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 مقدمه

 یک موضوع علمیآشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب  یکی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله،

امه كامل نن راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان یا است پژوهشی

های الزم برای اخذ درجهه در رشهته و مقطهع تحصهیلی      د. پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیتكنهمراهی 

ل تهیهه ایهن راهنمها ایجهاد     یه شهود. یکهی از دال   بایستی به طور منطقی و علمی نگاشهته  و باشد مربوطه می

از نظر شکل ظاهری، نحوه تایپ، صحافی  های دانشجویانها و رسالهنامهسازی پایانبیشتر و یکسانهماهنگی 

راهنمهای حاضهر بهر اسها       .اسهت تکمیلی تحصیالت  و صفحه پردازی پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره

ههای  و همچنهین بها عنایهت بهه نکهات برجسهته آیهین نامهه        موسسه آموزشی عهالی روزبهه   های دستورالعمل

، در ایهن راهنمها   كه از استانداردهای تعیین شهده  ایپایان نامه های معتبر داخلی تهیه گردیده است.دانشگاه

 قرار نخواهد گرفت. برخوردار نباشد مورد قبول موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  نامهپایان راهنمای نگارش

 نامههای پایانگیری صفحهقرارترتیب 
 صفحه سفید -1

 ی بسم ا...صفحه -2

 اسامی اساتید مشاور یهبه عالو ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسیصفحه -3

 (5صورتجلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد )فرم  -4

 (6فرم تاییدیه نهایی پایان نامه )فرم  -5

 (7فرم تاییدیه صحت و اصالت نتایج )فرم  -6

 تقدیر و تشکری صفحه -7

 فهرست مطالب -8

 هافهرست جدول -9

 و تصاویر هافهرست شکل -10

 هافهرست نقشه -11

 فهرست كلمات اختصاری -12

 چکیده فارسی -13

 نامهپایان هایفصل -14

 راجعفهرست م -15

 هاپیوست -16

 چکیده انگلیسی -17

 اسامی اساتید مشاور یهبه عالو ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسیصفحه -18

 صفحه سفید -19

 

 

 مقدماتیصفحات 
 

 ی سفیدصفحه -1

 گیرد.می صفحه سفید قراریک بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد 
 

 ی بسم ا...صفحه -2

و بایستی به شکل سهاده و مشهخ     در وسط صفحه(بسم ا... )این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد 

 صفحه آرایی شود، از به كار بردن هر گونه كادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.
 



 اسامی اساتید مشاور  یهبه عالو فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی یصفحه -3

-روی جلد در این صفحه قرار می قلم های مطابق اسامی اساتید مشاور،ی هبه عالو كلیه مندرجات روی جلد

  گیرد
 

 )تصویب نامه( هیئت داورانی تأییدیه صفحه -4

در رسهیده اسهت    معاونت پژوهشیداور و  ،مشاور ،امضای استادان راهنما ای كه در روز دفاعیه بهتصویب نامه

 .(6)فرم شماره گیرد این صفحه قرار می 
 

 تعهد نامه اصالت اثری صفحه -5

)فهرم  گیرد. در این صفحه قرار میتوسط دانشجو امضا شده و پس از تکمیل شدن،  نامه اصالت اثر،فرم تعهد 

 (7شماره 
 

 ی تقدیمصفحه -6

 شود. ان تقدیم میافرادی دارد كه پایان نامه به آناین صفحه اختیاری است و اختصاص به ذكر نام فرد یا 
 

 ر و تشکرتقدیی صفحه -7

 ،انهد در این صفحه از افرادی كه در انجام پایان نامه به نحو مؤثری همکاری نمهوده این صفحه اختیاری است. 

