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 :مقدمه

 ي نحوه با شجویاندان و آگاهی ییمنظور آشنا بهبا توجه به اهمیت یكسان بودن تدوین پایان نامه هاي تحصیالت تكمیلی و 

در صورت عدم رعایت این آیین  .نمایند رعایت نامهپایان تنظیم را هنگام آیین نامه زیر دانشجویان است ، ضرورينگارش

 .شجویان مجوز دفاع دریافت نخواهند کردنامه دان
 و (طراحی،3سهههارتار، (2هاي ظاهري،  (ویگگی1اگون پایان نامه در چهار دسهههت : در ادامهه ویگگی هها، عناصهههر و بخش هاي گون

 .، آورده شده استجزئیات نگارشی(4

 

 ویژگی های ظاهری -1
( تایپ 4A) 21* 7/22 ابعاد با مرغوب سههفید کاغذ روي باید پایان نامه بخش هاي کلیه :کاغذ ، قطع و جنساندازه .1-1

 صفح  رو، دو با چاپ که باشهد اي ونهگبه  باید کاغذ جنس. باشهد مرغوب و اسهید بدون سهفید، باید گزارش گردد. کاغذ

 رو، دو چاپ با و باشد مرغوب کاغذ اگر .جنس باشند یك از باید گزارش هاي صفحه هم . نشود دیده رو صفح  در پشهت،

( 4Aدر مواردي که نیاز به ارائه نقشه یا تصویري بزرگتر از ) .است بهتر دو رو چاپ نشود، دیده رو صفح  در پشت، صفح 

 ( تاشده نیز استفاده کرد.3Aر استاد راهنما می توان از )است با نظ

 رنگ با و( گالینگور) مصههنوعی چرم روکش با سههانتیمتر 3 تا 2 ضههخامت با مقوا از جلد جنس :و جنس جلد نوع، رنگ .1-2

براي  مشكیو  سبز براي طراحی فضاهاي آموزشی ،سهورمه اي براي معماري، قهوه اي براي نقاشهی، طوسی براي گرافیك

اطالعات روي جلد . می باشد عنوان صفحه اطالعات اساس بر عیناً و نقره کوب صهورت به جلد روي باشهد، مطال  ینماسه

شهامل: آرم موسسه، نام موسسه، رشته تحصیلی، مقطع، عنوان پایان نامه، نام و نام رانوادگی دانشجو، نام و نام رانوادگی 

 ت )مطابق پیوس دنفاع. پشت جلد اطالعات فوق به انگلیسی نقره کوب شواستادان راهنما و مشاور، ماه و سال رورشیدي د

 کوب نقره ،پایان نامه عطف قسههمت در نیز (سههال و ماهدفاع ) تاریخ و نویسههنده پایان نامه، نام عنوان .(شههماره یك

   .باشد کاغذ از قطع بزرگتر سانتیمتر نیم جلد قطع. (2و  1)شكل دنشو

 

 
 : عطف پایان نامه1شكل 



 

 

 ساختار -2
 است:  )جلد، بخش آغازین، متن، بخش پایانی(چارچوب اصلی نگارش پایان نامه شامل چهار بخشچارچوب اصلی:  .2-1

 (2و  1)شكل  عطف، رو و پشت جلد :جلد .2-1-1

 اجزا و شرح عناصر ردیف

 تابخانهک تا باشند داشته فاصله عطف پایین از متر سانتی دو باید عطف روي هاي نوشته عطف 1

 ای بنویسههند آنجا در( کتابخانه بازیابی شههمارة مانند) را رود ویگة اطالعات دبتوانن ها

 .بچسبانند

 نخست بخش تنها یا کرد رالصهه توان می گنجند، نمی عطف در که را بلند هاي عنوان

 .نوشت را آنها

یش....، عنوان قلم بی زر شهامل: آرم موسسه، نام موسسه، پایان نامه کارشناسی ارشد گرا به فارسی روي جلد 2

پایان نامه، واژه نگارش، نام و نام رانوادگی دانش آمورته، نوشهته استاد/ استادان راهنما، 

نام و نام رانوادگی اسهتاد/ استادان، نوشته استاد مشاور، نام و نام رانوادگی استاد مشاور، 

 (1)پیوست شماره ماه و سال  

بههه  پشههههت جهلههد 3

 انگلیسی

 (2 )پیوست شماره  عات همانند روي جلد به زبان انگلیسیقلم تایم نیو رومن. اطال

 

         
 جلد  پایان نامه و رويِ : پشت2شكل

 



 

 

 اجزا و صفحات این بخش به ترتی  در جدول زیر آورده شده است. :بخش آغازین .2-1-2

 اجزا و شرح عناصر ردیف

 برگ سفید  :صفحه اولین 1

 :دومین صهههفحههه 2

 الرحمن... ا بسهههم

  الرحیم

 صفحه نای پشت. نرود کار به تزئین و کادر صفحه این در است بهتر. دانشجو سهلیقه به ناب

 گذاشته شود. سفید

: سههومین صههفحه 3

 عنوان صفحه

 .  یك شماره پیوستو  3شكل شماره  مطابق

 است. 3است. پشت این صفحه پیوست شماره  مشابه اطالعات روي جلد

 :هارمین صفحهچ 4

و  اصهههالت مطال 

 اثر مالكیت

 

 .پیوست شماره سهمطابق 

 او رود پگوهش و کار دسههتاورد ،پایان نامه که دهد می گواهی آمورته دانش برگ، این در

  است. امكان پذیر وي تحصیل محل مؤسهس  اجازة با تنها آن از اسهتفاده گونه هر و اسهت

 نامی در جاهاي رال برگ این در. است آمده سهه شهماره پیوسهتاین برگ در  از اي نمونه

 یدبا صفحه این .شوند نوشته ها آن مانند و مؤسسه نام استادان، نام مقطع، آمورته، دانش

 .قرار گیرد عنوان صفح  پشت

 :پنجمین صفحه 5

تههایههیههد هههیهه ههت 

داوران/ صههههورت 

 جلسه دفاع

 

