راهنمای تدوین و نگارش پایاننامه تحصیلی
مقدمدده
دانشجوی گرامی

اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشی قصد تدوین و نگارش پایان نامه تحصیلی خود را دارید بده شدما توصدیه مدی
شود ،مطالب این راهنما را به دقت مطالعه فرمایید .این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن بده یدک پایدان
نامه کامل همراهی کن د .پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت های الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی مربوطه می باشد ،کده
شامل شناسائی ،طرح مسئله علمی ،بیان فرضیه ،هدف ،روش تحقیق ،مراحل تحقیق ،بحث و نتیجه گیدری اسدت ،لدذا بایسدتی بده طدور
منطقی و ع لمی نگاشته شود.یکی از دالئل تهیه این راهنما ایجاد هماهنگی از نظر شکل ظاهری ،نحوه تایدپ ،صدحافی و صدفحه پدردازی
پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره تکمیلی است ،به نحوی که شیوه های تدوین پایان نامه در رشته های مختلف دچار تشتت نشود و تدا
حد امکان استقالل علمی رشته ها نیز حفظ گردد ،الزم است دانشجویان پایان نامه خود را به زبان فارسی تنظیم کنند .پایان نامه ایکده از
استانداردهای تعیین شده ،برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.
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بخش هاي اصلي يک پايان نامه
یک پایان نامه یا رساله به طور معمول به ترتیب دارای بخش های زیر است:
 -6فرم زرکوب روی جلد به فارسی
 -2فرم داخلی جلد به فارسی (مندرجات روی جلد)
 -9بسم ا…الرحمن الرحیم
 -3تأییدیه ی هیأت داوران جلسه ی دفاع از پایان نامه/رساله
 -1تعهدنامه اصالت اثر
-1حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج
 -8تقدیم (اختیاری)
 -7تشکر و قدردانی (اختیاری)
 -3چکیده پایان نامه به فارسی (خداکثر  933واژه)
 -63فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی ،عنوان کتاب نامه ،و عنوان پیوست ها)
-66فهرست اشکال (در صورت وجود)
 -62فهرست جداول (در صورت وجود)
 -69فهرست عالئم اختصاری (در صورت وجود)
 -63بدنه اصلی پایان نامه که هر قسمت در قالب یک فصل آورده می شوند:
 -6مقدمه
 -2مروری بر مطالعات انجام شده یا پیشینه تحقیق
 -9روش تحقیق و داده ها
 -3نتایج (یافته ها)
 -1بحث و نتیجه گیری همراه با مطالعات آتی یا پیشنهادها
 -61لیست مقاالت ارائه شده (بر اساس نظر دانشکده)
 -61فهرست منابع و مأخذ
 -68پیوست ها (در صورت وجود)
 -67چکیده به انگلیسی (خداکثر  933واژه)
 -63صفحه عنوان انگلیسی
 -23پشت جلد
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فصل اول :تنظيم مطالب پاياننامه
 نكات کليقبل از شروع نگارش پایان نامه نکاتی در مورد تایپ به شرح زیر به اطالع میرساند:
 تایپ در محیط ویندوز  8و باالتر با استفاده از نرم افزار کاربردی  2369 Wordو باالتر انجام و با پسوند  .docxذخیره میشود. ویندوز  8و باالتر قابلیت تایپ فارسی را دارند .برای افزودن زبان فارسی به ویندوز از مسدیر Control Panel\Clock, Language, and Region\Languageاقدام و زبان فارسی ( )Persianرا از لیست انتخاب نمایید .الزم است که فونتهای فارسی مورد نیاز نصب گدردد .در
بین فونتهای نصب شده الزم است فونت  B Nazaninموجود باشد.
 از طرف دیگر نیمفاصله را نمیتوان تایپ کرد( .مثالً به جای این که "ميشود" را به این شکل تایپ کنید ،به یکی از صدورتهای "مي شود"یا "ميشود" تایپ میشود یا به جای این که "محلولها" را به این شکل تایپ کنید ،به یکی از صورتهای "محلول هـا" یدا "محلولهـا"
تایپ می شود که هر دو حالت از نظر نگارش فارسی غلط است و در زمان تحویل رساله قابل قبول نیست) .بدرای رفدع ایدن نقیصده دکمدههای
 Shiftو  Controlو عدد  2را همزمان میگیریم تا نیمفاصله ایجاد گردد .سایر روشهای ایجاد نیمفاصله مشکالتی را به وجود میآورندد کده
الزم است از این روشها اجتناب گردد.
 در استفاده از نقطه ،کاما و ....دقت داشته باشید که این عالمتها به کلمهی قبلی خود میچسبند و از کلمه بعدی به اندازهی یک فاصله قرارمیگیرند.
  Enterزدن تنها برای ایجاد پاراگراف جدید است نه برای ایجاد صفحهی جدید .برای ایجاد صفحه جدید از  Enterزدن متوالی اجتناب کنیدبلکه با پایین نگه داشتن کلید  Ctrlو زدن  Enterصفحه جدید ایجاد کنید.
 در تایپ فارسی که با کلمات انگلیسی آمیخته میشود باید دقت داشت که جهت تایپ همواره راست به چپ ( )Right-to-Leftباشد و متنجورچین ( )Justifyشود.

