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تنظيم مطالب يك تحقيق  چگونگي تدوين و آگاهي دانشجويان با نحوه نگارش و به منظورآشنايي و

ن نكات ذيل را هنگام ها، ضروري است دانشجويامهنانحوه نگارش و تنظيم پايان هماهنگي در يعلمي و برا

 نامه رعايت نمايند:تنظيم پايان

 باشد:  های زیرمشتمل بر بخش بایدپایان نامه  –الف 

 شروع با ذكر نام خداوندـ 1

 ميبدرعايت حقوق معنوي دانشگاه  هنامتعهدـ 2

  يفارس شناسنامهـ 3

 ري()اختياتقديم ـ 4

 )اختياري( قدردانيـ 5

 برگه ارزيابي و امتيازـ 6

 چكيده ـ 7

 فهرست مطالبـ 8

 )در صورت داشتن جدول( هاجدولفهرست ـ 9

 هاسايرفهرست -10

 (ياريشگفتار )اختيپ -11

كه مشتمل برمقدمه يا ديباچه، تعريف موضوع،  شودمقدمه، فصل اول تلقي مي) فصل مقدمه -12

مروري بر مطالعات انجام شده و اهداف طرح، روش تحقيق، هميت و ضرورت تحقيق، سواالت و فرضيه ها، ا

 (.تجزيه و تحليل، نتايج و 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( )چكيده  

 يسيشناسنامه انگل -19

( 15تـا  8الزم است كه از ابتداي صفحه فهرست مطالب تا پايان صفحه فهرست منابع و مآخذ )بندهاي 

 رو تهيه گردد. ( به صورت يك18و  17و بندهاي  7تا  1به صورت دورو و ساير صفحات )بندهاي 
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 ان نامهیپا (پیتانگاری )حروف -ب

 B Nazaninمتن اصلي با قلم  و به باال استفاده شود Word 2003 افزاراز نرمان نامه يبراي تايپ پا ـ1

 قلماز  هاي عربيمتنبراي تايپ تايپ شود.  Times New Roman 12با قلم  يسيمتون انگل. باشد 13

Traditional Arabic 13   .افزار د از نرمنتوانمي دانشجوياناستفاده شودLATEX .نيز استفاده كنند 

در صفحات سمت چپ، فاصله  و از يك جنس تايپ شود 4Aروي كاغذ  به صورت دوروبايد نامه انياپـ 2

 -به غير ازسطر مطلع پاراگراف كه تا لبه كاغذ پنج سانتيمتر باشد-سانتيمتر  4تا لبه راست كاغذ  خطشروع 

در صفحات سمت باشد.  ترسانتيم 5/2و لبه چپ كاغذ پايين  ، لبهسه سانتيمتر كاغذ يفاصله خط تا لبه باال

 5/3غير ازسطر مطلع پاراگراف كه تا لبه كاغذ به - سانتيمتر 5/2تا لبه راست كاغذ  خطراست، فاصله شروع 

باشد.  متريسانت 4و لبه چپ  5/2كاغذ پايين  ، لبهسه سانتيمتر كاغذ يفاصله خط تا لبه باال -سانتيمتر باشد

متر يسانتـــ 1ن خطوط يو فاصله بسانتيمــتر  2 قبل شده سطر نوشـته آخرينفاصله عنوان مطلب تا 

(Line Spacing: Exactly 29 pt)  .اين فواصل سانتيمتر باشد.  1فاصله شماره صفحه از لبه پايين كاغذ باشد

ها و غيره بايد رعايت جداول، فهرست، عكسنامه اعم از نمودارها، انيبراي خطوط در تمام مراحل تدوين پا

  .شود

 ت گردد:ير رعايصفحات مطابق نمونه ز يكادربند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تذهيب استفاده نگردد.
 

