
 

 

 رساله/دستورالعمل نگارش پایان نامه

 (5931ویرایش بهار)

به منظور آشنایی وآگاهی دانشجویان با نحوه نگارش وچگونگی تدوین وتنظیم مطالب یک 

ورساله،ضروری است تحقیق علمی وبرای هماهنگی در نحوه نگارش وتنظیم پایان نامه 

 :رساله رعایت نمایند/دانشجویان نکات ذیل را هنگام تنظیم پایان نامه 

 : رساله باید مشتمل بربخش های زیر باشد/پایان نامه -الف

 شروع باذکر نام خداوند-5

 موسسه آموزش عالی دارالعلمتعهد رعایت حقوق معنوی -2

 شناسنامه فارسی-9

 تقدیم-4

 قدردانی-1

 یابی وامتیازبرگه ارز-6

 چکیده-7

 فهرست مطالب-8

 (درصورت داشتن جدول)فهرست جدول ها -3

 سایر فهرست ها-51

 (اختیاری)پیشگفتار-55

متن اصلی که مشتمل بر مقدمه یا دیباچه،تعریف موضوع،مروری برمطالعات انجام شده -52

تلقی مقدمه،فصل اول .)تجزیه وتحلیل،نتایج وپیشنهادهاستواهداف طرح،روش تحقیق،

 .(میشود



 

 

 (درصورت وجود)ضمائم-59

 (درصورت وجود)پی نوشت-54

 (اختیاری)واژه نامه-51

 فرست منابع ومآخذ-56

57-ABSTRACT(به استثنای کارشناسی ارشد زبان وادبیات ()چکیده به زبان انگلیسی

 (فارسی

 (به استثنای کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی)شناسنامه انگلیسی -58

بندهای )که از ابتدای صفحه فهرست مطالب تاپایان صفحه فهرست منابع ومآخذ الزم است 

رابه صورت یک رو تهیه (58و57وبندهای  7تا5بندهای)به صورت دورو وسایر صفحات ( 56تا8

 .گردد

 رساله/پایان نامه(تایپ)حروف نگاری -ب

شود ومتن اصلی  به باال استفاده word2119رساله از نرم افزار/برای تایپ پایان نامه -5

 .تایپ شود Times New Riman52متون انگلیسی با قلم . باشد BNazaninباقلم

دانشجویان . استفاده شود51رساله های گروه عربی از قلم بدر عربی /برای تایپ پایان نامه ها

 .نیز استفاده کنند LATEXمی توانند از نرم افزار 

درصفحات . وازیک جنس تایپ شود A4رساله باید به صورت دورو روی کاغذ /پایان نامه -2

به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا -سانتیمتر4سمت چپ،فاصله شروع خط تالبه راست کاغذ

پایین ولبه چپ فاصله خط تا لبه باالی کاغذ سه سانتیمتر، لبه -لبه کاغذ پنج سانتیمتر باشد

 1/2درصفحات سمت راست، فاصله شروع خط تا لبه راست کاغذ .مترباشدسانتی 1/2کاغذ 

فاصله عنوتن .سانتیمتر باشد 1/9به غیر از سطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ -سانتیمتر

این فواصل برای .سانتیمترباشد5سانتیمتروفاصله بین خطوط 2مطلب تا اولین سطر نوشته شده 



 

 

رساله اعم از نمودارها،جداول،فهرست،عکس ها وغیره /امهخطوط درتمام مراحل تدوین پایان ن

 .باید رعایت شود

 :کادربندی صفحات مطابق نمونه زیر رعایت گردد

 

 

 

 

 

 

 

وتشکراز هیچگونه رساله به غیر از صفحات تقدیم /درتدوین وتایپ صفحات پایان نامه :توجه

 .کادر تزیینی وتذهیب استفاده نگردد

معادل انگلیسی لغات یا اصطالحات فارسی که برای اولین بار به کار می رود به صورت زیر -4

رساله از /حتی المقدور درمتن پایان نامه .)در صفحه مربوطه درج شود(فقط برای یکبار)نویس

زیرنویس ها زیر یک خط که به فاصله .(خودداری شودبه کار بردن واژه های با الفبای انگلیسی 

سانتیمتر از لبه پایینی وبه طول مورد نیازرسم می 9سانتیمتر از لبه چپ کاغذ وحداقل  1/2

سانتیمتر حاشیه پایین صفحه رعایت 1/2درهر صورت الزم است.)شود،نوشته شوند

االی آخرین کلمه درمتن در گوشه ب...و5،2ذاردن شماره زیرنویس ها درهر صفحه با گ.(شود

درزیرنویس ها فقط معادل زبان خارجی لغایت یا اصطالحات فارسی نوشته .مشخص شوند

 .درصورت وجود توضیحات بیشتر،باید درقسمت پی نوشت ها آورده شود.شود
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  رساله/صحافی پایان نامه-ج