-

تذکر جدی داده میشود که از همان ابتدا چارچوب عناوین مورد استفاده در پایان نامه را مشخ نمایید .در تایپ متن قسمتهایی که وجدود
دارند شامل عناوین متن (اصلی ،فرعی و  ،)....عناوین جداول ،شکلها و  ....و بدنه اصدلی مدتن هسدتند کده از مندوی  Stylesدر سدر برگدهی
 Homeبرای بدنه اصلی متن از استایل  Normalبرگزیده شود و برای عناوین (چه برای متن چه برای جداول و شکلها و  )...از اسدتایلهای
دیگری غیر از نرمال انتخاب نمایید .با این تدبیر و پیشبینی ایجاد فهرستهای مطالب و جداول و شکلها بسیار سهلتر خواهد شد .بدرای هدر
استایلی که انتخاب می کنید ،فونت مورد نظر (بر اساس این شیوه نامه) را باید در هر استایل تعریف کنید که بده ایدن منظدور بدر روی اسدتایل
کلیک راست کرده گزینه  Modifyرا انتخاب کنید و در پایین پنجرهای که باز میشود کلید  Formatرا زده و تنظیمات مربوط را انجام داده
گزینههای نشان داده شده در شکل زیر را به ترتیبی که مشخ شده است در حالت انتخاب شده قرار دهید.
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الف – صفحات مقدماتي
روي جلد
صفحه روی جلد،به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طرف پایاننامه زرکوب میشدوند و شدامل آرم
دانشگاه یاسوج ،دانشکده ،گروه ،رشته و گرایش ،عنوان پایان نامه ،نام و نام خانوادگی استاد یا اساتید راهنما ،استاد یا اساتید مشاور ،نویسنده و
تاریخ تهیه پایاننامه میباشد.

صفحهي سفيد
دو صفحه سفید یکی در ابتدا بعد از جلد و دیگری در آخر پایاننامه قبل از جلد قرارمیگیرند.
صفحهي بسم ا ...الرحمن الرحيم
بعد از صفحه سفید (بسم ا ...الرحمن الرحیم در وسط صفحه) قرار گیرد و به شکل ساده و مشخ
کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

صفحه آرایی شود ،از به کار بدردن هدر گونده

صفحهي حمايت از حقوق پديد آورندگان
چاپ و انتشار پایان نامه های دانشجویان دانشگاه یاسوج مبین بخشی از فعالیتهای علمی پژوهشی دانشگاه است بنابر ایدن بده منظدور آگداهی و
رعایت حقوق دانشگا ه ،دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به درج عبارت زیر در یک صفحه مجزا بعدد ازصدفحهی بسدم ا ...الدرحمن الدرحیم
صفحهی حمایت از حقوق پدید آورندگان با متن زیر که با قلم (  B Nazaninتیره با فونت )62متعهد می شوند:
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پاياننامهي حاضر ،حاصل پژوهشهاي نگارنده در دورهي کارشناسي ارشد رشتهي  .........گرايش ...........است که در  ........سال
 .........در دانشكدهي  ........دانشگاه  ........به راهنمايي جناب آقاي/خانم دکتر  ...............و مشاورهي جناب آقاي/خانم دکتر
 ..............از آن دفاع شده است و کليهي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به دانشگاه ياسوج است.

صفحهي مشابه طرح روي جلد
مشابه طرح فوق دو صفحه بر روی کاغذ پرینت میشود که یکی در ابتدای پایاننامه و دیگری در انتهای آن قرار میگیرد.

صفحهي تأييديه اعضاء کميته
با امضای استادان راهنما و مشاور و داوران و نماینده تحصیالت تکمیلی که بیانگر کلیات پایاننامه است ( .این صفحه برای تمام جلدهای پایان
نامه باید با امضاء اصلی اعضاء کمیته دفاع باشد ،تصویر قابل قبول نیست)
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صفحهي تقديم
این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایاننامه به ایشان تقدیم میشود .اگر چده مدتن ایدن صدفحه بده سدلیقه
شخصی بستگی دارد ،اما با توجه به شئونات ملی و فرهنگ اسالمی کشور بایستی متن آن مورد تأیید تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز باشد.
صفحهي سپاسگزاري
این صفحه اختیاری است .در این صفحه از افرادی که در انجام پایاننامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند سپاسگزاری میشود .عنوان این صفحه
به فاصله  9سطر از لبه کادر باال به صورت وسط چین نوشته شده و متن اصلی به فاصله دو سدطر در زیدر آن نوشدته میشدود( .طبدق نمونده
پیوست)
صفحهي چكيده
 -6چکیده بایستی مختصر و مفید بوده شامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتایج به دست آمده به طور مختصر میباشدد و بایدد حدداقل 233
کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول ،نگاره و منابع باشد .در صورتی که چکیده حدود نیم صدفحه باشدد ،تمدامی آن در یدک پداراگراف
آورده شود.
 -2متن صفحه چکیده با فونت نازنین( )62و فاصله سطرها  Singleاست .متن چکیده با رعایت  24ptاز عنوان چکیده و نیم سانتیمتر فاصله
از دو طرف کادر تایپ گردد .روش کار بدین شکل است:
Format > Paragraph > ….
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 -9دو کادر ساده مانند نمونه (طبق نمونه پیوست) که در کادر باالیی مشخصات دانشجو با فونت  -B Nazaninتیره و سدایز  63تایدپ گدردد.
کادر پائینی با رعایت فاصله  24ptاز کادر باالیی تنظیم گردد و درون آن با رعایت  24ptعنوان چکیده با فونت برجسدته  B Nazaninتیدره
 63درج گردد .ضخامت کادر دور متن  1.1/2باشد.

