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تشکر و قدرداني
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در اين صفحه ميتوانید در صورت تمايل پاياننامه خود را به شخص يا اشخاص مورد نظر تقديم کنید .تقديم اثر
ميتواند بصورت يک طرح گرافیکي باشد .به عنوان نمونه:

تقديم به

و پدرو مادر مهربانم

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فهرست مطالب  .............................................................................................................................................................هشت
چکيده 1 ..................... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
فصل اول مقدمه )(B Zar10 Bold

 -1-1مقدمه 2 ......................................................................................................................................................................
 -1-2ترتیب و موارد صفحات 3 ..........................................................................................................................................
-1-2-1

شکلها و جداول 3 ......................................................................................................................................

 -1-3شماره گذاري 4 .........................................................................................................................................................
 -1-4حاشیهها 4 ..................................................................................................................................................................
-1-4-1

صفحه اول هر فصل 4 ..................................................................................................................................

-1-4-2

صفحات بعدي 5 ..........................................................................................................................................

 -1-5ترتیب و ساختار فصول پاياننامه 5 ..............................................................................................................................
-1-5-1

مقدمه 5 .......................................................................................................................................................

-1-5-2

مروري بر کارهاي گذشته 5 .........................................................................................................................

-1-5-3

فصل آخر (نتیجهگیري و پیشنهادات) 5 ........................................................................................................

-1-5-4

مراجع 6 .......................................................................................................................................................

 -1-6پاورقيها 6 ................................................................................................................................................................
 -1-7صحافي 6 ...................................................................................................................................................................
فصل دوم مرجعنويسي

 -2-1چگونگي ارجاع در پاياننامه 7 ...................................................................................................................................
-2-1-1

مقاالت مندرج در نشريات 7 ........................................................................................................................

-2-1-2

کتب7 .........................................................................................................................................................

-2-1-3

پاياننامهها و گزارشات علمي 8 ....................................................................................................................

-2-1-4

مجموعه مقاالت در کنفرانسها 8 ................................................................................................................

فصل سوم نتيجهگيري و پيشنهادات

 -3-1نتیجهگیري 9 ..............................................................................................................................................................

 -3-2پیشنهادات 9 ...............................................................................................................................................................
مراجع 10 .................................................................................................................................................................................

چکيده
در اين قسمت کارهاي انجام شده و نتايج بدست آمده در پاياننامه بصورت مختصر بدون شکل ،فرمول و مرجع حداکثر در يک صفحه
ذکر شود .متن چکیده بايد با قلم  B Zar 11نوشته شود و به گونهاي باشد که سطر مربوط به کلمات کلیدي در انتهاي پائین صفحه قرار
گیرد.
کلمات کليدي :سه تا پنج کلمه کلیدي درمورد موضوع پاياننامه آورده شودکه با کاما از يکديگر جدا شدهاند.
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فصل اول

مقدمه )(B Zar13 Bold
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مقدمه

متن اصلي پايان نامه بايد با قلم  B Zar 13 Regularو با فاصله خطوط  1/15و بر روي کاغذ  A4نوشته شود .الزم به
ذکر است که در تمام قسمتهاي پاياننامه ،فونت انگلیسي  Times New Romanو با  2اندازه کوچکتر از فونت
فارسي انتخاب ميشود .به عنوان نمونه متن اصلي پاياننامه با فونت فارسي  B Zar 13 Regularو فونت انگلیسي
 Times New Roman 11 Regularخواهد بود .کلیهي فرمولها نیز با فونت Times New Roman 13 Regular

نوشته شده و بايد قابل ويرايش بوده و بهصورت عکس نباشند (از فرمولنويسي  Wordاستفاده شود).
قسمتهاي مختلف يک فصل با اعدادي نظیر  2-3يا  2-1-3مشخص ميشود که عدد  3شماره فصل ،عدد  2شماره
بخش و عدد  1شماره قسمت است .درصورت تقسیم يک قسمت به عناوين کوچکتر ديگر از شماره استفاده نشود،
به عنوان مثال نميتوان زيربندي به شکل  2-1-1-3نوشت و به جاي آن از حروف استفاده شود مثالً الف ،ب و غیره.
شماره و عنوان هرفصل با  ،B Zar13 Boldبخشهاي مختلف فصول با  B Zar12 Boldو قسمتهاي مختلف با B

 Zar11 Boldنوشته شود .شماره هر فصل با حروف نوشته مي شود ،مثالً فصل اول که در سمت چپ صفحه و عنوان
فصل در سطر بعدي و در سمت چپ قرار ميگیرد.
در متن پاياننامه از گذاشتن فواصل خالي پرهیز کنید و با جابهجا کردن متن و شکل فواصل خالي را تا حد امکان پر
کنید.
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ترتيب و موارد صفحات

