
 چهارچوب نگارش و چاپ پایان نامه

 

 دانشجویان گرامی بایست نکات زیر را هنگام تایپ و طراحی صفحات پایان نامه مورد توجه قرار دهند:

 فصل به شرح زیر نگاشته شود: 5پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بایست در  .1

 )فصل نخست:معرفی پژوهش)زمینه،اهداف،فرضیات و پرسش ها،تعریف واژه ها 

 (فصل دوم:دانستنی های موجود در زمینه پژوهش)چهارچوب پژوهش،مرور متون 

 هش)نوع مطالعه،جامعه،نمونه،روش نمونه گیری،محیط،ابزار،روش کار،تجزیه فصل سوم: روش پژو

 و تحلیل داده ها،مالحظات اخالقی(

 ف پژوهش(فصل چهارم:یافته ها)جداول،نمودارها،اشکال و ... و توضیحات مربوطه بر اساس اهدا 

 )فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری)بحث،کاربرد یافته ها،پیشنهادها 

 

 صفحات اصلی به صورت ساده و بدون استفاده از کادر یا سرصفحه تایپ شوند. .2

 سانتی متر باالتر از پائین صفحه و در وسط صفحه قرار گیرند. 1.5اره گذاری صفحات با شمارگان فارسی مش .3

تایپ شود و قلم مورد استفاده در  1.5یا  1و فواصل خطوط  12زر،میترا،لوتوس یا نازنین با اندازه متن با قلم  .4

 تمام متن پایان نامه یکسان باشد.

سانتی متر از چپ  2سانتی متر از پائین و  2.5سانتی متر از باال و راست،  3حاشیه دور صفحه به صورت  .5

 سانتی متر فرورفتگی داشته باشد. 1تا 5.5باشد. آغاز هر بند)پاراگراف( به اندازه 

سانتی متر ازباالی صفحه  12و در یک صفحه مجزا با فاصله  11عنوان و شماره هر فصل با اندازه قلم  .6

 نوشته شود.

 و انگلیسی خودداری شود و در صورت لزوم از زیرنویس استفاده شود. در نگارش متن از واژگان التین .7

 در پائین صفحه آورده شوند. ،اره گذاری در قسمت باال و چپ واژه مورد نظرزیرنویس ها بایست پس از شم .1

 شروع شود. 1شماره زیر نویس های هرصفحه از  .9

ارسی نوشته شده و پنحوه تلفظ آن با حروف ،در صورت نبود واژه برگردان برای برخی واژه های انگلیسی  .15

 زیرنویس شود. واژه انگلیسی

منحنی ها بایست شماره داشته باشند و در صورت لزوم بایست عنوان نیز رها و فرمول ها، جداول،اشکال،نمودا .11

 داشته باشند.

آغاز شوند ولی شماره متناسب فصل  1شماره گذاری جداول،اشکال،نمودارها و ... در هر فصل از شماره  .12

 دوم است(.  که نشان دهنده نخستین جدول فصل 2-1راباید داشته باشند) نمونه: جدول 

 نگاشتن فهرست منابع و مراجع از شیوه ونکووراستفاده شود.برای  .13



صفحات فرعی بایست با استفاده از حروف الفبای فارسی  شماره گذاری شوند)نحوه شماره گذاری مشابه  .14

 صفحات اصلی(.

پیش از صحافی باید نسخه پیش نویس پایان نامه و فایل مربوطه به دفتر تحصیالت تکمیلی ارایه شود و پس  .15

فرم  تایید پایان نامه  توسط دفتر تحصیالت  یتکمیل مدیر تحصیالت  نترل آن توسط کارشناس دفتر واز ک

 تکمیلی برای صحافی فرستاده شود.

  باشد. زرشکی روشنجلد پایان نامه به رنگ  .16

تعداد پایان نامه ها باید به تعداد اساتید راهنما ، مشاور/مشاورین ، مشاور آمار، معاونت پژوهشی دانشکده ،  .17

 باشد.کتابخانه ، مرکز اسناد ملی و دفتر تحصیالت تکمیلی 

 لیسی زرکوب شود.بان پارسی و پشت جلد به زبان انگبه ز روی جلد اطالعات به شرح زیر .11
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 صفحات آن ترتیب محتوای پایان نامه و قرار گیری

 صفحه آغازین نام خداوند .1

 ) مشابه روی جلد پایان نامه (    صفحه عنوان .2

 صفحه ارزشیابی پایان نامه .3

 صفحه سپاسگزاری )اختیاری( .4

 صفحه تقدیم)اختیاری( .5

 چکیده فارسی .6

 فهرست مطالب .7

 فهرست نمودارها،جداول و ... .1

 ت هافهرست پیوس .9

 فصول پنج گانه .15

 پیوست ها  .11

 خواهد بود(دوم از سمت چپ صفحه  یده انگلیسی)در انتهای پایان نامهچک .12

صفحه عنوان ) مشابه صفحه انگلیسی روی جلد پایان نامه ( از انتهای پایان نامه از سمت چپ صفحه اول  .13

 خواهد بود.

 