 شود. می تقدیر و تشکر
 

 ی فهرست مطالبصفحه -8

 همچنینو  ها بخش انعنو وها بخششماره  ،هافصل انعنو و هافصل، فارسی هچکید شامل مطالب فهرست

در  یصفحه رهست شمازم اال. باشدمی و چکیده انگلیسی منابع ،هابخش یرزو عنوان  هابخش یرزشماره 

 .)طبق نمونه( دین فهرست مطالب قید شووعنااز  مقابل هر یک

 د.نشوآید در این صفحه ذكر نمیصفحاتی كه قبل از صفحه فهرست مطالب می نکته:
 

 های فهرست جدولصفحه -9

 .)طبق نمونه( باشددر متن می های موجودو صفحه جدول شماره جدول، عنوان این صفحه شامل
 

  ویرهای فهرست شکل ها و تصصفحه -10

های موجود در متن است، كه همگی تحت عنوان عکس و ی تصاویر، نمودارهااین صفحه شامل فهرست كلیه

 .)طبق نمونه( شودشکل آورده می
 

 )در صورت وجود(ها ی فهرست نقشهصفحه -11



 .نقشه های موجود در متن استی این صفحه شامل فهرست كلیه
 

 کلمات اختصاریی فهرست صفحه -12

 .)طبق نمونه( است و عبارت كامل آنهاموجود در متن كلمات اختصاری این صفحه شامل 
 

 صفحات اصلی

 ی چکیدهصفحه -13

باشهد و   ،شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتهایج بهه دسهت آمهده    و  مفید بوده و چکیده بایستی مختصر

انتههای   . درشهود نوشهته مهی   یا دو پهاراگراف  در یک راجعصفحه بدون ذكر فرمول، نگاره و م یکدر حداكثر 

 شود. میآورده نیز كلیدی  واژه 6تا  4چکیده 
 

 نامهپایان هایفصل -14

 باشد. به ترتیب زیر میو فصل  5نامه شامل پایانمعموالً 

 تغییر كند. مربوطهدر برخی از رشته ها با نظر گروه  عنوان فصل های پایان نامه می تواند در موارد خاص* 
 

 مقدمه فصل اول:

پیش  و تعریف متغیرها ،های پژوهشاهداف و فرضیه ،ضرورت انجام تحقیق ،مسئلهشامل بیان این فصل 

. باشدمیعنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش بیان مساله به م است.و تعریف اصطالحات  های پژوهشفرض

مساله باید مورد تحقیق این جواب داده شود كه چرا یک روند منطقی با در این قسمت باید به این سوال 

 .ردعلمی قرار گی

بیان شود.  مستدلو بصورت منطقی و با افعال  ودهن، بدون ابهام و واقع بینانه باهداف باید صریح، روش

 یان مساله، فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگ باشد. بهداف باید با عنوان، ا
 

  مروری بر تحقیقات انجام شده فصل دوم:

كارهای انجام شده قبلی در زمینه  مروری بربایستی های مختلف موضوع پژوهش به منظور دستیابی به جنبه

درک كند در این زمینهه چهه كارههایی     برای محقق فرصتی فراهم می سازد تا پژوهش صورت گیرد. این كار

انجام شده و چه اطالعاتی در این زمینه وجود دارد و او باید از كجا شروع كند و یا چه كاری و چگونه كهار را  

 د.انجام گیرو با ذكر منابع و مراجع بایستی با رویکرد انتقادی ها بررسی هد.انجام د
 

 ی پژوهشهاو روش هاایده فصل سوم:

روش  ،نمونه پژوهش ،محیط پژوهش ،جامعه پژوهش ،پژوهش روششامل متناسب با نوع رشته این فصل 

 ،هالسم یو خروج یمشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود ،حجم نمونه و روش محاسبه آن، نمونه گیری

 هاروش تجزیه و تحلیل داده ،روش گردآوری اطالعات ،توضیح ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی ابزار



ممکن است به خاطر كثرت كار  است.پژوهش های پژوهش و مالحظات اخالقی محدودیت، به صورت مستدل

 های پژوهش در دو فصل مجزا بیان شوند.ها و روشو تنوع مطالب، بیان ایده
 

 هاو یافته نتایج فصل چهارم:

مطالب این بخش تنها بر اسا  یافته های حاصل از است.  بیان نتایج حاصل از تحقیق این فصل شامل

گردد و شامل اطالعات نوشتاری، جداول و نمودارها می باشد. باید از ذكر اطالعات یکسان پژوهش تنظیم می

جداول و نمودار ...( پرهیز شود. البته ضروری است یافته ها در ابتدا با جمالت  ،در الگوهای متفاوت )متن