 چهارمطابق پیوست شماره 

 و دانش دانشجو تحصیل پایان براي مجوزي دفاع، جلس  صهورت/ داوران هی ت تأیید برگ

نمایندة  جز به) داوران هی ت اعضههاي براي سههازمانی رایانام  نوشههتن. اسههت وي آمورتگی

مه پایان نا اصلیِ متن در صهفحه این، اصهل. اسهت الزامی برگ این در( تكمیلی تحصهیالت

 جلسهه  صههورت/ داوران هی ت تأیید برگ از اي نمونه شههماره چهار پیوسههت در. گیرد قرار

 .است سفید صفحه این تپش. است آمده ،دفاع

و هفتمین ششمین  6

 :صفحه

 اثر تقدیم صههفحه

 سهههگههاسهههگزاري)

 (.ارتیاري)

 پشت .کند تقدیم رواهد می که کسانی به را پایان نامه( ارتیار به) تواند می آمورته دانش

 .است سفید صفحه این

. ندک زاريسگاسگ هایی سازمان و سازمانی یا کسانی از( ارتیار به) تواند می آمورته دانش

 .است سفید صفحه این پشت. شود انجام هم تقدیم صفح  در تواند می سگاسگزاري

 :صفحههشتمین  7

 چكیده فارسی

 و روش ها مختصر توصهیف فرضهیات، و اهداف تحقیق، مسه ل  موجز و کوتاه بیانِ :شهامل

 در حداکثر که شههده حاصههل نتایج و یافته ها از رالصههه اي داده ها، گردآوري شههیوه هاي

 .می باشد فرمول و منبع شكل، گونه تصویر، هر فاقد چكیده. می شود تهیه کلمه 333

ا )سه تبر اساس میزان اهمیت در کار آورده شوندکلید واژه ها  پس از چكیده با یك فاصهله

 . آمده است.4-1نحوه نگارش چكیده در بخش  هفت واژه اصلی و مهم در پگوهش(.

 .است سفید صفحه این پشت

 :صفحه یننهم 8

 فهرست ها

 شامل: 

 .  نامهکتاب عنوان و پیوست ها عناوین فصل ها، فرعی و اصلی عناوین شامل :نوشتار فهرست

 جدول که صفحه اي شماره و جدول عنوان جدول، شماره فهرست این در: جداول فهرست

  .می شود است ذکر شده درج آن در

   می شود. تنظیم جداول، فهرست نظیر ،(نقشه و نمودار تصویر، از اعم) :شكل ها فهرست



 

 

  .(ضرورت صورت در: )ارتصارات و عالئم، نمادها فهرست

 .فهرست پیوست ها

 در که دارد بر در را آن فرعی و اصههلی هاي بخش نام ،پایان نامه هر هاي نوشههته فهرسههت

 ها، فصل نام. کند می آگاه پایان نامه محتواي از سرعت به را رواننده و اند مدهآ اصلی متن

 ها شكل نمودارها، ها، جدول فهرست مانند دیگر هاي فهرست نام و ها زیربخش ها، بخش

 تفهرس در ها آن صفح  شمارة همراه به اند، آمدهپایان نامه در  که ترتیبی به ها پیوست و

 هر در. باشههد همخوان متن با باید آید، می نوشههتار فهرسههت در که آنچه. آیند می نوشههتار

 تا ودش می نوشته فصل هر شمارة از تورفتگی متر سانتی نیم با ها زیرفصلة شهمار ،فصهل

 به ها فصههل گذاري شههماره. برد پی فصههل هر هاي زیرفصههل شههمار به دید یك با رواننده

 تصور)پایان نامه آغازین نوشتار، بخش فهرست در. شود می انجام چپ به راست از ترتی 

 ،(منابع فهرست به جز )،دیگر هاي فهرست. دنیآ نمی( سهگاسگزاري و تقدیم دفاع، جلسه 

 .بیایند نوشتار فهرست در توانند می

 نمونه این فهرست ها در تمگلت آورده شده است.

 

 
 عنوان صفحه: 3شكل 

 



 

 

  :متن اصلی .2-1-3

می  پیشنهادات و گیري نتیجه ،بحث ها، یافته-3 ،اصلی هاي فصهل -2 ،مقدمه-1سهه بخشِ  شهامل اصهلی متنبه طور کلی 

 ضمائم عنوان به پیوست صفحه 53 که صورتی در صفحه 233 تا حداکثر. )نماید تجاوز صفحه 153 از حداکثر نباید که اشهدب

 ندارد.(. باشد مانعی پایان نامه

 از رواننده که اي گونه به متن روانندة عالق  جل  و برانگیختن و مناس  بافتی در تحقیق مسه له معرفی و طرح: مقدمه

 ضرورت و اهدافمقدمه بایدبه  است ذکر شایان. دریابد را گوناگون هاي بخش روابط و یافته آگاهی ها فصل از یك هر محتواي

 و نمونه گیري شیوه داده ها، گردآوري شیوه هاي و تحقیق روش تحقیق، سؤاالت و فرضهیات نظري، مطالعه، چهارچوب انجام

 .بگردازد داده ها تحلیل تجزیه و

وضوع و منظر گروه مربوطه باشد. در صورتی که گروه، فصل بندي پیشنهادي نداشت مطابق با مطابق با  فصل بندي پایان نامه

 معموالً. است "پیشینه تحقیق"و فصل دوم  "کلیات یا طرح تحقیق"فصل اول تمامی گروه ها  .تنظیم شوند نظر استاد راهنما

ی م صورت دو هر از ترکیبی یا و مضمونی و موضوعی ماتتقسی تاریخی، دوره هاي و زمانی گسترة براسهاس متن فصهل بندي

 انپای پروپوزال سارتار همان واقع در فصل این. گردد ارایه ״تحقیق طرح یا کلیات״ اول فصهل در که توصهیه می شهود. گیرد

 چهارچوب ق،تحقی ضرورت و اهداف مس له، بیان چون مواردي شامل باید و گردد می ارایه تفصیلی صهورت به که را دارد نامه