استادان مشاورویک نسخه /برای استاد )رساله پس از تایپ نهایی باید به تعداد الزم /پایان نامه

 :هنگام صحافی پایان نامه رعایت نکات ذیل الزامی است.تکثیر وصحافی شود(کتابخانه مرکزی

 رساله/چگونگی تنظیم روی جلد پایان نامه -1

باید مشتمل برآرم موسسه آموزش عالی دارالعلم،نام پردیس مربوط،ذکر رساله /جلد پایان نامه 

رساله،نام ونام خانوادگی استاد /،عنوان پایان نامه ...رشتهدکتری /درجه کارشناسی ارشد

 .(به ضمیمه مراجعه کنید)استادان راهنما ومشاور،نام ونام خانوادگی دانشجو وتاریخ دفاع باشد /

درمورد رشته زبان انگلیسی،به طور استثناء شناسنامه انگلیسی پشت جلد پایان نامه :توجه

 .رساله قرار میگیرد/

 رساله/ف پایان نامه تنظیم عط-2

رساله ونام ونام خانوادگی دانشجو وسال تحصیلی /رساله،عنوان پایان نامه /درعطف پایان نامه

 (.به ضمیمه مراجعه کنید)باید نوشته شود

 رساله/داخل پایان نامه (فارسی وانگلیسی)تنظیم شناسنامه -3

دارالعلم،نام پردیس مربوط ذکر رساله مشتمل بر نام موسسه آموزش عالی /شناسنامه پایان نامه

استادان /رساله،نام ونام خانوادگی استاد/،عنوان پایان نامه...دکتری رشته /درجه کارشناسی ارشد

 .(به ضمیمه مراجعه کنید)راهنما ومشاور،نام ونام خانوادگی دانشجو وتاریخ دفاع است

 رساله/رنگ جلد پایان نامه -4

 وم انسانی واجنماعی بارنگ آبی سورمه ای رساله های پردیس عل/پایان نامه ها

 رساله های پردیس فنی و مهندسی بارنگ سورمه ای /پایان نامه ها

 رساله های پردیس علوم بارنگ سبز/پایان نامه ها

 رساله های دانشکده منابع طبیعی وکویر شناسی ببارنگ فیروزه ای/پایان نامه ها



 

 

 اری بارنگ زرشکیرساله های دانشکده هنر ومعم/پایان نامه ها

 محل صحافی-5

رساله،توصیه می شود جهت صحافی پایان نامه /درراستای افزایش کیفیت صحافی پایان نامه

 .توسط حوزه تحصیالت تکمیلی دانشگاه مراجعه شودرساله به ةآدرس های معرفی شده /

 شماره گذاری صفحات-د

ه های مربوط به نام رساله به صفح/درهنگام شماره گذاری برای صفحات پایان نامه

صفحات مربوط .،تقدیم،تشکروقدردانی،ارزیابی وامتیاز وچکیده هیچگونه شماره ای داده نشود...ا

به فهرست مطالب،جداول،نمودارها وسایرفهرست ها بااستفاده از حروف ابجد یا اعداد رومی 

توجه .ی شودشماره گذاری ومتن اصلی بااستفاده از اعداد فارسی تاآخرین صفحه شماره گذار

شماره گذاری .شود که برروی صفحه اول هر فصل،شماره صفحه ذکر نشود،لیکن به حساب آید

 .سانتیمتر از لبه پایین صفحه صورت گیرد5صفحات باید وسط به فاصله 

 شماره گذاری فصول،بخش ها وقسمت ها-2

 6مشخص میشود که عدد 2-4-6یا4-6بخشها وقسمت های مختلف هر فصل بااعدادی نظیر

باقلم شماره وعنوان هر فصل .شماره قسمت است 2شماره بخش وعدد  4شماره فصل،عدد

Bold58BNazanin  وعناوین بخش های مختلف هر فصل باقلمBold56BNazanin  وعناوین

 .تایپ شود Bold54BNazaninقسمت های هر بخش با قلم 

 ...وشماره گذاری جداول،نمودارها -3

رساله تنظیم میگردد /که قبل از شروع متن اصلی در پایان نامه...فهرست جداول،نمودارها و

،دارای شماره ای است که این شماره از نمودارها با جداولی که در متن اصلی آورده شده است 