ها شده و برای بیان جزئیات به جداول و نمودار استناد شود. این فصل به بیان یافتهساده و روان بیان 

در  قبالًفرضیاتی كه  اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و

 .بیان گردد ،شده ذكرپژوهشی  یپیشنهاده
 

  گیرینتیجه وبحث   فصل پنجم:

 قسهمت پیشهنهادات اسهت.   بندی و جمع ،گیرینتیجه ،نتایج به صورت مستدل تفسیر ،بحثشامل این فصل 

با رعایت اخالق پژوهشهی و  پژوهش است سپس نتایج با یافته های دیگر محققین  تاول بحث پاسخ به سؤاال

ههم و  شود. در ایهن فصهل بایهد بهه یافتهه ههای م      گردد و دالیل تفاوت ذكر میمقایسه میبا رویکرد انتقادی 

 نتایجبا دالیل منطقی و علمی اشاره شود و تنها نتایجی مورد بحث قرار گیرد كه در فصل نامه شاخ  پایان 

 گهردد، ارائهه مهی  شهده  به آن اشاره شده است. در این قسمت نتایج اختصاصی و مهم به صورت دسته بنهدی  

 را به دست آورد.  آنهای مهم ن آن بتواند یافتهخواند بانامه طوری كه خواننده پایان 

شود و پیشنهاداتی جواب در رابطه با تحقیق انجام شده اشاره میپیشنهادات به مسائل بیدر قسمت 

های شود. در حقیقت در این بخش زمینهمیارائه  ،نتایج بدست آمدهبه استناد  بابرای تحقیقات بعدی 

 شود.پیش روی محققان گذاشته میدر تحقیقاتی جدید 
 

 عمراج فهرست -15

مانند كتاب، مقاله، ) در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه

 .نگارش مراجع آشنا باشد با نحوه ارجاع ونده بایستی نویس .( را ارائه نمایدو... اینترنت ،مصاحبه
 

 در متن ارجاع مراجع نحوهالف: 

  شود.در داخل دو كروشه آورده یا مراجع در متن پایان نامه شماره مرجع  مراجع برای ارجاع

 مثال: 

 8تا  4ارجاع دادن به مراجع شماره  3و 2ارجاع دادن به مراجع شماره  1ارجاع دادن به مرجع شماره 

 ]4 - 8[ ]3و  2[ ]1[

 
 



 فهرست مراجعنگارش  نحوه ب:

شروع شود و شروع هر منبع فاقد هرگونه متر تورفتگی سانتی 1 بابجز سطر اول هر منبع سایر سطرها باید  -

 عالمت و نشانه باشد.

 باشد.می ترتیب ارجاع دادن در داخل متنترتیب نوشتن منابع بر حسب  -

 

 )به نقطه گذاری ها توجه شود( راجعنگارش فهرست م نمونه هایی از شیوه

( و سپس .)یا حرف اول نام كوچکوچک نام كفارسی و انگلیسی، نخست راجع توجه شود كه در فهرست م

  ذكر شود.نام خانوادگی نویسنده 
 

  مجله مقاله -

، مجلهكامل نام  "،عنوان كامل مقاله"، نام خانوادگی نویسنده )گان( .حرف اول نام كوچک نویسنده )گان(

 انتشار.سال ، مجله: صفحه شروع تا صفحه ختم مقالهجلد شماره 

 مثال:
[1] A. Jerng and C. G. Sodini, “The impact of device type and sizing on phase noise 

mechanisms,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 40, no. 2, pp. 360–369, Feb. 2005. 

[2] C. Lam and B. Razavi, “A 2.6-GHz/5.2-GHz frequency synthesizer in 0.4-um CMOS 

technology,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 35, no. 5, pp. 768–794, May 2000. 

 رئیسی، السمی یع.  ]3[

 

 باشند.()در دست چاپ می .است ای كه پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشدهمقاله
[1] A. Jerng 

 

 شود.صورت بزرگ نوشته می ه * فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله ب

 صورت بزرگ نوشته می شود.ه نیز بحروف اضافه  ی* حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثنا
 

 همایشمقاله  -

یا  همایشعنوان  "،عنوان كامل مقاله"، نام خانوادگی نویسنده )گان( .حرف اول نام كوچک نویسنده )گان(

 سال انتشار.، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله ،ماه و روزهای برگزاری ،محل برگزاری بطور كامل، كنگره

 مثال:
[1] W. Sheng and E. Sanchez-Sinencio, “System-level design of radio frequency receivers for 

wireless communications,” in Proc. 5th Int. Conf. ASIC, vol. 2, pp. 930–933, Oct. 2003. 