 و ودش تدارك دیده ״تحقیق پیشین ״ عنوان تحت مستقل فصلی همچنین باشد،... و تحقیق روش سهواالت، و فرضهیه نظري،

 ایی هاينارس و بیان کاستی ها با همراه گرفته صورت تحقیق مس ل  حول که تبعاتی و تحقیقات حاصل مبسوط طور به آن در

 ردمتی چه مس له حل و پیشهبرد کمبودها آن رفع براي حاضهر تحقیق که گردد وشهنر تا. گردد بیان شهده، انجام تحقیقات

 .داشت ارتصاص رواهد شده انجام تحلیل هاي و تجزیه ها،یافته بیان به فصل ها سایر. می دهد انجام

 در. اردد قتحقی جمع بندي در پرظرافتی و مهم بسههیار نقش حقیقت در نتیجهمی پردازد.  نتیجه گیريث و صهل آرر به بحف

 نتیجه گیري تحقیق، مجموع از و شده عرضه رالصه صورت به شهده بحث آنها از که مهمی هاي یافته و فصهول شهرح اینجا،

 را مسایلی تواند می محقق همچنینعالوه بر آن در این بخش باید پاسهخ سواالت مطرح شده در مقدمه ارائه گردد. . می شهود

 گزارش را قطعی یا نسبی دست آمده به راه حل هاي و کند فهرست دارند نیاز بعدي هايپگوهش  به و مانده اند بی جواب که

 .کند

 
 بخش پایانی .2-1-4

 اجزا و شرح عناصر ردیف

 بر اساس شیوه نامه و به ترتی  حروف الفبا در دو بخش منابع فارسی و منابع انگلیسی فهرست منابع 1

 محتواي. ه اي که به درك بهتر پایان نامه کمك می کنندارائه اطالعات افزود ״پیوسهههت״ پیوست )ارتیاري( 2

 ، سندها،ارقام آمار، بیشهتر، هاي نوشهته ها، بررسهی ابزارها، نمونه ها، نامهشهامل پیوسهت 

 مانند و نگنجد پایان نامه متن در که توضیحاتی یا و جداول تصهاویر، ها، نقشهه گزارش ها،

 متن در ها آن آوردن ولی اند؛ رفته کار به پگوهش انجام در اي گونه که به اسههت ها آن

 یم بندي دسته باشند، داشهته گوناگونی هاي موضهوع ها اگر پیوسهت نیسهت. نیاز اصهلی

 در اه پیوست این به و ... می آیند. استناد « ب»، پیوست «  الف»پیوست  عنوان با و شوند

طور مثال: )پیوسههت الف:  به .شههود پرانتز انجام در آن عنوان نوشههتن با باید پایان نامه متن

 نمونه پرسشنامه(

 مطال  ذکر فهرسههت در آن عنوان و باشههد متمایز دیگر پیوسههت هاي از باید پیوسههتی هر

 .شود



 

 

واژه هاي توصههیفی  3

 )ارتیاري(

 پگوهش در ناآشنا اصطالحات و ها واژه توصیف

 آن برابرِ ضههی تو با هریك و شههوند می مرت  الفبا هاي حرف ترتی  به نامه واژه هاي واژه

 تعریفگذاشته می شود.  نامه واژه عنوان بابخش  این. شوند می نوشهته جداگانه رطی در

 .  شوند می نوشته تورفتگی راکترکا سه با یكدست هایی رط در ها واژه

واژه نامه فارسی به  4

انههگههلههیسهههههی  

 )ارتیاري(

 لفباي فارسیارایه واژه هاي فارسی با همراه معادل انگلیسی آن ها به ترتی  ا

 در این واژه نامه نیازي به تعریف واژه ها نیست. 

واژه نامه انگلیسههی  5

بههه فههارسهههههی  

 )ارتیاري(

ارایه واژه هاي انگلیسی به کار رفته براي نگارش پایان نامه و معادل فارسی آن ها به ترتی  

 .  الفباي انگلیسی

فهرسههت مقاالت و  6

بهههرون دادههههاي 

مسههتخرج از پایان 

 تیاري(نامه)ار

پایان نامه دادهاي اطالعات مقاالت، پگوهش ها و یا سههایر مواردي که برون در این صههفحه 

 د.نهستند ارایه شو

ارائه رالصهههه اي از زندگی نامه علمی دانش آمورته )شهههامل: نام و نام رانوادگی، مدرك  کارنامك 7

مندي هاي علمی و تحصهیلی از دیگلم به باال، مقطع، رشهته، موسهسه، سال دریافت، عالقه 

 پگوهشی(

 نمونه:

 
برگ تهاییهد هی ت  8

داوران یا صهههورت 

جلسه دفاع به زبان 

 انگلیسی

 5پیوست شماره 

 .تایید محتواي پگوهش و تصمیم داوران دربارة نمره یا درجه پایان نامه مطابق پیوست

چكیده و کلید واژه  2

 ها به انگلیسی

در  ها به انگلیسههیکلید واژه به همراه و  لمهک533تا  333 حداکثرفارسههی، مطالق چكیده 

 دنیك صفحه گنجانده شو

صهههفحه عنوان به  13

 انگلیسی

 اطالعات این صفحه همانند صفحه عنوان فارسی است.