 .تبعیت میکند وباید این شماره ها دارای یک نظم و ترتیب ویژه باشد

 .دنباید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوتمامی شکل ها وجدول ها 

 2-9،جدول5-9،جدول9،برای جدول های فصل ...و 2-2،جدول 5-2،جدول 2مثال برای فصل 

ذکر  Bold21BNazaninعنوان جدول ها در باالی آنها وعنوان شکل ها در زیر آنها با قلم ...و



 

 

شد،الزم است مرجع آن در زیر شکل میگردد،اگر شکل یا تصویری از منبع ومأخذی نقل شده با

 .آورده شود

جدول هایی که درراستای طولی کاغذ تنظیم میشوند ،باید طوری قرار گیرند که متن باالی 

رساله واقع شود وهمچنین شکل هایی که در راستای طولی /آنها در سمت عطف پایان نامه

رساله /ا در سمت لبه پایان نامهکاغذ تنطیم میشونند ،باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنه

شکل ها وجدول ها حتی المقدور داخل متن ودر نزدیکترین فاصله به محلی که .قرار گیرد

مستقل از همدیگر صورت ... شماره گذاری جدولها ،شکل ها ،نمودارهاو.ذکرشده،آورده شود

 .میگیرد

 شماره گذاری روابط وفرمول ها-4

جداگانه وبه ترتیبی که ظاهر می شوند مانند جدول ها وشکل فرمول ها درهر فصل به طور 

برای شماره گذاری وابط وفرمول های نوشته شده در متن اصلی پایان . ها،شماره گذاری گردد

رساله از دو شماره که باخط فاصله از یکدیگر جدا می گردند،استفاده میشود به طوری که /نامه

برای  nو...،2،5رساله به ترتیب دارای شماره /تهای پایان نامهتمام روابط وفرمول ها از ابتدا تا ان

هر فصل خواهد بود که شماره سمت چپ نشان دهنده ترتیب فرمول بیستم در فصل سوم به 

 .نوشته می شود( 21-9)صورت 

 منابع ومآخذ-ه

اخل چنانچه در د. الزم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود

متن از یک منبع مطلبی نقل شود،بالفاصله پس از خاتمه جمله،پرانتز یا کروشه باز شود 

 :شمارهگذاری مراجع به یکی از دوروش زیر می باشد. وشماره مرجع در داخل آن ذکر گردد

دراین روش،مراجع به ترتیب .یند شماره گذاری شوندمراجع به ترتیبی که درمتن می آ-5

 .ابع ومآخذ ذکر گرددشماره در فهرست من

ماجع به ترتیب حروف الفبایی نام نویسنده اول شماره گذاری گردیده وبه همین ترتیب در -2

 .فهرست منابع ومآخذ ذکرمی شود



 

 

درمواردی که دانشکده مربوطه ساختار خاصی را برای نوشتن مراجع معین ننموده،ذکر منابع 

 :شود ومآخذ باید با مشخصات کامل به ترتیب زیر آورده

برنام کوچک او مقدم خواهد بود،نام اثر،نام مترجم (نام ونام خانوادگی مؤلف)نام مؤلف

شماره )،نام گرد آورنده،مشخصات کامل چاپ(درصورتی که ترجمه شده باشد)ومصحح

 .،جلد وصفحه(چاپ،ناشر،محل چاپ،سال چاپ

همچنین اگر کتاب ازجلوی نام مؤلف مترجم حذف میگردد و... القاب وعناوین دکتر،مهندس و

نام ونام خانوادگی همه آنها به ترتیبی که درپشتجلد مآخذ  دارای دونویسنده یا بیشتر باشد

 .آمده است ،آورده شود

 :به طور مثال

آستان :یاحقی،محمدجعفر وناصح،محمدمهدی،راهنمای نگارش وویرایش،چاپ هشتم،مشهد

 . 516قدس رضوی،ص

کامل مذکور نباشد که در این حالت مشخصات به ممکن است مأخذی دارای تمام مشخصات 

 .همین روش وترتیب با حذف آن مشخصه که مأخذ فاقد آن است،آورده شود

هرگاه از یک منبع درمتن به صورت متوالی وپشت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدی 

 . 517همان مأخذ،ص:کلمه همان وشماره صفحه می آید مانند

صله به همان مأخذ مورد استفاده ارجاع نخستین باشد، بدین صورت باید اگر ارجاع بعدی با فا

 . 516یاحقی،محمدجعفر وناصح،محمدمهدی، وویرایش،همان کتاب، ص: عمل گردد

 .درصورت وجود منابع به زبان ها مختلف ،ابتدا مراجع فارسی وسپس سایر مراجع ذکر می شود
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