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ي و قيق علملب يك تحتنظيم مطا چگونگي تدوين و آگاهي دانشجويان با نحوه نگارش و به منظورآشنايي و

هنگام تنظيم  ن نكات ذيل راها، ضروري است دانشجويامهنانحوه نگارش و تنظيم پايان هماهنگي در يبرا

 نامه رعايت نمايند:پايان

 باشد:  های زیرمشتمل بر بخش باید نامهپایان –الف 

 شروع با ذكر نام خداوندـ 1

 ميبدرعايت حقوق معنوي دانشگاه  هنامتعهدـ 2

  يفارس شناسنامهـ 3

 )اختياري(تقديم ـ 4

 )اختياري( قدردانيـ 5

 برگه ارزيابي و امتيازـ 6

 چكيده ـ 7

 فهرست مطالبـ 8

 )در صورت داشتن جدول( هاجدولفهرست ـ 9

 )در صورت لزوم( هافهرست ساير -10

 (ياريشگفتار )اختيپ -11

ها، اهميت و ضرورت ؤاالت و فرضيهسمقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع،  مشتمل بر)اول فصل  -12

ج و مروري بر مطالعات انجام شده و اهداف طرح، روش تحقيق، تجزيه و تحليل، نتايتحقيق، 

 (.پيشنهادهاست

 متن اصلي  -13

 ضمائم )در صورت وجود( -14

 نوشت )در صورت وجود(يپ -15

 (يارينامه )اختواژه -16

 فهرست منابع و مآخذ -17

18-ABSTRACT به زبان انگليسي(  ده)چكي 

 يسيشناسنامه انگل -19

ه صـورت باشد و ساير صفحات بـرو يكبه صورت  19و  18و بندهاي  7تا  1بندهاي در پرينت، الزم است * 

 . دورو تهيه شود
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 نامهپایان (پیتانگاری )حروف -ب

افزار  از نرمتوانند اي فني ميههرشت دانشجويان] استفاده شود  Wordافزاراز نرم ،نامهانيتايپ پابراي  ـ1

LATEX نيز استفاده كنند].  

 

 B Nazanin]در صورتي كه از فونت  باشد B Nazaninيا  IRLotusفونت و  13قلم  متن اصلي باـ 2

كنيم مي توصيهپس باشد[.   Traditional Arabic قلمبا  هاي عربيمتنبايست استفاده شود، حتما مي

هاي با فونتيز نپاورقي متن  .استفاده كنند IRLotusالهيات و علوم انساني، از فونت هاي دانشجويان رشته

 باشد.  11و قلم  قفو

 Spaceيان آنها مكه در تايپ  كلمات مركب و... ،يو پسوند يشونديپ يهابيترك يبرخ ،يدر زبان فارس ـ3

مد فاصله جا اي فاصلهميناز  ديبا شوند،يكلمه محسوب م كيآنكه تمام حروف آنها،  لي، به دلخوردمي

 وه اي/ اي به جاي قهقهوه شود / يم اي شوديم يبه جا شوديمخانه ها /  يبه جا هاخانه استفاده كرد. مثل

  : دييمال نماافزار ورد خود، اعرا در نرم ريز ماتين منظور ابتدا تنظيا ي. برايبهره ور يبه جا يوربهره
Insert > symbol > Special characters >  No width optional break > shortcut key > assign 

 .دييانتخاب نما shortcut keyرا به عنوان  Ctrl + Spaceاست  بهتر* 

 

درج عبارات  ،بنديپاراگراف ،عاليم سجاونديدرج صحيح نگارش زبان فارسي،  هايدستورالعملرعايت  -4

 حتما در دستور كار قرار گيرد.   ،»«نقل قول مستقيم درون گيومه 

 

 مطابق تنظيمات ذيل تدوين گردد: و  A4در كاغذ  بايدو رساله نامه پايان -5

 .سانتي متر 3.5 :راست سانتي متر / 53.چپ:  /سانتي متر  2.5پايين:  /سانتي متر  3: باال: حواشي كاغذ* 

 قابل تنظيم است(. طبق شكل ذيل:  Margins، بخشlayoutاز طريق سربرگ  )اين حواشي

  
 

 :ل تنظيم است(قاب  paragraphبخش Homeتنظيمات پاراگراف )از سربرگ  -6

  مترسانتي 1: تورفتگي اول هر پاراگراف* 

 :)مطابق شكل ذيل( Exacly 29 ptفاصله بين خطوط: * 
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 )مطابق شكل ذيل( Auto فاصله قبل از هر عنوان:  *

      
ها و غيره كسعول، فهرست، نامه اعم از نمودارها، جداخطوط در تمام مراحل تدوين پايان ياين فواصل برا

 بايد رعايت شود.