 2شماره  مطابق پیوست

 سفید آررین صفحه 11

 

 

 



 

 

 قلم(: و صفحه بندی طراحی )شماره گذاری، -3

 
    :گذاری صفحه ها شماره .3-1

در صورت پرینت به . شود می صفحه انجام بیرونی لب  از متر سانتی دو فاصل  به ها، آن باالي در ها صفحه هم  گذاري شماره

 صفحه چپ سمت باالي گوش  در هاي فرد صفحه شمارة و راست سمت باالي گوشه در زوج هاي صفحه شمارةصهورت دورو 

   .شود می نوشته

الفباي فارسههی مانند الف، ب و ...  با حروف هشههتمین صههفحه )چكیده( تا  « ردا نام به» صههفح   از پایان نامه گذاري شههماره

شماره  آن دنبال به پیاپی هاي شماره با و شود می آغاز «1»شمارة  بانوشهته شوند. صفحات متن اصلی از چكیده و فصل اول 

   .گذاري می شوند

 ،، نمایش داده نمی شوندنامه مانند فهرست هادیگر بخش هاي اصلی پایان  و ها فصل صفحه اول هر در صهفحه شهمارةنكته: 

 .لیكن به حساب می آیند

 

 حاشیه بندی صفحه ها .3-2

سانتی متر است. حاشیه سمت  5/2 برابر پایین و چپ سمت حاشیهو  متر سانتی 5/3باال برابر با  و راست سهمت حاشهیه -

 در. ددگر حفظ فاصله ایناي تنظیم شود که سانتی متر باشد. اشكال و تصاویر نیز به گونه  7باال در صهفحه اول هر فصل 

 در یا و آنها کردن کوچك با باشد، حاشیه دارل فضهاي از بزرگتر ها جدول یا ها شهكل اندازة موارد برری در که صهورتی

 )به صورت تارورده( حاشیه رعایت می گردد. 3A کاغذ از استفاده با راص، موارد

 

 
 

 : حاشیه بندي صفحه4شكل 

 



 

 

  و تورفتگی فاصله گذاری  .3-3

 پی» 12 باید پیشین بند با ها نویس سر فاصل   ،باشد « Single»یك   با برابر متن صفحات تمامی در میان رط ها فاصله -

یر باشد. نمونه آن در شكل ز متر سانتی نیم کم دست باید اصلی متن بندهاي هم  در نخست سهطر تورفتگی. باشهد« تی

 .نشان داده شده است

 
 

 سر صفحه  .3-4

 شمارة و راست سمت کنارة در فصل عنوان ،(چپ سمت هاي صفحه) فرد هاي صفحه باالي سرصفح  درچاپ به صهورت دورو، در 

 سمت کنارة در فصل عنوان ،راست( سمت هاي صفحه) زوج هاي صفحه باالي سرصفح  در. آیند می چپ سهمت کنارة در صهفحه

 زوج و فرد ي ها فحههم  ص در نیز سرصفحه از متن جداکنندة رط یك باید. آیند می راست سمت کنارة در صفحه ة شهمار و چپ

 ه)ب بیاید( ها پیوست نخست صفح  و سفید هاي برگ و ها، فصل و ها فهرسهت شهروع ،پایان نامه عنوان ردا، نام به صهفح  جز به)

 نگاه کنید(. زیر شكل

 



 

 

 تصویرها/ ها شكل/ نمودارها/ ها جدول گذاری عنوان .3-5

تمامی . شود می نوشته( چین وسهط) آن پایین در ها شهكل عنوان قرار داده شهود. (چین وسهط) آن باالي در ها جدول عنوان

 و آن از پیش رط تا جدول عنوان فاصل نقشه ها و عكس ها تحت عنوان شكل نام گذاري شوند.  ،تصویرها ،ها شهكل ،نمودارها

 اشد،ب شده گرفته دیگري منبع از تصویر/ شكل/ نمودار/ جدول اگر. باشد«  تی پی»  شهش باید آن از پس رط تا شهكل عنوان

 بهتردر دارل متن باید به تمامی شهكل ها و جداول ارجاع داده شود. . شهود اسهتناد عنوان از پس و پرانتز در منبع آن به باید

 .شوند فهمیده بهتر تا بیاید ها آن از پیشدر متن  تصویرها/ ها شكلنمودارها/ /  ها جدول توضی  است

 

 شماره گذاری بخش ها و زیر بخش ها .3-6

 نقط  فارسی ) براي نمونه:  ها زیربخش و ها بخش انتهاي در و تیره رط عدد، باید متن هم  در گذاري شهماره براي

 به ها بخش از یك هر گذاري شهود.  شههماره بخش چند تواند می اصهلی موضههوع هر ها، فصهل .( به کار رود. در2-1

 تراس سمت عدد سان، بدین. شوند می جدا یكدیگر تیره از رط یك با که است بخش و فصل هاي شهماره با ترتی 

 هر شمارة باشهد، داشهته زیربخش چند بخش هر اگر. اسهت بخش بیانگر شهمارة چپ سهمت و فصهل شهمارة بیانگر

 شزیربخ سوم، بخش نخست، فصل براي نمونه براي. شهود می افزوده تیره رط از پس سهمت چپ، در نیز زیربخش

 . نوشته می شود. 2-3-1دوم شمارة 

 از پنج شكل نمونه براي براي. شهوند می گذاري شهماره ها بخش مانند نیز تصهویرها/ ها شهكل/ نمودارها/ ها جدول 

 .شود می نوشته  5-2 شمارة دو، فصل

 همان به گذاري هاین شمار. شوند می گذاري شماره...(  ث، ت، پ، ب، الف،) فارسی الفباي با پایان نامه هاي پیوست 

 هاي سازمان نام: الف پیوست»نمونه  براي . است شده اشاره اصلی متن در ها پیوسهت به که شهود می انجام ترتیبی

   .«پگوهش در کننده شرکت

 براي گذاري می شوند. براي نمونه شماره پیوست همان پای  بر پیوست هر تصویرهاي/ ها شهكل/ نمودارها/ ها جدول 

 .2. الف جدول: شود می نوشته الف، یوستپ در جدول دومین

 .نمودار، تصویر، عكس، نقشه و موارد مشابه تحت عنوان شكل نام گذاري و شماره گذاري شوند 

 

 گونه و انداره قلم)فونت( .3-7

  ود.به کار می ر 12اندازه  1«تایمز نیو رومن» قلم ، انگلیسی پارساي و 13 ة انداز زر بی قلم فارسی، پارسهاي اصهلی متن براي

 براي بخش هاي مختلف در جدول زیر ارائه شده است. اندازه و نوع قلم

                                                           
1 Times New Roman 



 

 

 
 

 نگارش -4

 فارسی نگارش شود می سهفارش . دارد بر در آن ظاهر و پارسها متن یكدسهتی و دهی سهامان براي را رهنمودهایی بخش این