صفحهي فهرست مطالب
این صفحه شامل عناوین فصول و فهرست رئوس کلیه مطالب مندرج در متن پایاننامه میباشد ،که به ترتیب با عندوان و شدماره صدفحه همدراه
است( .طبق نمونه پیوست)
تذکر  :6صفحاتی که قبل از صفحه فهرست مطالب میآیند در این صفحه ذکر نمیشوند.
تذکر :1چنانچه فهرستی بیش از یک صفحه باشد ،در صفحات بعدی  ،سرستونها با فاصله  9سانتی متر از باالی صفحه تایپ میشود.
صفحهي فهرست جدولها
این صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدولهای موجود در متن میباشد( .طبق نمونه)
صفحهي فهرست شكلها و تصاوير
این صفحه شامل فهرست کلیهی تصاویر ،نمودارها و عکسهای موجود در متن است ،که همگی تحت عنوان شکل آورده میشود( .طبق نمونه)
فهرست نشانههاي اختصاري
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در صورت لزوم و با توجه به متن پایاننامه ،فهرستی از عالئم اختصاری همراه با معادل آنها جهت اطالع خوانندگان تهیه میگردد .توجده شدود
که در متن پایان نامه در مرتبه اول از واژه گان اصلی و پس از آن عالئم اختصاری استفاده شود .مخففها یا توضدیحات و تعریفهدای الزم بده
صورت زیرنویس هر صفحه با گذاشتن شماره (باالنویس سمت چپ) در متن آورده شود( .طبق نمونه)
پيشگفتار
این بخش از پایاننامه اختیاری است که در آن به معرفی پایاننامه و مختصری در مورد محتوای فصلها پرداخته میشود.
ب -متن اصلي پاياننامه
متن پایان نامه معموالً با فصلی تحت عنوان مقدمه شروع شده و با ارائهی فهرست منابع و پیوستها پایان میپذیرد فصل اول ،مقدمه؛ فصل دوم،
مبانی نظری و پژوهشهای پیشین؛ فصل سوم ،شامل روش انجام تحقیق؛ فصل چهارم دربرگیرنده یافته های پژوهش و بحدث پیرامدون آنهدا و
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها باشد با این وجود با پیشنهاد دانشجو و تأیید استاد راهنما ممکن است حسب مورد مباحدث هدر یدک از
فصول فوق الذکر در دو یا چند فصل مجزا شکسته شود.
تذکر :اولین صفحه شمارهدار پایاننامه ،صفحه ی مقدمه است ،صفحات قبل از مقدمه با حدروف ابجدد شدمارهگذاری میشدوند و شدمارهی ایدن
صفحات در پایین صفحه به صورت وسط چین ،به فاصله  6سانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوشته میشود .توجه شود اگر چه شمارش صدفحات
مقدماتی از صفحهی عنوان شروع میشود اما صفحهی عنوان و صفحهی تقدیم و صدفحهی سپاسدگزاری شدمارهگذاری نمیشدوند و بندابراین
شمارهگذاری صفحات مقدماتی از صفحهی چکیده و با حرف (د) شروع میگردد .شمارهگذاری صفحات اصلی پایاننامه با اعداد ،در سمت چپ
و باالی صفحات انجام میشود.
قابل ذکر است که هر فصل تنها یک عنوان اصلی دارد که به فاصله  1سانتی متر از لبه کاغذ در سمت چپ صفحه ظاهر میشود .ضمناً هر فصل،
شماری عناوین فرعی دارد ،که اولین عنوان فرعی به فاصله دو سطر از عنوان اصلی و در منتهی الیه سمت راست قرار میگیرد .پس از آن متن
فصل به فاصله یک سطر شروع میشود .عناوین فرعی همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلی نگاشته میشود( .طبق نمونه)
تذکر :الزم است عنوان اصلی با فونت  63و عنوان فرعی با فونت  B Nazanin 69تایپ شود.
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مقدمه
مقدمه ،اولین فصل متن اصلی پایاننامه می باشد .مطالب مندرج درمقدمه باید به نحوی باشد که با جمالت ساده ،مسأله مورد پژوهش ،و اهمیت
و ضرورت پرداختن به آن را مشخ نموده؛ اهداف پژوهش را بیان دارد و با روش منطقی و هدفدار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقیق
هدایت نماید.
-1مباني نظري و پژوهشهاي پيشين
در این فصل نویسنده در ابتدا مبانی نظری مسئله تحقیق را بررسی می نماید که مسئله به لحاظ نظری ،چه بوده  ،چه هست و چه باید باشد و
سپس نسبت به ارائه و بحث پیرامون نظرات محققینی که در پایاننامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام مینماید ،این قسمت بایستی حتی
االمکان به طور خالصه و حاوی مطالب کلی باشد .ضمناً ذکر مراجع مورد استناد ،در متن ضروری است .توجه شود که منظور از ارائه این فصل
صرفاً ،نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست ،بلکه باید همراه با خالصهای از این نظرات و بحث کلی باشد.
 -9روش تحقيق
در این فصل ،روش انجام تحقیق به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تشریح میشود .در رشته های علوم پایه ،مهندسی ،و کشاورزی روش انجام
آزمایشات  ،مدل سازی ،حل معادالت و غیره مورد بحث قرار میگیرد و محقق روشهای جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها را گزارش
میکند .در رشته های علوم انسانی با "رویکرد کمی" ،این بخش شامل جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار تحقیق ،روشهای آماری ،روش
اجرا و غیره گردیده و با "رویکرد کیفی" ،شامل تحقیقات ارزشیابانه ،مشاهدهای تحلیل محتوا و غیره میگردد.
 -4يافته هاي پژوهش و بحث
در این فصل نتایج کلی حاصل از تحقیق توضیح داده میشود .این نتایج می تواند به صورت نمودار ،جدول یا نگاره نیز باشد .بحث در مورد نتایج
بدست آمده و استنباط حاصله از جمله مواردی است که در این فصل ارائه میشود.
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 -5نتيجه گيري و پيشنهاد ها
در این فصل پژوهشگر ،براساس یافته های پژوهش و بحث و بررسی آنها و نیز سایر بخشهای تحقیق ،دالیل خود برای تأییدیا رد فرضیه های
پژوهش را ارائه داده و پاسخ پرسشهای تحقیق را بیان میدارد .همچنین خالصه ای از مهمترینیافته های پژوهش بصورت جمع بندی شده
آورده می شود .ضمنا محقق ،محدودیت های تحقیق حاضر و پیشنهاد هایی برای توسعه پژوهش و کارهای آتی را در این فصل مطرح می
نماید.
ج -فهرست مناب  ،نحوهي ارجاع در متن و شيوه استفاده از مناب اينترنتي
در این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پایان نامه ،مانند (کتاب ،مقاله ،مصاحبه و اینترنت) را ارائه
نماید".شيوهي نوشتن مناب و مآخذ به انتخاب گروه است ولي نبايد مغاير با نمونههاي داده شده در اين شيوه نامه که به تصويب
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز رسيده است ،باشد".
نحوهي ارجاع در متن:
برای ارجاع در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویسنده ،سال در داخل پرانتز آورده میشود .برخی گروههای آموزشی ترجیح میدهند کده
ارجاع با شمارهگذاری صورت پذیرد که در صورتی که به شکل زیر باشد ،مورد تأیید تحصیالت تکمیلی است.
نمونه الف) محاسبات تئوری برای بررسی اثرهای حالل برروی این تعادل توسط وانگ ]68[6با روشهای  DFTو  HFانجام شده است.
نمونه ب) میانگین میزان نیتروژن در گیاهان زراعی  6-2درصد میباشد که حتی به  1-1درصد نیز میرسد (کوچکی و سرمدنیا.)6911 ،
فهرست مناب :
صفحه فهرست منابع در انتهای متن پایاننامه و قبل از پیوستها ،ارائه می شود .دانشجویان بایستی با استفاده از روش حروف الفبا به شدرح زیدر
نسبت به تهیه فهرست منابع اقدام نمایند.

