
  

  مقدمه
پژوهشي  –آشنايي دانشجويان با نحوه نگارش و تنظيم مطالب يك موضوع علمي رساله  يكي از اهداف ارائه پايان نامه /   

 .راهنمايي كندكامل رساله  پايان نامه /يك است . اين راهنما  به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن به 
بايد به و وان بخشي از فعاليتهاي ازم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه مي باشد رساله به عن پايان نامه /

گونه اي منطقي و علمي نگاشته شود . يكي از دايل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي بيشتر و يكسان سازي پايان نامه هاي 
شجويان از نظر شكل ظاهري ، نحوه تايپ ، صحافي و كارشناسي ارشد ، دكتري حرفه اي و رساله هاي دكتري تخصصي دان

صفحه پردازي پايان نامه / رساله دانشجويان تحصيات تكميلي است . راهنماي حاضر بر اساس دستور العمل سازمان مركزي 
پايان دانشگاه آزاد اسامي و همچنين با رعايت نكات برجسته آيين نامه هاي دانشگاههاي معتبر داخلي تهيه شده است . 
 نامه / رساله اي كه از استانداردهاي تعيين شده در اين راهنما برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت . 

 
 اداره كل امور آموزشي و تحصيات تكميلي 

 
 

 آیين نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های كارشناسي ارشد و رساله های دكتری
 

 الف: مشخصات ظاهری
 ( تایپ و حروف چینی شود.wordلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد )ک .1
 ( تایپ شود. 7/29×21) A4کار روی کاغذ  .2

 جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زرکوب یا نقره کوب چاپ شود. .3

 اسی ارشد ارشد حتماً آبی تیره ) سورمه ای ( و از نوع ساده باشد.رنگ جلد برای پایان نامه های کارشن .4

 

 ب: شرح روی جلد
 به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از روی جلد در انتهای آیین نامه قرار گرفته است. 

سمت چپپ قپرار   سانتی متر( در  4سانتی متر و طول  3) ترجیحاً در ابعاد عرض آرم دانشگاه آزاد اسامی  .1
 سانتی متر باشد. 5/1. بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آن از باا و سمت چپ گیرد

 در وسط صفحه قرار می گیرد.« دانشگاه آزاد اسامی » عبارت  .2

 در وسط صفحه قرار گیرد. «  مشهدواحد » عبارت  .3

 نام دانشکده و نام گروه آموزشی در وسط صفحه قرار گیرد.  .4

در وسط ...« رساله دکتری رشته » و یا ...« ه کارناسی ارشد در رشته پایان نامه برای دریافت درج» عبارت  .5
 صفحه قرار گیرد. 

 )نام گرایش تحصیلی(«  گرایش» کلمه  .6

 « عنوان » کلمه  .7

 عنوان پایان نامه  .8
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 «استاد یا استادان راهنما » عبارت  .9

 نام استاد راهنما .10

 « استاد یا استادان مشاور» عبارت  .11

 اور  استادان مشنام استاد یا  .12

 «نگارش » کلمه  .13

 نام نگارنده .14

 سال ) فصل و سالی که پایان نامه دفاع شده نوشته شود ( .15

در لبه کناری جلد پایان نامه ) عطف ( نیز به صورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده  .16
 آورده شود.  

 
 
 

 ج. بخش های پایان نامه ها 
 پایان نامه شامل بخشهای زیر است.

 ی جلد پایان نامه ) بصورت زرکوب ( رو 
  (الف»بسم اه الرحمن الرحیم ) صفحه » 

  ( ب»منشور اخاقی پژوهش ) صفحه » 

  (ج»فرم اصالت پایان نامه ) صفحه » 

  ( د:»طرح روی جلد به زبان فارسی ) صفحه » 

 ) صورتجلسه تایپ شده دفاع پایان نامه)امضاء شده 

  در یک صفحه تنظیم شود(حداکثر «  په»سپاسگزاری ) صفحه 

  مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند ( «و» تقدیم صفحه 

 به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از فهرست مطالب در انتهای آیین نامه قرار گرفتپه   فهرست مطالب ابجد
ی کپه زیپر   است عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. در فهرست مطالب عناوین فرعپ 

 مجموعه عناوین اصلی هستند، یا تورفتگی پس از آنها قرار می گیرند(.

