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مقدمه

. وهش محسوب می شودحصیالت تکمیلی کسب توانمندي در پژیکی از هدف هاي اصلی برنامه دوره هاي ت

در یک  می باسیتکه طی آن دانشجواست یان نامه فعالیتی محوري در دوره تحصیالت تکمیلیرساله یا پا

دستاورد  و بپردازد )نظري و عملی(خود، زیر نظر استاد راهنما به تحقیق علمی یزمینه مربوط به رشته تحصیل

  .از آن دفاع نمایندآخرین نیمسال تحصیلی  تاو این مطالعه و تحقیق راه گشایی براي سایر محققین باشد

  .آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی است، یکی از اهداف اصلی نگارش پایان نامه

پایان نامه نوشته اي است شامل چکیده، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه و 

ن اطالعات تئوري، عملکرد حقیقی و عملی نتایج، بحث و تاریخچه مختصر، مروري بر کارهاي انجام شده و آخری

پیشنهادات، فهرست منابع و مأخذ که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاري استادان 

  .مشاور تنظیم و تدوین می شود

  .رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان براي حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است

به فلوچارت موجود در وب  )از تصویب عنوان تا دفاع نهایی(جهت اطالع و آشنایی با مراحل انجام پایان نامه

.سایت دانشکده مراجعه شود

  

  نامهپایانمحتوايترتیب: الف

1طبق فرم پیوست -)فارسی(راست سمتجلدروييصفحه- 1

)بدرقهآستر(سفید يصفحه- 2

الرحیمالرحمناهللابسميصفحه- 3

)پیوستفرمطبق(فارسیعنوانيصفحه- 4

)تمایلصورتدر(تقدیميصفحه- 5

تشکروتقدیريصفحه- 6

فارسی چکیده- 7

مطالبفهرست- 8

فهرست جدول ها- 9

و نمودارها ها شکلفهرست -10

مقدمه و بیان مسئله: اولفصل-11

بررسی متون: دومفصل-12

روش پژوهش: سومفصل-13

هایافته: چهارمفصل-14

اتدپیشنهاارائهوگیريه نتیجبحث،: پنجمفصل-15



منابع-16

هاپیوست-17

انگلیسیيچکیده-18

آیین نامه چاپ-19

)صفحه ارزشیابی پایان نامه دانشجو(صورت جلسه دفاع نهایی پایان نامه -20

)پیوستفرمطبق(انگلیسی عنوانيصفحه-21

)بدرقهآستر(سفید يصفحه-22

پیوستفرمطبق-) انگلیسی(چپسمتجلدروييصفحه-23

  نامهپایاننگارشيشیوه: ب

  

:جلد پایان نامه)1

گالینگور :نوع جلد  

سرمه اي(آبی تیره  :ارشد کارشناسیمقطع :رنگ جلد(  

  مشکی: دکتري مقطع    

آرم دانشگاه، عنوان پایان نامه، نام اساتید راهنما و مشاور، نام دانشجو و سال انجام  :طرح روي جلد

  )1مطابق پیوست (پایان نامه به صورت زرکوب 

عنوان پایان نامه، نام اساتید راهنما و مشاور، نام دانشجو و سال انجام آرم دانشگاه،  :طرح پشت جلد

  )2مطابق پیوست (پایان نامه به صورت انگلیسی و زرکوب 

زرکوبسالبه صورتونویسندهنامنامه،پایانعنوان :قسمت عطف  

  

21*7/29کاغذ ادابع. گرددتایپمرغوبسفیدکاغذرويبایدنامهپایانقسمت هايکلیه:کاغذ و تایپ)2

:و نوع فونت هاي استفاده شده به صورت زیر می باشد. باشدمی)A4کاغذ (

عنوان هر فصل در صفحه اي جدا با فونت  :عنوان هاي فصل هاB Titr  فصل : مثال(40با اندازه

  )مقدمه و بیان مسأله:اول 

متن یکنواخت و با فونت تمامی: متنB Mitra بدون 14اندازهBold  

فونت  :وان هاي اصلیعنB Titr  16با اندازه  

فونت : عنوان هاي فرعیB Titr  14با اندازه  

فونت : متن چکیده فارسیB Mitra بدون 12اندازهBold  

فونت : عنوان هاي چکیدهB Titr  14با اندازه  



فونت : چکیده انگلیسیTime New Roman  بدون 12اندازهBold  

فونت : عنوان هاي چکیدهTime New Roman  به صورت 14اندازهBold  

فونت با باالي جدول وسط و در: شماره و عنوان جدول هاB Mitra بدون 12اندازهBold  

فونت با آن ها  وسط و پاییندر : شماره و عنوان شکل ها و نمودار هاB Mitra بدون 12اندازه

