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پیشگفتار
بر ن راحق تعالی و یگانه خالق هستی که نعمت خواندن و نوشتسحمد و سپاس بیکران بر ذات مقد

.و آن که همیشه زنده و پاینده استگزاري آن یکتاي بی همتا انسان ارزانی داشت و شکر
امروزه جایگاه علم و دانش در میان بشریت رو به پیشرفت است و با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم 

است در پیشرفت جوامع توجه به پژوهش و تحقیق و ارج نهادن به جایگاه پژوهشگران و پژوهندگان
هايقلهو بی تردید بر همگان واضح و مبرهن است کشوري قادر خواهد بود پا به عرصه رقابت بگذارد

و پژوهش و بدون خودکفایی به دیگر ملت ها ، تحقیق ش را فتح نماید که بتواند با علمرفیع علم و دان
با اندیشه اي خردورزانه و با ابتکار عمل پیش قدم باشد.

طع ادر مقرا خواهران متعهد زمینه تحصیل ه استکه توانستاین افتخار را دارد رفاه دانشکده 
دستاوردهاي پژوهشیسازي. لذا بر آن شدیم تا جهت یکسان فراهم نمایدتحصیالت تکمیلی

دانشجویان، با استفاده از تجارب دیگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور جهت نگارش 
دکتري دانشجویان شیوه نامه واحدي را تنظیم نماییم.  از دانشجویان گرامی پایان نامه و رساله هاي

با توجه به اینکه تدوین این شیوه نامه براي راهنمایی هاي الزم و جهت انجام کار رودمیانتظار 
، بهره گیري از روش هاي و کیفی کار تحقیقپژوهشی گردآوري شده است به منظور اجراي کمی 

کار خویش قرار دهند.سر لوحهرا علمی 
مورد استقبال دانشجویان و )تهیه شده بود94که در سال (با توجه به اینکه ویراست اول این مجموعه 

با تالش و کوشش فراوان توانستیم و اساتید محترم قرار گرفته بود با نظر اساتید و دانشجویان 
ویراست دوم این مجموعه را اکنون به انجام برسانیم.

و پیشنهادات خود دیدگاه هاسپاسگزار و قدردان همه اساتید و دانشجویانی خواهیم بود که با ارائه 
و نیز کامل تر شدن احتمالی،کاستی هايبرطرف کردن نقایصمدیریت تحصیالت تکمیلی را جهت 

.کنندیاريشیوه نامهمحتواي 
این شیوه نامه هر دو ویراست یار در تهیه در پایان از سرکار خانم اشرف شایان که با دقت و زحمت بس

.گردد.مینقش به سزایی را ایفا نمودند تشکر و سپاسگزاري 
موفقیت و سربلندي شما دانشجویان را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم. 

حسین آشناامیر
مدیر تحصیالت تکمیلی

98فروردین 
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فصل اول
ساختار شکلی پایان نامه / رساله
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توضیح مربوط به ،به صورت مبسوطرح صفحات پایان نامه و در ادامه و شترتیب ،در این مبحث
الزم به ذکر است این شیوه نامه حاصل ترکیبی از شیوه ذکر شده است .فصل هاي پایان نامه/ رساله 

و موسسات آموزش عالینگارش پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و رساله هاي دکتري دانشگاهها
اسالمی دانشگاه آزاد دانشگاه عالمه طباطبایی، ،نشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرسدامختلف ازجمله 

می باشد.و ...

رسالهترتیب صفحات پایان نامه/
:صفحاتی که بدون شماره به ترتیب زیر در ابتداي پایان نامه / رساله قرار می گیرند

صورتجلسه دفاعیهفرم -
رساله / هاصالت پایان نامهفرم تعهد نام-
حق مالکیت مادي و معنوي پایان نامه/ رسالههفرم تعهد نام-
صفحه عنوان فارسی مشابه طرح روي جلد-
صفحه بسم ا...-

 به ترتیب زیر شماره گذاري می شوند:الفباصفحاتی که با حروف
بهتقدیمحهصف-
سپاسگزاريهصفح-
فهرست مطالبهصفح-
صورت نیاز)درفهرست جداول (هصفح-
صورت نیاز)درمودارها (فهرست نهصفح-
)نیازصورتدرصفحه فهرست رابطه ها و فرمول ها (-
صورت نیاز)درفهرست شکل ها و عکس ها (هصفح-
صورت نیاز)درفهرست نقشه ها (حهصف-

شماره گذاري می شوند:صفحاتی که با عدد
چکیده فارسیهصفح-
فصل هاي پایان نامه / رساله -
صفحه فهرست منابع-
پیوست هاهصفح- 
.چکیده شماره گذاري با اعداد شروع می شودهاز صفح: توجه 
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:صفحاتی که بدون شماره در انتهاي پایان نامه / رساله قرار می گیرند
انگلیسیهچکید-
جلدپشتانگلیسی مشابه طرح عنوانهصفح-

.گیرندمیاز سمت چپ قرار (چکیده  و صفحه مشابه جلد انگلیسی)صفحات انگلیسی:توجه
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ترتیب و شرح مطالب
روي جلد به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به ه: صفحروي جلد

باال . اجزاي روي جلد به ترتیب از گیردمیپایان نامه / رساله قرار انگلیسی در دو طرفزبان 
به پایین شامل موارد زیر می باشد:

آرم دانشکده
نام دانشکده
گرایش....... .. رشته.......(رساله) براي دریافت درجه.....پایان نامه 

عنوان
دانشجو
راهنمااستاد

ماه و سال دانش آموختگی.
.قید می شودبه میالديسال و ماه دانش آموختگیدر صفحه جلد انگلیسی:توجه

کلیه مندرجات روي جلد با همان ترتیب، صفحه فارسی مشابه طرح روي جلد :
صفحه قرار می گیرد. وجه تمایز این صفحه با صفحه اینفاصله ها و قلم هاي روي جلد در

روي جلد دراین است که ماه و سال دانش آموختگی حذف و نام استاد مشاور جایگزین
می گردد.

دفاعیه می باشد و همدارك جلسوجزدفاعیهه: فرم صورتجلسدفاعیههصورتجلسفرم
دفاع می تواند فرم مورد نظر را از واحد مربوطه در دانشکده دریافت هدانشجو پس از جلس

نماید.
اصالت پایان نامه/ رساله ه نامفرم تعهد
شکده حق مالکیت مادي و معنوي پایان نامه / رساله دانشجویان دانهفرم تعهدنام

غیر انتفاعی رفاه- غیر دولتی
بسم ا... در وسط صفحه قرار می گیرد و بایستی به شکل ساده صفحه آرایی :بسم ا...هصفح

در صفحه بسم ا... .چوب و تزئینات مختلف در این صفحه خودداري شودارشود و از رسم چ
شماره صفحه قید نمی گردد.
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می باشد؛ این صفحه اختیاري است و بهمربوط به تقدیمالفه: صفحبهتقدیمهصفح
مطالب رساله به ایشان تقدیم می شود؛پایان نامه/کهاختصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد 

این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند.

ه اختیاري است ودر حاین صف؛ اري اختصاص داردزبه سپاسگبصفحه: اريزسپاسگهصفح●
اري می شود.زاند سپاسگهمکاري نمودهرساله ر انجام پایان نامه/این صفحه از افرادي که د

بخش ها و عنوان بخش ها،امل مقدمه،فهرست مطالب شفهرست مطالب:هصفح●
فهرست منابع عکس ها ونقشه ها،دارها،نمو،جداولفهرست(در صورت نیاز)،زیر بخش ها

صفحه در مقابل هریک از عناوین فهرست مطالب ه الزم است شمارانگلیسی می باشد.ه وچکید
قید شود.

متن ضروري است.تطابق عنوان هاي مندرج در فهرست مطالب با عنوان هاي *
، شکل ها/ عکس ها و هانمودارها، رابطه ها و فرمول ،جداولفهرست هاي مطالب،هصفح*

شماره گذاري می شوند.الفباف وحربا فهرست نقشه ها
موجود جداولاره و صفحه شمعنوان،فهرست شامل ن صفحهیا:جداولفهرست هصفح

در متن می باشد.
کلیه ، شماره و صفحه فهرست عنوانشامل : این صفحهفهرست نمودارهاهحصف

شده است.یی است که در متن لحاظ نمودارها
شماره و صفحه کلیه در این صفحه فهرست عنوان:صفحه فهرست رابطه ها و فرمول ها ،

رابطه ها و فرمول هاي موجود در متن درج می گردد. 
شماره و صفحه عنوانشامل فهرست،: این صفحه/ عکس هافهرست شکل ها ه صفح ،

و عکس هاي موجود در متن است.شکل هاکلیه 
موجودنقشه هاي، شماره و صفحه عنوانفهرست ، این صفحهدر :هاه فهرست نقشهصفح

قید می گردد.در متن 
.دگردتنظیماي ت ها باید در صفحه جداگانه: هر کدام از صفحه فهرستوجه

کلیدي می باشد وواژگانگیري وروش، نتایج، نتیجه ل هدف،: چکیده شامچکیده فارسی
آن چکیده باید در یک پاراگراف و سطراول ؛شوداکثر در یک صفحه تنظیمالزم است حد

پنج واژه کلیدي آورده شود.الزم است در انتهاي چکیده حداکثر بدون تورفتگی باشد و
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تدوین وتنظیم پایان نامه در پنج فصل می باشد که شرح مطالب و :فصل هاي پایان نامه
.فصل خواهد آمدلب و در پایان این جزئیات مربوط به این مبحث در امتداد مطا

ذکر در این صفحه، ترجمه چکیده فارسی به زبان انگلیسی قرار می گیرد.:چکیده انگلیسی
عنوان پایان نامه / رساله در چکیده انگلیسی الزامی است.