نحوه استفاده گروه های آموزشی از شیوه تنظیم فهرست منابع به شرح ذیل می باشد.
رديف
6

رشته

کتاب

مقاله

رشــته فيزيــک و رياضــي و تمــام

نمونه ب

نمونه ب

گروههاي دانشكده فني ومهندسي
1

شيمي

نمونه الف

نمونه ب

9

تمـام گــروه هـاي دانشــكده علــوم

نمونه الف

نمونه الف

انســاني ،دانشــكده کشــاورزي و
رشته زيست شناسي
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کتاب
نمونه الف) به ترتيب:
نام خانوادگی نویسنده (به دنبال آن کاما ،قرار میگیرد) ،نام یا حرف اول نام نویسنده( ،در التین بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر ،در داخل پرانتز
(بعد از پرانتز نقطه) ،عنوان با حروف مورب (بعد از عنوان نقطه قرارمی گیرد) ،محل نشر و ناشر (بین محل نشر و ناشر دو نقطه قرارمی گیرد).
نمونههای زیر را مالحظه فرمایید:

نمونه الف) طالقانی ،محمد ( .)6911فرهنگ اصطالحات حقوقی التینی .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
Sample a) Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, Inc.
نمونه ب) به ترتيب:
نام .نام خانوادگی ،نام کتاب ،شماره چاپ ،نام ناشر ،سال چاپ.
M. W. Wong