Bold
فونت با عنوان فصل ها : عنوان و شماره فهرست هاB Mitraه صورتب12ه اندازBold  و

  Boldبدون 12اندازه B Mitraفونت با  سایر عنوان ها

. شوندتایپکادرازاستفادهبدونوسادهصورتبهصفحاتتمام:بنديحاشیهوگذاريفاصله)3

ونامهپایانعنوانازکلمههفتتاششصفحه،سرقسمتدر. الزامی است Headerاز سرصفحه یا  استفاده

.شودنوشتهچپسمتدرصفحهآنمطالببامتناسبفصلعنوانوراستسمتدرنقطهسهرتبصومابقی

، اما فاصله سطرها در چکیده)lines 1.5(سانتی متر است  5/1تمام متن پایان نامه برابر  درسطرهايفاصله

ومترسانتی3مساويباالوراستسمتيحاشیه.می باشد) single(سانتی متر  1برابر ) فارسی و انگلیسی(

رعایتنامهپایانسرتاسردربایدهاحاشیهاین. باشدمیسانتی متر  5/2برابرپایینوچپسمتيحاشیه

باباشد،هاحاشیهداخلفضايازبزرگترهاجدولیاو هاشکلاندازهمواردبرخیدرکهصورتیدر. شود

.گرددرعایتحاشیهاندازه )تاخوردهبصورت(A3کاغذازاستفادهبایاوآنهاکردنکوچک

 صفحات. شوندی نمگذاريشمارههات فهرسازقبلصفحاتازهیچکدام:صفحاتگذاريشماره)4

) مقدمه(صفحه  اولینازاعدادباگذاريشماره. شماره گذاري می گردند...) ، ب و الف(فهرست ها با حروف ابجد 

سانتی  5/1صفحه در حدود  يشماره. یابدمیادامه) نامهپایانبرگآخرینتا(صفحهآخرینتاوشودمیآغاز

.متر از لبه پایین است

  هوز، حطی، کلمن، سعفض، قرشت، ثخذ، ضظغابجد،:ابجدحروف :نکته

شوند،میگذاريشمارهعددبههابخشزیروهابخشها،فصل: هابخشها،فصلگذاريشماره)5

:مانندشودآوردهآنازبعدبخشيهشماروراستسمتردفصليهشماربطوریکه

3 -2 -4 :است3فصلاز2بخشاز4زیربخشيهکنندبیان.

3 -2 -4 -1 :است3فصلاز2بخشاز4بخشاز1زیربخشيکنندهبیان.

  

کهترتیبیبهوجداگانهطوربهفصلهردرهافرمول: هالفرمووریاضیروابطگذاريشماره)6

وراستسمتدرفصليشمارهکهطوريبهشوند،میگذاريشمارهعددبهپرانتزداخلدرآیند،میمتندر

.گیردقرار صفحهراستسمتدرآنيشمارهوچپسمتفرمول. شودمیآوردهآنازبعدفرموليشماره



ازوگرددآرائیصفحهمشخصیوسادهشکلبهالرحیمالرحمناهللابسميصفحه:اهللابسميصفحه)7

.شودخودداريمختلفتزئیناتوکادرگونههربردنبکار

بهنامهپایانرسیدنانجامبهدرکهافراديازتشکروتقدیريصفحهدر: تشکروتقدیريصفحه)8

دریافتباوپژوهشیطرحقالبدرنامهپایانچنانچه. شودمیسپاسگزارياندنمودههمکاريموثرينحو

يکنندهتأمینوکنندهتصویبمراکزنامذکرباشد،شدهانجامخاصهايدستگاهومراکزازمالیکمک

.استالزامیطرحبودجه

ینه، زم: فته و حداکثر در یک صفحه شاملبه صورت ساختار یاچکیده. ز می شودآغاچکیدهبانامهپایانهر: چکیده)9

