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راهنمای تدوين پايان نامه دانشجويان دوره های 

  محقق اردبيليتحصيالت تکميلی دانشگاه 
با توجه به اهميت يكسان بودن پايان نامـه هـاي تحصـيالت تكميلـي و بـه منظـور        **

آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحوه نگارش آن، ضروري است كه دانشجويان محتـرم نكـات   

 **. رعايت فرمايند  مهزير را هنگام تنظيم پايان نا

  نحوه اي تنظيم صفحات مقدماتي -الف

  :در پايان نامه ابتدا صفحات مقدماتي قرار مي گيرند
  .صفحه سفيد قرار گيرددا و انتهاي هر پايان نامه يك در ابت  -١
  "اهللا الرحمن الرحيم  بسم" صفحه -٢
صفحه بـر اسـاس نمونـه ي ارائـه شـده در      سطور اين  – )تصويري از صفحه روي جلد( صفحه ي عنوان فارسي -٣

  .پايان اين راهنما تنظيم مي گردد
  )يك نمونه صفحه ي عنوان انگليسي نيز پيوست مي باشد(
  فرم ارزشيابي پايان نامه به فارسي -٤
  )اختياري(  - صفحه ي تقديم -٥
  )در يك صفحه(بصورت رسمي نگاشته مي شود -اريزصفحه سپاسگ -٦
مسئله مورد تحقيق، بيان روش يـا روش هـاي بكـار گرفتـه شـده مـواد،       از ل خالصه اي شام –صفحه چكيده  -٧

تعـداد  . رسي نگاشـته مـي شـود   اچكيده به هر دو زبان انگليسي و ف. آمده و پيشنهادها مي باشد مطالب، و نتايج بدست
  )ه پيوست ارائه شده استفرم چكيده ب.( و در يك پراگراف نگاشته شود كلمه تجاوز كند ٣٠٠كلمات چكيده نبايد از 

  .توضيح چكيده به زبان انگليسي در انتهاي پايان نامه آورده شود
 درج در متن پايان نامه است كـه من، شكلها و جداول شامل فهرست مطالببه ترتيب  –صفحه فهرست مطالب  -٨
  )عنوان و شماره صفحه مي باشدشامل 

موجود در متن همگـي تحـت    ٠٠٠٠٠عكس ها و ،مودارها مل كليه اشكال، نشا –) اشكال(صفحه فهرست تصاوير 
  )در صورت نياز. (عنوان شكل آورده مي شود

در صورت لزوم با توجه به متن پايان نامه جهـت اطـالع بيشـتر خواننـدگان      –صفحه فهرست عالئم اختصاري  -٩
  .فهرستي از عالئم اختصاري تهبه مي گردد

مطالب،فهرست جداول، فهرست اشكال، صفحه ي نشانه هـاي   اري، فهرستزبه صفحات چكيده، سپاسگ :توجه
 ١صفحه اول فصـل اول بـا عـدد     .اختصاري و به هر صفحه قبل از صفحه اول شماره حرفي و يا ابجد تعلق مي گيرد
  شماره گذاري مي گرديد، و بقيه صفحات به صورت مسلسل شماره گذاري مي شود

   )يان نامهمتن اصلي پا( از فصل اول ١صفحه شماره  -١٠
  



 ٢

تغييرات . باشد متن اصلي پايان نامه شامل پيشگفتار، تاريخچه ، مواد و روشها، نتايج و بحث و مراجع مي: توجه
  .، بسته به نوع گروه آموزشي و نحوه پژوهش، بر عهده گروه مربوطه استدر محتوا و يا فصل بندي  اندك

  )در صورت وجود(پيوستها و ضمائم  -۱۱
  )اختياري(واژه نامه  -۱۲
  چكيده انگليسي -۱۳
  فرم ارزيابي به زبان انگليسي  -۱۴
  عنوان پايان نامه به زبان انگليسي -۱۵
  

  .از هيچگونه كادرهاي تزيئني و تذهيب استفاده نگردددر تدوين و تنظيم پايان نامه  :توجه
  