 ان نامهیصحافي پا -ج

 PDFو   WORDاوي فايل يك سي دي ح به همراهيك نسخه بايد  ان نامه پس از تايپ نهايي حتماًيپا

به تعداد الزم دانشگاه اي اساتيد راهنما و مشاور و حوزه پژوهشي ردر صورت درخواست بو  براي كتابخانه

 الزامي است: ذيلان نامه رعايت نكات يتكثير و صحافي شود. هنگام صحافي پا
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 نامهانیچگونگي تنظیم روی جلد پا – 1

ذكر درجه ، همربوط دانشكده نام، ميبددانشگاه ، نام ميبدمشتمل بر آرم دانشگاه بايد نامه انيجلد پا

راهنما و مشاور، نام و نام  استادان/خانوادگي استادنامه، نام و نامانيعنوان پا، رشته... كارشناسي ارشد

 د(.يمه مراجعه كني)به ضم باشد خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع
 

 ان نامهیتنظیم عطف پا – 2

خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشته شود )به نامه و نام و نامناينامه، عنوان پاانيدر عطف پا

  .ضميمه مراجعه كنيد(

 

 نامهانیو انگلیسي( داخل پا يتنظیم شناسنامه )فارس – 3

ذكر درجه كارشناسي ارشد ، همربوط دانشكده نام ،ميبدمشتمل بر نام دانشگاه بايد نامه انيشناسنامه پا

م خانوادگي دانشجو و تاريخ راهنما و مشاور، نام و نا استادانخانوادگي استاد/، نام و نامنامهنايعنوان پارشته...، 

 د(.يمه مراجعه كني)به ضم باشددفاع 
 

 ان نامه یرنگ جلد پا – 4

 كارشناسي ارشد با رنگ آبي سورمه ايهاي نامهانيپا

 رساله هاي دكتري تخصصي با رنگ سبز
 

-شود جهت صحافي پايانتوصيه ميها، نامهافزايش كيفيت صحافي پايان وربه منظ توصیه و پیشنهاد:

 هاي معرفي شده توسط حوزه تحصيالت تكميلي دانشگاه مراجعه شود.به آدرس هانامه

 

 گذاری شماره -د

 گذاری صفحاتشمارهـ 1

قدرداني،  وتشكر  ،يمتقد ا...،بسمهاي مربوط به نامه به صفحهانيگذاري براي صفحات پادر هنگام شماره

اي داده نشود. صفحات مربوط به فهرست مطالب، جداول، نمودارها چكيده هيچگونه شمارهو  و امتياز ارزيابي

گذاري و متن اصلي با استفاده از اعداد فارسي ها با استفاده ازحروف ابجد يا اعداد رومي شمارهو ساير فهرست

كن به يصفحه ذكر نشود، ل اول هر فصل، شماره ۀصفح درود كه توجه شگذاري شود. تا آخرين صفحه شماره

 .باشدمتر از لبه پايين صفحه يسانت 1گذاري صفحات بايد وسط و به فاصله شمارهد. يحساب آ

 هاها و قسمتفصول، بخش یگذارشماره -2

 6شود كه عدد يمشخص م 2-4-6ا ي 4-6ر ينظ يمختلف هر فصل با اعداد يهاقسمتها و بخش

 B Nazaninفصل با قلم شماره قسمت است. شماره و عنوان هر  2و عدد  شماره بخش 4فصل، عدد  شماره

18 Bold مختلف هر فصل با قلم  يهان بخشيو عناوB Nazanin 16 Bold هر بخش با  يهان قسمتيو عناو

 پ شود.يتا B Nazanin 14 Boldقلم 
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 گذاری جداول، نمودارها و ...شماره -3

اي شماره گردد، دارايان نامه تنظيم مييست جداول، نمودارها و ... كه قبل از شروع متن اصلي در پافهر

كند و بايد اين كه در متن اصلي آورده شده است تبعيت مي ياست كه اين شماره از نمودارها يا جداول

  ها داراي يك نظم و ترتيب ويژه باشد.شماره

، 2فصل  يبرا شوند. مثالً يگذارب ظهور در هر فصل شمارهيد به ترتيها باها و جدولشكل يتمام

