دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد
به منظور هماهنگي بيشتر بين پايان نامه ها ،رعايت موارد ذيل ضروري بنظر ميرسد .لذاا خواهشذمند اسذت دانشذوويان
هنگام تهيه پايان نامه به اين نكات توجه نمايند.تايپ گردد و مطابق بند  ،8به محلهاي تعيين شده تحويل نمايند
 -1مطالب پاياننامه با  Word 2007باشد.
 -2اندازه صفحات پاياننامه بايد . *29/7 A4
-3جلد پاياننامه تمامي رشته ها از نوع گالينگور به رنگ سورمه اي و فقط رشته زمين شناسي به رنگ قهذوه اي انتخذا
گردد و موارد پشت و روي جلد به شكل زركو

چاپ شوند.

شرح مطالب روي جلد و نمونهاي از طرح روي جلد در پيوست الف و نمونهاي از طرح پشت جلد در پيوست

آورده شده

است.

 -4درج كد پايان نامه و عنوان كامل آن بر روي عطف

ضروري مي باشد.

 -5ضمن رعايت اصول نگارش ،در تحريريه پايان نامه حتي االمكان از بكاربردن لغات التين خودداري گردد و معادل فارسي
لغات استفاده شود و در صورت نياز در پاورقي همان صفحه با ذكر شماره ،لغات التين آورده شوند.
حاشيه سمت راست و باال مساوي 3سانتيمتر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر 2/5سانتيمتر مي باشد.
-6ونيز متن پايان نامه در داخل كادر بايد طوري تنظيم شود كه به اندازه 5از سمت چپ كاغا فاصله داشته باشد.
 -7فونتهايي كه بايد در تهيه پايان نامه مورد استفاده قرار گيرند به شرح ذيل مي باشد:
سرفصلها  :تيتر  14براي فارسي و براي انگليسي Times New Roman 14 Bold -
عناوين اصلي :زر  14سياه براي فارسي و براي انگليسي Times New Roman 12 Bold -
عناوين فرعي :زر  12سياه براي فارسي و براي انگليسي Times New Roman 10 Bold -
متن اصلي :لوتوس  14براي فارسي و 12براي انگليسي Times New Roman -
زير نويس جداول ،نمودارها ،شكلها و نقشهها :زر  10سياه براي فارسي براي انگليسي Times New Roman 8 Bold -
چكيده انگليسي Times New Roman 12 Bold : -

 -8بعد از دفاعيه يك نسخه چاپي

يا )(CD

از پايان نامه به استاد راهنما ،يك نسخه چاپي

كدام از اساتيد مشاور  ،يك نسخه چاپي و يك

) (CDبه كتابخانه مركزي دانشگاه

و يك

يا ) (CDبه هذر

)((CDشامل يا فايذل

 wordو يك فايل  pdfو ساختار 1و  2به صورت  (wordبه دفتر پژوهشي تحويل نمايند و تكثير و مولد كردن پايان نامه
به عهده دانشوو ميباشد.

-9مهلت قانوني صحافي و تحويل كتابچه پاياننامه حداكثر يك ماه پس از تاريخ جلسه دفاعيه ميباشد.
چگونگي تنظيم مطالب و ترتيب زير بايستي انوام پايرد:
)فارسي( جلد روي طرح
بسم اهلل الرحمن الرحيم
فرم تعهد
صفحه عنوان

تقديم
سپاسگزاري
مطالب فهرست
فهرست جداول)در صورت نياز(
)فهرست نمودارها (در صورت نياز)
فهرست شكلها(در صورت نياز)
فهرست نقشه ها(در صورت نياز) (حروف ابود)1
چكيده فارسي)صفحه يك ترجيحاً حداكثر  250كلمه(
متن اصلي پاياننامه شامل:
مقدمهكليات شامل:
هدف
پيشينه تحقيق
تحقيق و روش كار
پاياننامه فصول
پيشنهادات و نتيوه گيري
پيوستها
فهرست منابع (فارسي وغير فارسي)
فهرست نامها
چكيده انگليسي
طرح جلد پشت)انگليسي(
الف -اطالعات كلي
عنوان پايان نامه مختصر و رسا باشد.براي ارجاع خواننده به منابعي كه در پاياننامه خود به آن استناد ميكنيد ،ميتوانيد به دو شكل عمل كنيد:-1نام نويسندهاي را كه به مطلب او استناد ميكنيد ،ضمن متن بياوريد و جلوي نام ،سال انتشار مقاله يا كتا

را در پرانتز

ذكر كنيد.
-2همچنين ميتوانيد پس از بيان مطلب مورد استناد ،نام نويسنده و سال انتشار كتا يا مقاله را در پرانتز ذكر كنيد .توجه
كنيد كه در اين مورد خاص بايد بين نام نويسنده و سال انتشار كتا

يا مقاله عالمت ويرگول قرار دهيد.

در حد امكان از صفحات بزرگ در پاياننامه استفاده نكنيد و آن را از طريق فتوكپي هاي مخصوص كوچذك و اسذتانداردنماييد .در صورت اجبار ،آن را طوري تا نماييد كه از صفحات بيرون نزند.