 ب آن مانند صفحه عنوان فارسی مطالجلد:پشتصفحه عنوان انگلیسی مشابه طرح
. است
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خالصه فصل7- 2

پژوهششناسی شفصل سوم: رو
فصلمقدمه1- 3

پژوهشروش 2- 3
آماريهجامع3- 3
حجم نمونه آماري 4- 3
ه گیرينروش نمو5- 3
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اطالعاتروش ها ي گرد آوري 6- 3
گرد آوري داده ها) ابزارتعیین متغیرهافنی (ویژگی هاي 7- 3
روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها8- 3
پژوهشتجزیه و تحلیل داده هايصل چهارم:ف
فصلمقدمه1- 4
هاي پژوهشیافته2- 4
هاي توصیفییافته2-1- 4
هاي تحلیلییافته2-2- 4

، نتیجه گیري و جمع بندينتایجفصل پنجم: 
فصلمقدمه1- 5
پژوهشفرضیه هايها والٔسوبراساس مبانی نظري،تحلیل 2- 5
بحث و جمع بندي3- 5
(در صورت ارائه مدل)پژوهشتبیین مدل نهایی3-1- 5

4– محدودیت هاي پژوهش5
به صورت علمی و کاربرديپژوهشهايپیشنهاد5-5
تیپژوهش هاي آبرايهاپیشنهاد1- 5-5

منابع
oمنابع فارسی
oمنابع التین

پیوست ها 
o سواالت مصاحبه و ...)، آزمون(مانند پرسشنامهداده هااي از ابزارهاي گردآورينمونه ،
oهاه شواهد مستند گردآوري داد
oه ها دنتایج تحلیل نرم افزاري دا
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)(روش کمی/ رسالهشرح فصل هاي پایان نامه

پژوهشفصل اول:کلیات 
و هاسوال،اهداف،پژوهشضرورت انجام اهمیت و، مسئلهبیان مقدمه، شاملاولفصل

است.مفاهیم کلیدي پژوهشتعریف وفرضیه پژوهش
ال جواب ٔدر این قسمت باید به این سوبیان مسئله به معناي توصیف وتوجیه موضوع پژوهش است.

اصل کلی در ي است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیرد.امسئله داده شود که چرا مسئله پژوهش
پژوهش هدف ختم آن بامشکل وآن با به طوري که شروع بیان مسئله رعایت یک روند منطقی است 

چه کسانی را در برکه بروز و شیوع مشکل چقدر است؟ان مسئله معلوم می شود بیدرمی باشد.
چه تحولی ون موضوع از چه زمانی وبه چه ترتیبی در جامعه به صورت مسئله در آمده ایمی گیرد؟

و تا چه اندازه موفق کار رفته استه چه راه حل هایی تاکنون بمشکل چیست؟داشته است ؟ دالیل 
داوم مشکل و فواید ناشی از تزم است عوارض ناشی از ال؟بوده و چرا این روش انتخاب شده است

و کاربرد آن به روشنی مطرح گردد.پژوهشاجراي 
با افعال رفتاري بیان وبه صورت منطقی واقع بینانه باشد وابهام وبدون ،روشن،اهداف باید صریح 

.سواالت پژوهش هماهنگ باشدفرضیه ومسئله،بیانبا عنوان،شده و 
المقدور جهت دار نوشته شود وحاوي به صورت یک جمله خبري وحتی الزم استتاالٔسوفرضیه و

االت ٔسومطالعات توصیفی به جاي فرضیات،در بناي علمی داشته باشد.زیریک پیشگویی بوده و
ذکر می شود.پژوهش

پژوهشادبیات فصل دوم:
ي مختلف موضوع پژوهش است که براي محقق فرصتی به منظور دستیابی به جنبه هاپزوهشادبیات 

در این زمینه وجود وچه اطالعاتی تا درك کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده فراهم می سازد
خالصه اي پژوهشادبیات در حقیقت را انجام دهد.و چه کاريچگونه و باید از کجا شروع کند ودارد 

در هنگام می باشد.پژوهشود در مطالعات وکاربرد در موجخألنتیجه گیري عمومی و از نکات اصلی،
دارندحاضربحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه بتداا،سازمان دهی مرور مطالب

بع مختلف اتوجه شود منظور از ارائه این فصل صرفا نقل قول از مراجع ومن.اختصاص دهید
به نحوي که خواننده را بلکه باید همراه با خالصه اي از این نظرات و بحث کلی باشدنیست

نماید.ءارضا
پژوهشروش شناسی فصل سوم:
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، توضیح روش محاسبه آنوآمارينمونهحجم،، جامعه آماريپژوهش، روش مقدمهاین فصل شامل
تجزیه و تحلیل هاي روش ، وري اطالعاتگردآهايروش،و روایی وپایایی ابزارطالعات آوري اابزار گرد
محدودیت هاي پژوهش و مالحظات اخالقی است.،داده ها
پژوهشتجزیه و تحلیل داده هايچهارم: فصل 

داده هاي، تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطیپژوهشتحلیل داده هاي کمی ، مقدمهشامل ین فصلا
گردد و شامل افته هاي حاصل از پژوهش تنظیم می این بخش تنها بر اساس یمطالب تحقیق است. 
ن در الگوهاي متفاوت یکساشد. باید از ذکر اطالعات جداول و نمودارها می با،تارياطالعات نوش
البته ضروري است یافته ها در ابتدا با جمالت ساده و روان پرهیز شود....)و دارونم، (متن، جداول

ر استناد شود. این فصل به بیان یافته ها اختصاص براي بیان جزئیات به جداول و نمودابیان شده و
این پیش ازتی که منطقی و متناسب با اهداف و فرضیابه ترتیبلذا صرفا نتایج ایر آنهسدارد نه تف

ض گویی پرهیز شود.ناقردد و از تطراحی شده بود بیان گ
براي ی وآمیخته باشد الزم است در قالب دو بخش کیفی و کمپژوهشدر صورتی که روش :توجه

.مرحله به صورت جداگانه تحلیل ونتایج عرضه شودهر 
، نتیجه گیري و جمع بندينتایجفصل پنجم: 

است. قسمت هاپیشنهادوجمع بندي ،تفسیر، نتیجه گیري،بحث،مقدمه، تحلیلاین فصل شامل
ن مقایسه می گردد وامحققاالت پژوهش است سپس نتایج با یافته هاي دیگر ٔاول بحث پاسخ به سو

دالیل تفاوت ذکر می شود.
یافته هاي مهم و شاخص پایان نامه با دالیل منطقی و علمی اشاره شود و تنها هباید بدر این فصل 

.به آن اشاره شده استچهارمگیرد که در فصلنتایجی مورد بحث قرار 
قسمت نتایج اختصاصی مهم به صورت دسته بندي در آخر بحث آورده می شود. در این ينتیجه گیر

آن بتواند یافته هاي مهم پایان نامه رانمه با خواندناخواننده پایانکهبه طوري ارائه می گردد
به دست آورد.

و جام شده اشاره می شودناپژوهش در رابطه با بی پاسخبه مسائل هادر قسمت پیشنهاد
.ارائه می شودپژوهشاین ي به استناد نتایج به دست آمده دربعدپژوهش هايبراي هایی پیشنهاد

جدید پیش روي محققان گذاشته می شود.پژوهش هايزمینه هاي بخش ایندرحقیقتدر
ادامه شماره آن درهحصفهشمارآید وقبل از پیوست ها می فهرست منابع:فهرست منابع●
رساله است.پایان نامه /فحه هاي متن اصلیص
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فهرست منابع فارسی و غیر فارسی در صفحات مجزا و ابتدا منابع فارسی سپس منابع غیر :توجه
فارسی قید می شود.  

از ي فارسی باشد با حروف الفبااي چند پیوسترساله دارپایان نامه /که در صورتی:پیوست ها
(در صورت لزوم)یکدیگر جدا می شوند.

فصل پایان نامه (پژوهش هاي کیفی)سر

کلیات پژوهشفصل اول:
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مقدمه1-1

بیان مسئله2- 1

انجام پژوهشضرورت 3- 1

هدف پژوهش4- 1

سوال پژوهش5- 1

مراحل انجام پژوهش6- 1

تعریف عملیاتی)–(تعریف نظري شناسی پژوهشمفهوم 7- 1

هاي پژوهشمحدودیت8- 1

هاي روش شناسی پژوهشمحدودیت9- 1

هاي پژوهشسایر محدودیت10- 1

: مرور ادبیات پژوهشفصل دوم
مروري بر پژوهش هاي پیشین1- 2
مروري بر پژوهش هاي  خارجی2- 2
مروري بر پژوهش هاي داخلی3- 2

شناسی پژوهش: روشفصل سوم

، روش دلفی وQهاي متمرکز، روش ، روش گروهمعرفی روش پژوهش (روش مطالعه موردي1- 3
( ...

، طوفان مغزي و... هاي گردآوري اطالعات کیفی (مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمیقروشمعرفی2- 3
(

پرسشنامه باز و ... )،برداريفی ابزار گردآوري اطالعات کیفی (ضبط صوت و یا تصویر، فیش معر3- 3

معرفی الگوها یا مدل مورد استفاده براي تحلیل مسئله4- 3
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)و ...، تحلیل مضمونی یه و تحلیل اطالعات (تحلیل درختیهاي تجزمعرفی روش5- 3

، روش داوري یایی و تعمیم پذیري پژوهش کیفی (روش مثلث سازيروش سنجش اعتبار و پا7- 3
مجدد و ...)

