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 نام خدا به

 

 نامه و رسالة تحصيليدستورالعمل نگارش و تدوین پایان

دساااوردها  پاهوهش و   . باشاد هاا  تحیای ی مای   نامه ها و رسالهتحقیق وتدوین، دو بخش اساسی پایان

قالب طرح روشن، یکدست و از پیش شود، اگر در تحقیق ع می که با زحمات و مشقات فراوان حاصل می

نامه و رساله خواهد افزود و اگار فاقاد  ن باشاد امایااز م  ای      ها  پایاناندیشیده شده ارائه شود، به ارزش

 . خواهد گرفت و  ن را کم قدر و کم ارزش نشان خواهد داد

 رایی ها و ص حهرسالهها و ها  نگارش و تدوین پایان نامهها و روشروانی، یکدسای و یکسان بودن شیوه

 .ک د، در ایجاد ارتباط با مخاطب  نیز مؤثر استمط وب  ن، عالوه بر ای که به زیبایی گزارش کمک می

ها  دانشجویان تحییالت تکمی ای  ها و رساله نامهدساورالعمل حاضر که برا  ایجاد وحدت رویه در پایان

و  بررسی دساورالعمل فره گساان زباان و ادبیاات   موسسۀ  موزش عالی دارالع م یزد ت ظیم شده است، حا

 .فارسی، تجارب ارزنده در ج سات دفاع و نظر خواهی از اساادان و دانشجویان است

ضمن تأکید بر رعایت موارد م درج در این دساور العمل، امید است با نظرات و پیش هادات خاود مادیریت   

 .اییدتحییالت تکمی ی را در اصالح و تکمیل  ن یار  فرم

 

 :تذکرات مهم

ها   ها و رسالهنامهنگارش پایان( هانویسی واژهجدا نویسی یا سرهم)الخط  رسم .1

فره گی مطابق با دساورخط انسانی و مطالعات تحییالت تکمی ی پهوهشگاه ع وم 

 .فارسی میوب فره گساان زبان و ادبیات فارسی است

 B mitra- B nazanin – B lotus – B zarهایی مان د توان د از ق مدانشجویان می .2

در این صورت باید موارد اعالم شده در مان . نامه و رساله اسا اده ک  دبرا  تدوین پایان

 .دساورالعمل مراعات شود
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نامه و رسالۀ  نها از ابادا تا اناها باید از یک روش دانشجویان توجه داشاه باش د که پایان .3

به عبارت دیگر، . عیت ک د، تا هماه گی کار مح وظ بماندیا شیوۀ نگارش اناخاب شده تب

 . در هیچ مورد  نباید از چ د روش مخا ف اسا اده شود

در صورت نیاز برا  مشاوره و راه مایی دربارۀ نگارش و تدوین، به مشاور نگارش و  .4

 . نامه و رساله مراجعه شود تدوین پایان

 

 ترتيب صفحات

 

 : صفحات فرعي*

 .باشد گذار  ص حات فرعی با حروف ال با  فارسی یا حروف ابجد می شمارهنحوه 

اهلل الرحمن الرحیم باشد و با شماره  بسم(  سار بدرقه)اولین ص حه پس از ج د و ص حه س ید  

 .گذار  شود شماره« یک»ص حه فرعی 

قرار « دو»ها  رو  ج د در ص حه  ها و پ ط ک یه م درجات رو  ج د، با همان ترتیب، فاص ه 

 .گیرد

قرار « سه»نامه که توسط امور پهوهشی در اخایار دانشجو، در ص حه  تیویر برگۀ ارزیابی پایان 

 .گیرد می

مان سپاسگزار  حداکثر در یک ص حه ت ظیم . به سپاسگزاریها اخایاص دارد« چهار»ص حه  

 .شود

 .ز یک ص حه تجاوز ک دمطالب این قسمت نباید ا. باشد می« ...تقدیم »مربوط به « پ ج»ص حه  

 .شود نویسی ت ظیم می نامه چکیده   فارسی است که بر اساس شیوه چکیده« شش»ص حه  

فهرست شامل مقدمه، . اخایاص دارد( فهرست م درجات)ص حات بعد  به فهرست مطالب  

و ( در صورت نیاز)ها  ها، و همچ ین زیربخش ها و ع وان بخش بخش ،ها ها و ع وان فیل فیل

الزم است شماره ص حه در مقابل هریک از ع اوین فهرست مطالب قید . باشد م ابع می فهرست