[2] Y. Neuvo, “Cellular phones as embedded systems,” in IEEE Int. Solid State Circuits Conf. 

Tech. Dig., pp. 32–37, Feb. 2004. 

 

 رئیسی، ع.  ]3[

 



 صورت بزرگ نوشته می شود.ه * فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله ب

 نوشته می شود.ورت بزرگ ه ص* حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس به استثنای حروف اضافه نیز ب
 

 کتاب -

 ند: باش وقتی نویسنده  كل كتاب یک یا چند نفر -1

عنوان كامل كتاب. شماره   . سال انتشار.حرف اول نام كوچک نویسنده)گان( نام خانوادگی نویسنده )گان( 

 . تعداد كل صفحات كتاب ،اسم ناشر :چاپ. محل یا شهر محل انتشار

 سرمد ز، 
Morrice C. 1999. Quantitative Approach to  
 

 د.ن* حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثنای حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می شو
 * حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود.

 

 :كتاب بیان شود عنواناگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از  -2

  .صفحه 230، آبكاپالن 

 اگر نویسنده فصلی از كتاب با نویسنده كتاب متفاوت باشند: -3
 

نام كتاب. عنوان . . سال انتشاركتاب كلحرف اول نام كوچک نویسنده )گان(نام خانوادگی نویسنده )گان( 

شماره . ، عنوان فصل مربوطهفصل مربوطه حرف اول نام كوچک نویسنده )گان(خانوادگی نویسنده )گان( 

 . فصل مورد نظرصفحه شروع تا صفحه ختم  ،اسم ناشر :چاپ. محل یا شهر محل انتشار
 

 بیماریهای آلرژیک  فرهنگ م. 

 
Phillips SJ, -478. 
 

* فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته می شود. ولی حرف اول تمام كلمات  عنوان 

 اضافه( بصورت بزرگ نوشته می شود.فصل مورد استفاده ) به استثنای حروف 
 

 پایان نامه -

نوع پایان نامه ، نام دانشکده و . عنوان كامل پایان نامه. سال. نام خانوادگی و حرف اول نام كوچک نویسنده

 .دانشگاه
 

 . . رابطه سبک1379بشارت م. 

 
Wilson LR. 1997. The ecology  



 

 به صورت بزرگ نوشته می شود. پایان نامه* فقط حرف اول كلمه اول عنوان 
 
 فنی یا علمی گزارش -

یا  سازمان، نام موسسه)گان(. سال انتشار. عنوان گزارش.  نام خانوادگی و حرف اول نام كوچک نویسنده

 ، شماره گزارش.دانشگاه

ن یا موسسه * در صورتیکه گزارش، نویسنده مشخصی نداشته باشد بجای نام نویسنده )گان( نام سازما

 مربوطه نوشته می شود.

. بررسی خوردگی در محیط های پوشیده. دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی 1364منصوری  . 

 . 33اصفهان، گزارش علمی شماره 
Smith P, Golladay K 
 

 * فقط حرف اول كلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته می شود.

دانشگاهی كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ * حرف اول تمام كلمات موسسه سازمان یا 

 نوشته می شود.
 
 سایت اینترنتی -

یا آخرین تاریخ به  سال نشر نده یا نام پایگاه.یا شرح پدید آورنام خانوادگی و حرف اول نام كوچک نویسنده 

 و روز.ماه  ،. تاریخ دسترسی شامل(Available from) دسترسیكامل عنوان . آدر   .روز رسانی

 مثال پایگاه اینترنتی:
 

 Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: http:// 

www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

         [Accessed 6 February 2007]. 
 

 

 :مجالت الکترونیک مقاله درمثال 
Christensen P. 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future 

research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-243. 

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536  

         [Accessed 5 May 2004].  
 