: چهارچوب مفهومی پژوهشچهارمفصل
هاي پژوهش: تحلیل یافتهفصل پنجم

هاي کیفیمراحل پیاده سازي داده1- 5

هاي کیفیدسته بندي داده2- 5

هاي پژوهشانطباق چارچوب مفهومی و یافته3- 5

نتایج پژوهش:ششمفصل 
بررسی چارچوب مفهومیو پاسخگویی به سواالت 6-1

گیرينتیجهتحلیل و 2- 6

هاي آتیبراي پژوهشهاپیشنهاد3- 6

فهرست منابع و مآخذ4- 6
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و فقه و مبانی حقوق اسالمی)خانوادههاي حقوقنامه (ویژه رشتهسرفصل پایان

مبانی حقوق اسالمی در دو تا پنجهاي حقوق خانواده و فقه ونامه رشتهمقرر گردید متن اصلی پایان
و تعداد فصول و حجم و عناوین هر یک به تناسب موضوع و با نظر استاد راهنما تعیین تنظیمفصل
شود. 

یه اصول نگارشی، الزم به ذکر است دانشجویان دو رشته مذکور در سایر موارد ملزم به رعایت کل
باشند.    پایان نامه دانشکده میمطابق آخرین ویرایش شیوه نامهویرایشی و شکلی 
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فصل دوم
راهنماي تفصیلی براي نگارش
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کنیم؟فچینی(تایپ)خود را حرورساله /چگونه پایان نامه
به اقدام و1- 2بق جدول امط،wordبا استفاده از نرم افزاررساله/براي حروفچینی پایان نامه

نکته هاي زیر توجه کنید:
تمامی متن ها روي کاغذA4)7/29×21.یک رو تایپ شود (
.از گذاشتن چارچوب و سایر تزئینات به دور متن خودداري شود
گراف هاياپار) و شودعنوانی شروع میعگراف آغازي (پاراگرافی که از زیر هر نوپارا

از یکهاپاراگرافهسطر اول بقیوشوندمیآغاز همواره بدون تو رفتگیشماره دار، 
سا نتی متر داخل تر آغاز می شود.

دلخواه دانشجو باشد.ق اري و بسم ا... می تواند مطابزالخط صفحه هاي تقدیم، سپاسگرسم
انگلیسی یا التین به کار رفته از قلممه، کلدر مواردي که داخل متن فارسی

Times New Romanاشاره شده در جدول راهنما استفاده شود.هبا شمار
 سانتی متر باشد.15/1فاصله خطوط باید
5/3بر راو پایین به ترتیب بباال،حاشیه راست، چپتمام صفحات باید یکسان رعایت شود؛همحدود،

.سانتی متر باشد5/2،3،5/2
راست بالعکس است.هاي انگلیسی  والتین حاشیه چپ ورساله/براي پایان نامه:توجه
صفحه 200کارشناسی ارشد هنامپایان صفحاتدتعداحداکثر و 120نامه حداقل تعداد صفحات پایان

صفحات)با احتساب کلیه(باشد.می 
(با احتساب کلیه صفحات)صفحه می باشد.250دکتري ه حداکثر تعداد صفحات رسال
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راهنماي حروفچینی پایان نامه/ رساله1-2جدول

انگلیسی / فرانسهاندازهنوع قلمنوع متن

Times New Roman 14/Boldتیره14نازنینعنوان فصل ها (در فهرست)

Times New Romanتیره26نازنینعنوان فصل ها (درون متن) 24/Bold

Times New Roman 12/Boldتیره14نازنینعنوان سرفصل ها و زیرفصل ها

14Times New Roman 12نازنینمتن اصلی

11Times New Romanنازنینیا زیر نویسورقیپا 9

14Times New Roman 12نازنینفهرست مراجع

14Times New Roman 12نازنینچکیده

Times New Roman 12/Boldتیره14نازنینشماره جدول و شکل 

14Times New Roman 12نازنینو شکلجدولکنار شماره توضیح 

14Timesنازنینتوضیح درون جدول New Roman 12

Times New Roman 12/Boldتیره14نازنین، صفحهفهرست، عنوان
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/ رسالهپایان نامهجلد

رساله داراي ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد:/جلد پایان نامه 
 با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد.میلی متر3یا2جنس جلد از مقوا با ضخامت
 براي هر رشته به صورت مجزا مشخص شده و در رنگ جلد براي پایان نامه هاي کارشناسی ارشد

کاتالوگ نزد کارشناس تحصیالت تکمیلی است، لذا دانشجویان الزم است در این زمینه به کارشناس 
مربوطه مراجعه نمایند.

 بزرگ تر از قطع کاغذ است.قطع جلد نیم سانتی متر
 گردد.نوشته هاي روي جلد به صورت طال کوب چاپ می
 در قسمت باال و وسط جلد قرار می گیرد.آرم دانشکده
در وسط قرار گیرد.باید کامالتمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن
طالکوب می شود.و نوشته دانشجوام خانوادگی عنوان پایان نامه و ن، در قسمت عطف
پیوست می باشد.ه مانند نمونت دقیقارجادترتیب ومحل قرار گرفتن هریک از من
سالو ماهاست با این تفاوت که جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روي جلد فارسی هصفح

.قید می شودبه میالدي دانش آموختگی 
 د.گردمی تایپ بزرگانگلیسی به جز حروف اضافهحرف اول کلمات عنوان

 مندرجات به زبان انگلیسی هالزم است کلیبه زبان فارسی است،جلد که عالوه بر مندرجات روي
در پشت جلد نیز طالکوب شود.

وچاپکاغذ 
در نسخه هاي چاپی الزم است وین می شود.دشکل الکترونیکی و چاپی تو پایان نامه / رساله به د

نامه/ رساله از یک جنس کاغذ باشد.صفحات پایان 
تهیه می شوند (مثل word/رساله ها که در برنامه دیگري غیر از در نسخه الکترونیکی پایان نامه 

farsiتک فارسی  tex( الزم است فایل اصلی به همراه فایلpdfمربوطه آن به کتابخانه یا واحده شد
تحویل داده شود.

الزم است قبل از پرینت اصلی ، یک نسخه پیش پرینت پایان نامه نهایی جهت رفع اشکاالت توجه: 
شکلی احتمالی توسط کارشناس تحصیالت تکمیلی ارزشیابی شود. 
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رسالهمشخصات الکترونیکی پایان نامه/

وpdfحاوي فایل کامل در قالب فرمت )Folderبه صورت یک پوشه (بایدمتن کامل پایان نامه*
word)بر روي یک فایل به نام دانشجو و نام پوشه و (رشته تحصیلی باشدCD) باشدCD 1شماره( .

ماي حروفچینی پایان نامه / جدول راهن(1-2مطابق جدول Wordالزم است قلم کل متن در فرمت 
تنظیم گردد.)رساله

رساله به دانشکدهونیکی پایان نامه/رالکتچگونگی تحویل نسخه هاي چاپی و 
را به شرح ذیل خودرساله/پایان نامهدفاع،ماه بعد از برگزاري جلسه2ظف است حداکثر تا ٔدانشجو مو

:نمایدنسخه به اساتید مربوطه و دانشکده تحویل 5در 
مدیریت تحصیالت تکمیلیبهیک نسخه چاپی تحویل .1
به کتابخانه دانشکده1شماره CDتحویل یک نسخه چاپی به همراه یک عدد .2
یل یک نسخه به استاد راهنماتحو.3
تحویل یک نسخه به استاد مشاور.4
یک نسخه براي خود دانشجو.5

شماره گذاري صفحات
می شود.عشروالفبافحروتقدیم به بااز صفحه شماره گذاري صفحات

5/1رعایت فاصله شماره صفحات باچکیده فارسی آغاز می شود.هبا اعداد از صفحگذاريشماره 
می باشد.و کامال در وسط صفحه از پایین صفحهسانتی متر 

فصل درج نمی شود ولی در شمارش صفحات : شماره صفحه در صفحات آغازین هر بخش/توجه
می شود.محاسبه
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شماره گذاري صفحات پایان نامه / رساله2-2جدول 

شماره گذاريصفحه
نامهصورتجلسه دفاع از پایان
نامهتعهدنامه اصالت پایان

تعهدنامه حق مالکیت مادي و معنوي 
جلدرويطرحمشابهفارسیعنوانصفحه

بدون شماره
بدون شماره
بدون شماره
بدون شماره

بدون شمارهبسم ا... الرحمن الرحیم
الفتقدیم به

بسپاسگزاري
الفباادامه حروف فهرست مطالب
ادامه حروف الفبافهرست جداول
ادامه حروف الفبافهرست نمودارها

ادامه حروف الفبافهرست رابطه ها وفرمول ها
الفباادامه حروف فهرست شکل ها / عکس ها

ادامه حروف الفبافهرست نقشه ها
1چکیده فارسی

ادامه اعداد فصول پایان نامه
ادامه اعدادفهرست منابع فارسی

ادامه اعدادفهرست منابع انگلیسی
ادامه اعدادپیوست ها

بدون شمارهچکیده انگلیسی
بدون شمارهصفحه عنوان انگلیسی مشابه طرح پشت جلد
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...ول واجدبخش ها،،عاتشماره گذاري هاي موضو
بخش تقسیم اله به چند فصل و هر فصل به چند رسلی پایان نامه/اصاتموضوع

یک از بخش هاي هر فصل با دو هر.ر فصل باید از خط پنجم شروع شوداول هحه صف. می شود
مشخص می شود.یکدیگر جدا شده اند،شماره که با خط فاصله از 

