
 
 

  آئین نامه نحوه نگارش و تدوین

  ي دکتريها هاي کارشناسی ارشد و رساله نامه پایان

  

 و ترتیب آنها ها بخش - 1

شود باید  مییی که پس از فراغت از تحصیل به گروه مربوطه و ادارات تحصیالت تکمیلی و کتابخانه، تحویل ها نامه پایان

 نامه پایانرعایت ترتیب ذکر شده در این آئین نامه ضروري بوده و عدم توجه به آن در تنظیم . ي زیر باشدها حاوي بخش

  .رات مربوطه و ارائه تسویه حساب خواهد شدامانع از پذیرش آن در اد

  :شود میاز اجزاء زیر تشکیل  نامه پایانساختار کلی هر 

 ) اي هسرم( و دکتري  )ارشد سبز (  نامه پایان جلد  -1-1

 )صفحه سفید(آستر بدرقه   -1-2

 ...صفحه بسم ا  -1-3

 )عین صفحه روي جلد بدون آرم(صفحه عنوان   -1-4

 )حداکثر یک صفحه، اختیاري(صفحه تشکر، اهدا   -1-5

 )ي کارشناسی ارشد و دکتريها نامه پایانواژه براي  300حداکثر (صفحه چکیده   -1-6

 )اختیاري(پیشگفتار   -1-7

 تقدیر و تشکر  -1-8

 )ها شامل عناوین اصلی و فرعی فصل، عنوان کتابخانه، عناوین پیوست(فهرست مندرجات   -9 -1

 )در صورت وجود( ها فهرست جدول  -1-10

 )در صورت وجود( ها فهرست شکل  -1-11

 )در صورت وجود(فهرست عالئم و اختصارات   -1-12

 )ي دکتريها صفحه براي رساله 300ي کارشناسی ارشد و ها نامه ایانپصفحه براي  150حداکثر (متن اصلی   -1-13

 )در صورت وجود( ها پی نویس  -1-14

 منابع و ماخذ  -1-15

 )اختیاري(فهرست اعالم   -1-16

 )در صورت وجود( ها پیوست  -1-17

 )واژه 300حداکثر (چکیده انگلیسی   -1-18

 صفحه عنوان انگلیسی  -1-19

  )روي جلد انگلیسی( نامه پایانجلد آخر  -1-20

 

 



 
 

 شیوه نگارش -2

 یا رساله، خود الزم است نکات زیر را در نظر گرفته و مفاد آن را دقیقاً نامه پایاندانشجویان محترم در هنگام نگارش 

 .رعایت نمایند

ابعاد . باید روي کاغذ سفید مرغوب و به صورت عمودي تایپ شود نامه پایاني ها کلیه قسمت: کاغذ و چاپ  -2-1

  کاغد 

 .باشد می) A4کاغذ (سانتی متر  0/21 × 7/29

 .شودبر دو روي کاغذ و بدون کادر و بصورت عمودي و از باال به پایین تایپ  نامه پایانمتن   -2-2

و ) لوتوس -ترافیک(ید یکنواخت و غیرشکسته متن اصلی با مینوع قلم مورد استفاده در تما: قلم و حاشیه  -2-3

 .باشد 76و حداکثر  20باید متفاوت و حداقل  ها و سر عنوان ها نوع قلم، عنوان فصل. باشد 14اندازه فونت آن 

 )1فصل . (آورده شود 76نام هر فصل با استفاده از حرف و عدد در وسط یک صفحه جدید و با قلم   -2-4

 5/1سطرها در چکیده برابر است، اما فاصله ) دو گام(تر سانتی م 1برابر  نامه پایان میفاصله سطرها در تما -2-5

  تر سانتی م

 .باشد می) سه گام(

 .گردد میمتن چکیده بدون تو رفتگی آغاز . از هر پاراگراف جدید با پنج گام تورفتگی آغاز شود لط اوخ -2-6

این . سانتی متر باشد 5/2و حاشیه سمت چپ و پایین برابر سانتی متر  5/3حاشیه سمت راست و باال مساوي  -2-7

 .رعایت شود نامه پایانباید در سرتاسر  ها حاشیه

یا جداول بزرگتر از فضاي داخل حاشیه باشد الزم است با  ها ، نقشهها که در برخی موارد اندازه شکل در صورتی

  .اد حاشیه رعایت گرددابع) به صورت تا خورده( A3کوچک کردن و یا استفاده از کاغذ 

  

 شماره گذاري -3

پنج، : مانند. با اعداد و به حروف نوشته شوند) تا اول متن اصلی نامه پایاناز اول (شماره کلیه صفحات آغازین   -3-1

 .شش

شماره گذاري ) 3و  2و  1(شود باید با عدد  میشماره صفحات متن اصلی که با مقدمه با فصل نخست شروع   -3-2

 .شود

سانتی متر از لبه  5/1فاصله شماره صفحه در حدود . گیرد میشماره صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار  -3-3

 .پایین است

 .شود میاست و با شماره فرعی الف یا یک شماره گذاري ... اولین صفحه بعد از آستر صفحه بسم ا  -3-4

 .شود میگذاري  هي شمارصفحه بعد صفحه عنوان بوده و با شماره دو یا بارور  -3-5

که شماره فصل در سمت راست و شماره  بطوري. شوند میبه عدد شماره گذاري  ها و زیر بخش ها بخش  -3-6