 

 پیوست ها -16

ابتدا  شود.آورده میقبل از چکیده انگلیسی  و فهرست منابعاز این بخش بعد  ها،احتیاج به پیوست در صورت 

و ...( را اختصاص داده و سپس در صورت نداشهتن   ب ،الف )معموالً به صورت یفوها حربه هر یک از پیوست

 شود.شماره صفحه، در فرمت عددی برای آنها و بر هر كدام به صورت مجزا شماره صفحه اختصاص داده می

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html


 

 چکیده ی انگلیسی -17

 .دگیرمی ارقر نگلیسین اباز سی بهرفاه چکید ترجمهصفحه  در این 
 

 ی اسامی اساتید مشاوری انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی به عالوهصفحه -18

 .()فرم شماره ؟ گیرداسامی اساتید مشاور قرار میی هبه عالو كلیه مندرجات روی جلد ترجمهدر این صفحه 
 

 صفحه ی سفید -19

 گیرد.سفید قرار می صفحهیک بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد 

 

 پایان نامه و رساله ویرایش و نکات فنی
تمامی  .دشو فچینیوحرو تایپ  Word برنامه بایست با می سالهنامه یا ر نپایات جارمند وكلیه مطالب 

بصورت ساده و بدون استفاده  صفحات اصلی می بایستیک رو تایپ شود. A4(7/29×21 )  ها روی كاغذمتن

 باید به بخش هرپاراگراف اول  یستثناابه  متن یف هااگرراكلیه پا اولخط  .از كادر و یا سرصفحه تایپ شود

 داشته باشد. فتگیر وهت مترسانتی 1 ازهندا
 

 جلد -1

 متر با روكش چرم مصنوعی )گالینگور( می باشد. میلی 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  - 

، مهندسی مکانیک ؟؟ و  ای()سرمه هبی تیرآمهندسی برق  شدارشناسی ركا نامه های نپایا ایبررنگ جلد  -

 .دشو بنتخاده اسا عنو از ترجیحاًو  ایقهوهمعماری 

 .گرددكوب چاپ طالنوشته های روی جلد بصورت  -

یکه ربطود گیرمهی ار قرچهین  و به صورت وسهط  ی جلدباالدر سانتی متر  3 ضعر و 5 لطو به موسسهآرم  -

 .باشدسانتیمتر  5/1 برابر جلدی باال آن ازیی ابتدافاصله لبه 

 گیرد. ارسط قردر و كامالً بایدآن ست و راچپ  فطردو نسبت به  جلد ت رویجارمندم تما -

 و سال نوشته و زركوب می شود. ، استاد راهنمانویسنده و نام خانوادگی ، نام ...عنوان پایان نامه -

 .باشدمی فرم شماره ؟؟ مطابق قیقاًت دجارمند ازهر یک  فتنگر ارقر محلو ترتیب  -

تاریخ ماه و سال آن به میالدی قید و روی جلد فارسی است  ترجمهمطالب آن  به انگلیسی كه جلدصفحه  -

 شود. 

  بزرگ تایپ شود. ،وف اضافهبجز حر انگلیسی حرف اول كلمات عنوان -

پشت در  انگلیسهی ن بازبه ت جارست كلیه مندزم اال، ستاسی رفان بازبه  جلد كهروی ت جارمند عالوه بر -

 .دشو بجلد نیز طالكو
 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -2



های مدون در این راهنما تهیه ها، فاصله خطوط و .... همه مطالب مطابق قالبها، حاشیهها، نوع قلمفونت

 قلم و برای انگلیسی B Nazanin قلم برای فارسینوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و  شوند.می

Times New Roman و رساله در بخش های مختلف پایان نامه مورد استفادهقلم و نوع  باشد. اندازهمی 

 مطابق جدول زیر می باشد.
 