صورتی درترتیب بخش مورد نظر است.عدد سمت چپ شماره فصل وهشمارنه عدد سمت راست نشا
؛ به هر زیر بخش در سمت چپ عدد فوق قرارمی گیردهشمار،باشدکه هربخش داراي زیر بخش 

-3به صورتچهارم فصل سوم باشد،از بخشر بخشعنوان مثال اگر طبقه بندي مکاتبات دومین زی
طبقه بندي مکاتبات نوشته خواهد شد.2- 4

نیز به صورت نقشه هاو، شکل ها / عکس هارابطه ها و فرمول ها، نمودارها،جداولشماره گذاري 
شته می شود.نو7- 2کل ششکل در فصل دوم به صورت هفتمینفوق می باشد؛ مثال

پیوست هاشماره گذاري 

ول موجود اشکل ها و جد.امگذاري می شودنبا حروف الفباي فارسی  / رساله هاي پایان نامهپیوست 
به عنوان مثال دومین جدول در می شود؛مربوطه شماره گذاري پیوستتوجه به بادر هر پیوست نیز 

نوشته می شود.2-جدول الف پیوست الف به صورت 
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فصل سوم
، نمودار و ... در متناز جدولچگونگی استفاده 
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در این هر جدول داراي شماره، عنوان، ستون و ردیف هاي مربوط به یافته ها است.:جدول●●
رساله روش واحدي براي ترسیم ت یکسانی و هماهنگی پایان نامه/شیوه نامه تالش شده است جه

. در این روش می باشند١APAجدول معرفی گردد، لذا دانشجویان ملزم به ترسیم جدول به روش
وتنها با حفظ فاصله هاي الزم نشان داده وط عمودياز خطجدول بدون استفادهمحتواي

)1-3شود.(جدولمی
جدول ها وشکل ها در هرفصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند به عدد شماره ●   

، جدول 3و ... و براي جدول هاي فصل 1- 2،جدول 2؛ مثال براي جدول هاي فصل گذاري می شوند
و ... نوشته می شود.1- 3
سمت راست باالي جدول نوشته می هجدول به طور مسلسل در وسط یا گوشهتوضیح و شمار

شود.
رساله/تعداد صفحات پایان نامهحداکثر1-3جدول

صفحاتتعداد حداکثر مقطع

200کارشناسی ارشد

250رساله دکتري

: نمودار تصویري است که دگرگونی هاي یک متغیر را نسبت به چند متغیر دیگر نمودار●●
نها درج می شود.آنشان می دهد. الزم به ذکر است شماره و عنوان نمودارها در ذیل 

رابطه نوع برنامه هاي تلویزیونی با پایبندي دینی1- 3نمودار

1. American psycology Association

0

2

4

6

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Series 1

Series 2

Series 3
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ها به ترتیب مذکور است و رابطه هایی که شماره گذاري رابطه : رابطه ها و فرمول ها●●
مانند: ؛در پیوست ها ذکر شده با توجه به حروف الفباي آن پیوست، شماره گذاري می شوند

)).2-(الف ) = + cos + sin
رابطه سرعت و انرژي جنبشی1-3فرمول

شیء یا رویداد، تنها از عکس ، دادن یک دستگاه نشانگاه براي:/ عکسشکل●●
قید شود گاه جزء خاصی از عکس مورد نظر است باید به گونه اي کمک گرفت. هرتوانمی
.فرعی چشمگیرتر از جزء موردنظر نباشدجزاي اکه 

یک اثر معماري1-3شکل

/ پایان نامهاي بزرگ مانند نقشه ها درکاربردن صفحه هامکان از به باید تا حد:نقشه●●
اندازه تعیین وص در مخصهاي (فتوکپی) رساله خودداري شود و آنها را از طریق رونوشت

طوري / رساله صفحه موردنظر را داخل پایان نامهبه دقت در صورت لزوم باید شده تهیه کرد.
تا نمود که لبه آن از دیگر صفحه ها بیرون نزند.

کشورایران1- 3نقشه
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فصل چهارم
-APAبه روش مآخذواستناد به منابعه شیو 6
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و ... وجود دارد. در دمختلفی از جمله روش ونکور، هاروارروش هاي،خذآمبع واي استناد به منابر
APAهروش واحدي به نام ارجاع نویسی به شیوازرشته هاي علوم رفتاري و علوم اجتماعی

ارجاع ه/ رساله خود ملزم بهگردد، لذا دانشجویان در پایان ناماستفاده می )1392(خسرو جردي، 
APAی به شیوهنویس – می باشند.6

که یک نویسنده داردبیکتااستناد به ●
به کتابی که یک نویسنده دارد به صورت زیر استناد می شود:

الگوي کلی
شماره صفحه یا صفحات)، ( نام خانوادگی نویسنده، سال نشردر متن

. محل نشر: نام عنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام.(سال نشر). در فهرست منابع
ناشر.

مثال فارسی
)28-1392،30(دالور،یا)25،1392دالور،(در متن

تهران: جامعه .علوم رفتاريوهش درپژمبانی ).1392دالور،علی.(در فهرست منابع
شناسان.

مثال انگلیسی
Weiner,2010,p.26)در متن )(Chessick,2007,p.12)

Chessick,R.D.(2007).Theدر فهرست منابع future of psychoanalysis.New
York,NY:state University of New York press.

Weiner, M.F. (2010). Powerprotest, and the public school:
Jewishand African American struggles in New York

city.New Brunswick,NJ: Rutgers University Press.
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ستناد به کتابی که بیش از یک نویسنده داردا●

ها در متن و آندارند بایستی نام خانوادگی همهنویسنده 5تا 2در استناد به کتاب هایی که بین 
بار نخست در متن باید به شکل کامل مطابق با جدول زیر بیایند، اما فهرست منابع ذکر شود. در

تا هم 1000در دفعات بعد می توان از (و همکاران) در متن استفاده کرد. اگر تعداد نویسندگان 
باشد، باید در فهرست منابع نام تک تک آنها ذکر شود.

"و همکاران"نویسنده و یا بیشتر باشد، می توانیم در متن از کلمه 6اگر کتابی داراي نکته:

استفاده کنیم، اما در فهرست منابع، نام و نام خانوادگی همه نویسندگان به ترتیب درج شود.

مثال فارسی
)28- 30، 1380بار اول: (حسینی،جعفري،ایزدي،منانی،ماکانی،دردر متن

)30-35، 1380،دیگراندر دفعات بعدي : (حسینی و 
فهرست در

منابع
جعفر.،غالم ؛ منانی ،حنانه ؛ و ماکانی ،حسینی ، علی؛ جعفري ، حسن ؛ ایزدي

.تهران: قو.جامعه شناسی نشر).1380(

انگلیسیمثال 
,Winch,Holiday,Moi,2005بار اول: دردر متن p.12)(

,Winch,etal,2005): بیش از سه نویسنده)(براي در دفعات بعدي p.12)

فهرست در
منابع

Winch,Laura,Holiday,W.,&Moie,L.A.(2005).
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هاي ویرایش شدهاستناد به کتاب●
زیر ارجاع می شود:تبه کتاب هایی که ویرایش دارند(البته نه ویرایش اول)، به صور

الگوي کلی
)، شماره صفحه یا صفحاتنویسنده، سال نشر( نام خانوادگی در متن

. محل نشر: (ویرایش؟)عنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام.(سال نشر). در فهرست منابع
نام ناشر.

مثال فارسی
)28-35، 1391خسروجردي،( در متن

(ویرایش دوم). علمیمدیریت ارتباطات ). 1391خسروجردي،محمود.(در فهرست منابع
تهران: چاپار.

ویرایش کتاب.هبعد از نام کتاب و در پرانتز می آید و پس از آن، دفع"ویرایش"کلمه :1نکته
بعد از عنوان کتاب، نقطه گذاشته نمی شود.:2نکته
عنوان کتاب به صورت ایتالیک(مورب) است.: 3نکته

مثال انگلیسی
,Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010)در متن p.12 )

,Moritsuguدر فهرست منابع J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G.
(2010).Community psychology (4the ed.). Boston, MA: Allyn.
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استناد به کتابی که چاپ مجدد دارد●
به کتابی که داراي چاپ مجدد است، به صورت زیر استناد می شود:

الگوي کلی
، شماره صفحه سال نشر چاپ جدیدخانوادگی نویسنده، سال نشرقبلی/( نام در متن

)یا صفحات
نکته: سال نشر منبع مورد استفاده ذکر شود.

محل نشر: .عنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام.(سال نشرچاپ جدید). در فهرست منابع
(کتاب اصلی در سال... منتشر شده است).نام ناشر.

مثال فارسی
)28- 30، 1388/1390کوهن و زمانی،( در متن

. (کتاب . تهران: قوتربیت بدنیمدیریت). 1390زمانی، مجید.(فرهاد؛کوهن،در فهرست منابع
منتشر شده است)1388اصلی در سال 

مثال انگلیسی
(Kimmel, 1966/2007)در متن

(Momaday, 1992/2009 , p.12 )
.Kimmel, A. J. (2007)فهرست منابعدر  Ethcal issues in behavioral research: Basic

and applied perspectives. Malden, MA: Blackwell. (Original Work
published 1966)

Momaday, N.S. (2009).In the presence of the sun: Stories and
poems, 1961-1991. Albuquerque, NM: University of New Mexico.
(Original work published 1992)
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مانند یک کتاب عمل(ان) هستندبه مجموعه مقاالت/ فصل هاي یک کتاب که داراي ویراستار
ما یک ویراستار داشته باشیم) و ویراستاران (اگر اما با این تفاوت که کلمه ویراستار (اگر ،کنیم می

در این گونه مواردبیش از یک ویراستار داشته باشیم) بعد از نام ویراستاران درج می شود. به طور کلی
به صورت زیر ارجاع می دهیم:

الگوي کلی
)، شماره صفحه یا صفحاتویراستار، سال نشر( نام خانوادگی در متن

اول، نام؛ نام خانوادگی ویراستار دوم، نام(ویراستار). رویراستانام خانوادگی در فهرست منابع
( ویرایش؟). محل نشر: نام ناشر.عنوان کتاب(سال نشر). 