 .است کرده منتشر 2یفارس ادب و زبان فرهنگستان که شود انجام «فارسی رط دستور»  پای  بر پایان نامه

 

 چكیده پایان نامه باید در برگیرنده هدف، روش پگوهش، یافته ها و نتایج پگوهش در پایان نامه باشد.چكیده فارسی:   4-1

 روانده عنوان با چكیده بیشههتر، که آنجایی از. شههود می گفته پگوهش دامن  و کلیدي هاي هدف چكیده، در هدف بخش در

 نیاز پیشین هاي پگوهش به اشاره هدف، بهتر توضی  براي اگر .شود رودداري عنوان همانند هایی جمله نوشهتن از شهود، می

بهتر  درك ي برا که آیند می رویكردهایی یا فنون تنها پگوهش،ش رو بخش در .شود می اشاره نیز پگوهش  پیشهین به باشهد،

 تا باید ها یافته بخش .شههوند می برده نام نیز اند آمده متن در که افزارهایی نرم یا فنون بخش، این در. هسههتند نیاز پگوهش

 و روابط نظري، یا تجربی هاي یافته گیرندة بر در تواند می بخش این. شههود نوشههته نما تمام و کوتاه اسههت شههدنی که جایی

 اي تازه و شده تأیید هاي یافته به که هایی بخش باشند، بسیار ها یافته اگر... باشد.   و شده مشهاهده تأثیرهاي ها، همبسهتگی

 گوهشپ دستاوردهاي تشری  به نتایج بخش .دارند اولویت نوشتن براي دارند، تناقض پیشهین هاي نظریه و ها یافته با یا اشهاره

 بر رد را شده رد و تأیید هاي فرضیه و جدید روابط پیشنهادها، کاربردها، ها، ارزیابی ها، توصیه تواندمی  بخش این.  پردازد می

 چكیده نگارش در. شود  گنجانده بند یك و صفحه ك ي در باید و باشد داشته واژه 533 تا 333 تواند می چكیده .باشد تهداش

 از باید. آیند می مجهول هاي جمله جاي به معلوم هاي جمله بیشههتر چكیده، در)فعل دار( به کار می روند.  کامل هاي جمله

                                                           
2 persianacademy.ir/fa/das.aspx 



 

 

 آیند، می چكیده در که ي بارین نخسهت یا شهود رودداري چكیده در ناآشهنا ادهاينم و ارتصهارها ها، سهرنام ها، واژه نوشهتن

 .شوند تعریف

 

 نمونه  چكیده سارتارمند:

 



 

 

 نگارش اعداد، فرمول، و رابطه ریاضی -4-2

 شدنی هک جایی تا باشد، نیاز اگر ولی شود، نوشته ریاضی رابط  با فرمول نباید ها کلیدواژه و چكیده ، عنوان درممكن  جایی تا

 شماره را ها آن باید باشند، متن در ریاضی رابط  و فرمول چند اگر. روند کار به آن نوشهتن براي فارسهی هاي واژه باید اسهت،

. شوند می جدا هم از تیره رط با که شوند می نوشته شماره دو متن، در ریاضی هاي رابطه و ها فرمول برايکرد.  پیاپی گذاري

 یا فرمول شمارة .است فصل آن در ریاضی رابط  و فرمول ترتی  شمارة چپ سمت عدد و فصل شمارة نگربیا راست سمت عدد

 فرمول براي نمونه براي. است شده نوشته آن در فرمول که آید می رطی راسهت سهمت آغاز در و پرانتز یك در ریاضهی رابط 

 :شود می نوشته نخست فصل از پنجم

 
 

 13 از کمتر هرگاه( شكل ها و جدول ها از غیر) می شود نوشته متن دارل در که صهحیحی عدادا مورد در: متن در اعداد ذکر

 نوشته عدد به صورت باشد 13 از بزرگتر مربوطه عدد گاه هر و.....  و هفت پنج، مثل می شهود نوشهته حروف با عدد آن باشهد

 کردن مشههخ  براياد اول جمله قرار نگیرند. بهتر اسههت جمالت به گونه اي نگارش شههوند که اعد  .52و  18مثل  می شههود

و چنانچه بیان عدد به صهورت درصهد مورد نیاز باشد از عالمت) (  7/12مثل  می شهود عالمت )/(اسهتفاده از اعشهاري اعداد

 دهاعد درصد(.5و بدون فاصله استفاده شود )مانند « درصد»؛ البته ترجیحا ً از ترکی  عدد و واژه .82اسهتفاده می شود مثل  

 شوند.  نوشته حرف و عدد با زمان هم نباید

 کهمی باشد. در صورتی  ST متریك لمللی بین سیستم نامه، پایان در استفاده مورد واحدهاي سهیستم: واحدها سهیسهتم -

 .گردد درج پرانتز در آن متریك معادل باشد، الزم دیگر واحدهاي از استفاده

 

 :جداولشكل ها و  -4-3

 هیهت کگی که گونه اي به شوند، تهیه مناس  کیفیت با باید ها جدول و( ها منحنی نمودارها، رها،تصهوی) ها شهكل تمامی -

 و شكل ها تمامی. شوند نامیده می شكل لفظ با منحنی ها و نمودارها تصاویر،. باشد برروردار کافی وضوح از آنها از شهده

 آنها زیر در شكل ها و عنوان آنها باالي در جدول ها عنوان. شوند شهماره گذاري انتها تا ابتدا از مسهتقل طور به جدول ها

 و ها نقشه ها، جدول ها، شكل تمامی .می شود معرفیدارل پرانتز  عنوان کنار در نیز استفاده مورد مرجع. می گردد ذکر

 2-2 ولجد ،1-2 جدول ،2 فصل هاي جدول براي مثالً. شوند گذاري شهماره فصهل هر در ظهور ترتی  به باید ها عكس

 باشد، شده نقل مرجعی از شهكلی اگر( B Nazanin 10 قلم) ...و 2-3 جدول ،1-3 جدول ،3 فصهل هاي جدول براي... و

تا جاي ممكن اشكال و جداول بالفاصله پس از متنی که با آنها مرتبط است  .شود آورده شكل زیر در آن مرجع است الزم

-1بوط به جدول یا شكل شماره آن دارل پرانتز آورده شود. نمونه: )جدول نیز پس از اطالعات ِمر  آورده شهوند. در متن 

2  .) 

