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مقدمه
یکی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله ،آشنایی دانشجویان باا نحاوه نگاارش و تن ایم م الاب یا
موضوع علمی پژوهشی است این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسایدن
به ی

پایان نامه کامل همراهی کند .پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت های الزم برای اخاذ درجاه

در رشته و مق ع تحصیلی مربوطه می باشد و بایستی به طور من قی و علمی نگاشاته شاود .یکای از
دالیل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی بیشتر و یکسان سازی پایان نامه ها و رسالههای دانشاجویان از
ن ر شکل ظاهری ،نحوه تایپ ،صاحافی و صافحه پاردازی پایاان ناماه تحصایلی دانشاجویان دوره
تحصیالت تکمیلی است .راهنمای حاضر بر اساس دستورالعمل های ساازمان مرکا ی دانشاگاه آزاد
اسالمی و همچنین با عنایت به نکات برجسته آیین نام ههای دانشگاههای معتبر داخلی تهیاه گردیاده
است .پایان نامهای که از استانداردهای تعیین شده در این راهنما ،برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه
قرار نخواهد گرفت.
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تنظیم مطالب پايان نامه
ترتیب صفحات:
 -1صفحه سفید
 -2صفحهی بسم ا...
 -3صفحهی عنوان فارسی(مشابه طرح روی جلد فارسی)

 -4منشور اخالق پژوهش
 -5فرم اصالت پایان نامه
 -6تصویر تصویب نامه
 -7صفحهی تقدیم
 -8صفحهی سپاسگ اری
 -9صفحهی فهرست م الب
 -10صفحهی فهرست جدول ها
 -11صفحهی فهرست نمودار ها
 -12صفحهی فهرست نقشه ها
 -13چکیده فارسی
 -14فصل های پایان نامه
 -15فهرست منابع
 -16پیوست ها
 -17چکیده انگلیسی
 -18صفحهی عنوان انگلیسی(مشابه طرح روی جلد انگلیسی)

 -19صفحه سفید

صفحات مقدماتي
روي جلد
صفحه روی جلد ،به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو
طرف پایان نامه قرار می گیرد و شامل آرم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان ،عنوان پایان نامه ،ناام و
نام خانوادگی استاد راهنما ،مشاور ،نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد( .طبق نمونه)
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 -1صفحهي سفید
بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار میگیرد.
 -2صفحهي بسم ا...
این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد (بسم ا ...در وسط صفحه) و بایستی باه شاکل سااده و
مشخص صفحه آرایی شود ،از به کار بردن هر گونه کادر و ت ئین در این صفحه خودداری شود.
 -3صفحهي عنوان فارسی(مشابه طرح روي جلد فارسی)

کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیاب فاصاله هاا و قلام هاای روی جلاد در ایان صافحه قارار
می گیرد.
 -4منشور اخالق پژوهش
طبق اعالم سازمان مرک ی ،این فرم میبایست به امضای دانشجو رسیده و در این بخش قرار گیرد.
 -5فرم اصالت پایان نامه
این فرم باید پس از تایپ و امضاء توسط دانشجو در این بخش قرار گیرد.
 -6صفحهي تصویب نامه
تصویب نامه به صورت تایپ شده (با امضای استادان راهنما ،مشاور ،داور و معاونت پژوهشای واحاد) در
این بخش قرار میگیرد.
 -7صفحهي تقدیم
این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان ناماه باه ایشاان تقادیم
میگردد.
 -8صفحهي سپاسگزاري
این صفحه اختیاری است .در این صفحه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحاو ماريری همکااری
نموده اند سپاسگ اری میشود.
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 -9صفحهي فهرست مطالب
فهرست م الب شامل چکیده ،فصل ها و عنوان فصل ها ،بخش ها و عنوان بخش ها ،و همچنین زیر
بخش ها ،فهر ست مناابع و چکیاده انگلیسای میباشد .الزم است شماره صفحه در مقابل هر ی

از

عناوین فهرست م الب قید شود( .طبق نمونه)
* صفحاتی که قبل از صفحه فهرست م الب می آید در این بخش ذکر نمیشود.
 -10صفحهي فهرست جدول ها
این صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدول های موجود در متن میباشد( .طبق نمونه)
 -11صفحهي فهرست نمودارها
این صفحه شامل فهرست کلیهی نمودارهای موجود در متن است.
 -12صفحهي فهرست نقشه ها
این صفحه شامل فهرست کلیهی نقشه های موجود در متن است.