( )1ابجد ،هوز،حطی ،کلمن ،سعفص ،قرشت ،ثخذ ،ضظغ (الف  ،ب  ،ج ،د ،ه ،و ،ز )........... .

شماره گااري-1شماره گااري صفحات
فقط صفحات «بسم اهلل الرحمن الرحيم »و«تعهد نامه»و«صفحه عنوان»و«تقديم به»وسپاسگزاري»و فهرستها شماره گذااري
نمي شوند.با حروف الفباي فارسي (ابود) شماره گااري خواهند شد.بقيه صفحات شماره گااري خواهند شد و شماره گذااري
صفحات بايد در وسط و پايين صفحه انوام گيرد.
-2شماره گااري موضوعها
موضوعهاي اصلي پاياننامه معموالً چند فصل است .هر فصل نيز ممكن است به چند بخش تقسيم گردد.
صفحه اول هر فصل بايد از خط پنوم شروع شود  .هر يك از بخشهاي هر فصل با دو شماره كه با خط تيره از يكديگر جدا
شده اند ،مشخص ميگردد .عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است .در
صورتي كه هر بخش داراي زيربخش
3يعني زيربخش سوم از بخش چهارم فصل دوم  -4-باشد ،شماره هر زيربخش در سمت چپ شماره ماكور قرار ميگيرد .
مثالً2
-3شماره گااري شكلها ،جدولها ،نمودارها و نقشه ها
) 10نوشته  -شمارهگااري شكلها ،جدولها ،نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلي است .مثالً در همين شكل در فصل سوم
به صورت(

شكل_________3

ميشود.
-4شماره گااري پيوستها
پيوستهاي پاياننامه با حروف الفباي فارسي نامگااري ميشوند .شكلها و جدولهاي موجود در هر پيوست ،با توجه به پيوست
مربوط
(.به اين صورت نوشته ميشود( جدول

«-3

»شمارهگااري خواهد شد .به عنوان مثال ،سومين جدول در پيوست

-5شماره گااري روابط و فرمولها
هر رابطه در متن پاياننامه ،با دو شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا ميشوند ،مشخص ميگردد.
(8عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ،شماره رابطه موردنظر است .مثالٌ هشتمين رابطه در فصلششم به صورت( 6
نوشته ميشود.
پ -منابع
منابع مورداستفاده را ميتوان در پايان هر فصل و يا در آخر پاياننامه آورد .فهرست منابع بر حسب حروف الفباي فارسي به
اين ترتيب تنظيم ميشود:
1.شماره و رديف
2.نام خانوادگي نويسنده
3.حرف اول نام نويسنده

4.سال انتشار
5.عنوان كتا  ،مقاله ،گزارش يا پاياننامه تحصيلي همراه با ذكر عنوان پاياننامه دوره كارشناسي ارشد يا رساله دكترا
اين قسمت بايد باحروف ايتاليك و سياه حروفچيني شود.
6.نام ناشر ،موله ،سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پاياننامه در آنوا ارائه گرديده
است.
7.شماره موله يا شماره جلد كتا
8.شماره صفحه هايي كه مطلب موردنظر از آنها استخراج شده است(در صورتي كه كل منبع موردنظر بذه عنذوان مرجذع
مورد استفاده قرار گرفته باشد لزومي به ذكر شماره صفحه ها ندارد)
از يكديگر جدا شوند و در مورد حرف اول نام نويسنده بعد از عالمت نقطه ،از عالمت « ويرگول » توجه شود كذه مطالذب
فوق با عالمت ويگول استفاده شود.
در زمينه منابع غيرفارسي ،ضمن رعايت مرجع ،بر حسب حروف الفباي مربوط ،دقت شود اگر مولهاي مورد استفاده قرارگرفته باشد ،درصورتي كه نام مخفف شناخته شدهاي براي آن وجود دارد ،مورد استفاده قرار گيرد و در غير اينصورت ،نام
كامل موله قيد گردد.
در زمينه كتابها يا مقاالتي كه به يك نويسنده تعلق دارند ،رعايت ترتيب زماني انتشار آنها ،ضمن ارجذاع دادن ضذرورتدارد.
-در صورتي كه كتا

يا مقاله ،اثر ترجمه شده باشد ،ذكر نام مترجم ،پس از نام نويسنده ضرورت دارد.

پيوست الف
شرح روي جلد پايان نامه
 آرم دانشگاه آزاد اسالمي (در ابعاد  2/5سانتيمتر*3سانتيمتر) عبارت «دانشگاه آزاد اسالمي »نام واحد دانشگاهينام دانشكده و نام گروه آموزشي عبارت «پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد«M.A.» .يا ». «M.Sc. كلمه «رشته»(نام رشته تحصيلي)و كلمه «گرايش»(نام گرايش تحصيلي) كلمه «عنوان» عنوان پاياننامه عبارت« استاد راهنما »نام استاد راهنماعبارت استاد يا اساتيد مشاور-نام استاد يا اساتيد مشاور

 كلمه «نگارش»نام نگارندهسال تحصيلي(تاريخ دفاع پاياننامه بر حسب فصل مربوط نوشته شود)توضيح :توجه شود كه حروف» «M.A.براي رشته هاي علوم انساني و» . «M.Sc.براي رشته هاي غير علوم انساني مذورد
استفاده قرر گيرد .
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