 جدولی که هنگامی. یابند ادامه پیاپی هاي صفحه در توانند می جدول هاي ستون باشهد، نیاز اگر: صهفحه چند در جدول -

 یا شمارش واحدهاي. شوند یم تكرار ها ستون و ها ردیفسرنویس  جدول، عنوان و شماره یابد، ادامه بعد هاي صهفحه در

 یم نوشته پرانتز در بیایند، ها ستون سرنویس در نمادها و واحدها اگر. نوشهت یادداشهت یك در ان تو می را گیري اندازه

 رانه آن کردن پر رايب تیره رط نباشد، دسترس در جدول از اي رانه اطالعات اگر. شوند نمی تكرار ها ستون در و شوند

 .رود می کار به

 

 
 



 

 

 :شیوه  استناد  -4-4

 رد امانتدارانه و مستند صورت به گرفته اند قرار استفاده مورد که منابعی تمامی دارد ضرورت: آوري مأرذ و نگارش شهیوه -

 سه )نحوه نگارش اینپذیرد صورت APA یا شیكاگو، 3ایران هاي روش از یكی به منابع به استناد شهیوه. شهوند ارایه متن

 .تكمیل فرم شماره سه ارایه شده که در سایت دانشگاه بخش تحصیالت تكمیلی قابل دانلود است( روش در فایل راهنماي
 

 :  نویس پی و پانویس -4-5

 فحهص همان در پانویس صورت به توان می را توضی  آن باشد، داشته راصی توضهی  به نیاز واژه یا عبارت یك که صهورتی در

 شده مشخ  شود، می چاپ آن چپ سمت و باال در کوچك صورت به که شمارهاي توسط واژه یا عبارت صورت این در. نمود ارایه

 باید اشدب رط سه از بیش چنانچه و شود بیشتر سطر سه از نباید پانویس مطال . شهود می ارایه آن به مربوط توضهی  پانویس در و

 در آن التین معادل و شههده نگاشههته فارسههی زبان به متن در نیز غیرفارسههی هاي نام. یابد انتقال فصههل پایان در نویس پی بخش به

 .باشد متفاوت اصلی متن قلم با پانویس در استفاده مورد قلم است بهتر. گردد می ارایه پانویس
 

 ارایه -5

 . است بالمانع دورو صورت به نامه پایان/رساله پرینت دانشجو و گروه تمایل صورت در: رساله پرینت -

 ( و با پرینت دو رونشده صحافی فنر شده) صورت به نسهخه چهار تعداد: قضهاوت جلسهه برگزاري از قبل ها نسهخه تعداد -

 .شود می تحویل گروه دفتر به قضاوت جلسه برگزاري براي

 :گردیدمقرر  22/13/23 مورخ تكمیلی تحصیالت شوراي مصوبه مطابق: تحصیلی هاي نامه پایان نمره -

o   ارشههد کارشههناسههی دوره نامه پایان از مسههتخرج مقاله بابتنامه  از پایاننمره  2تا  1324براي ورودي اول مهر 

 تاریخ از پس چهارماه تا حداکثر که دانشجویانی ترتی  این به و بود رواهد 18 از پایان نامه نمره یابد ارتصاص

 پذیرش مجوز یا و مصوب ترویجی علمی یا و پگوهشی  علمی نشریات در شده مقاله چاپ اصل قضهاوت، جلسهه

که از  نامه پایانارذ شهده در جلسههه دفاع  نمره به نمره 2 تا ذیل جدول مطابق ارایه نمایند را چاپ براي قطعی

 . است افزایش قابلبوده،  18

o  ارشههد کارشههناسههی دوره نامه پایان از مسههتخرج مقاله نمره از پایان نامه بابت 1به بعد  25براي ورودي هاي 

مقاله  اصههل دانشههجویان موظفند در روز دفاع، ترتی  این به و بود اهدرو 12 از پایان نامه نمره یابد ارتصههاص

و سایر  چاپ براي قطعی پذیرش مجوز یا و مصهوب ترویجی علمی یا و پگوهشهی علمی نشهریات در شهده چاپ

  زیر(. جدول مطابق) مستندات مربوطه را ارایه نمایند

 

ورد م هر در امتیاز

 به بعد 55ورودی 

 مورد هر در امتیاز

 54رودی و

 نشریه/ اثر نوع

 معتبر ISIمصوب و  پگوهشی  علمی نشریات نمره 2حداکثر  نمره 1حداکثر 

 مصوب ترویجی  علمی نشریات نمره 1حداکثر  نمره 3.5حداکثر 

 مجالت علمی مروري و علمی تخصصی نمره 5/3حداکثر  نمره 5/3حداکثر 

 ه سگهرنشریات دارلی موسس نمره 1حداکثر  نمره 5/3حداکثر 

 رمعتب علمی نشریات در شده چاپ مقاله یا( المللی بین و ملی) علمی همایش هاي  نمره 5/3حداکثر  نمره 5/3حداکثر 

 شرکت در کارگاه هاي نظري روش تحقیق و پایان نامه نویسی نمره 5/3حداکثر  نمره 5/3حداکثر 

                                                           
 .است همگان دسترس در imos.irandoc.ac.ir نشاني در نامه شيوه اين 3



 

 

 و عملی مرتبط با موضوع پایان نامهشرکت در کارگاه هاي نظري  نمره 5/3حداکثر  نمره 5/3حداکثر 