ضروري است که ترتیب صفحات پاياننامه مطابق زير باشد:
الف) اولین برگ :سفید
ب) دومین برگ :بسم ا ...الرحمن الرحیم در وسط صفحه
پ) سومین برگ :مطابق سومین برگ از همین شیوهنامه( .توجه :روي جلد پاياننامه نیز مشابه با همین صفحه باشد).
ت) چهارمین برگ :تصويبنامه با امضاء اساتید راهنما ،مشاور ،داوران و نماينده تحصیالت تکمیلي مطابق
تصويبنامه ذکر شده در همین شیوه نامه.
ث)پنجمین برگ :تشکر و قدرداني (اختیاري)
ج) ششمین برگ :واگذاري حقوق مطابق همین شیوهنامه
چ) هفتمین برگ :تقديم اثر (اختیاري)
ح) هشتمین برگ :فهرست مطالب مطابق فهرست ذکر شده در اين شیوهنامه .عنوان هر فصل در فهرست با فونت
 Times New Roman 10 Boldو بدون ذکر شماره صفحه و بقیه بخشها و قسمتهاي هر فصل با فونت Times

 New Roman 12 Regularبا ذکر شماره صفحه مربوطه آورده ميشود .در ادامه ميتوان فهرست شکلها و جداول
را نیز به طور جداگانه در صورتي که تعداد آنها از 10تا بیشتر است (بهصورت اختیاري) ذکر کرد.
خ) متن اصلي پاياننامه
د) پیوستها
ذ) واژهنامه :معادل فارسي-انگلیسي کلمات (اختیاري)
ر) مراجع مطابق الگوي ذکر شده
ز) دو برگ ماقبل آخر :چکیده انگلیسي پاياننامه با فونت Times New Roman 12 Regular

ژ) يک برگ ماقبل آخر :تصويبنامه پاياننامه به زبان انگلیسي مطابق همین شیوهنامه (اختیاري)
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شکلها و جداول

شکلها و جداول حتيالمقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله ممکن بعد از محلي که ذکر شده ،آورده شوند.
اندازه شکل و متن موجود روي شکل متناسب با اندازه فونت متن پاياننامه باشد و از کیفیت قابل قبولي برخوردار
ال پاياننامه شما بصورت سیاه و سفید چاپ ميشود ،بايد شکلها به گونهاي باشد که در
باشند .با توجه به اينکه معمو ً
چاپ سیاه و سفید قابل تشخیص و خوانا باشند.
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شکلها و جداول هر فصل با اعدادي نظیر  5-2شمارهگذاري ميشوند که  2شماره فصل و  5شماره شکل در آن
فصل ميباشد .شماره و عنوان جداول در باالي جدول و شماره و عنوان شکلها در زير شکل قرار ميگیرد .شکلها و
جداول را بهصورت وسطچین در متن پاياننامه قرار دهید.
اگر شکل يا جدول از يک منبع اخذ شده است الزم است که در عنوان آن به منبع مربوطه ارجاع شود.
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شماره گذاري

شمارهگذاري صفحات با احتساب هر يک از برگهاي اول تا هفتم (در صورت وجود به عنوان يک صفحه) ،از
صفحه فهرست مطالب شروع مي شود و تا قبل از متن اصلي با حروف (هشت ،نه ،ده و  )...در وسط به فاصله  1cmاز
لبهي پائین کاغذ نوشته ميشود.
شماره گذاري متن اصلي پاياننامه از صفحه چکیده شروع ميشود و با اعداد  3 ،2 ،1و  ...در سمت چپ باالي صفحه
به فاصله  2cmاز لبهي باالي کاغذ و  2/5cmاز لبهي سمت چپ کاغذ شمارهگذاري ميشود .توجه کنید که صفحه
چکیده و صفحات اول هر فصل شمارهگذاري نميشوند ،لیکن بهحساب ميآيند.
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حاشيهها

حاشیههاي متن در صفحات مختلف پاياننامه بهصورت شکلهاي زير تنظیم شود.
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صفحه اول هر فصل

شمارهگذاري فصلها با حروف انجام ميشود و در سمت چپ و به فاصله  6cmاز لبهي باالي کاغذ قرار ميگیرد.
عنوان فصل نیز بالفاصله بعد از شمارهگذاري در خط بعدي نوشته ميشود.
نیمه ارتفاع

6cm
فصل اول
مقدمه

3cm

شروع فصل

2.5cm

2.5cm
شکل  :1-1حاشيههاي متن در صفحه اول هر فصل

5
-1-4-2

صفحات بعدي

از هرگونه نوشته ،حاشیهبندي و حاشیهنگاري اضافي در اطراف صفحات خودداري شود.
3cm

3cm

2.5cm

2.5cm
شکل  :2-1حاشيههاي متن در صفحات بعدي هر فصل
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ترتيب و ساختار فصول پاياننامه
مقدمه

هر پاياننامه داراي يک فصل مقدمه است که در ابتداي آن قرار ميگیرد .فصل مقدمه عمدتاً شامل مطالب زير است:
الف) تاريخچه کارهاي انجام شده
ب) ارتباط موضوع تحقیق با کارهاي قبلي
ج) اهمیت موضوع ،کاربردها و هدف آن
د) محتواي فصلهاي بعدي
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مروري بر کارهاي گذشته