 .شود

 :ها باید به ترتیب زیر باشد فهرست

ها و نیز تیارها  داخل ها و قسمتها، بخشفهرست مطالب که شامل فیل .1

بایست مطابق با فهرست مطالب در  ب د  می ترتیب فیل. )مان است

 .(پروپوزال باشد

 ها، تیویرها و نمودارهافهرست جدول .2
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ها باید با کی یت م اسب تهیه ها، نمودارها و جدولتمامی شکل -

 .شوند

 هافهرست نشانه .3

 فهرست اخایارها .4

  صفحات اصلي*

ها  رساله معرفی و مخایر  دربارۀ محاوا  فیل/ نامهدر این قسمت، پایان: پیشگ اار 

 . شودتوضیح داده می

 :ها بر اساس ضوابط پهوهشگاه بدین شرح است تعداد فیل: رساله/ هناممان اص ی پایان 

 ک یات طرح تحقیق، یا طرح تحقیق، یا ک یات تحقیق و یا ک یات : فیل اول

 مسأله پهوهش -

 موضوع پهوهش -

 ق مرو پهوهش -

 اهمیت و ضرورت پهوهش -

 اهداف پهوهش -

 کاربردها  پهوهش -

 نوع پهوهش -

 سؤاالت پهوهش -

 ها  پهوهشفرضیه -

 ها  مهم و ک ید واژهتعریف  -

 (روش اجرا  پهوهش)ش اسی پهوهش روش: فیل دوم

 روش پهوهش -

  ور  اطالعات روش جمع -

 روش تجزیه و تح یل اطالعات  -

پیشی ه موضوع پهوهش، یا پیشی ه پهوهش، یا مرور  بر ادبیات موضوع، یا مطالعه پیشی ه : فیل سوم

 پهوهش و یا سابقه موضوع پهوهش

 تبط با مساله تحقیق،ابعاد موضوع و ماغیرها  تحقیقتعریف م اهیم مر -
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 ها  انجام شده محققان دیگردر خیوص موضوع بررسی تاریخچه موضوع و سوابق پهوهش -

ها  ع می مرتبط که پایه تجزیه وتح یل داده ها در فیل چهار  بررسی مباحث نظر  و تئور  -

 .خواهد بود

 .(ها   ن ت ظیم گرددواالت پهوهش و یا فرضیهاین فیل با توجه به واژگان مهم و ک ید ، سئ) 

 (داده ها و اطالعات)ها  پهوهشیافاه: فیل چهارم

 ها و اطالعات گرد ور  شدهپردازش  داده -

 ویرایش ونمایش مرتب و م ظم داده ها -

 هاتجزیه و تح یل داده -

 بحث ، ت سیر و اسا ااج: فیل پ جم

 خالصه پهوهش وبحث و بررسی یافاه ها -

 فرضیه ها؛ تایید یا رد  نها با اسادالل ع می ارزیابی -

 اعالم نظریه نهایی -

 ها، مشکالت و موانع پهوهشها  پهوهش؛ بیان محدودیتمحدودیت -

 پیش هادات؛ ارایه پیش هاداتی به دانشجویان و پهوهشگران  ی ده درباره تداوم پهوهش -

 (درصورت وجود ) ها پیوست -

 (م ابع و مأخذ) کااب امه -

 (اخایار  ) نامه واژه -

 

 .ب د   ن برعهدۀ اسااد راه ما یا گروه است و بخش 3تعیین محاوا  فیل : نکاه

 .شود ع وان انگ یسی، قرار داده می در اناها چکیده به زبان انگ یسی و ص حه 

 

 :های اصليگذاری صفحه شماره

 الباه)گذار  باشد، ها، بدون شمارهها  شروع فیلها و ص حهص حۀ ع وان بخش 

 (.شودها حساب میشمارۀ ص حه

 ها در قسمت میانی  شماره. )شودشماره گذار  می...( ,3،2،1)ها  مان، با اعداد ص حه

 .(پایین ص حه قرار گیرد

 ها و نمودارهاها، جدولدر مورد شکل: 
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 گذار  ترتیب ظهور در هر فیل شمارهها باید بهها و نمودارها، جدولتمامی شکل

و ... ، 3-2یا جدول   2-2یا جدول  1-2، جدول 2ها  فیلا  جدولمثالً بر. شوند

 ...، 3-3یا جدول  2-3یا جدول  1-3، جدول 3ها  فیلبرا  جدول

 با )ها و نمودارها در زیر  نها تایپ شود ها در باال   نها و ع وان شکلع وان جدول

نمودارها نقطه ها و ها  زیر شکلدر پایان توضیح(. Lotus Bold 12 Bق م 

اگر شکل، نمودار یا جدولی از . ها بدون نقطه باشدگذاشاه شود ولی ع وان جدول

که در بخش قواعد باشد، نشانی  ن مأخذ به یکی از دو روشی شده مرجعی گرفاه

 . کااب امه توضیح داده شده است تایپ شود

 