مثال فارسی
)28- 1388،30دالور و شریفی،( در متن

(ویرایش پژوهش هاي علمی).1388دالور،علی؛ شریفی، حسین(ویراستار).(در فهرست منابع
. تهران: دانشگاه علم و صنعت.دوم)

استفاده ا دو ویراستار داریم، در حد فاصل آنها از نقطه ویرگولهنگامی که ما دو نویسنده ی: نکته
کنیم.می

انگلیسیمثال
)،شماره صفحه یا صفحات1388شریفی،( دالور و در متن

Crisp,J.(Ed).(2010).Potter and perrys fundamentals ofدر فهرست منابع
nursing(2nded.). London: Macm:llan.

یراستار)وارايد(ویرایش شدهفصل هايمقاالت/استناد به مجموعه●
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ارف یا یک کتاب مرجعاستناد به مقاله دایره المع●
مرجع، پس از نام نویسنده، تاریخ انتشاربراي استناد به یک مقاله دایره المعارفی یا دیگر کتاب هاي 

در پرانتز می آید( اگر تاریخ داشته باشد). به طور کلی مانند زیر عمل می کنیم:

الگوي کلی
)، شماره صفحه یا صفحات، سال نشر کتابنویسنده مقاله( نامدر متن

و نام خانوادگی ویراستار،نام . عنوان مقاله). سال نشر، نام(نویسندهنام خانوادگی در فهرست منابع
عنوان کتاب،(تعداد جلد). محل نشر: نام ناشر.

اي از دایره المعارف است که مقاله در آن آمده است.نکته: منظور از تعداد جلد، شماره جلد و صفحه

مثال فارسی
)28- 30، 1390جمالی،( در متن

محمد صادق حسینی (ویراستار)، ایران.تولید علم). 1390جمالی، حمیدرضا.(در فهرست منابع
). تهران: جیحون.25-48صص،4( جلدعلم در جمهوري اسالمی 

مثال انگلیسی
,Barber,20092009)در متن p.12 )

.Barber, c.(2009).gender identityدر فهرست منابع In E.M. Anderman& L.H.
Anderman(Eds), Psychology Of Classroom learning: An
encyclopedia (Vols. 1-2, pp.428-430). Detroit, Mi: Gale- Gengage.
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کنفرانس)در گزارش منتشر شده انس(به مقاله کنفراستناد●

مثال فارسی
)28- 30، 1390جمالی،( در متن

. در محمد صادق حسینیتولید علم ایران). 1390جمالی، حمیدرضا.(آبان در فهرست منابع
شده در کنفرانس علوم . مقاله منتشرمقاالت علم در ایرانمجموعه( ویراستار)، 

). تهران: انجمن جیحون.25- 28اجتماعی ایران، تاالر قدس(صص 

مثال انگلیسی
,Rowling,1993)در متن p.12)

,Rowling, L.(1993در فهرست منابع September).schools and grief:How does
Australia compare to the United States.In Wandarana
coowar:Hidden greif.Paper presented at the Proceedings of the 8th

National Coference of the National Association for Loss and
Grife(Australia), Yaeppoon ,Queensland(pp.196-
201).Turraurra,NSW : National Association for Loss and Grief.

الگوي کلی
)یا صفحات، شماره صفحه ، سال نشر مقاله( نام خانوادگی نویسنده اولدر متن

(سال نشر مقاله). عنـوان مقالـه.   . نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده  اولدر فهرست منابع
در نام و نام خانوادگی ویراستار(ویراستار)، عنوان اثري که مقاله در آن چاپ

شده است. مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، محل برگزاري( صص. صفحه 
یان مقاله). محل نشر: نام ناشر.صفحه پا-آغاز مقاله
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به کتاب ترجمه شدهاستناد●
می آید.الفاصله بعد از عنوانمه شده اند، معموالً نام مترجم ببراي استناد به کتاب ها یا آثاري که ترج

الگوي کلی به شرح زیر است:
الگوي کلی

(نام ا) یشماره صفحه یا صفحات،، سال نشرخانوادگی نویسنده( نام در متن
شماره صفحه یا صفحات)،خانوادگی مترجم، سال چاپ ترجمه

ترجمه... نام و (ویرایش؟). عنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام.(سال نشر). در فهرست منابع
مترجم...محل نشر: نام ناشر.نام خانوادگی

مثال فارسی
)25، ص 1990کوهن، (اگر به نویسنده استناد کنیم: در متن

)25، ص1374: (غالمی، ماگر به مترجم استناد کنی
، 1374، ترجمه غالمی، 1990را بخواهیم ذکر کنیم (کوهن، اگر هر دو

).25ص
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باشد:اگر مترجم، همه متن را ترجمه کرده )1در فهرست منابع
الف. اگر نویسنده براي ما اهمیت داشته باشد به صورت زیر استناد 

کنیم:می
. ترجمه حسین غالمی. تهران: علمجامعه شناسی). 1990کوهن، تامس.(

اندایش.
کنیم:اگر مترجم براي ما اهمیت داشته باشد به صورت زیر استناد می. ب

( نوشته تامس شناسی علمجامعه). 1374مترجم).(غالمی، حسین(
کوهن). تهران: اندایش.

اگر بخواهیم به هر دو پدید آورنده و مترجم احترام بگذاریم به صورت . ج
زیر استناد می کنیم:

. ترجمه روان شناسی تربیتی). 1998گیج، ن. ل. وبرالینر، د.س.(
حکیم فردوسی.مشهد:مؤسسه انتشارات ).1374غالمرضا خوي نژاد. (

در فهرست منابع
اگر مترجم فقط بخشی از اثر را ترجمه کرده باشد:)2

( ترجمه علی جمشیدي). در محمد زنان آینده ساز). 1990کوهن، تامس.(
از گذشته تا آینده: اندیشه هایی که جهان را تغییر(ویراستار)، علیزاده

دانشگاه.). قم: پژوهشگاه حوزه و 150- 180(صص. می دهد
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؛ مثالً مال نکنیددر استناد به کتاب هاي ترجمه اي، لطفاً ترکیبی از این دو روش را اع: 1نکته 
)، چون این اسناد، بی معنی می شود. بوردیو یک نویسنده خارجی است و 1374(بوردیو،ننویسید

در سال میالدي منتشر شده است.اوکتاب 
بربر نویسنده بگذارید یایا پیروي کنید و اصل را فقط از یک مدل در سراسر نوشته خود: 2نکته

.مترجم

مثال انگلیسی
,Pham, 2007) (de Beauvoir, 2003)در متن p.12 )

.de Beauvoir,S.(2003)فهرست منابعدر The married
Woman(H.M.Parshly,Trans.).IN S.Hirchberg
&T.Hirschberg(Eds),Past to present:Ideas that changed our
world(pp.188-194).Upper Saddle Raiver,NJ:Prentice Hall.
Tram,D.T.(2007).Last night deamed of peace:The diary of
Dang Thuy Tram(A.X.Pham,Trans.).New
YORK,nY:Harmony Books.
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بروشوراستناد به جزوه یا●
شور یک سازمان یا شرکت به صورت زیر عمل می کنیم:رویا باستادبراي استناد به جزوه یک 

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات،سال نشر، ( نام خانوادگی استاد یا صاحب بروشوردر متن

جزوه [جزوه.، نام.(سال نشر). عنوان درس یا نویسندهاینام خانوادگی استاد در فهرست منابع
)کننده(توزیعمحل نشر( یا توزیع): نام ناشر.]درسی

مثال فارسی
)28-1385،30( مختاري معمار،در متن

جزوه درسی [همکاري بین کتابخانه اي ). 1385مختاري معمار ، حسین.(در فهرست منابع
تهران: دانشگاه تهران..]کارشناسی ارشد

مثال انگلیسی
,Loving Your Family,2007)یا(Gable,1999/2008)در متن p.12)

Gable,s.(2008).NURTURING)فهرست منابعدر children' s talents
[Pamphlet].Coloubia,MO:University of Missouri.(Original work
published 1999)

استناداگر نسخه قبلی داشته باشد ونویسنده هم نداشته باشد، به صورت زیر 
شود:می 

Loving your family, feeding their future: Nutrition education
through the food stamp program[Pamphlet].(2007).
Washington,Dc: Food and Nutrition Service,U.S. Dempatment of
Agriculture.



٣٨

ستناد به پایان نامها●
رساله به صورت زیر انجام می شود:استناد به پایان نامه و

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات،سال نشرپژوهشگر / دانشجو، ( نام خانوادگی در متن

ل نشر). عنوان پایان نامه. پایان نامه ساپژوهشگر / دانشجو، نام. ( نام خانوادگیفهرست منابعدر
کارشناسی ارشد، دانشگاه، دانشکده، گروه تحصیلی.منتشر نشده

مثال فارسی
)28-1387،30خسرو جردي،( در متن

نقش شخصیت و باورهاي معرفت شناختی در ). 1387خسرو جردي، محمود.(در فهرست منابع
پایان نامه منتشر .جویی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانرفتار اطالع

نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه 
کتابداري و اطالع رسانی.