صفحات اصلي
 -1صفحهي چکیده
چکیده بایستی مختصر و مفید بوده شامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتایج باه دسات آماده باه
طور مختصر میباشد و حداکثر ی

صفحه بدون ذکر فرمول ،نگاره و مناابع باشاد .چکیاده در یا

پاراگراف و س ر اول آن بدون تو رفتگی باشد .در انتهای چکیده  4تا  6واژه کلیدی آورده می شود.
 -2فصل هاي پایان نامه
پایان نامه شامل  5فصل به ترتیب زیر میباشد.
* در موارد خاص در برخی از رشته ها با ن ر گروه مربوطه و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه
عنوان فصل های پایان نامه میتواند تغییر کند.
 فصل اول :کلیات تحقیقاین فصل شامل بیان مسئله ،ضرورت انجام تحقیق ،اهداف و فرضیه های پژوهش ،تعریف متغیرها و
پیش فرضهای پژوهش و تعریف اص الحات است.
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بیان مساله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است .در این قسمت باید به این سوال جواب
داده شود که چرا مساله پژوهش مساله ای است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیرد .اصال کلای در
بیان مساله رعایت ی

روند من قی است ب وری که شروع آن با مشکل و ختم آن باا هادف تحقیاق

می باشد .در بیان مساله معلوم می شود که  :بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ چاه کساانی را در بار
می گیرد؟ این موضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه بصورت مساله در آمده و چاه تحاولی
داشته است؟ دالیل احتمالی مشکل چیست؟ چه راه حل هایی تا کنون بکاار رفتاه اسات؟ و تاا چاه
اندازه موفق بوده است و چرا این روش انتخاب شده است؟ الزم است عوارض ناشی از تداوم مشکل
و فواید ناشی از اجرای تحقیق و کاربرد آن به روشنی م رح گردد.
اهداف باید صر یح ،روشن ،بدون ابهام و واقع بینانه باشد و بصورت من قی و با افعاال رفتااری بیاان
شود .اهداف باید با عنوان ،بیان مساله ،فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگ باشد.
فرضیه و سواالت بصورت ی

جمله خبری و حتی المقدور جهات دار نوشاته شاود و حااوی یا

پیشگویی باشد و زیربنای علمی داشته باشد .در م العات توصیفی به جای فرضیات ،سواالت تحقیاق
ذکر میشود.
در تعریف ن ری متغیرها باید از ی

مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقیق و واضح و با کلماات

ساده آن را تعریف کرد .در تعریف عملی متغیر بصورت واقعیاتی قابل اندازه گیری با کلمات سااده و
واضح بیان شود.
پیش فرض ها جمالتی هستند که درستی و اعتبارشان پذیرفته شده است و احتیاج به استدالل ندارند
و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است .بنا بر اصول پیش فرض ها ،همه پدیده ها دالیل
پیشین دارند ،حوادث طبیعی بر حسب تصادف نیستند و احتماال بنا بر دالیلی هستند.
فصل دوم :مروري بر تحقیقات انجام شده
مروری بر م العات به من ور دستیابی به جنبه های مختلف موضوع پژوهش اسات کاه بارای محقاق
فرصتی فراهم می سازد تا درک کند در این زمینه چه کارهایی انجاام شاده و چاه اطالعااتی در ایان
زمینه وجود دارد و او باید از کجا شروع کند و یا چه کاری و چگونه کار را انجام دهاد .در حقیقات
مروری بر م العات خالصه ای از نکات اصلی ،نتیجه گیری عمومی و خاالء موجاود در م العاات و
کاربرد در تحقیق می باشد .در هنگام سازمان دهی مرور م الب ،اول بحث را به م العاتی که حاداکثر
ارتباط را با م العه حاضر دارند اختصاص دهید .ضمناً ذکر نام نویسنده مورد ن ر و سال تحقیق او نی
درمتن ضروری است .توجه شود من ور از ارائه این فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف
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نیست ،بلکه باید همراه با خالصهای از این ن رات و بحث کلی باشد ،به نحوی که خواننده را ارضااء
نماید.
فصل سوم :مواد و روشها
این فصل متناسب با نوع رشته شامل روش پژوهش ،جامعه پژوهش ،نمونه پژوهش ،روش نمونه
گیری ،حجم نمونه و روش محاسبه آن ،مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج م العه،
توضیح اب ار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی اب ار ،روش گردآوری اطالعات و روش تج یه و
تحلیل داده ها است.
فصل چهارم :نتایج
این فصل شامل بیان نتایج حاصل از تحقیق است .م الب این بخش تنها بر اساس یافته های حاصل
از پژوهش تن یم می گردد و شامل اطالعات نوشتاری ،جداول و نمودارها می باشد .باید از ذکر
اطالعات یکسان در الگوهای متفاوت (متن ،جداول و نمودار  )...پرهی شود .البته ضروری است
یافته ها در ابتدا با جمالت ساده و روان بیان شده و برای بیان ج ئیات به جداول و نمودار استناد
شود .این فصل به بیان یافته ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب من قی و
متناسب با اهداف و فرضیاتی که بیشتر در پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض گویی
پرهی شود.
فصل پنجم :بحث و نتیجهگیري
این فصل شامل بحث ،تفسیر ،نتیجهگیری ،جمعبندی و پیشنهادات است .قسمت اول بحث پاسخ باه
سراالت پژوهش است سپس نتایج با یافته های دیگر محققین مقایسه می گردد و دالیل تفااوت ذکار
می شود .در این فصل باید به یافته های مهم و شاخص پایان نامه با دالیل من قی و علمی اشاره شاود
و تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد که در فصل نتایج به آن اشاره شده است.
نتیجه گیری در آخر بحث آورده می شود .در این قسمت نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته
بندی ارائه میگردد ،طوری که خواننده پایان نامه باخواندن آن بتواند یافته های مهم پایان نامه را به
دست آورد.
در قسمت پیشنهادات به مسائل بی جواب در راب ه با تحقیق انجام شده اشاره می شود و پیشنهاداتی
برای تحقیقات بعدی به استناد نتایج بدست آمده در این تحقیق ارائه میشود .در حقیقت در این
بخش زمینه های تحقیقاتی جدید پیش روی محققان گذاشته میشود .در ضمن محدودیتهای پژوهش
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شامل محدودیتهای تحت کنترل و محدودیتهای غیر قابل کنترل و مالح ات اخالقی در این بخش
ذکر میگردد.
 -3فهرست منابع
الف) نکتههایی چند در خصوص ارائه فهرست منابع:

 شمارهگذاری برای مراجع فارسی و انگلیسی بهصورت هم مان و بهترتیب ارجاع در طول
متن انجام شود.
 شمارهگذاری به عدد صورت پذیرد و شماره در درون ]کروشه[ قرار گیرد.

 در خصوص فونت و اندازه بدنه متن و عنوان همانند متن اصلی رفتار شود.

 جهت ارجاع متن اصلی پایاننامه به فهرست منابع ،عالوه بر ذکر نام کتاب و نام نویسنده آن
در زیرنویس ،الزم است با ذکر شماره درون ]کروشه[ آن را به فهرست منابع ارجاع داد.
دقت شود که شماره ردیف هر مرجع به طور صحیح و م ابق با شمارهای باشد که در متن
پایاننامه و جهت ارجاع متن به فهرست منابع صورت گرفته است.

 پس از تحریر شماره ردیف هر مرجع ،مشخصات کامل آن مرجع بهطور صحیح و بهترتیب
خاصی که آورده خواهد شد ،قرار گیرد.
 در صورت تحریر التین ،نخستین حرف از کلمات مربوط به نام و نام خانوادگی نویسندگان،
نام ناشر ،عنوان مقاله یا کتاب ،عنوان نشریه و غیره با حروف ب رگ التین نوشته شود.