6

Sample b) J. E. Bailey, M. Bohnet, J. Brinker (Eds.), Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th
ed., Willey-VCH, Wienheim, 1998.
مقالـه
نمونه الف) به ترتيب:
نام خانوادگی نویسنده ،نام یا حرف اول نام نویسنده( ،در التین بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعد از پرانتز نقطده) ،عندوان ( بدا
فونت ساده و بین گیومه) (قبل از گیومه نقطه) عنوان مجله (با فونت ساده و خط زیر عنوان یا با فونت مورب) در ضمن شدماره جلدد مجلده و
صفحات (در مورد مقاله ی سمینار این موارد الزم نیست) ،در صورت لزوم محل نشر و ناشر (بین محل نشر و ناشر دو نقطه :و در پایدان ،نقطده
قرار میگیرد) .نمونههای زیر را مالحظه کنید:
نمونه الف) حقیقت ،بهروز (" .)6982نظام انتقال یا جذب تکنولوژی" ،ج ،6ص  ،61در مجموعه مقاالت دومین سمینار علم ،تکنولوژی و توسعه،
تهران :دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
Sample a) Low, B. K. (1997). "Reliability analysis of rock Wedges." Journal of Geotechnical and
Geoenvironmental Eng., Vol. 123, No. 6, pp. 498-505.
نمونه ب) به ترتيب:
نام .نام خانوادگی ،نام مجله ،شماره مجله( ،سال چاپ) ،صفحه.
Sample b) - J. M. Gnaim, R. A. Sheldon, Tetrahedron Lett. 45 (2004) 9397.
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Sample b) - N. Narender, K.V.V.K.Mohan, P.Srinivasu, S.J. Kulkarni, K.V. Raghavan, Ind. J. Chem. B 43
(2004) 1335.
شيوهي استناد به مناب اينترنتي:
در استناد به منابع اینترنتی بایستی مواردی از قبیل :مؤلف ،یا پدید آورنده اثر ،عنوان مدرک  ،عنوان مرکز یا سازمان انتشار دهنده ،تاریخ انتشدار
و آدرس سایت گنجانده شود .در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشانی یک سایت تغییر کند ضروری است ،تاریخ مشداهده نیدز قیدد شدود.
البته شیوه نامههای متعددی در ارتباط با استناد به منابع الکترونیکی تدوین شده مانند NLM, MLA, APA. :ضمناً برای استناد به کتاب
و مجموعه مقاالت اینترنتی طبق نمونه زیر عمل شود.
کتاب و مجموعه مقازت اينترنتي:
نام خانوادگی  ،نام مؤل ف ،عنوان کتاب ،محل نشر :ناشر ،تاریخ انتشار .تاریخ آخرین ویرایش (در صدورت موجدود بدودن) .ندوع رسدانه ،نشدانی
دسترسی ، تاریخ مشاهده. 

Rijsberjen, C. J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976. 17 Aug 1999. [Online].
]<http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [12 Feb 2004
 نگارهها و جدولهادر صورت وجود داشتن ،به ترتیب ارایه شده در متن.
 پيوستها(در صورت وجود داشتن)نامهها ،نمونهها و پرسشنامهها ،بررسی ها ،مطالب مکمل ،آمار و ارقام و غیره که به نحوی مورد استفاده قدرار گرفتهاندد ،بده صدورت پیوسدتهای
جداگانه آورده میشود و در صورتی که دارای موضوع یا طبیعت مختلف باشند ،دستهبندی شده و تحت عنوان پیوسدت یدک ،دو و  . . .آورده
میشون د .اگر در موقع نگارش متن رساله الزم باشد که به این پیوستها اشاره یا مراجعه شود ،درج شمارهی پیوست در داخدل پرانتدز الزامدی
است .آرایش صفحات پیوستها همانند بقیه صفحات متن صورت میگیرد.
 چكيدهي انگليسي. صورت جلسه دفاع به زبان انگليسي. صفحهي ماقبل آخر:مطابق پیوست (توجه :پشت جلد به زبان انگلیسی نیز مانند این صفحه است).
 آخرين صفحه:صفحهی سفید
توجه :در تدوین و تایپ صفحات پایاننامه از هیچگونه کادر تزیینی و تذهیب استفاده نگردد.
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فصل دوم :ترکيب ظاهري پاياننامه (امور فني)
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یک پایان نامه خوب باید دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته باشد ،نویسندهی پایاننامه باید در مواردی از قبیل :امالء و انشاء صحیح
کلمات ،به کار بردن اصول و قواعد نگارش ،ویرایش قبل از نگارش و  . . .توجه ودقت کافی مبذول دارد .اگر چه نگارش پایاننامه در هر نرم
افزار فارسی نگار قابل چاپ است ولی الزم است دانشجویان از  Word 2013و باالتر برای تدوین پایاننامه استفاده کنند.
 متن چکیده فارسی با قلم  Nazanin 12و عنوان پایان نامه با قلم Nazanin 14 Boldو کلمهی "چکیده" با قلم Nazanin 12Boldقبل از شروع سطر درج شود.
 متن پیشگفتار با قلم  Nazanin 12و کلمهی "پیشگفتار" در نخستین خط با قلم  Nazanin 14 Boldدر آغاز سطر درج شود.(پیشگفتار اختیاری)
 متن اصلی پایاننامه باید روی یک طرف کاغذ قطع وزیری ( )61/1 * 29/1با قلم  Nazanin 12و با فاصلهی یک سانتیمتری خطوط تایپشود.
نوع کاغذ
براي صحافي چسب گرم ززم است که در نرم افزار  Wordابعاد کاغذ را اينگونه تعريف نماييد.
حاشيهي صفحات
حواشی صفحات بایستی از سمت راست  ،2و از باال ،سمت چپ و پایین هر کدام  2سانیتمتر باشد .این حاشیهها در تمام صدفحات پایاننامده بده
استثنای صفحه اول هر فصل ،صفحه روی جلد انگلیسی و چکیده انگلیسی ،رعایت میشود .حاشیههای صفحه روی جلدد انگلیسدی و چکیدده
انگلیسی 9 ،سانتیمتر در باال ،پایین و راست بوده حاشیهی چپ  2سانتیمتر است .بدیهی است جهت دو صفحهی روی جلد انگلیسی و چکیده
انگلیسی به گونهای خواهد بود که وقتی پایاننامه را از آخر باز میکنید ،روی این صفحات دیده شوند نه پشت آنها .روش تنظدیم حاشدیه در
 Wordبه شرح زیر است:
File > Page setup > Margins
حاشیهی صفحهی اول هر فصل در باالی صفحه  3سانتیمتر است که برای تنظیم حاشیه صفحه اول از روش فدوق تنظیمدات را انجدام مدیدهیم
ولی در محل مربوطه ذیل  Apply toگزینهی  This sectionرا انتخاب میکنیم .فاصله سطرها در هر صفحه 6واحد باشد و به این ترتیب
در هر صفحه پایاننامه  93تا  99سطر میتواند قرار میگیرد.
حاشیههای صفحات ،برابر نمونهی زیر رعایت گردد:
4