در تزييني و م و تشكر از هيچگونه كاير از صفحات تقدينامه به غانيتوجه: در تدوين و تايپ صفحات پا

 تذهيب استفاده نگردد.

 

یت فایلي با رعا ،ذیل بخش تحصیالت تکمیلي بارگذاری شده سایت دانشگاههایي که در فرم*در 

ده قالب آما»با نام ـ شود دانشجویان محترم آن فایل شده است. پیشنهاد مينکات فوق، طراحي 

را دریافت داشته و نگارش پایان نامه یا رساله ـ « ordw-amadeh-ghalobورد برای نگارش پارسا / 

     .تا نیاز به صرف وقت برای رعایت نکات صوری ننمایند خود را از آن شروع نمایند
 

 گذاری شماره -ج

 گذاری صفحاتشمارهـ 1

 وتشكر  ،ديمتق ،هللابسمهاي مربوط به به صفحه ،نامهانيگذاري براي صفحات پادر هنگام شمارهالف( 

 اي داده نشود. چكيده هيچگونه شمارهو  و امتياز قدرداني، ارزيابي

ا اعداد ابجد ي ها با استفاده ازحروفصفحات مربوط به فهرست مطالب، جداول، نمودارها و ساير فهرستب( 

 شود. گذاري رومي شماره

 شود. ذاريگرهشما ،رسيبا استفاده از اعداد فا]يعني از مقدمه به بعد[ تا پايان بخش كتابنامه، متن اصلي ج( 

كن به ي، لصفحه ذكر نشود شمارهنامه، صفحات مربوط به عناوين فصول اصلي پايان درتوجه شود كه د( 

 د. يحساب آ

 .باشدمتر از لبه پايين صفحه يسانت 1ي صفحات بايد وسط و به فاصله گذارشمارههـ( 
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 هاها و قسمتفصول، بخش یگذارشماره -2

 شماره 6شود كه عدد يم مشخص 2-4-6ا ي 4-6ر ينظ يمختلف هر فصل با اعداد يهاقسمتها و بخش

ن يو عناو Bold 18قلم  باشماره قسمت است. شماره و عنوان هر فصل  2شماره بخش و عدد  4فصل، عدد 

 پ شود.يتا Bold 16مختلف هر فصل با قلم  يهابخش
 

 گذاری جداول، نمودارها و ...شماره -3

ست ااي مارهش ارايگردد، دنامه تنظيم ميانيفهرست جداول، نمودارها و ... كه قبل از شروع متن اصلي در پا

ا هن شمارهيد ايكند و باي آورده شده است تبعيت ميكه در متن اصل يكه اين شماره از نمودارها يا جداول

  داراي يك نظم و ترتيب ويژه باشد.

-2جدول  ،2فصل  يبرا شوند. مثالً يگذارب ظهور در هر فصل شمارهيد به ترتيبا ،هاها و جدولشكل يتمام

آنها و  يا در باالهو .... عنوان جدول 2-3، جدول 1-3، جدول 3فصل  يهاجدول يو ...، برا 2-2، جدول 1

نقل شده  أخذيمنبع و ماز  شكل يا تصويرياگر  .گردديذكر م  Bold 12 ر آنها با قلميها در زعنوان شكل

 ر شكل آورده شود.يباشد، الزم است مرجع آن در ز

ر سمت دآنها  يرند كه متن بااليقرار گ يد طوريشوند، بايم ميكاغذ تنظ يطول يكه در راستا ييهاجدول

قرار  يد طوريد، باشونيم ميكاغذ تنظ يطول يكه در راستا ييهان شكليواقع شود و همچن نامهپايان عطف

ر ل متن و دالمقدور داخيها حتها و جدولرد. شكليقرار گ نامهپايانن آنها در سمت لبه ييرند كه متن پايگ

مستقل از  و ...، نمودارها هاشكل، هاجدولگذاري شمارهكه ذكر شده، آورده شوند.  ين فاصله به محليكترينزد

 گيرد. همديگر صورت مي
 

 هاگذاری روابط و فرمولشماره -4

 يگذارارهها، شمها و شكلشوند مانند جدوليكه ظاهر م يبيها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتفرمول

ا خط باز دو شماره كه  نامهپايانشده در متن اصلي  نوشتههاي گذاري روابط و فرمولبراي شماره گردد.