 در فهرست منابع خارجی ،بهمن ور جلوگیری از طوالنی شدن جمالت از مخفف برخی
کلمات استفاده شود .به خصوص کلماتی که به طور مکرر در فهرست تکرار شده است .از
قبیل  vol. :به جای  J. ،Volumeبه جای  Sci. ،Journalبه جای Mech. ،Science
به جای  Mechanicalو ...
 پس از تحریر هر مخفف ،ی

نق ه « ».تحریر شود.

ب) نحوه نگارش فهرست منابع:
 کتابهادقیقاً به همین ترتیبی که در زیر ارائه شده است:
نام خانوادگی ،نام ،عنوان ،ویرایش ،محل نشر ،ناشر( ،سال نشر)
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 -1نام خانوادگی ،نام .اگر کتاب دارای دو یا سه نویسنده باشد نام خانوادگی و نام هر سه
به ترتیبی که پشت جلد کتاب آمده است ،نوشته میشود .در این صورت پس از هر نام
خانوادگی و نام عالمت ویرگول ( )،قرار گیرد .اما اگر بیش از سه نویسنده داشته باشد ،تنها
نام اولین نویسنده ذکر میشود و کلمه و «دیگران» به دنبال آن آورده میشود .القاب و
عناوینی از قبیل دکتر ،استاد ،مهندس از جلوی نام مولف حذف میشوند.
 -2عنوان کامل شامل زیر عنوان .عنوان کتاب بهصورت مورب (ایتالی ) و حرف اول عنوان
کتاب بهصورت حرف ب رگ التین باشد.
 -3اگر کتاب ترجمه باشد نام خانوادگی و نام مترجم پس از نام کتاب ذکر شود.
 -4نام ویراستاران در صورتی که کتاب به صورت مجموعه مقاالت باشد.
 -5مشخصات چاپ کتاب .در صورت وجود به ترتیب عبارت است از :تعداد جلدها ،چاپ
چندم« ،نام سلسله انتشارات» (داخل گیومه)
 -6محل نشر .نام ناشر ،تاریخ چاپ ،شماره جلد در صورت استفاده از جلد خاصی
 -7صفحات ارجاع .اگر ارجاع تنها به ی

صفحه از کتاب باشد ذکر همان شماره در انتها ،اگر به

چند صفحه متوالی ارجاع شود در التین  pp.120-130و در فارسی صص  120-130یا
صفحات 120-130
 -8کلیه موارد ذکر شده با ویرگول از یکدیگر جدا میشوند.
مثال:
[ ]1طالقانی ،محمد ،فرهنگ اص الحات حقوقی التینی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه
شهید بهشتی.1366 ،
و دارای  2نویسنده:
[2] Kantz, H., Schreiber, T., Nonlinear Time Series Analysis, 2nd ed.,
Cambridge, Cambridge University Press, 2004
 مقالههاي مجالتنام خانوادگی ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،شماره دوره یا سال ،شماره صفحات مقاله.
مثال:
[3] Low, B.K., “Reliability Analysis of Wedges”, Journal of Geotechnical
and Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, 1997, pp. 498-505.
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 مقالههاي کنفرانسهانام خانوادگی ،نام« ،عنوان مقاله» ،عنوان مجموعه مقاالت (عنوان کنفرانس) ،محل نشر ،ناشر ،شماره
جلد ،سال ،شماره صفحات.