يک سوم ارتفاع

5

فصل اول

شروع فصل
4

4

 2سانتيمتر

الگوي صفحهي اول هر فصل
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4

4

 2سانتيمتر

الگوي صفحات بعدي

شمارهگذاري صفحات
 ازصفحهی فهرست تا صفحه ی اول متن ،صفحات با اعداد رومی در پایین صفحه شمارهگذاری میگردد .شدماره صدفحات بایسدتی در وسدط وپایین صفحه و به فاصله  6/21سانتیمتر از لبه پائین صفحه کاغذ قرار گیرد.
 صفحات متن با اعداد  9 ،2 ،6و  ...در پایین صفحه وسط و به فاصلهی  6/21cmاز پایین کاغذ شمارهگذاری میشود .توجه شدود کده بدر رویصفحهی اول هر فصل ،شمارهی صفحه ذکر نمیشود ،اما به حساب میآید.
 بخشهای گوناگون هر فصل با شمارههایی مانند  3-6یا  6-2-3-6مشخ میشود که عدد  6شمارهی فصل ،عدد  3شمارهی سرتیتر ،عددد 2شمارهی تیتر و عدد  6شماره زیر تیتر است .شماره و عنوان هر فصل با قلم  ،Nazanin 14 Boldسدرتیترها بدا قلدم B Nazanin 13
 ، Boldتیترها با قلم  B Nazanin 12 Boldوزیر تیترها با قلم  B Nazanin 12 Boldتایپ شود.
 توجه :شمارهی فصل با حروف نوشته شود( .مثل فصل اول نه فصل)6 تمامی نگارهها و جدولها باید به ترتیب قرار گرفتن در هر فصل شمارهگذاری شوند .برای نمونه برای جدولهای فصل  ،2جدول  ،6-2جددول 2-2و  ...برای جدولهای فصل  ،9جدول  ،6-9جدول  2-9و  ...ذکر میشود .عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان نگارهها در زیر آنهدا بدا
قلم  B Nazanin 10 Boldنوشته شود .اگر نگارهای از مرجعی نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زیر نگاره آورده شود.
 نگارهها و جدولها تا جایی که ممکن است داخل متن و در نزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده ،آورده شوند. جدولهایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند ،باید طوری قرار گیرند که متن باالی آنهدا در سدمت عطدف پایاننامده واقدع شدود وهمچنین نگارههایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم میشوند ،باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنها در سمت لبهی پایاننامه قرار گیرد.
به عبارت دقیقتر ،سمت چپ جدولها و نگارههای طولی به طرف باالی پایاننامه قرار میگیرند.
 در هر فصل ،معادلهها مانند جدولها و نگارهها به طور جداگانه و به ترتیبی که ظاهر میشوند شمارهگذاری گردند( .جلدوی معادلده تنهدا الزماست شمارهگذاری انجام شود و اگر در متن به آن ارجاع داده شود از کلمهی معادله استفاده شود) برای حالتهایی کده بدیش از یدک معادلده
وجود داشته باشد از کلمه "شمای" استفاده گردد و مانند نگارهها و جدولها شمارهگذاری شود .همچنین برای ساختارهای شیمیایی به ترتیب
ظهور در متن از فصل اول تا پایان پایاننامه شماره داده میشود .در صورتی که به ساختار شیمیایی در متن اشارهای نشدود ،شدمارهدهی الزم
نیست.
 معادل انگلیسی واژههای فارسی که برای نخستین بار به کار میروند به صورت زیرنویس (تنها برای یک بار) در صفحهی مربوط درج شود( .تداجایی که ممکن در متن پایاننامه از به کار بردن واژههای با الفبای انگلیسی پرهیز شود) .زیرنویسها زیر یک خدط کده بده فاصدلهی  2cmاز
لبهی چپ کاغذ و حداقل  2cmاز لبهی پایینی و به طول موردنیاز رسم میشود ،نوشته میشوند( .در هر صورت الزم است  2/1cmحاشدیهی
پایین صفحه رعایت شود) .زیرنویسها در هر صفحه با گذاردن شمارهی  2 ،6و  ...فارسی در گوشهی بداالی آخدرین کلمده در مدتن مشدخ
میشوند .زیرنویسهای انگلیسی با قلم  Times New Roman 10مورب (ایتالیک) و زیرنویسهدای فارسدی بدا قلدم 10Nazaninمدورب
(ایتالیک) نوشته شوند .برای ایجاد زیرنویس ،مکاننما را در جدایی کده میخدواهیم زیرندویس بگدذاریم قدرار داده از مسدیر > Reference
> FootnoteInsertرا انتخاب و از محل  Numberingگزینهی  Restart each pageرا انتخاب و نهایتاً کلید  Insertرا کلیک میکنیم.
 الزم است در متن به کلیهی منابعی که مورد استفاده قرار میگیرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی آورده شود ،بالفاصلهپس از پایان جمله کروشه ای باز شود و مرجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد.
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نحوهي تنظيم روي جلد ،صفحه تأييديه اعضاء کميته و صفحه چكيده به زبان انگليسي
الزم است در آخر پایاننامه و بعد از صفحات فارسی و از چپ به راست به ترتیب روی جلد ،صفحه سفید ،صفحه تأییدیه اعضاء کمیتده و چکیدده
پایاننامه به زبان انگلیسی قرار گیرد .درضمن حاشیه صفحات ،از سمت چپ  3و از سمت راست ،باال و پدایین  9سدانتیمتر باشدد و صدفحهی
چکیده انگلیسی حداکثر در یک صفحه تایپ شود به نمونهی پیوستمراجعه شود.

