

  ابجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغ حروف ابجد:                                  
  ...-٦-٥-٤-٣- ٢-١ اعداد:                                   

  



  و... ، فرمول ها، جدول ها، شكل هاشماره گذاري بخش ها   -ب

شوند، بطوري كه شماره فصل در سمت راست و شماره گذاري ميبخش ها و زير بخش ها به عدد شماره -
  بخش بعد از آن آورده شود مانند:

  است. ٣از فصل  ٢از بخش  ٤بيان كننده زير بخش  - ٤-٢ -٣
  است. ٣از فصل  ٢از بخش  ٤از بخش  ١بيان كننده زير بخش  - ١ - ٤-٢ -٣
 )-( هخط تيراز يا  سيرلفبا فاوف احر ز ازنيارت صو از آن درست پس ا قمر ٤  كثراحد ها رهشما زحد مجا -
 .دشو دهستفاا

در همين شكل د مثالً. باشد مي قفورت ها نيز بصو نقشه و ها دارنمو ،ها ولجد ،ها شكل اريگذره شما-
 .دشو مي نوشته  )١0-٣( شكل رتبصو مسو فصل

 رتبصو "ب" پيوستول در سومين جد لمثاان بعنوو  هدشاري گذسي نامرفاي لفباا وفها با حر پيوست-
 .دميشو نوشته )٣- ب(جدول 

ره سمت چپ شماد عدو فصل  رهست بيانگر شمارا سمت دها نيز عد لفرموو بط روا اريگذره شما براي-
  .دشو مي نوشته )٤-٣( رابطه رتبصوم فصل سودر بطه را مينرمثالً چها. ستا نظر ردبطه مورا
  

  هاها و شكلجدول -٥

آيند، در داخل پرانتز به عدد ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن ميها و شكلجدول-

 شوند.شماره گذاري مي 

اي كه به گونه ها بايد با كيفيت مناسب تهيه شوند.ها) و جدولها، نمودارها، منحنيها (تصويرتمامي شكل-

  كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي بر خوردار باشد. 

عنوان جدول يا شكل ذكر انتهاي از مرجعي آورده شده است، مرجع در  شكل يا تصويري ،جدولچنانچه  -

  همچنين الزم است به كليه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.گردد. 

  عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شكل در پايين شكل آورده مي شود. -

  .نوشته شوندخطوط افقي  به صورتجدول تا حد امكان مطالب  -

و در صورتيكه نمودار بيش  محورهاي عمودي و افقي بايد كامال مشخص باشندعنوان/پارامتر  ،در نمودارها -

. با توجه به استفاده از چاپ سياه و سفيد، منحني ها بايد با از يك منحني داشته باشد به راهنما نياز دارد

  . از يكديگر متمايز شوندو .... )  • يا Δ، *يا با عاليم ( بكارگيري طيف رنگي خاكستري

تمام اعداد و كلمات به فارسي  ها خودداري شود.از درج اعداد و كلمات انگليسي در جدول ها و شكل  -

  نوشته شود.
  

  روابط رياضي و فرمول ها -٦



خل پرانتز به عدد شماره گذاري ، در داآينده و به ترتيبي كه در متن ميها در هر فصل به طور جداگانفرمول-

  .شوندمي

در موارد خاص  ارائه شود. SIواحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق با سيستم  -

  پاورقي آورده شود.در  SI سيستم معادل آن در بايد كه از سيستم هاي ديگر  استفاده مي شود

  د.نبايد تعريف شو ،شوددر متن استفاده مي  نخستين بار ي كه برايهر فرمولپارامترهاي  -
  

  يا زيرنويس پاورقي -٧

توان در همان صفحه در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي - 

ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي كه بصورت كوچك در باال و سمت چپ آن تايپ 

  شود.به آن شماره ارائه مي وضيح مربوطشود و در زيرنويس، تمي

  .باشد ٨و براي انگليسي  ١0براي فارسي نويس قلم مورد استفاده در زير اندازه -

  پاورقي فارسي از سمت راست و پاورقي انگليسي از سمت چپ درج شود. -

  اي باشد.شماره گذاري پاورقي بصورت صفحه -
 

 درج لغات التين در متن فارسي -٨
معادل فارسي آن آورده  آوردن كلمات انگليسي در متن فارسي خودداري شود و ترجيحاًحتي المقدور از   

 معادل انگليسي كلمه يا عبارت در پاورقي آورده شود. شود و در صورت لزوم

، ابتدا معادل فارسي آن نوشته استفاده شود در متن در مواردي كه الزم است از كلمات اختصار انگليسي -

 شود.و اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي آورده مي فتهرگقرار  در پرانتزحروف اختصار  سپس ،شده

  آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسي در پاورقي فقط براي اولين بار ضرورت دارد. -

فارسي تر از اندازه قلم شماره كوچك ٢در صورت استفاده از كلمه انگليسي در متن فارسي اندازه قلم آن  -

   باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 هاپيوست

  الف:
  
  

  فهرست مطالب
  صفحه                                                                                                                 عنوان

  ١ .......................................................................................................................................................................... چكيده 
  كليات تحقيقفصل اول: 

٢.. ...........................................................................................................................................................................  - ١-١  
٣ .............................................................................................................................................................................  - ٢-١  
٣ ........................................................................................................................................................................  -١- ٢-١  
٥ .............................................................................................................................................................................  - ٣-١  
  

  ب: 
  
  

  جدول هافهرست 
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