مثال:
] [4حقیقت ،بهروز « ،ن ام انتقال یا جذب تکنولوژی» ،مجموعه مقاالت دومین سمینار علم،
تکنولوژی و توسعه ،تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،ج  ،1372 ،1ص .16
 پایاننامههاي تحصیلینام خانوادگی ،نام ،عنوان پایاننامه ،درجه تحصیلی ،گروه ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،سال.
] [5نصیریان ،علی ،چگونگی و بررسی استفاده از لولههای پلی اتیلنی به جای لولههای فوالدی در
انتقال گاز ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه مکانی  ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
اسفند .85
 استانداردهانام سازمان« ،عنوان» ،کد و شماره استاندارد ،سال.
[6] American Society for Testing and Materials, “Standard Test Method
for Hydroquinone in Vinyl Acetate”, ASTM D2193, 1989.
 مرجعهاي الکترونیکیدر استناد ب ه منابع اینترنتی باید مواردی از قبیل :مولف یا پدیدآورنده اير ،عنوان مدرک ،عنوان مرک یا
سازمان انتشار دهنده ،تاریخ انتشار و آدرس سایت گنجانده شود .در ضمن چون هر لح ه ممکن
است نشانی ی

سایت تغییر کند ،ضروری است تاریخ آخرین مشاهده نی قید شود.

 مجموعه مقاالتنام خانوادگی ،نام«،عنوان کتاب» ،محل نشر ،ناشر ،تاریخ انتشار .تاریخ آخرین ویرایش (در صورت
موجود بودن)] .نوع رسانه[< ،نشانی دسترسی> ] ،تاریخ مشاهده[.
مثال:
[7] Rijsberjen, C.J. Van, “Information Retrieval”, London, Butterworths,
1976. 17 Aug 1999.
[Online], <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.html>, [12 Feb 2004].
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 -4پیوست ها
در صورتی که احتیاج به پیوست ها باشد این بخش بعد از فهرست منابع و قبل از چکیده انگلیسای
آورده میشود.
 -5چکیده ي انگلیسی
در این صفحه ترجمه چکیده فارسی بهزبان انگلیسی قرار می گیرد .ذکر عنوان پایان نامه یا رساله در
چکیده انگلیسی ال امی است .در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات باستثنای حروف اضافه ب رگ
تایپ شود.
 -6صفحهي عنوان انگلیسی(مشابه طرح روي جلد انگلیسی)

کلیه مندرجات روی جلد انگلیسی با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در این صفحه قرار
میگیرد( .طبق نمونه)
 صفحه ي سفیدبعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.

نکته :حداقل تعداد صفحات پایان نامه می بایست  100صفحه باشد.

12

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان

ویرایش و نکات فنی پایان نامه و رساله
کلیه م الب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه  Wordتایپ و حروف چینی شود.
تمامی متنها روی کاغذ  )21×29/7( A4ی

رو تایپ شود .صفحات اصلی می بایست بصورت

ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود .خط اول کلیه پاراگراف های متن به استثنای
پاراگراف اول هر بخش باید به اندازه  1سانتی متر تاورفتگی داشته باشد.
 -1جلد
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلی متر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد. رنگ جلد براي پایان نامههاي کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی :سورمه ای روشن  ،رشتتهمشاوره و راهنمایی :سبز روش  ،رشته حسابداري :طوسی روشن و رشته مدیریت بازرگانی:
مشکی و از نوع ساده انتﺨاب شود.
 ق ع جلد نیم سانتی متر ب رگتر از ق ع کاغذ است. نوشته های روی جلد بصورت طالکوب چاپ میگردد. آرم دانشگاه به طول  5و عرض  3ساانتی متار در ﮔوشه باالیی سمت چپ جلد قرار گیرد ب وریکه فاصله لبه ابتدایی آن از باال و سمت چپ جلد  1/5سانتی متر می باشد (طبق نمونه).
 تمام مندرجات روی جلد به غیر از آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کامالًدر وسط قرار گیرد.
 در قسمت ع ف ،عنوان پایان نامه ،نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نوشته و زرکوب می شود. -ترتیب و محل قرار گرفتن هر ی

از مندرجات دقیقاً م ابق نمونه پیوست میباشد.