بتدا تا انتهاي اها از كه تمام روابط و فرمولطوريهب ؛شودگردند، استفاده ميفاصله از يكديگر جدا مي

دهنده مت چپ نشانسبراي هر فصل خواهد بود كه شماره  n، ... و 2، 1به ترتيب داراي شماره  نامهپايان

يده كر گرددهنده شماره فصلي است كه فرمول يا رابطه در آن ذانترتيب فرمول و شماره سمت راست نش

 شود.( نوشته مي20-3صورت )هطور مثال فرمول بيستم در فصل سوم بهاست. ب
 

 ارجاعات و استنادات -د 

براي اين كار بالفاصله بعد از  اشاره شود. ،گيردالزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي

. به عنوان ارجاع داده شود APAبه منابع استفاده شده به روش  ،«تزدر داخل متن و درون پران»مه جمله خات

در  APAدستورالعمل روش استاندارد يات بيشتر به ئبراي اطالع از جز(. 25، ص3، ج1387نمونه )طباطبايي، 

 مراجعه گردد.نامه نمحل دستورالعمل نگارش پايا در سايت دانشگاه
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 منابع و مآخذ -هـ 

 بـراي د.آورده شـون اخذقسمت منابع و مدر  APAكليه منابع استفاده شده در درون متن به روش استاندارد 

 نمونه:

 كتاب فارسي:

 تهران: انتشارات بال.توصيف آماري.  (. 1388كامكاري، كامبيز )
      

 کتاب انگلیسی:
Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy, 

medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press. 
 

 :يفارس مجالتمقاالت 

-100(، 38)2، فصلنامه كتاب. مانيپزشكان مسجد سل يابيرفتار اطالع لي(. تحل1378) بيمص ان،يسامان

90. 
 

 انگلیسی: جالتقاالت مم
Rutherford, B. J. (2006). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision 

task. Brain and Cognition, 60, 55-63 
 

 

 .شودكر ميذسپس ساير مراجع عربي و هاي مختلف، ابتدا مراجع فارسي و در صورت وجود منابع به زبان

دستورالعمل  در سايت دانشگاه در محل APAاستاندارد  براي اطالع از جزييات بيشتر به دستورالعمل روش

 نگارش پايان نامه مراجعه گردد.
 

 هاپانویس -و

 سه گونه مي باشند:ها )پاورقي( معموال پانويس

 افزون بر متن( توضيحي )براي شرحي -1

 ترجمه اي )براي آوردن برابر نهاده يك واژه به زبان ديگر(  -2

 آوانويسي يا گويش يك واژه  -3

ها بدون فاصله از واژه در متن به زبان فارسي و همان شماره در ه پانويسررت نياز به پانويس، شمادر صو

هاي فارسي يا عربي از سآيند. براي پانويپايين صفحه براي استناد به آن و بدون نقطه پس از آنها مي

ره( يا پانويس به زبان ديگر گذاري فارسي و براي برابر نهاده يك واژه به زبان ديگر )انگليسي و غيهشمار

شود. شماره پانويس چه در متن و چه در متن پانويس گذاري به زبان انگليسي ولي در پي هم انجام ميشماره

 ود.شمينوشته  1با انديس باال
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 نامهصحافي پایانز( 

يك ر دطه، فقط مربو يدجلسه دفاعيه و اعمال نقدها و پيشنهادهاي اساتيد داور و تأييد اساتنامه پس از پايان

يي نيز در نها نسخه PDFو  WORDفايل ] تكثير و صحافي شودبراي قرارگيري در كتابخانه دانشگاه،  نسخه

 رعايت نكات ذيل الزامي است:، هنگام صحافي .دي، تحويل داده شود[قالب يك سي

 

 نامهچگونگي تنظیم روی جلد پایان –1

، ذكر درجه همربوط دانشكده نام، ميبد، نام دانشگاه ميبدانشگاه نامه بايد مشتمل بر آرم دجلد پايان

خانوادگي مشاور، نام و نام راهنما و استادان/خانوادگي استادنامه، نام و نامكارشناسي ارشد رشته...، عنوان پايان

 باشد )به ضميمه مراجعه كنيد(. دانشجو و تاريخ دفاع
 

 نامهپایانتنظیم عطف  –2

نوشته شود )به ضميمه  خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايدنامه و نام و نامنامه، عنوان پاياندر عطف پايان

  .مراجعه كنيد(

 

 نامهتنظیم شناسنامه )فارسي و انگلیسي( داخل پایان -3

رشد اه كارشناسي ، ذكر درجهمربوط دانشكده نام ،ميبدنامه بايد مشتمل بر نام دانشگاه شناسنامه پايان

تاريخ  خانوادگي دانشجو ونام خانوادگي استاد/استادان راهنما و مشاور، نام ونامه، نام و نام...، عنوان پايانرشته

 )به ضميمه مراجعه كنيد(. دفاع باشد
 

  نامهپایانرنگ جلد  –4

 ايكارشناسي ارشد با رنگ آبي سورمههاي نامهپايان

 رساله هاي دكتري تخصصي با رنگ سبز
 

في شود جهت صحاا، توصيه ميهنامهبه منظور افزايش كيفيت صحافي پايان یشنهاد:توصیه و پ

 هاي معرفي شده توسط حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه مراجعه شود.ها به آدرسنامهپايان
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