مثال انگلیسی

Hall,2007)در متن , p.12 )

Hall, E.m.(2007). Posttraumatic stress symptoms in parents ofافهرست منابعدر 
children whit injuies.(Unpulished doctoral dissertation).Boston
University, Boston,MA.
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آثار مختلف یک نویسندهاستناد به ●
به آثار مختلف یک نویسنده به شکل زیر استناد می کنیم:

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات،( نام خانوادگی نویسنده، سال نشر الفدر متن

)شماره صفحه یا صفحات،( نام خانوادگی نویسنده، سال نشر ب
)شماره صفحه یا صفحات،( نام خانوادگی نویسنده، سال نشر ج

و ...
. محل نشر: ناشرعنوان کتاب). سال نشرنام.(( نام خانوادگی نویسنده،در فهرست منابع

مثال فارسی
) (جمالی و 32-40،ب1388) ( جمالی، 15-30،الف1388( جمالی، در متن

)20- 45، 1388کاظمی، 
. تهران: قو.دیابتدرآمدي بر). 1388جمالی، حمید. (در فهرست منابع

محمدي. تهران: هپاتیتدرآمدي بر). 1388جمالی، حمید. (
شیراز: نیما.. آنکلولوژيدرآمدي بر ). 1388(؛ کاظمی زهرا.جمالی، حمید

آیدمینویسنده شخصیدر فهرست منابع، هنگام الفبایی کردن مدخل ها، ابتدا کارهاي :1نکته 
) 1388کاظمی، زهرا.(جمالی، حمید؛ و) قبل از 1388ید،(کارهاي جمعی وي. یعنی جمالی، حمسپس

قرار می گیرد.

مثال انگلیسی
به صورت زیر استناد می کنیم:1990به کتاب سال در متن

(Sternberg, 1990 , p.12 )
به صورت زیر استناد می کنیم:، در متن2003کتاب اول سال به 

(Sternberg, 2003 a, p.14 )
به صورت زیر استناد می کنیم:، در متن2003سالبه کتاب دوم

(Sternberg, 2003 b , p.25)

Sternberg,R.J.(1990).Metaphors of the mind: Conceptions of theدر فهرست منابع
nature of intelligence.NEY York,NY:Cambridge university Press.
Sternberg,R.J.(Ed).(2003).Psychologists defying the crowd:
Stories of those who battled the establishment and
won.Washington,DC:Americ Psychologists Association.
Sternberg, R.J.(2003).Why smart people can be so stupid.New
Haven, CT:Yale University press.s



٤٠

گري)دیمنابع دست دوم( مانند ارجاع به یک نویسنده به نقل از استناد به ●
نویسندگان منابع دست اول کسانی هستند که نتیجه کار خودشان را ارائه می دهند. نویسندگان منابع

دست دوم، نتایج کار دیگران را گزارش می کنند.
باکه مطلب مانقل می کنیم، باید بگوییماگر ما مطلبی را نه از زبان نویسنده، بلکه از کس دیگري 

شکل زیر در متن عمل می کنیم:واسطه است، نه مستقیم. در این گونه موارد به 
).1389،) جامعه شناسی علم را در حال زوال می داند (نقل در جعفري1992بوردیو(

منابع به جعفري استناد می دهیم نه به بوردیو.: در فهرست نکته

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات،نشر، سال ناقل( نام خانوادگی در متن

. محل نشر: ناشرعنوان کتاب، نام.( سال نشر). ناقل مطلب( نام خانوادگی در فهرست منابع

مثال فارسی

) اذعان می کند، جامعه شناسی علم بسیار ریشه در ارتباطات 1960دیو(بوردر متن
)28-1389،30دانشمندان کالج بویل دارد ( نقل در جعفري، علمی

. تهران: قو.بوردیواندیشه هاي پیر. )1389جعفري، علی (در فهرست منابع

انگلیسیمثال 
-Tomasallo(1992) asserted that chidern learn words within usageدر متن

based, grammatical contexts(as cited in Nelson,2007,p.12
).

Nelson,k.(2007).Young minds in socialدر فهرست منابع
words:Experience,meaning,and memory.Cambridge,MA:Harvard
University Press.
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استناد به مقاله زیر چاپ●
به مقاله اي که زیر چاپ است به صورت زیر استناد می کنیم:

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات،( نام خانوادگی نویسنده، زیر چاپدر متن

، دوره عنوان مجلهنام خانوادگی نویسنده مقاله، نام. (زیر چاپ). عنوان مقاله. در فهرست منابع
(شماره)

(در صورت وجود). بازیابی شده در تاریخ......، از ...... آدرس اینترنتی......

مثال فارسی
)28-30،( جعفري، زیر چاپدر متن

. مطالعات جامعه شناختیپیر بوردیو. جعفري، علی (زیر چاپ). اندیشه هاي فهرست منابعدر
، از1392آذر 25در تاریخ بازیابی شده

http://ww.sid.ir/fa/viewpaper.asp?id=11025388,9,223,244

مثال انگلیسی
Scruton(Inدر متن Press ,p.12)

,Scruton , R.(In Press).The eclipse of listening.The New Criterionفهرست منابعدر
15(3).
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استناد به مقاله مجله ( ماهنامه یا هفته نامه)●
می کنیم .به مقاالت مجالت (ماهنامه یا هفته نامه) به صورت زیر استناد

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات،(نام خانوادگی نویسنده، سال نشردر متن

درفهرست 
منابع

عنوان ماهنامه یا هفته نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام (سال نشر). عنوان مقاله. 
صفحه پایان مقاله.-، دوره (شماره) (در صورت وجود)، صفحه آغاز مقالهنامه

مثال فارسی
)18-1389،20(جعفري، در متن

فهرست رد
منابع

.224)،7(17،ماهنامه پیوند، آبان). اندیشه هاي پیر بوردیو. 1389جعفري، علی (

مثال انگلیسی
Mershon(1998,November/December,p.12)در متن

در فهرست 
منابع

Mershon, D.H.(1998,November/December).Star trek on the brain:
Aline minds,human minds. American Scientist,86(6),585.
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استناد به مقاله روزنامه●
به مقاالت روزنامه به شکل زیر ارجاع می دهیم:

کلیالگوي 
)شماره صفحه یا صفحات، نویسنده، روز/ ماه/ سال نشر(نام خانوادگیدر متن

عنوان روز/ ماه/ سال نشر). عنوان مقاله. (نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام.در فهرست منابع
ز اشار، صفحه آغدوره( شماره) (در صورت وجود)، روز انتشار ماه انت،روزنامه

مقاله (یا جاي مطلب در روزنامه مانند ستون راست، پایانصفحه- مقاله
ستون چپ)

مثال فارسی
)18-1385،20، مرداد 25، (سلوکیدر متن

درره آورد بعثتعلی(ع): ). محمد(ص) اززبان1385سلوکی، آذر.(در فهرست منابع
، ستون راست.15مرداد، ص. 25، ريههمشروزنامه.البالغهنهج

آید. نکته: بین عنوان مقاله و عنوان روزنامه عالمت نقطه می

مثال انگلیسی
Di Rado(1995,March 15,p.12)در متن

Di Rado,A.(1995,March15).Trekking through college.classesدر فهرست منابع
explore modern society using the world of Star trek.Los Angeles
Times,pp.A3,A20-A22.
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اینترنتی ( که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت است)مقاالتاستناد به ●
استناد به مقاالت اینترنتی به صورت زیر صورت می گیرد:

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات، ، سال نشرویسنده(نام خانوادگی ندر متن

، دوره،مجلهعنوان، نویسنده، نام نویسنده (سال نشر). عنوان مقالهنام خانوادگی.در فهرست منابع
ز ماه صفحه پایان مقاله. بازیابی شده در تاریخ (رو- شماره، صفحه آغاز مقاله

سال)، از آدرس اینترنتی... .

مثال فارسی
)12، 1391(خسرو جردي،در متن

. ترسیم میان رشتگی در پژوهش هاي علم سنجی). 1391جردي، محمود.(خسرودر فهرست منابع
. بازیابی شده 393-499،صص. 2، شماره 28، دوره و مدیریت اطالعاتپردازش

، از1392آذر10در 
http:// pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code13pp/article/view/100/108

مثال انگلیسی
در متن

(Capurro,2013 ,p.12 )
فهرست منابعدر

Capurro,R.(2013).Go Glocal:Intercultural Comparison of
Leadership Ethices.Infopreneurship Journal, 1(1), pp.1-9.Retrieved
2013,Dec.25,from http:// infophreneurship.net/wp-
content/uploads/2013/09/Go-
Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-
pp.1-91.pdf
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دانلود یا دریافت است)استناد به کتاب اینترنتی ( که از اینترنت قابل ●

به کتاب الکترونیکی به صورت زیر استناد می کنیم:

الگوي کلی
)شماره صفحه یا صفحات، ، سال نشرنویسنده(نام خانوادگیدر متن

. بازیابی عنوان کتاب(سال نشر). نویسنده کتاب، نام نویسنده.نام خانوادگی فهرست منابعدر
شده در

.از آدرس اینترنتی...تاریخ (روز ماه سال)،

مثال فارسی
)12، 1390(علیدوستی، در متن

درفهرست 
نابعم

مهر 25. بازیابی شده در مدیریت ارتباطات علمی). 1390علیدوستی، سیروس(
، از1392

http://biblio.ir/index.php?categoryID=100

.n.dبراي کتاب هاي فارسی و "بی. تا."هنگامی که کتاب تاریخ ندارد، از در همه استنادها : نکته

استفاده می کنیم .نگلیسیابراي منابع 

مثال انگلیسی
در متن

(De Huff(2005) یا (Davis,n.d),p.12)
.De Huff,E.w.(2005)فهرست منابعدر Taytays' tales: Traditional Pueblo Indian tales.