 صفحه جلد به انگلیسی که م الب آن ترجمه روی جلد فارسی است و تااریخ مااه و ساال آن باهمیالدی قید شود.
 حرف اول کلمات عنوان انگلیسی بج حروف اضافه ب رگ تایپ شود. عالوه بر مندرجات روی جلد که به زبان فارسی است ،الزم است کلیه مندرجات به زبان انگلیساایدر پشت جلد نی طالکوب شود.
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 -2اندازه و نوع قلم مورد استفاده
نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و برای فارسی قلم  Bلوتاوس و بارای انگلیسای قلام
 Times New Romanمیباشد .اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلاف پایاان ناماه و
رساله م ابق جدول زیر می باشد.

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

اندازه

نوع متن
متن فارسی

 Bلوتوس نازک

14

عنوان فصل

 Bتیتر

18

تیترهای اصلی

 Bلوتوس سیاه

16

تیترهای فرعی

 Bلوتوس سیاه

14

چکیده فارسی

 Bلوتوس نازک

12

عنوان جدول یا نمودار

 Bلوتوس سیاه

12

متن جدول

 Bلوتوس نازک

حداکثر 12

زیر نویس جدول

 Bلوتوس نازک

حداکثر 10

پاورقی فارسی

 Bلوتوس نازک

10

پاورقی انگلیسی

Times New Roman

8

Times New Roman Bold

13

Times New Roman

12

 Bلوتوس نازک

13

Times New Roman

12

عنوان چکیده انگلیسی
متن چکیده انگلیسی
فهرست منابع فارسی /عربی
فهرست منابع انگلیسی

 -3حاشیه بندي و فاصله گذاري
حاشیه های سمت راست ،بااال و پاایین  3ساانتی متار و حاشایه سامت چاپ برابار  2ساانتی متار
می باشد .این حاشیه باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شاود .ضامنا در صاورتی کاه ماتن باه زباان
انگلیسی میباشد فاصله هر س ر از سمت راست کاغذ  2سانتی متر و از سامت چاپ  3ساانتی متار
باشد.
 در صورتی که در برخی موارد اندازه نمودار ها یا جدول ها ب رگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد،با کوچ

کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ ( A3بصورت تا خورده ) حاشیه رعایت میگردد.
14
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 تعداد س رها در هر صفحه حداکثر  27و حداقل  22س ر باشد. فاصله س ر ها در تمامی پایان نامه برابر  1سانتی متر معادل  Singleدر  Wordاست. -فاصله بین عناوین با متن قبل ی

س ر و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.

 -بین متن و جدول ها و فرمول ها نی ی

س ر فاصله در ن ر گرفته شود.

 بین عنوان جدول (نمودار ،نقشه) و جدول فاصله نیاز ندارد.* صفحه اول و سایر صفحات هر فصل م ابق الگوی زیر باشد.

3

نیمه ارتفااااع ( 15سانتی متر)

6

فصل اول
کلیات تحقیق

2

3

2

3

3

3

الگوي صفحه ي اول هر فصل

*ی

الگوي صفحات بعدي

صفحه جداگانه برای عنوان هر فصل در ن ر گرفته شود.

 -4شماره گذاري
الف -شماره گذاري صفحات
 شماره گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایان نامه م ابق جدول زیر می باشد. -شماره صفحات با رعایت فاصله  1/5سانتی متر از پایین صفحه و کامال در وسط صفحه می باشد.
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شماره گذاري صفحات پایان نامه هاي فارسی
صفحه

شماره گذاري

بسم اهلل الرحمن الرحیم

الف

صفحه عنوان به زبان فارسی

ب

صفحه تأییدیه هأت داوران

ج

سپاسگ اری

د

تقدیم به ...

ها

فهرست م الب

ادامه حروف ابجد

فهرست جدول ها

ادامه حروف ابجد

فهرست نمودار ها

ادامه حروف ابجد

فهرست نقشه ها

ادامه حروف ابجد

چکیده فارسی

1

فصول پایان نامه

ادامه اعداد عربی

فهرست منابع فارسی

ادامه اعداد عربی

فهرست منابع انگلیسی

ادامه اعداد عربی

پیوست ها

ادامه اعداد عربی

فهرست نام ها (درصورت تمایل)