  نحوه نگارش پايان نامه -ب
  :)آرايش صفحات(حواشي صفحات -١

ا ــــ فحه بـــ ت صـــ سـمت راس ه و حاشـيه  ـــــ صـورت گرفت  A4ذ ــــتنها در يك روي كاغه ـــتايپ پايان نام
سانتي متـر از لبـه ي كاغـذ تعيـين مـي شـود و در صـفحه ي         ٥/٢سمت چپ با رعايت و سانتي متر  ٣رعايت فاصله 

سـمت  ) انگليسياعم از فارسي و (چكيده انگليسي به ترتيب عكس، كادر تعيين مي شود به نحوي كه در تمام صفحات 
  .سانتيمتر با لبه ي كاغذ فاصله داشته باشد ٣صحافي 

 سانتي متر رعايت گـردد  ٥/٢تا لبه ي كاغذ  سانتي متر و از پايين ٣دقت شود فاصله باالي صفحه تا شروع متن (
  )و وسط صفحه انجام مي شود سانتي متر ۵/۱با فاصله  و شماره گذاري به صورت يكنواخت در پايين

  

  
  
  



 ٣

  فاصله ي سطر ها -٢
اين فاصله بايستي در تمـام مـتن پايـان    (سطر، عبارت است از فاصله هر دو سطر متوالي در يك پايان نامه  -فاصله

فونـت  (سطر در هر صفحه قابـل تايـپ باشـد     ٢٢-٢٦ صله بين سطر ها طوري تنظيم گردد كه بينفا ).نامه ثابت باشد
  )بطور يكنواخت در تمام متن ١٢-١٤بين 

  
 Times Newبرای انگليسی قلـم   و )فقط يك نوع فونت(يا لوتوس برای فونت فارسی قلم نازنين -۳

Roman انتخاب شود.  
  
  پيوستها -ج

نامه ها، نمونه ي پرسشنامه ها، بررسي ها ، مطالب مكمل ، آمار و ارقام و غيره كه بـه نحـوي مـورد اسـتفاده قـرار      
در صورتي كه اين پيوستها داراي موضوع يا طبيعـت مختلـف   . مي شود گرفته است به صورت پيوستهاي جداگانه آورده

اگر در موقع نگارش متن رسـاله الزم باشـد   . آورده مي شود ٠٠٠باشد دسته بندي شده، تحت عنوان پيوست الف و ب و
ستها هماننـد  آرايش صفحات پيو. الزامي است(    ) درج شماره پيوست در داخل و يا مراجعه گردد به اين پيوستها اشاره

  .بقيه ي صفحات متن صورت مي گيرد
  
  
   تنظيم فهرست منابع -د
  .فهرست منابع بايد با رعايت ترتيب حروف الفبا درج گردد  -

  .فهرست منابع فارسي و التين به صورت جداگانه تنظيم مي گردد  -
  :مثال
علـوم تربيتـي و روانشناسـي دانشـگاه     ، مجله  روستائيان تحصيل كرده و پيامد هاي آن كوچ .١٣٦٩ .ف ،ارشاد -١

  .۲۱-۱۵ص  ،٤، ش  ١ج شهيد چمران اهواز ، 
مجلـه  . اثر ژنويپ بر رشد كلزا در محيطهاي كشت بـدون هورمـون  .۱۳۸۳ .، جاويدفر، ف.، مقدم، م.اعتدالي، ف -۲

  .۱۳۷-۱۲۱، ص ۱۴، ش ۲دانش كشاورزي، ج 
ص ن، تهران، چـاپ دوم، ريت، مركز مديريت دولتي ايرا، سازمان و مدي شناسي در كارروان. ١٣٧٠ .م ،ساعتچي -۳
٢٧٠.  

  
4- Chiao, C., Carothers, A.M., Grunberger D., Solomon, G., Preston, G.A., Barrett 

J.C., 1995. Apoptosis and altered redox state induced by caffeic acid phenethyl ester 
(CAPE) in transformed rat fibroblast cells. Cancer Res. 55:3576–3583. 

 
5-    Markel, J. 1986. Evolution And function of structurally divers subunits in the 

respiratory protein haemocyanin from arthropods. Biol. Bull. 171: 90-115. 
 