 آرایي و سطربندی نحوۀ تایپ، صفحه

 .باشد Microsoft  Word رساله،/ نامهبرا  تایپ پایانافزار مورد اسا اده نرم 

 5/3مار از سمت راست و  سانای 5/4  :حاشیه. )مار سانای 13: اندازه سطر چکیده و پیشگ اار 

 (مار از سمت چپ سانای

مار  سانای 5/2مار از سمت راست و  سانای 5/3 : حاشیه. )مار سانای 15: اندازه سطر مان اص ی 

 (از سمت چپ

 5/23(: از خط کرسی سرص حه تا خط کرسی  خرین سطر ص حه ) ها  اع ص حهارت 

 .مار سانای

 .سانت 5/0: هاها  ابادا  پاراگرافتورفاگی 

با ( بدون تورفاگی) و تیار چکیده در اول سطر B Mitra 13 مان چکیده و پیشگ اار با ق م  

 .درج شود Mitra  Bold 12  Bق م 

 .تایپ شود B zar یا  B lotus یا B nazanin یا B mitra 14نامه با ق م مان اص ی پایان 

 .حروف التین داخل مان از نظر اندازه ما اسب با حروف فارسی مان باشد 

نامه، بخش نیز وجود داشاه باشد، باید  ن را با یک ص حه تزئی ی ب د  پایاناگر در تقسیم 

 .کرد مشخص( هص حبدون درج شماره ولی با احاساب شماره )

 .مار باشدها  دو سطر، یک سانایکرسیفاص ۀ  بین خط 

 .بساه شود( مار از سطر اول مانسانای 7با فاص ۀ ) ها از     ص حه ها  شروع فیلص حه

ها یا درجه ریزتر از حروف مان، در پایان فیل، با حروف یک(درصورت وجود)ها نوشتپی 

 .ودترتیب شماره تایپ شها، بهبخش
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رود، در پاورقی ص حه کار میمعادل انگ یسی لغات یا اصطالحات فارسی که برا  اولین بار به 

ها با کاربردن واژهرساله از به/ نامهالمقدور در مان پایانحای)درج شود ( فقط برا  یک بار)

در ابزار  footer/ foot noteبرا  درج پاورقی از قسمت (. ال با  انگ یسی احاراز شود

Insert  اسا اده شود. 

شود، به ترتیبی که در بخش قواعد کااب امه توضیح داده  درس م ابعی که از  نها اسا اده می 

 .شده است، درج شود

ها  مان انگ یسی باید باشد و گیومه( داخل خط کرسی)ها  مان فارسی باید فارسی گیومه 

 (.باال  خط کرسی) انگ یسی باشد 

 -مایل  –حروف کج )و ایاالیک ( ها  فارسیمایل برا  واژه –حروف کج )از حروف ایرانیک  

 . ها و نشریات اسا اده ک یدفقط برا  ع وان کااب( ها  انگ یسیبرا  واژه

از نظر اندازه شبیه )واژه یا بخشی از مان، از حروف سیاه مان ( تأکید)کردن برا  برجساه 

 .؛ یا  نها را داخل گیومه قرار دهید(نه ایرانیک یا ایاالیک) اسا اده ک ید( حروف مان

 .رودکار مینامه، بعد از عدد نقطه و بعد از حروف کمانک بهدر کل پایان 

1 . 

2. 

3. 

 ( الف

 (ب

 

 :هانحوۀ بيان نقل قول

ا  وجود نداشاه قول گیومهسطر باشد و داخل مط ب نقل 2یا  1قول اگر مط ب نقل (الف

 . توان  ن را داخل گیومه در مان  ورد باشد، می

قول گیومه وجود دارد، سطر است یا داخل نقل 2قول بیش از درحالای که مط ب نقل -ب

 2درجه ریزتر از حروف مان و در تمامی سطرها با 1قول جدا از سطر مان با حروف کل نقل

قول در این شکل، ها  نقلشروع پاراگراف. شودسانت تورفاگی از ابادا  سطر مان تایپ می

 .بدون تورفاگی است
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 قواعد کتابنامه 

کااب امه جزء ص حات پس از مان است و عبارت است از فهرست م ابع مورد اسا اده در نگارش  ن اثر، که 

 . شودبه ترتیب حروف ال با ت ظیم می

 :نحوۀ ارجاع در مان به یکی از دو روش زیر است

ا  که برابر با شمارۀ  همان پس از پایان نقل قول درمان، در باال  خط کرسی، شماره: اول روش 

 .شودمأخذ در کااب امه است، درج می

 شوندمی گذار در این روش، مأخذها در کااب امه شماره . 