 ثبت ملی اثر نمره 1حداکثر  نمره 75/3حداکثر 

 ثبت جهانی اثر نمره 2حداکثر  نمره 1حداکثر 

 برگزاري نمایشگاه انفرادي در دوره تحصیل نمره 2حداکثر  نمره 1حداکثر 

 برگزاري نمایشگاه گروهی  75/3تا  25/3حداکثر  5/3تا  25/3حداکثر 

 چاپ مجموعه آثار با شابك 75/3حداکثر  5/3کثر حدا

 پذیرش پایان نامه به عنوان طرح پگوهشی و قرارداد با سازمان معتبر نمره 2حداکثر  نمره 1حداکثر 

 اثر برگزیده در جشنواره هاي جهانی نمره 5/1حداکثر  نمره1حداکثر 

 ارایه مقاله در هفته پگوهش 25/3 حداکثر 25/3 حداکثر

 .گیرد نمی تعلق امتیازاست  داوري مرحله در هر نشریه اي در که االتیمق به

 
موسههسههه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی سههگهر  و دانشههجو راهنما، اسههتاد نام با و نامه پایان از مسههتخرج ذکر با باید مقاالت*

 ت.ذکر نام استاد مشاور ارتیاري و در صورت تمایل دانشجو اس .دنشو ارایه اصفهان

 دانشجو به عنوان نویسنده اول و استاد راهنما نویسنده دوم و مسیول باشد. *

 .گیرد نمی تعلق امتیازي ،دنباش گرفته صادر چاپ مجوز یا چاپ ،بدون اسم استاد راهنما و موسسه که مقاالتی به*

 فارغ امور و مقاله نمره تأیید حلمرا طی براي قضههاوت صههورتجلسههه همراه به مقاله اصههل و مقاله تأیید مسههتندات دارد ضههرورت*

 .گردد ضمیمه دانشجو التحصیلی

 .باشد می موسسه تكمیلی تحصیالت شوراي عهده به آن تأیید و مصوبه این با مقاله نمره تطبیق و تشخی *

 ISSN شماره و شپذیر گواهی همراه به نشریات در مقاالت داوري روند مستندات، ارایه ISI نشریات در شده ارایه مقاالت مورد در*

 .است الزامی بررسی جهت Thomson Reuters  سایت در شده ثبت

 .باشد می فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مصوب لیست آررین معتبر، نشریات عمل مالكِ*

شجو نتایید اعتبار نمایشهگاه توسهط مدیر گروه است. همچنین نمایشگاه باید در طول دوره تحصیل دا شهرط ارذ نمره نمایشهگاه *

 برگزار گردد.

 این براي تكمیلی تحصههیالت شههوراي قبلی مصههوبات و اسههت پذیر امكان بعد و 23 ورودي دانشههجویان براي مصههوبه این اجراي*

 .گردد می لغو دانشجویان
 

 : کتابخانه و گروه به ها CD تحویل پایان نامه و  مراحل و شرایط -6
 

 را داوران هیأت طرف از شده مطرح جزیی اشكاالت که دارد فرصت ماه 2 حداکثر دانشجو ،قضاوت جلسهه برگزاری از پس الف(

 واجهم جریمه مشكل با انشجو اینصورت غیر در نماید تحویل گروه به شده صحافی را رود نامه پایان و برطرف راهنما اسهتاد زیرنظر

. نماید تصحی  به اقدام راهنما استاد نظر یرز دانشجو است الزم باشد همراه عمده اشكاالت با نامه پایان که صهورتی در. شهد رواهد

 و پیگیري را رود تحصیلی سنوات مشكل ابتدا باید باشد نداشته تحصیل ادام  براي قانونی فرصهت دانشهجو چنانچه اسهت طبیعی)

 (.نماید حل
 

 اعضاء نظر ابقمط الزم اصالحات انجام و قضاوت جلسه برگزاري از پس: قضهاوت جلسهه برگزاری از پس نسهخه ها تعداد ب(

 راهنما استاد به مستقیماً دانشجو توسط نامه پایان جلد یك صحافی از پس. شود می اقدام صحافی به نسبت راهنما، استاد و جلسهه

 معماري گروه دفتر به نیز دي سی عدد یك.  شهود می تحویل سهگهر موسهسهه کتابخانه به دي سهی عدد یك همراه به جلد یك و

 .شود می تحویل



 

 

 :باشدمی  Irandocبه  مربوط چهآن (ج

 سایت در نام ثبت http://thesis.irandoc.ac.ir   

 شخصی ایمیل طریق از عبور رمز دریافت 

 سایت در نامه پایان اطالعات ثبت فرم تكمیل Irandoc  

 صورت به نامه پایان فایل ارسهال PDF  و word  محج که سازد می نشان راطر) صفحه آررین تا آغازین صفحه از 

  .شخصی ایمیل طریق از رهگیري کد دریافت و( باشد MB 10 از بیشتر نباید فایل دو
 

 :استدانشگاه  کتابخانه به مربوط آنچه( د

 :است زیر موارد شامل که دي سی عدد 2 تهیه ( 1

 نامه پایان صفحه آررین تا آغازین صفحه (Thesis) فرمت با PDF  و Word  

 فارسی و انگلیسی عنوان صفحه(Title)  فرمت با مجزا صورت به PDF 

  فارسی و انگلیسی چكیده (Abstract) فرمت با مجزا صورت به PDF   

 مطال  فهرست (Table of content)   فرمت با مجزا صورت به PDF 

 منابع فهرست  (References)  فرمت با مجزا صورت به PDF 

 پیوست (Appendix )فرمت با مجزا صورت به PDF 

 را نیز در این سههی دي تحویل دهند. در  فایل نقشههه ها و ترسههیمات سههه بعدي با نرم افزارهاي مربوطه گروه معماري

 صورت نبود ظرفیت کافی می تواندد این بخش را در سی دي مجزا تحویل دهند.

 

 
 
 (دباش سفید حتماً دي سی زمینه رنگ) دي سی روي بر تحصیلی رشته و نامه پایان عنوان رهگیري، کد ذکرنام، -

 
   :کتابخانه مرجع بخش به مراجعه (2

 نامه پایان اطالعات کنترلجهت  کتابدار بهایران داك  رهگیري کد ارائه   

 و  نامه پایان چاپی نسخه یك تحویلcd 

 با کتابخانه  حساب تسویه. 



