آيين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي کارشناسي ارشد
مشخصات ظاهري
 -1کليه مطالب و مندرجات پايان نامه يا رساله مي بايست با برنامه  Wordتايپ و حروف چيني شود.
 -2ابعاد کاغذ مورد استفاده  )21 – 22/5( A4باشد.
 -3جلد پايان نامه يا رساله از نوع گالينور انتخاب و مندرجات روي آن به صورت زرکوب يا نقره کوب چاپ شود.
 -4رنگ روي جلد براي پايان نامه دانشجويان علوم انساني سورمه اي و دانشجويان دانشکده فني مهندسي قرمز و دانشجويان علوم پايه قهووه اي و دانشوجويان
کشاورزی سبزانتخاب شود.
 -5شرح روي جلد بايد مانند نمونه ضميمه باشد.
الف -عبارت " پایان نامه" برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.scیا M.A
ب -در مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد توجه شودکه عبارت  M.Aبرای دانشجویان رشته های علوم انسانی و عبارت  M.scبرای رشته های غير علوم انسوانی
استفاده شود.
 -6آرم دانشگاه بايد به طول  4ساتني متر و عرض  3سانتي متر در وسط صفحه باال
 -7تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد کامل ا در وسط قرار گرفته و ترتيب و محل قرارگيوري هور يوک از منودرجات دقيقوا مطوابن نمونوه
پيوست باشد .
صفحات فرعي (صفحات ابتدايي)
 -1نحوه شماره گذاري صفحات فرعي با حروف الفباي فارسي يا حروف ابجد (براي پايان نامه ها و رساالت به زبان فارسي) و با حروف الفباي التين با اعداد يوناني
(براي پايان نامه ها و رساالت به غيرزبان فارسي) مي باشد.
 -2اولين صفحه پس از جلد و صفحه سفيد (آستر بدرقه) بسم هللا الرحمن الرحيم باشد و با شماره صفحه فرعي (الف) شماره گذاري شود.
-3کليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب فاصله ها و پنط ها روي جلد در صفحه (ب) قرار گيرد.
 -4صفحه (ج) به سپاسگزاريها اختصاص دارد  .متن سپاسگزاري حداکثر در يک صفحه تنظيم شود.
 -5صفحه (د) مربوط به (تقديم به) مي باشد  .مطالب اين قسمت نبايد ار يک صفحه تجاوز کند.
 -6صفحات بعدي به فهرست مطالب (فهرست مندرجات) اختصاص دارد.فهرست شامل چکيده – مقدمه-
بخش ها و عنوان بخش ها -فصل ها و همچنين زير بخش ها (در صورت نياز) و فهرست منابع مي باشد.
الزم است شماره صفحه در مقابل هر يک از عناوين فهرست مطالب قيد شود .در صورت نياز بعد از فهرست مطالوب بوه ترتيوب فهرسوت جوداول فهرسوت نمودارهوا و
فهرست اشکال و فهرست نقشه ها تنظيم شود.
صفحات اصلي
 -1اولين صفحه اصلي که با شماره  1مشخص ميشود چکيده يا خلصه فارسي پايان نامه هاي رساله است .متن چکيده حداکثر در دو صفحه مي بايسوت تنظويم
گردد(.چکيده فارسي براي رشته هاي زبانهاي خارجي در اولين صفحه سمت راست پايان نامه يا رساله قرار مي گيرد)
 -2بعد از اتمام چکيده توالي و ترتيب صفحات اصلي به صورت زير باشد:
 مقدمه (شامل هدف -پيشينه و روش کار وتحقين) فصول پايان نامه نتيجه گيري و پيشنهادات فهرست منابع(ابتدا فارسي و سپس غير فارسي) فهرست نام ها (در صورت تمايل) خلصه انگليسيتذکرات مهم:
 -1صفحات اصلي مي بايست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و يا سر صفحه تايپ شود .در صفحات اصلي طول هر سوط  16سوانتي متور و فاصوله هوا 1
سانتي متر در نظر گرفته شود .متن آن با فونت  41لوتوس نازک و تعداد سطرها در هر صفحه 72وحداقل  77سطر باشد .فاصله هر سطر از سمت راست
کاغذ  3سانتي متر واز سمت چپ  2سانتي متر باشد .فاصله اولين سطر از باال صوفحه  3سوانتي متور و فاصوله آخورين سوطر از پوايين صوفحه  3سوانتي متور
باشد.شماره صفحات اصلي به صورت اعداد فارسي تايپ شده فاصله آن تا پايين صفحه  1/5سانتي متر و کامل در وسط صفحه قرار گيرد.
 -2براي شماره گذاري موضوع ها – شکل ها – پيوست ها و فرمولها به صورت زير عمل شود:
 هريک از بخش هاي هر فصل با دو شماره که با خط تيره از يکديگر جدا شده اند مشخص مي گردد .عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شمارهترتيب بخش مورد نظر است .در صورتيکه هر بخش داراي زير بخش باشد شماره هر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار مي گيرد  .مثل زير بخش سووم از بخوش
چهارم فصل دوم به صورت  3-4-2شماره گذاري مي شود.
 شماره گذاري شکل ها – جداول – نمودارها و نقشه ها نيز به صورت فوق مي باشد  .مثل ا دهمين شکل در فصل سوم به صورت ( شکل  )11-3نوشته مي شود . پيوست ها با حروف الفباي فارسي نامگذاري مي شود. براي شماره گذاري روابط و فرمولها نيز عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است  .مثل چهارمين رابطه در فصل سوم بهصورت ( )4-3نوشته مي شود.
هنگام نوشتن فهرست منابع به مسايل زير توجه شود :
الف -ترتيب نوشتن منابع برحسب حروف الفباي فارسي باشد .
ب -ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي نوشته شود .
ج -ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد:
 -1شماره ورديف -2نام خانوادگي نويسنده -3نام کوچک نويسنده -4سال انتشار(براي برخي از رشته هاي علوم انساني سال انتشار در آخر آورده موي شوود)  -5عنووان
کتاب  .مقاله  .گزارش  .پايان نامه يا رساله  -6نام ناشر  .مجله سمينار يا موسسه علمي که مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي که پايان نامه در آنجا ارائه گرديوده
است (شماره و سال مجله قيد شود )  -7شماره صفحاتي که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.
دانشجو موظف است علوه بر  4نسخه صحافی شده (چاپی) از پایان نامه خود 3 ،حلقه  CDشامل کامل پایان نامه و عيناا منطبن با نسخه نهایی که
نکته قابل توجه:
هيات داوران آن را تایيد کرده اند ،به امور پایان نامه تحویل دهند( .در هر CDهم فایل  pdfو هم فایل  Wordموجود باشد)
همچنين یک پرینت از فرم ب (در روز دفاع) و یک  CDاز فرم ب و فرم تحویل نسخه های پایان نامه 3 CD ،از کل پایان نامه یک جلد پایان نامه صحافی شده را نيز بایستی
به قسمت پژوهش ارائه دهند.

نكته آخر  :پس از بسم ا ...در پايان نامه مي بايست نسخه تايپ شده تعهد اسالت پايان نامه و منشور اخلقي ( كه در سايت موجود مي باشد )  ،نيز صحافي گردد.