  ).است 3از فصل  2از بخش  4بیان کننده زیربخش  3.2.4 مثالً(شود  میبخش بعد از آن آورده 



 
 

  

  ها و شکل ها جدول -4

 اي هگونه باید با کیفیت مناسب تهیه شوند ب) ها و جدول ها ، نقشهها تصویرها، نمودارها، منحنی( ها شکل میتما -1-4

  .از وضوح کافی برخوردار باشد ها که کپی تهیه شده از آن

  .شوند میبا لفظ شکل نامیده  ها تصویرها، نمودارها و منحنی -4-2

ي ها مثال براي جدول. ن در هر فصل شماره گذاري شوندباید به ترتیب نمایان شد ها و جدول ها شکل میتما -4-3

  .شود مینوشته ... و  1-3، جدول 3ي فصل ها براي جدول... و  1-2، جدول 2فصل 

  .شود میدر باالي آن نوشته  ها عنوان جدول -4-4

  .گردد میذکر  ها در زیر آن ها عنوان شکل -4-5

همچنین الزم است . گردد میت، در عنوان جدول با شکل ذکر شده اس نچه جدول یا شکلی از مرجعی آوردهچنا -4-6

  .در متن ارجاع شده باشد ها به کلیه شکل و جدول

  

  پی نویس -5

توان به صورت  میدر صورتی که یک عبارت با واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد توضیح مربوطه را  -5-1

براي این کار، عبارت یا واژه با یک شماره کوچک در باال و سمت چپ آن . زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود

  .شود میدر زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه . شود میمشخص 

الزم است به بخش  ز سه سطر باشدر اچنانچه زیرنویس بیش ت. مطالب زیرنویس نباید بیشتر از سه سطر باشد -5-2

  .منتقل گردد نامه پایانپی نویسها در آخر فصل یا آخر 

و  10اندازه قلم زیرنویس حداقل . باید کوچکتر از قلم متن اصلی باشد اندازه قلم مورد استفاده در زیرنویس -5-3

  .باشد 12حداکثر 

  

  ذکر اعداد در متن -6

باشد آن عدد  10اگر کمتر از ) و نمودارها  ها یر از جدولغ(شود  میاعداد صحیحی که در داخل متن نوشته  -6-1

، 19شوند مانند  میباشد به صورت عددي نوشته  10چهار، هفت، هرگاه عدد بزرگتر از . باید با حروف نوشته شود

14 ،10 ...  

  5/12شود مانند  میاستفاده (/) براي نوشتن اعداد اعشاري از عالمت اعشار  -6-2

  %66مانند . شود میاستفاده (%) رصد از عالمت براي نوشتن د -6-3

  

  

  



 
 

  ها سیستم واحدها، روابط ریاضی و فرمول -7

در صورتی که استفاده از . باشد می SI، سیستم بین المللی متریک نامه پایانسیستم واحدهاي مورد استفاده در  -7-1

  )سانتی متر 5(اینچ  2مانند  .واحدهاي دیگري الزم باشد، الزم است معادل متریک در پرانتز درج گردد

تز به عدد شماره آیند در داخل پران میدر هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن صفحه  ها فرمول -7-2

)  5-1(مانند . شود میطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده . شوند میگذاري 

f= ma  فصل اول است از 5که نشان دهنده رابطه.  

ي مورد استفاده در آن توضیح ها کمیت اي هشود و بعد از هر رابط میبه مرجع آن اشاره  ها قبل از ذکر رابطه -7-3

  .شود میداده 

  

  درج لغات التین در متن فارسی -8

ند سبک مان. شود میي خارجی در متن به خط فارسی نوشته و معادل التین آن در پانوشت آورده ها کلیه نام -8-1

  .شود میآورده   Gothiqueگوتیک که در پانوشت معادل آن 

  

  نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و ماخذ -9

تاریخ، نام و نام خانوادگی نام، نام خانوادگی، نام نویسنده، : ترتیب نوشتن فهرست منابع و ماخذ عبارت است -9-2

  .ر، صمترجم در صورت وجود، عنوان کامل منبع، ناشر، محل نش

  .شود میگام تو رفتگی شروع  5خط دوم از اطالعات فهرست منابع با  -9-2

چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی . است میگیرد الزا میذکر کلیه منابعی که در متن مورد استفاده قرار  -9-3

  .گردد میشود و مرجع آن ذکر  میباز  اي هنقل شود، بالفاصله پس از ختم جمله کروش

  .باشد مینحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر  -9-4

شوند، در این روش، مراجع به ترتیب شماره فهرست  میه گذاري آیند شمار میبه ترتیبی که در متن مراجع  -الف

  .منابع و ماخذ ذکر خواهند شد

در این روش مراجع به ترتیب حروف الفباي نام نویسنده در : ذکر منبع یا ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار -ب

  ) ....196(فوستر : مانند. گردد میفهرست مراجع ذکر 

در روش نگارش منابع در انتهاي متن اگر منابع در متن نویسنده و تاریخ باشد این منبع در پی نوشت . تبصره -

  .شود میکتابنامه فارسی آورده بصورت 

در صورت استفاده از هر یک از این دو روش، الزم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست  -9-5

  .ي مربوطه باشدها مطابق با یکی از شیوه جع دقیقاًمرا

 