 

 

 یوست هاپ -7

 باید حذف شوند.در ادامه پیوست ها ارائه شده است. بخش هایی که با رنگ آبی مشخ  شده جهت راهنمایی است و 

نمونه صفحه عنوان پایان نامه به زبان فارسی پیوست شماره یك  

 

 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی سپهر اصفهان

 .نامه کارشناسی ارشد رشته ..... گرایش ....پایان

 

نامه را اینجا وارد کنیدعنوان پایان  

 نگارش

اینجا وارد کنید آموخته رانام و نام خانوادگی دانش  

 

 استاد راهنما

 نام و نام خانوادگی استاد/ استادان راهنما را اینجا وارد کنید

 

 استاد مشاور

 نام و نام خانوادگی استاد/ استادان مشاور را اینجا وارد کنید

 

(1326نامه را اینجا وارد کنید )تیر ماه و سال رورشیدي دفاع از پایان  

 



 

 

حه عنوان پایان نامه به زبان انگلیسیفه صننمو پیوست شماره دو  

 

 

Sepehr Higher Education Institute of Isfahan Faculty of ...  

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment for the Degree of ….. 

Insert title of the dissertation. 

By 

Insert your name and surname here. 

Supervisor 

Insert the name(s) of supervisor(s) here. 

Advisor 

Insert the name(s) of advisor(s) here. 

Enter month and year of defense (July 2017) 

 
 
 
 

 
 
 پیوست شماره سه



 

 

 اثرمالكیت  و  اصالتبرگه 

 

 

....................... گرایش ...................دوره کارشههناسههی ارشههد رشههته ......... ..... دانش آمورت .......................................اینجان  .......

د آور پدی سهگهر اصفهان غیر دولتی ....................................... گروه ...................................... موسهسهه آموزش عالی غیر انتفاعی

گواهی و تعهد  ،.................ا عنوان  .....................................................................با راهنمایی دکتر ..............................پهایهان نامه ب

 قمصههادی»و همچنین « العمل نحوه  بررسههی تخلفات پگوهشههیدسههتور » کنم که بر پایه قوانین و مقررات، از جمله  می

 (:1323اسفند  25مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )« تخلفات پگوهشی

o است؛ برروردار اصالت و درستی از آن محتواي و اینجان  پگوهش دستاورد) نامه پایان این  

o و  ام کرده رعایت اند، بوده تأثیرگذار نامه پایان اصههلی نتایج آمدن دسههت به در که را کسههانی هم  معنوي حقوق

 ام؛ کرده استناد ها آن به درستی به و دقت با آن، در دیگران هاي پگوهش دستاورد کاربرد هنگام

o هیچ در امتیازي یا مدرك گونه هیچ دریافت براي دیگري کس یا اینجان  تاکنون را آن محتواي و نامه پایان این 

 ایم؛ نكرده ارائه جا

o  آثار و است سهگهر اصفهان غیر دولتی یر انتفاعیموسهسهه آموزش عالی غ آن از نامه پایان این مادي حقوق هم 

 شد؛ رواهد منتشر این موسسهسازمانی  وابستگی با آن از برگرفته

o نام دهد، تشههخی  نخسههت راهنماي اسههتاد اگر و راهنما( ان)اسههتاد نام ،نامه پایان این از برگرفته آثار هم  در  

 آورم؛ می را آنان سازمانی رایانام  نشانی و مشاور( ان)استاد

o یا دسترسی داشته ها سازمان اطالعات یا افراد شهخصی اطالعات به هرگاه ،نامه پایان این انجام هاي گام هم  در 

 .ام کرده رعایت را پگوهش ارالق و رازداري ام، برده کار به را ها آن

 

 امضاي دانشجو                                     تاریخ:
 

 

 1356 ،تفاعی غیر دولتی سپهر اصفهانآموزش عالی غیر ان : حقوق

 افزارها، نرم اي، رایانه هاي برنامه ارتراع، هاي پروانه ها، کتاب ها، مقاله) آن محصهوالت و مادي حقوق هم  و گزارش این

و  1348 سال مصوب«  هنرمندان و مصنفان و مؤلفان حقوق حمایت قانون» پای  بر (ها آن مانند و شده سهارته تجهیزات

غیر انتفاعی غیر دولتی موسهسه آموزش عالی  آن از قانون این اجرایی هاي نامه آیین همچنین و آن بعدي هاي یهاصهالح

 مانند و تكمیل نتایج، کاربرد انتشار، تكثیر، قول، نقل شامل آن از اي پاره یا همه از استفاده هرگونه و است سهگهر اصفهان

. است یشدن موسسه آموزش عالی سگهر اصفهان نوشتاري اجازة با تنها گر،دی وسایل یا الكترونیكی چاپی، صورت به ها آن

 تابک کامل اطالعات نوشتن با دیگر هاي رساله و ها نامه پایان یا مقاله و کتاب مانند علمی انتشهارات در محدود قول نقل

 .ندارد سگهر اصفهان غیر دولتی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجوز به نیازي شنارتی،
 

 
تایید هی ت داوران/ صورت جلسه دفاع شماره چهارپیوست   



 

 

 

 

 صورت جلسۀ دفاع از پایان نامۀ کارشناسی ارشد
 نام و نام خانوادگی دانش آموخته:  تاریخ:

 : رایانامۀ شخصی :  شمارۀ ملی

 
 عنوان 

 رشته تحصیلی  گرایش 

 
 

 را آن و داوری را وی رسالۀ/ هنام پایان دانشجو، دفاع و گزارش شنیدن پس داوران هیئت

 ارزیابی کرد.  «  پذیرفته نشده»/  «  خوب»/  «  بسیار خوب»/ « عالی»

 امضا
 شمارۀ ملی

 مرتبۀ علمی
 نام و نام خانوادگی

 سمت
  رایانامۀ سازمانی

 
 

 
 استاد راهنما 
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د مشاوراستا   
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 امضا سمت نام و نام خانوادگی
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