چند نكته تكميلي
 اولین سطر هر بند (پاراگراف) با  3/1سانتی متر تو رفتگی نسبت به کادر اصلی شروع میشود ،بجز بند شروع هر عنوان اصـلي يـافرعي.برای ایجاد تورفتگی کافی است از سربرگ  Homeگزینهی  Paragraphرا انتخاب نمایید .همین جا فاصله خطوط و فاصله های قبل و بعدد
از هر پاراگراف قابل تنظیم است.

 عنوانهای فرعی از بند کادر اصلی بدون تورفتگی شروع میشود. نقل قول طوالنی (بیش از سه سطر) ،با کادری که از هر دو طرف کادر اصلی به اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد ،تایپ میشود و فاصلهیسطرهای آن ،نصف فاصله سطرهای معمولی خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخ میشود.
 جدولها و تصویرها در متن پایاننامه ،هر کدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شمارهگذاری میشوند. توصیه میشود شمارهگذاری عنوانهای فرعی با دو یا چند عدد صحیح که با خط تیره از هم جدا میشوند ،صورت پذیرد. فاصله باالنویسی جدول تا سطر قبلی و زیرنویسی شکل تا سطر بعدی برابر  6/1واحد در نظر گرفته میشود. جهت نمایش مراحل مختلف یک فرآیند یا آزمایش ،شمارههای مراحل در اول سطر درج شده ،سپس یک خط تیره ( )-و بده دنبدال آن مدتندرج میگردد.
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نحوه ارائه لوح فشرده و پاياننامه به مديريت تحصيالت تكميلي
دانشجوی گرامی  ،خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صحيح ازپايان نامه پس ازدفاع واعمال تصحيحات مورد نياز
توسط استاد راهنما و اعضاء کميته پايان نامه ،الزم استنسبت به انجام مراحل ذيل به ترتيب زيراقدام فرمائيد.
 -1تحويل لوح فشرده ( )cdبه امورپايان نامه های تحصيالت تکميلی دانشگاه:



نوع اطالعاتی که بايد برروی لوح فشرده() cdضبط گردد  :لوح فشرده شامل سه پوشه ()folderباشد:

الف) پوشه پايان نامه که شامل :کل پايان نامه همراه با عکسها ،جداول ،نمودارها وچکيده هاحتی المقدوردريک فايل
( صفحهعنوان باامضاء اعضاء کميته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگيرد ).هم بصورت پی .دی .اف ))pdfوهم بصورت ورد ( )wordهرکدام
درفايل جداگانه .و برای گروه رياضی به صورت فارسی تکس  farsitexو پی دی اف  ( Pdfدر ضمن شيونامه ی تدوين پايان نامه در آيين نامه ی آموزشی و

پژوهشی (صفحه  06به بعد)موجود در سايت

www.yu.ac.ir

معاونت آموزشی وتحصيالت تکميلی

فرم ها و آيين نامه) می

باشد
ب ) پوشه چکيده ( )abstractکه شامل 4فايل است :چکيده فارسی و چکيده انگليسی بافرمت  wordو pdfهرکدام درفايلهای جداگانه.
( الگووراهنمای تنظيم چکيده های موردنظردرسايت

www.yu.ac.ir

معاونت آموزشی وتحصيالت تکميلی

فرم ها و آيين

نامه) موجود ميباشد.
ج )پوشه فرم ها که شامل:
 -فرم شماره42پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پايان نامه فرم مذکور پرينت و به امورپايان نامه ها تحويل گردد.

 -فرم مرکز اطالعات و مدارک علمی ايران

را از طريق وب سايت مذکورتهيه وتکميل نموده وازهرکدام يک نسخه پرينت

وهمراه باچکيده فارسی وانگليسی (طبقالگو)به امورپايان نامه هاتحويل گردد.
فرم آلبوم فارغ التحصيالن همراه با عکس اسکن شده دانشجو تکميل ودر لوح فشرده ضبط و يک نسخه پرينت و تحويل امورپايان نامه ها گردد.