ادامه اعداد عربی

چکیده انگلیسی

ادامه اعداد عربی

صفحه عنوان به زبان انگلیسی

بدون شماره

حروف ابجد :ابجد ،هوز ،ح ی ،کلمن ،سعفص ،قرشت  ،يخذ ،ض غ
اعداد عربی...-6-5-4-3-2-1 :

ب -شماره گذاري بﺨش ها ،جدول ها ،نمودار ها ،فرمول ها و...
 بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند ،ب وری که شماره فصل در سمت راستو شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 -4-2 -3بیان کننده زیر بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 -1 -4-2 -3بیان کننده زیر بخش  1از بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 حد مجاز شماره ها حداکثر  4رقم است پس از آن در صورت نیاز از حروف الفبا فارسی یا از خطتیره )ا( استفاده شود.
 شماره گذاری شکل ها ،جدول ها ،نمودار ها و نقشه ها نی بصورت فوق می باشد .مثالً دهمینشکل در فصل سوم بصورت شکل ( )10-3نوشته می شود.
16

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان

 پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری میشود و بعنوان مثال سومین جدول در پیوست"ب" بصورت جدول (ب )3-نوشته می شود.
 بااارای شماره گذاری روابط و فرمول ها نی عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمتچپ شماره راب ه مورد ن ر است ،مثالً چهارمین راب ه در فصل سوم بصورت راب ااااه ( )4-3نوشته
می شود.
 -5جدول ها و نمودارها
جدول ها و نمودار ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ،در داخل پرانتبه عدد شماره گذاری می شوند.
 تمامی نمودار ها (تصویر ها ،نمودارها ،منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند.به گونه ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی بر خوردار باشد.
 چنانچه جدول ،نمودار یا تصویری از مرجعی آورده شده است ،مرجع در انتهای عنوان جدول یانمودار ذکر گردد .همچنین الزم است به کلیه نمودار ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.
 عنوان جدول در باالی جدول و عنوان نمودار در پایین نمودار آورده می شود. جدول باید فاقد خ وط عمودی و حداقل خ وط افقی باشد. در نمودارها محورهای عمودی و افقی باید کامال مشخص باشند و در صورتی که نمودار بیش ازی

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

به کارگیری طیف رنگی خاکستری از یکدیگر متمای شوند.
 از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول ها و نمودار ها خودداری شود .تمام اعداد و کلمات بهفارسی نوشته شود.
 -6روابط ریاضی و فرمول ها
 فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ،در داخل پرانت به عددشماره گذاری می شوند.
 واحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادیر مندرج در متن باید م ابق با سیستم  SIارائه شود .در مواردخاص که از سیستم های دیگر استفاده می شود باید معادل آن در سیستم  SIدر پاورقی آورده شود.
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 هر فرمول نخستین بار که در متن استفاده می شود باید تعریف شود. -7پاورقی یا زیرنویس
 -در صورتی که ی

عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ،توضیح را می توان در همان

صفحه ارائه نمود .در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای که بصورت کوچ

در باال و

سمت چپ آن تایپ می شود و در زیرنویس ،توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.
 اندازه قلم مورد استفاده در زیر نویس برای فارسی  10و برای انگلیسی  8باشد. پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود. شماره گذاری پاورقی بصورت صفحه ای باشد. -8درج لغات التین در متن فارسی
 حتی المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحا معادل فارسی آنآورده شود و در صورت ل وم معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.
 در مواردی که الزم است از کلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود ،ابتدا معادل فارسی آننوشته شده و سپس حروف اختصار در پرانت قرار می گیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در
پاورقی آورده میشود.
 آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد. -در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن  2شماره کوچ

تر از اندازه قلم

فارسی باشد.
 -9نحوه پرینت پایان نامه
صفحات ابتدای پایان نامه تا قبل از چکیده فارسی ،ت
گرفته شود.
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فهرست مطالب
صفحه

عنوان

چکیده 1 ................................................................................................................................................
فصل اول :کلیات تحقیق
2 ................................................................................................................................................ -1-1
3 .............................................................................................................................................. -2-1
3 .......................................................................................................................................... -1-2-1
5 .............................................................................................................................................. -3-1
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