افته ها، نتیجه گیري و کلید واژه ها هدف، روش، ی

مقدمه و بیان مسأله: اولفصل)10

  :بخش هاي زیر می باشد شامل ،این فصل

1 مقدمه  

1 -2و اهمیت پژوهش  لهأبیان مس  

1 -3فرضیاتو  اهداف  

1 -3 -1 هدف اصلی  

1 -3 -2اهداف فرعی  

1 -3 -3 سواالت پژوهش  

1 -3 -4فرضیات پژوهش  

  

بررسی متون: دومفصل)11

  :بخش هاي زیر می باشد شامل ،لاین فص

1 مقدمه  

2 -2مبانی نظري پژوهش  

2 -3ه مروري بر مطالعات انجام یافت

2 -3 -1مطالعات انجام شده در ایران  

2 -3 -2 مطالعات انجام شده در جهان  

روش پژوهش: سومفصل)12

  :بخش هاي زیر می باشد شامل ،این فصل

3 -1  مقدمه



3 -2 نوع پژوهش  

3 -3 همراه با معیارهاي ورود و خروج: جامعه پژوهش  

3 -4معیارهاي ورود و (مشخصات کامل نمونه هاي مورد بررسی : حجم نمونهو  روش نمونه گیري

  همراه با روش نمونه گیري و حجم نمونه) خروج

3-5 روش گردآوري دادها  

3-6ر رفته، مواد اطالعات کافی و دقیق درباره مشخصات پرسشنامه به کا:ابزار گرد آوري داده ها

  در پایان نامه شیمیایی و سایر ابزارهاي مورد استفاده

3 -7 ماري و آزمون هاي مورد استفادهبیان روش هاي آ: تحلیل داده هاتجزیه و روش  

3 -8مکان و زمان مطالعه  

3 -9 هاي پژوهشمحدودیت

3 -10 مالحظات اخالقی  

3 -11  ي و عملیاتی تعریف می در این قسمت متغیرهاي مورد استفاده به صورت نظر: تعریف واژه ها

  .گردد و در قسمت نظري ارائه منبع الزامی است

هایافته: چهارمفصل)13

این فصل از یافته هاي دموگرافیک شروع و سپس نتایج بر اساس اهداف مطالعه در قالب جدول، نمودار و شکل 

  .ارائه می گردد

اتپیشنهادارائهوگیرينتیحهبحث،: پنجمفصل)14

نتایج مطالعه با سایر مطالعات مشابه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد :قست بحث.  

می کندنتیجه اي که از مطالعه به دست آورده است را بیانمحقق  :قسمت نتیجه گیري.  

توسط محققآتی وهش هاينهادات اجرایی و پیشنهادات براي پژپیش:ارائه پیشنهادات تمسق 

  .گرددمی ارائه

  

:متندرنابعمارجاعينحوه)15

یکازمتنداخلدرچنانچه. شوداشارهگیرد،میقراراستفادهموردکهمنابعیيکلیهبهمتندراستالزم

نحوه. ذکر می گرددمرجعپرانتز داخل درنقطهازقبلوجملهيخاتمهازپسبالفاصلهشود،نقلمطلبیمنبع

,family(اي منبع انگلیسی برو ) ، سالخانوادگی نام(براي منبع فارسی  متندرارجاعي year(باشدمی.

:منابعفهرست)16

و بر اساس ترتیب حروف الفباي انگلیسی مرتب گردد انگلیسیزبانبهبایدنامهپایاندراستفادهموردمنابعتمام.



زبان انگلیسیبهمربوطهمنبعشدهذکرمشخصاتوانگلیسیترجمهازفارسیمنابعمورددرکهگرددمی  تاکید

.شودنوشتهپرانتزداخلدر) In persian(عبارت آنانتهايشود دراستفاده

شودپرهیزمنابععنوانبهمقاالتخالصهبکارگیرياز.

پذیرفته شده ولیچاپبرايمقالهاگر. گردندانتخابشدهپذیرفتهچاپبرايکهآنهایییاشدهچاپمقاالت

ذکرپرانتزدر داخل) In press(عبارت مربوطهمجلهنامازپسآنهباشارههنگاماست بایدنشدهچاپهنوز

.شود

کامل آدرسباشد،شدهاستفادهاینترنتیمنبعازکهصورتیدر)URL (شودنوشتهآن.

وشدهنوشتهکاملطوربهاولينویسنده6مشخصاتباشد،نفر6ازبیشنویسندگانتعدادکهدرصورتی
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