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مقدمه:
اهميت نگارش پایان نامه عاری از اشکال بر هيچ کس پوشيده نيست؛ چرا که پایان نامه خالصه
و نشان دهنده زحماتي است که دانشجو در طول دوران تحصيل خود متحمل شده است .پایان
نامه ی دانشجو به عنوان خاطره ای ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصيل وی محسوب
مي گردد .از طرفي پایان نامه نشان دهنده ميزان و نوع تالش دانشجو در جهت انجام پایان نامه
محوله است .بدیهي است که یک پایان نامه ضعيف و پر ازاشکال ،از ارزش علمي آن نيز نيز خواهد
کاست .به خاطر داشته باشيد که پایان نامهها در آرشيو پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
ثبت و نگهداری مي شوند .همچنين مؤسسه آموزش عالي هراز تالش دارد تا پایان نامه های برتر
را به صورت کتاب منتشر و چاپ نماید ،لذا رعایت نحوه نگارش به صورت گفته شده در این کتاب
راهنما از اهميت باالیي برخوردار است.
بنا به دالیل ذکر شده ،دانشجویان باید تمام تالش خود را در جهت آماده سازی پایان نامه مناسب
به کار گيرند .نوشته هایي که اکنون در دست شماست ،به همين منظور تهيه شده است .هدف
از این بخش این است که شما با نحوه نگارش و صفحه آرایي پایان نامه (به نحوی که مورد قبول
داوران جلسه دفاع از پایان نامه باشد) آشنا شوید.
در انتها مهمترین فرم هایي که از ابتدای انتخاب پایان نامه تا زمان دفاع و ارزشيابي آن به آنها
احتياج دارید ،در قسمت پيوست ها آورده شده است .درصورت نياز به هریک کافيست آن را جدا
کرده و استفاده کنيد .از خداوند منان آرزوی توفيق هرچه بيشتر شما دانشجویان را داریم.
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بخش های مختلف یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

 -0مقدمه و کليات
 -3فهرست مطالب
 -2فهرست اشکال
 -5فهرست جداول
 -4فصلهای کتاب
 -6فهرست منابع و مآخذ
 -7ضميمهها (در صورت نياز)
 -8واژهنامه
 -4فهرست اعالم یا نمایه )(Index

 -1اندازه پایان نامه و حاشیهها
-

قطع وزیری با اندازه صفحه 07 * 35/4
حاشيه سمت راست 3/4
حاشيه سمت چپ 3/4
حاشيه باال 3/4
حاشيه پایين 3/4
فاصله سطرها singleیا ()0

2

مؤسسه آموزش عالی هراز

3

شکل  -0تنظيم حاشيهها

شکل  -3تنظيم اندازه صفحه
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 -2آماده سازی
نوشتتتار پایان نامه باید به زبان فارستتي روان و با پرهيز از کاربرد واژههای بيگانه نگارش
شتتود و در مورد جایگزین کردن واژههای برابر فارستتي (به ویژه در نوشتتتههای علمي) از
جدیدترین واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود.

 -3عالیم و نشانهها
رعایت نقطهگذاری و عالیم نکات دستتتتوری زبان فارستتتي برای ستتتهولت درك و انتقال
صتحي مطالب به خوانندگان باید درنظر گرفته شتود .پانویس هر مطلب در هر صفحه با
ذکر شماره در انتهای صفحه توضي نوشته شد.

 -4طرح جلد در قطع وزیری
در طراحي جلد پایان نامه در قطع وزیری توجه به نکات زیر ضروری مي باشد.
اندازه جلد را  07× 35/4cmدر نظر بگيرید. اندازه عطف پایان نامه به اندازه فوق اضتتافه ميگردد( فقط در اندازه عرض تي پایاننامه ).
طرح جلد همانند شکل زیر در نظر گرفته شود

 -5عنوان فصلها
عنوان فصتتلها باید  5خط(خطوط دارای فرمت متن باشتتند) از ابتدای صتتفحه فاصتتله
داشته باشد.

 -6قلمهای مورد استفاده
نوع قلم مورد استتتتفتاده  B-nazaninفونت فارستتتي و  Time new romanبرای فونت
انگليستي انتخاب شود .اندازه فونتهای فارسي به شرح جدول زیر باشد .اندازه فونتهای
انگليسي دو درجه از فونتهای فارسي کمتر باشد.
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جدول  -0مشخصات فونتهای فارسي مورد استفاده در پایان نامه

ردیف
0
3
2
5
4
6
7
8

عنوان
عنوان فصل
تيترها()Heading
متن
پاورقي
شماره و شرح شکل و جدول
نامهای علمي خاص
نوشتههای داخل جدول
منابع فارسي

فرمت فونت

اندازه فونت

Bold

35
شروع از06
02
01
00
02
03
03

Bold

نازك
نازك
Bold

ایتاليک
نازك
نازك

 -7تیترها
تيترها باید شتمارهگذاری شتود .ستعي شتود حداکرر تعداد زیر تيترها از  5بخش بيشتر
نشتود( تيتر شتامل  5بخش .) -0-0-0-7 :بين شمارههای تيترها از خط فاصله استفاده
شتتتود .اندازه هر زیر تيتر یک درجه از تيتر باالتر کمتر باشتتتد .تيترها به اندازه  03 ptاز
متن قبلي و  6 ptاز متن بعدی فاصتتله داشتتته باشتتد .شتتمارهگذاریها از راستتت به چپ
ميباشد .به عنوان مرال  -0-7به معنای فصل هفتم ،زیر فصل اول است.