 
6- Markham, K.R. 1982. Techniques of flavonid Identification, Academic press, 

London, vol2, 220 pp. 
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  نحوه ي ارجاع -ه
در صورت استفاده از ارجاع اسمي به ترتيـب  . اي يا اسمي باشد ارجاع در متن پايان نامه ممكن است بصورت شماره

  .زير عمل گردد
نام و سال  منبـع   شيوه درج منابع در متن به اين ترتيب است كه بالفاصله بعد از مطلب مورد نظر در داخل پرانتز

-در صورتي كه بيش از يك منبع استفاده شده است بين آنها نقطـه . نام ويرگول قرار داده شودقيد گردد  و بين سال و 
الزم است ابتـدا منـابع فارسـي و سـپس التـين ذكـر       . و همچنين بر اساس سال مرتب گردد قرار داده شود) ؛(ويرگول 

  . با ذكر نام فارسي آورده شود ضروري است منابع التين .آورده شود" )تاريخ(اسم" بصورتارجاع در جمله  .گردد
  سازمان دهي مطالب پايان نامه -ه 

  :بهتر است توالي پايان نامه، بر اساس طرح پيشنهادي زير تنظيم گردد
  مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته: فصل اول
  روش تحقيق  مواد و : فصل دوم
  نتايج : فصل سوم

  بحث : چهارم فصل 
  ……التين  پيوست ها، فهرست منابع فارسي و

  چكيده و صفحه ي عنوان پايان نامه به زبان انگليسي
  
  توجه به چند نكته مهم -٦

ده پايان نامه بايد در مواردي از قبيل نوع كاغذ و نوع تايپ، تميز و مرتب نمودن، امالي صحيح كلمات نسينو -الف
  .ردار توجه و دقت كافي مبذول دات ديگبه كار بردن قواعد و اصول نگارش و دستور زبان، نقطه گذاري و عالم

در يـك پايـان نامـه حـداكثر     . اندازه حروف انتخابي براي متن پايان نامه نبايد زياد درشت و زياد كوچك باشد -ب
  .بايد از سه اندازه حروف استفاده مي شود

  تناسب بين اندازه ي عناوين و حروف بايستي در نظر گرفته شود  -ج
  .استفاده شود ٢١*٧/٢٩با قطع  A4از كاغذ  -د

  .)رعايت سر پاراگراف(خالي از كادر اصلي شروع شود) ترکكارا(به فاصله سه حرف ) پاراگراف(اولين سطح هر بند 
  .فاصله ي بين دو بند برابر فاصله معمولي بين دو سطر است -و
  .يپ مي شودتقسيمات فرعي از منتهي اليه سمت راست شروع شده و اولين سطر آن، مانند شروع بند تا -ز
شماره گذاري جداول و تصاوير و عناوين فرعي با دو يا چند عدد صحيح كه با خط تيره از هم جدا شده باشـند  -ح

ري جـداول در بـاالي   اشماره گـذ . هر فصل انجام مي گيرد و به ترتيب آمدن آنها در متن پايان نامه و بطور مسلسل در
 .سطر از كادر جدول و يا تصوير انجام مي گيرد -ر به ميزان يك فاصلهجدول و شماره گذاري تصاوير در پايين هر تصوي

نوشـته  ) ٥-٢(به صـورت شـكل   ٢از فصل  ٥الً شكل ـمث. اعداد اصلي و فرعي به ترتيب از راست به چپ آورده مي شود
  مي شود
سـطر در  –صـله  فا ٥/١تا سطر بعدي برابـر  ) شكل(فاصله باال نويسي جدول تا سطر قبلي و زير نويسي تصوير  -ط

  .نظر گرفته مي شود



 ٥

براي نمايش مراحل مختلف يك پروسه يا آزمايش، شماره ي هر مرحله در اول سـطر درج شـده، سـپس يـك      -ي
  .و به دنبال آن متن درج مي گردد) -(خط تيره
بـان  پس از صحافي جزئيات موضوع، اسامي اساتيد راهنما و مشـاور و نگارنـده پاياننامـه بـر روي جلـد آن بز      –ك 

در عـين حـال   . انگليسي بر روي جلد چپ ، مطـابق فـرم پيوسـتي زركـوبي شـود      فارسي بر روي جلد راست و بصورت 
  .خالصه موضوع ، مطابق تصوير زير بر روي پايان نامه زركوبي گردد

      
نگارش پايان نامه با مديريت  نحوه  در زمينه صحت و صحافي، چاپ نهايی قبل از دانشجويان** ****

  *******حصيالت تکميلی هماهنگی الزم را بعمل آورندت
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