  ) فهرست جدول ها ) در صورت وجود 

  ) فهرست نمودارها ) در صورت وجود 

  ) فهرست شکل ها ) در صورت وجود 

  در صورت وجود (فهرست نقشه ها ( 

 مه در یک صفحه( )آوردن کلید واژه ها کل 250می خورد، حداکثر « 1»اره چکیده ) اولین صفحه اصلی شم
 در چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است( 

  ( بصورت عددیفصول پایان نامه شامل: )ادامه شماره گذاری 
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o   اهپداف فررپیه هپا    –اهمیپت و رپرورت تحقیپق     –بیپان مسپهله    –فصل اول: کلیات تحقیق)مقدمپه-  
 تعریف های عملیاتی(

o :ق و پیشینه تحقیق مروری بر ادبیات تحقی فصل دوم 

o  فصل سوم: روش اجرای تحقیق 

o )فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها )یافته ها 

o  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 

  )فهرست منابع فارسی )ادامه شماره گذاری 

  ادامه شماره گذاری( ) انگلیسیفهرست منابع 

 )رمائم و پیوست ها )درصورت وجود( )ادامه شماره گذاری 

 ادامه شماره گذاری (لیسی چکیده انگ( 

 طرح روی جلد به زبان انگلیسی 

 )پشت جلد پایان نامه )به صورت زرکوب انگلیسی 
 

 د: اطاعات كلي
صفحات اصلی می بایست به صورت ساده، بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شوند در صفحات اصلی طپول هپر    .1

( در نظپر گرفتپه    singleصورت تک ) سانتی متر و به یکسانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر  16سطر 
های باا سانتی متر و از لبه  5/2سمت چپسانتی متر، از لبه  3شود. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 

سانتی متپر و کپاماً در    5/1سانتی متر در نظر گرفته شود. )فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه  5/2و پایین 
 وسط صفحه قرار گیرد(.

 ، متر سانتی 2 راست سمت لبه از نامه پایان متن فاصله شود می تایپ خارجی زبان به که هایی متن براي  .2

 سانتی5/1پایین حه از اتین صورت به صفحه شماره ضمناً .شود گرفته نظر در متر سانتی 3 چپ سمت لبه از

 گیرد .  قرار صفحه وسط در کاما و متر

 12بی لوتوس و پاورقی ها نیز  توپر 14عناوین بی لوتوس و  14بی لوتوس نازک نوع قلم متن پایان نامه 
 نوشته شوند.  11لوتوس نازک  بیدر نظر گرفته شود. عناوین جدول ها، شکل ها، نمودارها و... با قلم 

 نوشته شود. 9لوتوس نازک اندیس و توان آنها با می باشد و همچنین  12Timesت حروف معادا
 نوشته شود. 11Mathعائم ریاری و یونانی با 

 . شماره گذاری موضوع ها:3
 موروع های اصلی پایان نامه معمواً چند فصل است. هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم گردد. 

 از هریک برای هر بخش پایان نامه شماره گذاری ازم نیست.پنجم شروع شود. صفحه اول هر فصل باید از خط

 راست سمت عدد .گردد می مشخص اند شده جدا یکدیگر از تیره خط که با شماره دو با فصل هر هاي بخش

 داراي بخش هر که صورتی در .است نظر مورد بخش ترتیب شماره چپ متسعدد  و فصل شماره بیانگر
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یعنی زیر بخش  4-3-2مثاً هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد .  شماره باشد، زیربخش
 فصل دوم . چهارم از بخش سوم 

 . شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها:4
وم بپه                        شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثاً دهمین شکل در فصل سپ    

 ( نوشته می شود. 10-3صورت )شکل 
 شماره گذاری روابط و فرمول ها:. 5
هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردد. عپدد سپمت    