در اين فصل معموالً کارهاي انجام شده و مرتبط با موضوع تحقیق بررسي شده و نقاط قوت و ضعف آنها ذکر
ميشود.
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فصل آخر (نتيجهگيري و پيشنهادات)

در فصل آخر جمع بندي کلیه نتايج بدست آمده ،ارزيابي روش و يا کار انجام شده نسبت به ساير روشها و همچنین
پیشنهاداتي براي ادامه تحقیق ارائه ميشود.
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مراجع

در پايان نیز فهرست مراجع مطابق با استاندارد مرجع نويسي که در فصل بعدي ذکر شده است ،قرار ميگیرد.
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پاورقيها1

معادل انگلیسي لغات يا اصطالحات فارسي و عالئم اختصاري که براي اولین بار بهکار ميرود بهصورت پاورقي و
فقط براي يکبار در صفحه مربوطه درج ميشود و حتيالمقدور از بهکار بردن لغات انگلیسي در متن پاياننامه احتراز
شود .پاورقيها زير يک خط پر که به فاصله  2/5cmاز لبه سمت چپ کاغذ و به طول مورد نیاز رسم ميشود .الزم
است که  2/5cmحاشیهي پائین کاغذ رعايت شود .پاورقيها در هرصفحه با گذاردن شماره  3 ،2 ،1و ...فارسي در
گوشهي باالي آخرين کلمه مورد نظر در متن مشخص ميشوند.
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صحافي

نکته مهم :اصل پاياننامه پس از تايپ و انجام اصالحات و آمادهسازي کامل قبل از انجام صحافي همراه با فرم
مخصوص به امضاء استاد راهنما و نماينده تحصیالت تکمیلي دانشگاه رسیده و پس از تأئید اقدام به صحافي نمائید.
رنگ جلد پاياننامه بايد قهوهاي باشد .روي جلد پاياننامه مطابق با سومین برگ از پاياننامه و عطف آن مطابق با
شکل زير ميباشد.
از هر پاياننامه بايد به تعداد اساتید راهنما ،مشاور و  1نسخه براي کتابخانه دانشگاه صحافي شده و به همراه  CDکه
فايل  Wordو  PDFکامل پاياننامه بر روي آن رايت شده است ،تحويل گردد.

شکل  :3-1چگونگي صحافي پاياننامه

1. Footnote

 -2فصل دوم
مرجعنويسي

- 2-1

چگونگي ارجاع در پاياننامه

يکي از نکات مهم در نوشتن پايان نامه ارجاع صحیح به منابعي است که در تحقیق شما بهکار برده شده است .پیشنهاد
ميشود براي ارجاع دقیقتر و صرفهجويي در وقت از نرمافزارهاي کمکي مانند  EndNoteاستفاده کنید .ارجاع بايد
مطابق با فرمت زير باشد .به ايتالیک بودن برخي مشخصات دقت کنید.
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مقاالت مندرج در نشريات

نام خانوادگي ،حروف اول نام(هاي) مؤلف” ،عنوان مقاله“  ،نام نشريه ،نام ناشر (درصورت وجود) ،شماره مجلد و
شماره نشريه ،صفحات از  ...تا  ،...سال انتشار
براي مثال مراجع [ ]2 ،1را ببینید.
-2-1-2

کتب

نام خانوادگي ،حروف اول نام(هاي) مؤلف/مترجم ،نام کتاب ،شماره ويرايش ،نام ناشر و محل نشر ،سال انتشار
براي مثال مراجع [ ]4 ،3را ببینید.
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پاياننامهها و گزارشات علمي

نام خانوادگي ،حروف اول نام مؤلف (مؤلفین)  ،عنوان پاياننامه (گزارش)  ،دانشکده ،دانشگاه (ناشر) ،سال انتشار
براي مثال مراجع [ ]6 ،5را ببینید.
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مجموعه مقاالت در کنفرانسها

نام خانوادگي ،حروف اول نام مؤلف (مؤلفین)” ،عنوان مقاله“  ،نام کنفرانس ،شماره مجله ،صفحات از  ...تا ،...
محل ،سال کنفرانس
براي مثال مراجع [ ]7را ببینید.

 -3فصل سوم
نتيجهگيري و پيشنهادات
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نتيجهگيري

نتیجهگیري پاياننامه بايد يک جمعبندي از کارهاي انجام شده در پاياننامه را ارائه دهد و مزايا و معايب روش بررسي
شده را ذکر کند .تحقیقاتي را که در ادامه کار انجام شده در پاياننامه به نظرتان ميرسد ،در بخش بعدي ذکر کنید.
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پيشنهادات

پیشنهاد ميشود که براي نوشتن پاياننامه از فايل الگوي تهیه شده بصورت  Templateدر نرمافزار  Wordاستفاده
کنید.
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