Retrieved2013,May, from
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay.html

اگر کتاب الکترونیکی تاریخ انتشار نداشتھ باشد، بھ شکل زیر ارجاع می دھیم:
Davis,J.(n.d.).Familiarbirdsongs of the Northwest. Retrieved 2013,
May 3, form http://www.powells.com/cgi-bin/biblio ?inkey=1-
9780931686108-0
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، وب سایت و نوشته هاي آنالین(اینترنتی)ه از وبالگگرفته شداستناد به مطالب بر●
می کنیم.عملمانند الگوي زیرسایت ها و وبالگ ها گرفته می شوداد به منابعی که از وبنبراي است

الگوي کلی
شماره ، درصورت وجودسال نشر، ماهنویسنده، نام نویسنده، (نام خانوادگی ر متند

)صفحه یا صفحات
نام خانوادگی نویسنده کتاب، نام نویسنده. (سال نشر). عنوان نوشته یا مطلب در فهرست منابع

. بازیابی شده در تاریخ (روز ماه سال)، از آدرس ]نوع نوشته[اینترنتی
اینترنتی... .

مثال فارسی
شماره صفحه یا ، 1392آذر 25ئی، (وب سایت دانشگاه عالمه طباطبادر متن

)12، 1392آبان 13یا (قاسمی، )صفحات

ثبت نام طرح ضیافت اندیشه ). 1392وب سایت دانشگاه عالمه طباطبائی، (در فهرست منابع
، از1392آذر 25. بازیابی شده در ]اخبار[هئیت علمی دانشگاهویژه اعضاي

http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyview/837
. ]نوشته وبالگ[سواد اطالعاتی در جهان). 1392قاسمی، علی حسین. (

بازیابی شده در
، از 1392آبان 13

http://ir aninfolit.persianblog.ir/post/8/

ایم ردهکبعد از نوشتن عنوان مطلب، الزم است میان کروشه فقط نوع مطلبی که از آن استفاده نکته:
، یادداشت وبالگ، نوشته فیس بوك، یادداشت فیس ]نوشته وبالگ[، ]اخبار[را بنویسیم. براي نمونه،

.و...]وب سایتنوشته[بوك، 

مثال انگلیسی
در متن

Dean(2008,May7 ,p.12 )
?Dean,j.(2008,MAY7).When the self emerages:Is the mirrorدر فهرست منابع

[Web log comment].Retrieved2013,Des.15, from
http://www.youtube.com/watch?v=1qM90eQi5-M
psychology video Blog #3 [video file ]. Retrieved 2013 , dec. 15
from
http : //www. Youtube . com /watch ?v = lgm90e Q I 5 -m
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:منبع
25(ویرایش ششم). بازیابی شده در APAچکیده شیوه نامه). 1392خسروجردي ، محمود. (

https://sites.google.com/site/mkhosro/farsi/digitalessays، از 1393اسفند



٤٨

نکات مهم ارجاع دهی●●
رفتگی داشته باشد. گام تو5در ارجاع دهی، اگر ادامه یک مورد به خط دوم برسد، خط دوم باید●

توجه کنید:به مثال زیر
بخش مدلی براي تبیین نقش مشارکت در بهبود بهره وري کارکنان). 1390حسنی کاخکی، احمد. (

پایان نامه دکتري، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده .دولتی، تحقیق پیرامون مرگ
حسابداري و مدیریت.

اثر پرانتز فقط سال نشر در ارجاع دهی درون متنی، زمانی که نام مولف در متن می آید، در
) معتقد است که ما نیازمند تکنولوژي رفتار هستیم.1971اسکینر (قرار می گیرد. براي مثال:

در ارجاع دهی مقاالت، عنوان مجله ایتالیک می شود.
 اگر در ارجاع دهی درون متنی از سال میالدي استفاده شود، به این معناست که مقاله یا

مورد نظر، به زبان انگلیسی انتشار یافته است، بنابراین پژوهشگر باید در اولین باري که نام کتاب 
نویسنده را ذکر می کند، در پاورقی معادل انگلیسی آن را نیز بیاورد.این 

 ها در ارجاع دهی حذف می شود. تنها دکتر، مهندس، آیت اهللا و امثال آنعناوین افراد مانند
.آورده می شود. مانند امام علی (ع) یا امیر المومنین (ع)آنانعناوین امامان و کنیه 

اختصارات●●
ی مانند یدر فهرست منابع آثار انگلیسی عبارتها"edited by" یا""translated by معموالً به

اختصارات اگر پس از نقطه بیایند، حرف اول خالصه می شوند. این".trans"یا ".ed"صورت 
آنها بزرگ نوشته می شود. نام ماههاي میالدي همراه با استنادهاي نشریه هاي علمی 

انگلیسی نیز ممکن است خالصه شوند.
هانظم مدخل●●

اولین کلمه هر منبع نظم دهی می شوند.يمنابع بر اساس حروف الفبا
ته باشد، باید منابع او بر اساس سال انتشار آثار تنظیم شوند.اگر یک نویسنده، چند کتاب داش
 اگر یک نویسنده داراي بیش از یک اثر باشد و همچنین آثار واحد و مشترك با همکاران

داشته باشد، آثار واحد در ارجاع دهی مقدم هستند
ارجاع دهی به آیات و روایات●●

و شماره آیه آورده خواهد شد. براي مثال:در ارجاع دهی درون متنی تنها نام سوره
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)1(سوره نمل، آیه 
 در پاورقی صفحه اي که نام و شماره آیه آورده شده است، متن اصلی آیه به همراه ترجمه نوشته می

شود.
.در ارجاع دهی پایانی، توجه به این نکته ضروري است که قرآن به عنوان اولین منبع آورده می شود
 دهی به نهج البالغه، همانند قرآن عمل می شود. براي مثال:در ارجاع

)4) یا (حکمت 22(خطبه 
.براي ارجاع دهی درون متنی صحیفه سجادیه، شماره دعا نوشته می شود
 در ارجاع دهی نهج البالغه و صحیفه سجادیه، نام گردآورنده ابتدا نوشته می شود و با ترتیب حروف

ند.  براي مثال نهج البالغه به این شکل ارجاع دهی می شود:الفبا آورده می شو
. ترجمه سید محمد مهدي نهج البالغه). 1388سید رضی، ابوالحسن محمد بن الحسین. (

جعفري. تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر.
و هنگامی که ناشر ندارد ازبی چادر فهرست منابع، هنگامی که کتاب شماره چاپ ندارد از ●

استفاده می کنیم.بی جا
نوشتن پاورقی زمانی ضرورت می یابد که یک جمله نیاز به توضیحات : )زیر نویس(پاورقی ●●

و یا بخواهیم براي اولین بار در متن از معادل فارسی اصطالح تخصصی ، مفهوم یا باشد بیشتري داشته 
از  مهمترین مواردي که الزم است معادل التین آن ها در پاورقی ذکر اسامی انگلیسی استفاده کنیم. 

شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

براي :استفاده شده است)اننگلیسی آن.  اسامی خاص (مانند نام شهر یا اشخاصی که از  مقاله ا1
نیاز به نوشتن معادل 1)2010) نیازي به پاورقی نخواهد داشت، اما (سهرابی، 1390مثال (سهرابی، 

وقتی از مقاله انگلیسی (.نوشته می شود2التین آن در پاورقی دارد و اولین حرف از اسم با حرف بزرگ
شود.)حذف می1390ذکر شود 

براي الزم به ذکر است که عالئم اختصاري با حروف بزرگ نوشته می شوند و:اري. عالئم اختص2
ها استفاده می شود، در پاورقی به صورت کامل آورده می شوند و اولین حرف اولین بار که در متن از آن

1 . Sohrabi
2 . capital
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ها با حروف بزرگ نوشته می شود. همچنین، در کنار متن کامل آن که اولین بار آورده از کلمات آن
. 1عالمت اختصاري آن در پرانتز قرار داده می شود. براي مثال سازمان بهداشت جهانیشده

در این مورد نیازي به نوشته شدن حرف اول کلمه با :. مفاهیم و اصطالحات تخصصی در پژوهش3
.2حرف بزرگ نیست. براي مثال مفهوم خود باوري

می باشد. 9و براي انگلیسی 11اندازه قلم مورد استفاده در زیر نویس براي فارسی●
از سمت چپ درج می شود.ی پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیس●
.ی الزم است به صورت صفحه اي باشدشماره گذاري پاورق●

حتی المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی : درج لغات التین در متن فارسی●●
کلمه یا عبارت در خودداري شود و ترجیحا معادل فارسی آن قید و در صورت لزوم معادل انگلیسی 

.پاورقی ذکر شود
عادل فارسی مابتداشود،استفادهانگلیسیاختصارکلماتازمتندراستالزمکهموارديدر●

حروف اختصار در پرانتز قرار می گیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی ، سپس نوشته شده
قید می شود.

.داردضرورتباراولینبرايفقطپاورقیدرانگلیسیعبارتیاکلمهاصلنوشتن●

کوچکتراز اندازه قلم شماره2بایدقلماندازهفارسیمتندرانگلیسیکلمهازاستفادهصورتدر●
.فارسی باشد

1 .World Health Organization (WHO)
2  .self concept
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پنجمفصل 
پیوست ها
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تحقیقات و فناوري،وزارت علوم

غیرانتفاعی رفاه-دانشکده غیردولتی

گروه 

(رساله) براي دریافت درجه....رشته....پایان نامه

گرایش.....