 -4لوح فشرده( )CDاز رنگ روشن انتخاب و باماژيک ،مشخصات دانشجوشامل :نام  ،نام خانوادگی  ،رشته تحصيلی ،مقطيع
تحصيلی ،تاريخ دفاع ،عنوان پايان نامه و کد رهگيری برروی آن درج شده باشد ،فرم قياب  cdموجيود دروب سيايت فيو
الذکر( فرم قاب ) cdپس از تکميل،چاپ وپس ازبرش درداخل قسمت سمت راست جلد پايان نامه قرارداده شيود و  cdدرآن
قرار گيرد.
 -3پس ازتاييد لوح فشرده و پايان نامه ازسوی امورپايان نامه ها و مديريت تحصيالت تکميلی دانشگاه مجوزتکثيروصحافی
صادرميگردد.
 -2دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری از تاريخ  60/61/61به بعد يک عدد  cdبه تحصيالت تکميلی دانشگاه تحويل دهند.
يک نسخه پايان نامة صحافی شده به همراه  cdبه کتابخانه دانشگاه تحويل دهند (.نسخه ی کتابخانه بايد دارای مهر تأييد تحصيالت تکميلی
دانشگاه باشد) ،به اساتيد راهنما و مشاور هرکدام يک نسخه بدون  cdو يک عدد cdبدون پايان نامه نيز به مدير گروه تحويل دهند.
(دانشجويانی که دو استاد راهنما يا دو استاد مشاوردارند يک نسخه اضافه ترصحافی نمايند)

 بر اساس مصوبه شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه الزاماً رنگهای زير برای جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:

دانشکده ادبيات وعلوم انسانی( سورمه ای)

دانشکده فنی و مهندسی ( آبی)

دانشکده کشاورزی( سبز) دانشکده علوم پايه (زرشکی)
ثبت پايان نامه در سايت IRANDOCو ارائه کدرهگيری الزامی است.
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در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به تحصيالت تکميلی دانشگاه ،فرم شماره  ( 11فرم تسويه حساب) و
کارت دانشجويی را به همراه داشته باشيد.
در صورتی که اساتيد راهنما و مشاور بيش از يک نفر هستند ،تعداد نسخه ها به همان تعداد افزايش خواهد داشت.عطف پايان نامه بايد
همانند نمونهی زير و پشت جلد مانند صفحهی ماقبل آخر زرکوبی میشود.

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

ماه و سال دفاع

 -4بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه الزاما رنگهاي زير براي جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:

دانشكده علوم انساني( سورمه اي)

دانشكده علوم پايه (زرشكي)

دانشكده کشاورزي (سبز)

دانشكده فني و مهندسي(آبي)

 -5فرم شماره  14پس ازدرج مشخصات دانشجو و عنوان پايان نامه بايد چاپ و هنگام تحويل لوح فشرده و پايان نامه به
کارشناس تحصيالت تكميلي تحويل گردد(فرم مربوطه در سایت موجود است) .در ضمن ززم است که دانشجو پس از تكميل و چاپ
فرم آلبوم فارغ التحصيالن و فرم مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران ،در موق تحويل پايان نامه اين فرمها را نيز تحويل
کارشناس تحصيالت تكميلي(در امور پايان نامه ها )دهد.
شيوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران
براساس شیوه نامه ی ارسال پایان نامه به مرکز اسناد و مدارک علمی ایران که طبق دستورالعمل شماره ی شماره ی  3973/62297تاریخ
 71/7/23وزیر محترم علوم  ،تحقیقات و فناوری در م ورد لزوم امکان دسترسی به پایان نامه ها برای پژوهشگران و عالقه مندان  ،اجتناب از
تکرار مطالعات و تحقیقات انجام یافته و تکمیل پایگاه اطالعاتی پایان نامه های دانشجویی کشور در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران
تنظیم گردیده است ،الزم است دانش آموختگان به شرح زیر اقدام الزم را انجام دهند.
 -6دانشجو پس از جلسه دفاع اطالعا ت  ،نمایه ی پایان نامه ی خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده می کند و بخش ورود اطالعات پایان
نامه در نشانی  http//thesis.irandoc.ac.irاطالعات را وارد و شماره ي رهگيري دریافت می نماید.
 -2کتابخانه ی دانشگاه نمایه پایان نامه را بررسی و تأیید می کند.
 -9دانشجو پس از تأیید پایان نامه توسط هیأت داوران  ،نسخه ی نهایی( الکترونیکی و چاپی) پایان نامه خود را همراه با شماره ی ره گیری
جهت تحویل به مرکز اسناد و مدارک علمی به مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه تحویل می دهد.
 -3مرکز تحصیالت تکمیلی با وارد کردن کد ره گیری و یا شماره ی دانشجویی به پایگاه اطالعات پایان نامه  ،از ورود اطالعات پایان نامه توسط
دانشجو اطمینان حاصل می نماید و نسخه ی الکترونیکی پایان نامه را تحویل می گیرد.
 -1مرکز تحصیالت تکمیلی  ،بر مبنای راهنمای مندرج در سامانه ی الکترونیکی پایگاه اطالعات پایان نامه  ،ضمن تأیید اطالعات  ،نسبت به
ارسال اطالعات پایان نامه ی دانشجو از طریق سامانه اقدام می نماید.
 -1مرکز تحصیالت تکمیلی پس از اطمینان از ارسال موفق فرم و تأیید محتویات پیوست  ،تأییدیه دریافت فرم را از سامانه پرینت می کند و
پس از تأیید ( مهر و امضا)  ،تحویل دانشجو می دهد.
 -8دانشجو رسید تحویلی را به بخش آموزشی تحصیالت تکمیلی جهت ثبت نمره پایان نامه در سیستم گلستان تحویل می دهد.
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پيوست هاي پايان نامه
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