 هشتمین رابطپه در فصپل ششپم بپه     راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر است. مثاً
 ( نوشته شود. 8-6صورت )

 : . عناوین نمودارها و جداول 6
 باید وارح و دارای مقیاس باشند. عنوانها بپه جپز جپداول کپه در بپاای جپدول  کپر       عناوین نمودارها و جداول 

 می شود، باقی شامل نمودار، عکس و... در پایین  کر می شود. 
تجاوز کند، دانشجو اجازه دارد پایان نامه خود را در دو جلد مجزا  600صفحات پایان نامه از  . در صورتی که تعداد7

 ارائه نماید.
 . منابع و ماَخذ:8

 ترتیب نوشتن فهرست منابع در انتهای پایان نامه یا رساله به ترتیب الفبا نام خانوادگی مولف می باشد.
بای فارسی نوشته شود و سپس منابع غیر فارسپی بپه ترتیپب الفبپای     ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب فارسی الف

 زبان نوشته شود.مربوط آن 
 شيوه استناد و ارجاع نویسي پایان نامه ها:

  پژوهشنامه دکتر علی اکبر سیف رجوع نمایید. توصیهبرای آشنایی کامل با این شیوه به کتاب شیوه 
:  کت

 .محل انتشارکتاب نام کتابامل(.)سال(.نام مولف )بصورت ک ،نام خانوادگی مولف
له:  مق

 صفحه،شماره،نام مجلهنام.)سال(.عنوان مقاله.،نام خانوادگی 
مه: ن ن ی  پ

 نام.)سال(.عنوان پایان نامه.پایان نامه...... .نام دانشگاه،نام خانوادگی 
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 :تحویلی فشرده لوح محتویات

 اطاعات؛ بانک ساختار . فرم1

 نامه؛   پایان چکیده ارائه فرم .2
 ؛باشد(  نامه پایان هاي قسمت کلیه شامل که لوتوس) فونت با نامه (پایانWordورد ) فایل. 3

  لوتوس؛ فونت با نامه پایان  PDFفايل . 4

 .جداول، مطالب)فهرست فهرست عنوان، صفحه شامل لوتوس فونت با نامه پایان برگزیده صفحات  PDFفايل .  5

 صفحه و انگلیسی چکیده اتین، و فارسی ماخذ و منابع فهرست فارسی، چکیده نیست( ، ازم ... و شکل نمودار،

 انگلیسی؛ عنوان

کل مطالب پایان نامه در یک فایل ارائه گردد و از ارائه بخش هاي پایان نامه در فایل  6-3. ازم به توضیح است که در موارد 6
 هاي مجزا اکیداً خودداري گردد . 
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 (.M.Scصورتجلسه دفاع از پایان نامه كارشناسي ارشد )

 
 

 رشته :                       تاریخ در                               نام و نام خانوادگی دانشجو :   

 : از پایان نامه خود با عنوان
     
 
 
 

 دفاع نموده است.                ونمره                 با درجه      

                                                                                                            
 
 

 امضاء اعضای هیات داوری   سمت                 نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوری
 
 

 راهنما )استادان(استاد                                                             - 1
  

 مشاور     )استادان(استاد                                                             - 2
 
 استاد داور                                                             - 3
 
    استاد داور                                                              - 4
 

 موزشي و تحصیات تكمیلي كل امور آمراتب فوق مورد تایید است .                                                مدیر
       مهر و امضاء                                                                                                    

 
 
 

ازم است دانشجويان مقطع 
كارشناسي ارشد دانشكده 

علوم سياسي و  حقوق ،
جي ، دانشكده زبانهاي خار

هنر و معماري ،  و كليه 
دانشكده ها و گروه هاي علوم 
انساني بر روي جلد پايان 

 نامه به جاي واژه
"M.Sc. " از واژه 

"M.A"  استفاده نمايند 
 .. 
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 دانشگاه آزاد اسامي
                                                                          مشهدواحد 

 .............................، گروه ............................دانشكده 
 (Ph.D) ............................رساله دكتری رشته 

 (.M.Sc) ................برای دریافت درجه كارشناسي ارشد در رشته پایان نامه 
 ............................گرایش  

 
  

 عنوان:
 

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

 استاد راهنما یا استادان راهنما:
 

 دكتر ........................
  