ها در و .... عنوان جدول 2-3، جدول 1-3، جدول 3فصل  يهاجدول يو ...، برا 2-2، جدول 1-2جدول 

منبع از  شكل يا تصويرياگر  .گردديذكر م  BNazanin 12 Boldر آنها با قلميها در زآنها و عنوان شكل يباال

 ر شكل آورده شود.ينقل شده باشد، الزم است مرجع آن در ز أخذيو م

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

د يشوند، بايم ميكاغذ تنظ يطول يكه در راستا ييهان شكليان نامه واقع شود و همچنيسمت عطف پا

المقدور يها حتها و جدولرد. شكليان نامه قرار گين آنها در سمت لبه پاييمتن پارند كه يقرار گ يطور

، نمودارها شكلها، جدولهاگذاري شمارهكه ذكر شده، آورده شوند.  ين فاصله به محليكتريداخل متن و در نزد

 گيرد. مستقل از همديگر صورت ميو ... 
 

 هاگذاری روابط و فرمولشماره -4

ها، شمارهها و شكلشوند مانند جدوليكه ظاهر م يبير هر فصل به طور جداگانه و به ترتها دفرمول 

ان نامه از دو شماره كه با يشده در متن اصلي پا نوشتههاي گذاري روابط و فرمولبراي شماره گردد. يگذار

ها از ابتدا تا انتهاي لكه تمام روابط و فرموطوريهشود بگردند، استفاده ميخط فاصله از يكديگر جدا مي

دهنده براي هر فصل خواهد بود كه شماره سمت چپ نشان n، ... و 2، 1ان نامه به ترتيب داراي شماره يپا

دهنده شماره فصلي است كه فرمول يا رابطه در آن ذكر گرديده ترتيب فرمول و شماره سمت راست نشان

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

 ارجاعات و استنادات -هـ

براي اين كار بالفاصله بعد  گيرد اشاره شود.الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار مي

. به عنوان ارجاع داده شود APAتز به منابع استفاده شده به روش مه جمله در داخل متن و درون پراناز خات

در  APAدستورالعمل روش استاندارد براي اطالع از جزييات بيشتر به (. 25، ص3، ج1387 نمونه )طباطبايي،

 مراجعه گردد.نامه ن محل دستورالعمل نگارش پايا در سايت دانشگاه

 

 پانویس ها -و

 معموال پانويس ها سه گونه مي باشند:

 توضيحي )براي توضيحي افزون بر متن( -1

 يك واژه به زبان ديگر( ترجمه اي )براي آوردن برابر نهاده  -2
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 آوانويسي يا گويش يك واژه  -3

ه رمتن به زبان فارسي و همان شمار بدون فاصله از واژه د ه پانويس هار، شمادر صورت نياز به پانويس

س هاي فارسي يا عربي از ي. براي پانومي آينددر پايين صفحه براي استناد به آن و بدون نقطه پس از آنها 

و براي برابر نهاده يك واژه به زبان ديگر )انگليسي و غيره(  يا پانويس به زبان ديگر  ه گذاري فارسيرشما

ي به زبان انگليسي ولي در پي هم انجام مي شود. شماره پانويس چه در متن و چه در متن ذارشماره گ

 .نوشته مي شود 1انديس باال اپانويس ب

 

 منابع و مآخذ -ز 

به  آورده شوند. اخذقسمت منابع و مدر  APAمتن به روش استاندارد  كليه منابع استفاده شده در درون

 عنوان 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 مجالت

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

100-90 
 

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

task. Brain and Cognition, 60, 55-63 
 

 

 شود.سپس ساير مراجع ذكر ميعربي و هاي مختلف، ابتدا مراجع فارسي و در صورت وجود منابع به زبان

در سايت دانشگاه در محل دستورالعمل  APAبراي اطالع از جزييات بيشتر به دستورالعمل روش استاندارد 

رش پايان نامه مراجعه گردد.نگا
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