ریزتر از  درجه 2اخایار، با حروف نازکپس از پایان نقل قول در مان، در داخل پراناز، به : روش دوم 

 :شود مان، به ترتیب زیر در درج می

  (ها  نقل قول شدهشمارۀ ص حه: نام خانوادگی مولف، سال نشر) 

 :و در صورتی که اثر چ د ج د  باشد

 (ج      ، ص     : نام خانوادگی مولف، سال نشر اثر) 

م اها سطر اول در هر مأخذ , شوندمأخذها کااب امه بدون شماره گذار  تایپ می, در این روش

 . سانت تورفاگی تایپ شود/ . 5بدون تورفاگی باشد و از سطر دوم به بعد در همان مأخذ با 

 :در هر صورت، اطالعات کااب ش اخای مأخذ در کااب امه به شکل زیر ت ظیم می شود

...  . چ...  . ج... .  ترجمۀ(. ایاالیکحروف )نام اثر. سال نشر اثر. نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف :کتاب

 . نام ناشر: محل نشر

حروف ) نام نشریه... . ترجمۀ . «نام مقاله » . تاریخ اناشار نشریه. نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف :مقاله

 .... .، شمارۀ ....  سال ...  ، دورۀ (ایاالیک

شود و در اول به شکل باال عمل میکه چ د مأخذ مربوط به یک نویس ده باشد در مأخد  در صورتی

 .  شودمأخذ دوم به جا  نام و نام خانوادگی مولف خط گذاشاه می

 . شودمآخذ التین هم به همین ترتیب فهرست می -

 .ع وان مقاله با حروف معمولی و داخل گیومه باشد -

 

 تکثير 

(  A4کاغذ ) مار سانای 21x7/22نامه باید رو  کاغذ س ید مرغوب با ابعاد ها  پایانک یۀ قسمت

 .االمکان کاغذ مورد اسا اده برا  تکثیر از یک ج س باشدحای. تایپ شود

نامه باید ش اف و بدون لکه و سیاهی و تقریباً مشابه ص حات ص حات تکثیرشدۀ پایان 

 . اص ی باشد
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دانشجو موظف است پس از اعمال تذکرات  :نامه پس از اصالح وتایپتعداد پایان 

 1همراه شده، بهو با رعایت رنگ تعیین 1نامه و رسالۀ خود را در أت داوران، پایانهی

 .نامه ورساله و چکیده  ن، به  موزش تحویل دهدمحاو  فایل پایان CDلوح فشرده 

 

 صحافي 

 :رساله، رعایت نکات زیر الزامی است/ نامه ه گام صحافی پایان

    ،باشد( 1مطابق پیوست ) ت ظیم مان رو  ج د، همان د ص حه ع وان فارسی . 

    ،باشد ( 4مطابق پیوست )ت ظیم مان پشت ج د، همان د ص حه ع وان انگ یسی  . 

   رساله، نام و نام خانوادگی / نامهنامه،  رم پهوهشگاه، ع وان پایاندر قسمت عطف پایان

 .دانشجو و سال تحیی ی باید نوشاه شود

 
 
 
 
 

 

 

 

     آبي پرنگ: نامة کارشناسي ارشد  جلد پایانرنگ 
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 سال رساله   نام و نام خانوادگی/آرم    عنوان پایان نامه

 سال رساله   نام و نام خانوادگی/آرم    عنوان پایان نامه 
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 1پیوست 

 

 B Nazanin Bold 13))وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

 B Nazanin Bold 13))موسسة آموزش عالي دارالعلم یزد 

 B Nazanin Bold 12))مدیریت تحصيالت تکميلي 

 B Nazanin Bold 11)............ )گروه آموزشي 

 

 ..........گرایش .......... رساله دکتری رشتة / کارشناسي ارشدنامة پایان

((B Nazanin Bold 18 

 

 رساله             / عنوان پایان نامه  

((B Titr Bold 16 

 

 B Nazanin Bold13) )استاد راهنما  

 B Nazanin Bold 15)........................ )دکتر 

 

 

 استاد مشاور 

 B Nazanin Bold 13)......................... )دکتر 

 

 Nazanin Bold 13 Bپژوهشگر 

........................................ 
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 BNazanin Bold 13)) 13.......ماه ............ 

 

 

 

 3پیوست 

 B Nazanin Bold 13)) فهرست مطالب

 

 B Nazanin Bold 13))                :فصل اول

1-1                                                                . 

((B Nazanin 13 

1-2. 

((B Nazanin 13       

 

 : فصل دوم

2-1. 

2-2. 
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