 مشاور یا استادان مشاور: استاد
  

 دكتر ........................
 

 نگارش:
 

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

 (1394فصل ، سال )مثاً  : زمستان 
 
 
 
 

 نمونه طرح روی جلد

 

 اگر رشته اي گرايش نداشت 
 نياز نيست كه نوشته شود

 بعد از عبارت دكترر ابتردا نرام كو رك     
به صورت كامل و سپس نرام خرانوادگي   

 تاد نوشته مي شود.اس

ازم است دانشجويان مقطع 
د دانشكده كارشناسي ارش

علوم سياسي و  حقوق ،
زبانهاي خارجي ، دانشكده هنر 
و معماري ،  و كليه دانشكده 
ها و گروه هاي علوم انساني بر 
روي جلد پايان نامه به جاي 

از واژه " .M.Sc" واژه
"M.A"  استفاده نمايند  . 
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ري55 5فن5آ هش5 نت5ژ 5معا
دا5 5ه5ام5

هش 5ژ 5منشور5اخا
5

داست5 5 5ااد5ه5اين5ه5عالم5محض 5 ند5سبحا دا 5 5ه5منظور55با5ياري5ا 5 ا 5اظر5ر5اعمال5ان 5نظر5ه5اهميت5هموار هش5 5ژ د5دانش5 5داشت5مقام5بل پا
ر د5مي5گرديم5اصول5 اد5اسامي5متع 5آ داي5داا ا 5اعضاء5هيئت5علمي5 5 ا5دانشجويا ي،5 5بش 5تمد گ5 ره 5ر5اعتاي5 5داا گا 5را5ر5اجاام5جاي

5تخطي5نكنيم: 5آ 5ا 5 رار5داد هشي5مد5نظر5 5فعاليت5اي5ژ
ي5حقيقتحاصل5حقيقت5جو1-5 5سا ا 5رگوه5پن ري5ا 5د 5 اداري5ه5آ 5 5ر5راستاي5پي5جويي5حقيقت5 5يي:5تا

قح2-5 5 5سار5صاحبا نبات(5 5 5)انسن،حيوا هيدگا 5ژ 5 هشگرا 5ژ ام5ه5رعايت5كامل5حقو :5الت 5اصل5رعايت5حقو
5معنوي5داا3-5 ادي5 5 د5ه5رعايت5كامل5حقو 5معنوي:5تع ادي5 الكيت5 هشحاصل5 5ژ اارا 5كلهم5هم 55

هشح4-5 5توسعم5كشور5ر5كلهم5مراحل5ژ تن5رد5 5ر5نظر5دا لي5 د5ه5رعايت5مصالح5 لي:5تع افع5 5اصل5م
ابع5ر5اختيارح5-5 5م ات5 5اموال،5تجهي اظت5ا 5ح 5علمي5 5رگوه5جانب5داري5غي اب5ا د5ه5اجت انت:5تع 5ا 5اصل5رعايت5انصاف5

داري6-55 اداي5مرتبط5با5تحقيقحاصل5را 5ن راد5 5كلهم5ا 5كشور5 5ا5 ا راد،5سا اه5ا 5اطاعات5محر ار5 5اس د5ه5صيانت5ا 5:5تع
5رگوه5حرمت5شكنيح7-5 ودداري5ا 5 5رعايت5جانب5نقد5 5حرمت5ا5ر5اجاام5تحقيقات5 د5ه5رعايت5حريم5ا5 ام:5تع 5اصل5احت
5اشاه8-5 اج5دانش5 د5ه5ر يج:5تع 5مواردي5ه5معع5نوويي5داردحاصل5ر 5ا 5ه5غي 5دانشجويا 5علمي5 اارا 5ه5هم 5الل5آ 55نتايج5تحقيقات5