عنوان 

....

دانشجو:

.......................

استاد راهنما :
.......................دکتر

ماه و سال

نمونه صفحه عنوان فارسی روي جلد همراه با عطف
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تحقیقات و فناوري،وزارت علوم Zar Bold 13فونت

Zar Boldفونت غیرانتفاعی رفاه-دانشکده غیردولتی16

Zar Boldفونت  گروه14

لهحداقل یک سطر فاص

Zarفونت  ..... رشته....(رساله) براي دریافت درجه.....پایان نامه16

.........گرایش.

حداقل یک سطر فاصله

Titrفونت  ود)شاز سطر فاصله پایین استفاده صورت طوالنی بودن عنواندر (............عنوان20

حداقل یک سطر فاصله

Zarفونت  :دانشجو16

..............................14Zar Blodتفون

حداقل یک سطر فاصله

Zarفونت  :راهنما استاد16

...............دکتر.................14Zar Blodفونت 

حداقل یک سطر فاصله

ماه و سال12Zar Blodنتفو

نمونه صفحه جلد فارسی
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تحقیقات و فناوري،وزارت علوم Zar Bold 13فونت

Zar Boldفونت غیرانتفاعی رفاه-دانشکده غیردولتی16

Zar Boldفونت  گروه14

لهحداقل یک سطر فاص

Zarفونت  (رساله) براي دریافت درجه....... در رشته.......پایان نامه16

گرایش..........

حداقل یک سطر فاصله

Titrفونت  در صورت طوالنی بودن عنوان از سطر فاصله پایین استفاده شود) (............عنوان 20

حداقل یک سطر فاصله

Zarفونت  :دانشجو16

..............................14Zar Blodتفون

حداقل یک سطر فاصله

Zarفونت  استاد راهنما :16

14Zarفونت  Blod ................................دکتر

استاد مشاور :Zar 16فونت
نمونه فرم صورتجلسه دفاعیه........................................دکترZar Bold 14فونت

نمونه صفحه عنوان فارسی مشابه طرح روي جلد
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فاعیهده صورتجلس

جوي دوره کارشناسی ارشد دانش..........................................پایان نامه کارشناسی ارشد خانم
عنوانتحترشته ............................................................ گرایش ...............................................

.....................................................................................................................................................
.......... ..................درجه................و ...........نمرهبا ..............................دفاعیه مورخ  در جلسه

مورد تأیید قرار گرفت .

امضاءعلمیهرتبنام و نام خانوادگیرانداواعضاي هیأت ردیف

استاد راهنما1

استاد مشاور2

داور استاد 3

تحصیالت تکمیلیه نمایند4

مدیر تحصیالت تکمیلی

تعهدنامه اصالت پایان نامه/ رساله 

نمونه فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه/رساله
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....................................... دانش آموخته مقطع ............................. رشته ...............اینجانب 
خود تحت/ رسالهپایان نامهاز 13./.اریخ.../...ـتگرایش .................................. که در 

"...................................................................................................................................."نوانـع

دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:......درجه ....و..... ......رهـب نمـا کسـب
انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش)1

دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و...) استفاده نموده ام، 
مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوط ذکر 

و درج کرده ام.
الً براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا باالتر) در سایراین پایان نامه قب)2

ارائه نشده است.داخل یا خارج از کشور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 
ثبت چنانچه بعد از فراغت از تحصیل،قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، )3

مجوزهاي ، دانشکدهوهشی ژداشته باشم، از حوزه معاونت پرا رسالهاختراع و... از این پایان نامه یا
مربوطه را اخذ نمایم.

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و )4
و در غیر انتفاعی رفاه مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده- دانشکده غیر دولتی

مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.یا ابطال صورت عدم صدور

نام و نام خانوادگی:
امضاء:تاریخ و 

رسالهنمونه فرم تعهد نامه حق مالکیت مادي و معنوي پایان نامه/
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رساله مالکیت مادي و معنوي پایان نامه/ تعهدنامه حق
در مورد نتایج پژوهش هاي علمی 

مقدمه:
در راستاي تحقق عدالت و کرامت انسان ها رفاه با عنایت به سیاست هاي پژوهشی و فناوري دانشکده 

انشکده و پژوهشگران، الزم و رعایت حقوق مادي و معنوي د)الزمه شکوفایی علمی و فنی استکه(
اعضاي هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایجاست

رساله و طرح هاي تحقیقاتی با هماهنگی دانشکده پژوهش هاي علمی که تحت عناوین پایان نامه/
موارد زیر را رعایت نمایند:انجام شده است،

رساله و درآمدهاي حاصل از آنها متعلق بهحق نشر و تکثیر پایان نامه / -1ماده 
حقوق معنوي پدید آورندگان محفوظ خواهد می باشد ولیغیر انتفاعی رفاه –غیر دولتی دانشکده 

بود.
ت علمی و یاصورت چاپ در نشریابه انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایان نامه/ رساله-2ماده 

بوده و با تأیید استاد راهنماي غیر انتفاعی رفاه- غیر دولتی ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشکده
مشاور و یا دانشجوي مسئول مکاتبات مقاله باشد، ولی مسئولیت علمی اصلی، یکی از اساتید راهنما،

مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.
زدر مقاالتی که پس از دانش آموختگی به صورت ترکیبی از اطالعات جدید و نتایج حاصل ا:تبصره

د نیز باید نام دانشکده درج شود.منتشر می شو/ رسالهپایان نامه

:راهنمانام و نام خانوادگی استاد:انوادگی دانشجونام و نام خ
تاریخ و امضاءتاریخ و امضاء                                        
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نمونه صفحه بسم ا...
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؛تقدیم به آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم:بهتقدیم
؛تقدیم به آنان که موهایشان سفید شد تا ما رو سفید شویم

تقدیم به آنان که عاشقانه سوختند تاگرما بخش وجود ما و 
؛روشنگر راهمان باشند

پدرانمان
مادرانمان

.استادانمان

صفحه تقدیم به نمونه 
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سپاسگزاري 
که مرا در این مسیر هدایت ي است خداونداز آن سپاس و ستایش 

زحماتتا سپاسگزاري خالصانه ام را از نمود. بر خود الزم می دانم 
نگارش این که در مندجناب آقاي دکتر ............جبی شائبه استاد ار
مرهون لطف خود قرار دادند ابراز دارم. مراپایان نامه همواره 

نمونه صفحه سپاسگزاري
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هرست مطالبف
صفحهعنوان

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق

...............................................................................................................................................فصلمقدمه1- 1

................................................................................................................................................بیان مسئله 2- 1

.............................................................................................................حقیقتاهمیت و ضرورت انجام 3- 1

1 -4.......................................................................................................................................................................

1 -4-1...................................................................................................................................................................

نمونه صفحه فهرست جداول

نمونه صفحه فهرست مطالب 

نمونه صفحه فهرست مطالب
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ولافهرست جد

صفحهعنوان

...................................................................................راهنماي حروفچینی پایان نامه/ رساله:1-2جدول

...............................................................................رسالهشماره گذاري صفحات پایان نامه/: 2-2جدول

..........................................................................................حداکثر صفحات پایان نامه / رساله : 1-3جدول

توجه 

جدول به عنوان نمونه بسنده2در این قسمت به این 
.می شود

عنوان وشماره جداول مطرح شده در مبحث استناد به منابع و 
مآخذ در این بخش فهرست نشد. 

دانشجویان ملزم هستند عنوان و شماره تمامی جداول طرح 
شده در پایان نامه / رساله را در فهرست جداول قید نمایند.  

نمونه صفحه فهرست نمودارها
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فهرست نمودارها

صفحهعنوان

...........................................................:  رابطه نوع برنا مه هاي تلویزیونی با پایبندي دینی  1-3نمودار

نمودار      :  

نمودار      :
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فهرست رابطه ها و فرمول ها

صفحهعنوان

..............................................................................................:  رابطه سرعت و انرژي جنبشی  1-3فرمول 

فرمول      :

نمونه صفحه فهرست رابطه ها و فرمول ها
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/ عکس هاشکل هافهرست 

صفحهعنوان                                                                                                     

...........................................................................................................یک اثر معماري:  1-3شکل

...........................................................................................................................................شکل      :  

...........................................................................................................................................:  شکل

...........................................................................................................................................:  شکل

...........................................................................................................................................:  شکل

نمونه صفحه فهرست شکل ها/عکس ها
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فهرست نقشه ها

صفحهعنوان                                                                                                       

.....................................................................................................................ایرانکشور :1- 3نقشه

نقشه      :   

نقشه      :

نمونه صفحه فهرست نقشه ها
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چکیده

ها بر اساسچکیده شامل هدف، روش کار و مواد، یافته ها و نتیجه گیري می باشد. محتواي چکیده
، موضوع و گرایش تحقیق طبقه بندي می شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدي

اطالعاتی را در طبقه بندي دقیق و سریع اطالعات یاري می دهد. چکیده حداکثر در یک صفحه مراکز
می شود.ظیمتن

: چکیده،هدف روش کار، یافته ها، طبقه بنديکلید واژه ها

Abstract

فارسینمونه صفحه چکیده 

انگلیسیصفحه چکیده نهنمو
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Start typing the abstract text (thesis text) here. The abstract

Should be kept on one page of type. Do not forget to type the

Keywords.

Keywords: Abstract,Text,One page, Type, Word.
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