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

 اندازه نوع قلم نوع متن

 14 نازک B Nazanin *متن فارسی

 18 سیاه B Nazanin عنوان فصل

 16 سیاه B Nazanin تیترهای اصلی

 14 سیاه B Nazanin تیترهای فرعی

 12 نازک B Nazanin چکیده فارسی

 12 سیاه B Nazanin عنوان جدول یا شکل

 12حداكثر  نازک B Nazanin متن جدول

 10حداكثر  نازک B Nazanin زیر نویس جدول

 10 نازک B Nazanin پاورقی فارسی

 Times New Roman 8 پاورقی انگلیسی

 Times New Roman Bold 13 عنوان چکیده انگلیسی

 Times New Roman 12 متن چکیده انگلیسی

 14 نازک B Nazanin فارسی منابعفهرست 

 Times New Roman 12 انگلیسی منابعفهرست 

 

 فاصله گذاری حاشیه بندی و  -3

 3 پهایین حاشهیه   سهانتیمتر،  3هها  ی بقیهه صهفحه  باالسانتیمتر، حاشیه  6باالی صفحه اول هر فصل  حاشیه

این حاشیه باید  متر می باشد.سانتی 2برابر  سمت چپو حاشیه سانتیمتر  5/2راست سمت حاشیه  ،سانتیمتر

 در سرتاسر پایان نامه رعایت شود.

ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد، با كوچک در صورتی كه در برخی موارد اندازه شکل -

 حاشیه رعایت می گردد. )بصورت تا خورده (A3 كردن آنها و یا با استفاده از كاغذ 

 سطر باشد 22حداقل  و 27هر صفحه حداكثر تعداد سطرها در  -

 است. Word در  Single متر معادلسانتی 1 فاصله سطر ها در تمامی پایان نامه برابر -

 فاصله نیاز ندارد.به و با متن بعد سطر  یک ،فاصله بین عناوین با متن قبل -

 در نظر گرفته شود. سطر فاصله یکها فرمولبین متن و  همچنین بین متن و جدول ها و -

 ندارد. ی به فاصلهو جدول نیاز )شکل، نقشه( عنوان جدولبین  -
 

 * الزم نیست یک صفحه جداگانه برای عنوان هر فصل درنظر گرفته شود.



 

  گذاری شماره -4

 شماره گذاری صفحات -الف

فهرسهت كلمهات    ،هها فهرسهت نقشهه  ، هافهرست شکلها، فهرست جدول، فهرست مطالبصفحات مربوط به 

شهوند.  اری مهی گهذ ت عهددی شهماره  به فرم ها و فهرست مراجعمتن فصل ،"ابجد هوز..."اختصاری به فرمت 

 یهها حرفه  ابتدا به هر یک از پیوستگیرد كه ها به این صورت انجام میاختصاص شماره صفحه برای پیوست

سپس در صورت نداشتن شماره صفحه، در فرمت عددی برای آنها  و ...( را اختصاص داده، الف، ب )معموالً با

اختصاص ها شماره صفحه شود. به بقیه صفحهشماره صفحه اختصاص داده می ،و بر هر كدام به صورت مجزا

 شود.نمی داده

 
 باشد.می نامه یا رساله مطابق جدول ذیلشماره گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایان  -

 باشد.در وسط صفحه می یین صفحه و كامالًسانتی متر از پا 15/1ا رعایت فاصله شماره صفحات ب -
 

 شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسی

 شماره گذاری صفحه

 بدون شماره بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بدون شماره صفحه عنوان به زبان فارسی 

 بدون شماره صفحه تأییدیه هأت داوران

 شمارهبدون  سپاسگزاری 

 بدون شماره تقدیم به ...

 ) با الف شروع شود( حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جدول ها

 ادامه حروف ابجد فهرست شکل ها

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها 

 1 چکیده فارسی

 ادامه اعداد فصول پایان نامه

 ادامه اعداد فهرست منابع فارسی 

 ادامه اعداد انگلیسیفهرست منابع 

 ادامه اعداد پیوست ها

 ادامه اعداد ها )درصورت تمایل( فهرست نام

 ادامه اعداد چکیده انگلیسی 

 بدون شماره صفحه عنوان به زبان انگلیسی
 ابجد، هوز، حطی، كلمن، سعف ، قرشت ، ثخذ، ضظغ حروف ابجد:                                  

 ...-6-5-4-3-2-1 اعداد:                                   

 



  و... ، فرمول ها، جدول ها، شکل هاشماره گذاری بخش ها   -ب

شوند، بطوری كه شماره فصل در سمت راست و شماره گذاری میبخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره -

 بخش بعد از آن آورده شود مانند:

 است. 3از فصل  2از بخش  4بیان كننده زیر بخش  -2-4 -3

 است. 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1بیان كننده زیر بخش  -1 -2-4 -3

 )-( هخط تیراز یا  سیرلفبا فاوف احر ز ازنیارت صو از آن درست پس ا قمر 4  كثراحد ها رهشما زحد مجا -

 .دشو دهستفاا

در همین شکل د مثالً. باشد می قفورت ها نیز بصو نقشه و ها دارنمو ،ها ولجد ،ها شکل اریگذره شما-

 .دشو می نوشته  (10-3) شکل رتبصو مسو فصل

 رتبصو "ب" پیوستول در سومین جد لمثاان بعنوو  هدشاری گذسی نامرفای لفباا وفها با حر پیوست-

 .دمیشو نوشته (3-ب)جدول 

ره سمت چپ شماد عدو فصل  رهست بیانگر شمارا سمت دها نیز عد لفرموو بط روا اریگذره شما برای-

 .دشو می نوشته (4-3) رابطه رتبصوم فصل سودر بطه را مینرمثالً چها. ستا نظر ردبطه مورا
 

  هاها و شکلجدول -5

آیند، در داخل پرانتز به عدد ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی كه در متن میها و شکلجدول-

 شوند.شماره گذاری می 

ای كه به گونه ها باید با كیفیت مناسب تهیه شوند.ها( و جدولها، نمودارها، منحنیها )تصویرتمامی شکل-

 كپی تهیه شده از آنها از وضوح كافی بر خوردار باشد. 

عنوان جدول یا شکل ذكر انتهای از مرجعی آورده شده است، مرجع در  شکل یا تصویری ،جدولچنانچه  -

 همچنین الزم است به كلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.گردد. 

 عنوان جدول در باالی جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می شود. -

 .نوشته شوندخطوط افقی  به صورتجدول تا حد امکان مطالب  -

و در صورتیکه نمودار بیش  محورهای عمودی و افقی باید كامال مشخ  باشندعنوان/پارامتر  ،در نمودارها -

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

 . از یکدیگر متمایز شوندو .... (  • یا Δ، *یا با عالیم ) بکارگیری طیف رنگی خاكستری

تمام اعداد و كلمات به فارسی  ها خودداری شود.از درج اعداد و كلمات انگلیسی در جدول ها و شکل  -

 نوشته شود.
 

 روابط ریاضی و فرمول ها -6



خل پرانتز به عدد شماره گذاری ، در داآینده و به ترتیبی كه در متن میها در هر فصل به طور جداگانفرمول-

 .شوندمی

در موارد خاص  ارائه شود. SIواحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادیر مندرج در متن باید مطابق با سیستم  -

 پاورقی آورده شود.در  SI سیستم معادل آن در باید كه از سیستم های دیگر  استفاده می شود

 د.نباید تعریف شو ،شوددر متن استفاده می  نخستین بار ی كه برایهر فرمولپارامترهای  -
 

 یا زیرنویس پاورقی -7

توان در همان صفحه در صورتی كه یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می - 

ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای كه بصورت كوچک در باال و سمت چپ آن تایپ 

 شود.به آن شماره ارائه می وضیح مربوطشود و در زیرنویس، تمی

 .باشد 8و برای انگلیسی  10برای فارسی نویس قلم مورد استفاده در زیر اندازه -

 پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود. -

 ای باشد.شماره گذاری پاورقی بصورت صفحه -

 

 درج لغات التین در متن فارسی -8

معادل فارسی آن آورده  آوردن كلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحاًحتی المقدور از   

 معادل انگلیسی كلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود. شود و در صورت لزوم

، ابتدا معادل فارسی آن نوشته استفاده شود در متن در مواردی كه الزم است از كلمات اختصار انگلیسی -

 شود.و اصل كلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده می فتهرگقرار  در پرانتزحروف اختصار  سپس ،شده

 آوردن اصل كلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد. -

فارسی تر از اندازه قلم شماره كوچک 2در صورت استفاده از كلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن  -

  باشد.
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