هش5را5ه5شائبم5اي5غي9-5 5ژ 5علم5 و ايي5ه5 بت5ه5ك 5اعام5موضع5ن حره5اي5 5رگوه5رفتار5غي ام5ه5رائت5جويي5ا دحاصل5رائت:5الت  علمي5مي5آاي
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 ميدانشگاه آزاد اسا
 

 واحد مشهد                                
 

 تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
 

            اينجانب                             دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد در رشته                            كه در تاريخ            
  "از پايان نامه خود تحت عنوان 

                                                                                                                                                  
 :با كسب نمره                           دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم  "
 
وهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دسرتاوردهاي  اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژ (1

علمي و پژوهشي ديگران)اعم از پايان نامه, كتاب, مقاله و ...(اسرتفاده نمروده ام, مطرابق ضروابط و رويره      
 موجود, نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذكر و درج كرده ام.

ًا براي هيچ مدرک تحصيلي) هم سطح, پرايين ترر يرا برااتر( در سراير دانشرگاه هرا و        اين پايان نامه قب (2
 موسسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

 نانچه بعد از فراغت از تحصيل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از  اپ كتاب, ثبت اختراع و ...  (3
 احد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.از پايان نامه داشته باشم, از حوزه معاونت پژوهشي و

 نانچه در هر مقطع زماني خاف موارد فوق ثابت شود, عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و دانشرگاه آزاد   (4
اسامي واحد مرودشت مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفترار نمروده و در صرورت ابطرال     

 مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

 

 نام و نام خانوادگي:                                                       
 تاريخ و امضاء                                               
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 .................................: ...........................................................................................................................مقدمه 1-1
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1-3 ............................................................................................................................................................................ 
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 فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1.............................................................................................................................................................................. 
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 فهرست جداول 
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 فهرست نمودارها 
 شماره صفحه                                                                                                                                                                             عنوان

 
 ................................................................................................................................................................................. -1-1 نمودار
 ................................................................................................................................................................................ -1-2 نمودار

 
 

 اشکال و نقشه ها نیز به صورت فهرست های فوق تهیه شوند. : فهرست 1توضیح 
 ) جداول، نموددارها، اشکال و نقشه ها ( بایستی در صفحات مجزا آورده شوند. ها: تمامی فهرست  2توضیح 
 : فهرست منابع فارسی و غیر فارسی در صفحات مجزا آورده شوند. 3توضیح 
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 شماره گذاری صفحات پایان نامه های فارسي
 

 شماره گذاري صفحه
 الف  بسم اه الرحمن الرحيم 

 ب  منشور اخاقي 
 ج  فرم اصالت 

 د  صفحه عنوان به زبان فارسي
 هر صورتجلسه تايپ شده دفاع

 و سپاسگزاري
  ز تقديم  

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب
 دامه حروف ابجد ا فهرست جداول

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها 
 ادامه حروف ابجد فهرست اشكال 
 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها 
 1  كيده فارسي

 ادامه اعداد  فصول پايان نامه 
 ادامه اعداد  فهرست منابع فارسي

 ادامه اعداد  فهرست منابع انگليسي

 ادامه اعداد  پيوست ها )ضمائم( 

 ادامه اعداد  طرح روي جلد به زبان انگليسي 

 ادامه اعداد   كيده انگليسي
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 اصاح شود درست  

   ساختار صفحه عنوان مطابق آيين نامه كامل گرديده است.
   تحصيلي و گرايش به صورت صحيح وارد شده است.رشته 

   ست.اسامي استادان راهنما و مشاور كامل وارد شده ا
   سال دفاع از پايان نامه صحيح وارده شده 

   صفحه گذاري پايان نامه كامل انجام گرديده 
   پنچم شروع است.صفحه اول هر فصل از سطر 

   فهرست منابع فارسي و غير فارسي مجزا آورده شده است. 
   مطالب سي دي با پايان نامه انطباق كامل دارد. 

   نامه با فونت لوتوس در سي دي قرار دارد. پايان PDFفايل ورد و 
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