 -8شماره گذاری صفحات
 -0فصل باید با شماره فرد شروع شود.
 -3صفحه ابتدایي شروع فصل  Headerندارد.
 -3در صتفحات زوج شتماره صتفحه در ستمت راستت و عنوان پایان نامه در سمت چپ
باالی صفحه در  Headerقرار گيرد.
 -2در صتفحات فرد شتماره صتفحه در ستمت چپ و عنوان فصل در سمت راست باالی
صفحه در Headerقرار گيرد.
 -5در زیر عنوان یک خط قرار داده شود.
 -4برای شمارهگذاری صفحههای فهرست از حروف استفاده شود(الف ،ب ،ت و)...
 -6شروع شمارهگذاریهای عددی صفحات باید از فصل اول باشد.
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 -9معادلهها و فرمولها
معادالت و فرمولها باید با برنامه فرمولنویستتتي Wordنوشتتتته شتتتوند فرمولها و
معادلها باید با شماره عددی( از راست به چپ ،عدد اول برای فصل و عدد دوم برایشماره
فرمول)مشتتخش شتتوند.بهتر استتت برای فرمولنویستتي از  Mathtypeاستتتفاده شتتود.
شمارههای داخل فرمولها انگليسي باشد.
𝒀𝑩𝑿+
𝒒𝟐𝟎.

()0-4

=𝑨

 -11جدول ،شکل یا تصویر
جتدولهتا ،منحنيها و شتتتکلها ،همانند متن اصتتتلي باید خوانا و قابل دیدن باشتتتند.
توضتيحات داخل شتکل باید فارستي و کيفيت شکلها باید مناسب چاپ باشد .از اسکن
کردن و قراردادن شتتتکتلهای بيکيفيت در پایان نامه خودداری گردد .تصتتتاویر باید به
صتورت ستياه و ستفيد در متن قرار گيرد .کليه جداول باید توستط نویسنده تایپ گردد.
تمامي جدولها و شتتکلها باید به ترتيب با عدد شتتمارهگذاری شتتده جای آنها در متن
مشخش شود.
شکل  1-11منحنی تغییرات ....
جدول  1-11بررسی تغییرات....

 -11منابع
در واقع چگونگي شتتيوه های اجرای منابع اعم از مقاالت و کتب علمي نستتبتان متنوع مي
باشتد .در هر صورت به منظور یکنواخت سازی نگارش پایان نامه روش های زیر پيشنهاد
شتده استت .فهرستت منابع مورد استفاده در انتهای پایان نامه آورده شود .فهرستها به
ترتيب حروف الفبای نام نویستنده ،شتمارهگذاری ميگردد .ابتدا منابع فارسي و به دنبال
آن منابع خارجي آورده ميشود.
ليستتت مراجع که در آن استتامي همه نویستتنگان قيد ميشتتود در انتهای مقاله و پس از
شتتتکتلهتا بته ترتيتب الفبا قرار ميگيرد .در متن مقاله باید به همه مراجع به صتتتورت
(حسيني( ،)0240 ،حسيني و حسني )0240 ،و (حسيني و همکاران )0240 ،در مراجع
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فارستتتي و به صتتتورت ( Singh( ،)3103 ،Singhو  )3103 ،Kaoو ( Singhو همکاران،
 )3103در مراجع خارجي اشاره شود.
مراجع فارستتي را با قلم ( )B Nazaninنازك  03ptو مراجع انگليستتي را با قلم ( Times
 01pt )New Romanتتایتپ کنيتد .خط دوم به بعد هر مرجع دارای  1/4ستتتانتيمتر
تورفتگي است (.)Hanging
عارف ،ج .0275 ،استتنتاج فازی بوستيله شتبکه های عصتبي ،پایاننامه کارشناسي ارشد هوش
مصنوعي ،دانشکده مهندسي کامپيوتر ،دانشگاه صنعتي اميرکبير032 ،ص.
شتتریفي ،ف ،.صتتفارپور ،ش .و ایوب زاده ،س.ع .0282 .ارزیابي مدل رایانهای AWBM2002
در شتتتبيته ستتتازی فرآیندهای هيدرولوژیکي تعدادی از حوضتتته های آبخيز ایران .پژوهش و
سازندگي .شماره .24 -53 :62
عليزاده ،ا . 0281 .اصتول هيدرولوژی کاربردی ،چاپ سيزدهم .انتشارات دانشگاه فردوسي724 .
ص.
Das, G., 2000. Hydrology and Soil Conservation Engineering, Prentice-Hall of India,
489 p.
Croke, B.F.W. and Jakeman, A.J. 2004. A catchments moisture deficit module for
the IHACRES rainfall–runoff model. Environmental Modeling and Software. 19:1–5.
Passarella, G., Vurro, M., Agostino, VD, Giuliano G, Barcelona, MJ. (2002). A
robabilistic methodology to assess the risk of groundwater quality degradation.
Environmental Monitoring and Assessment 79: 57–74.

 -12ضمیمهها
در صورت نياز ضميمهها در این بخش آورده شود.

 -13واژهنامه
واژههای تخصتصي مورد استفاده در پایان نامه به دو صورت انگليسي به فارسي و فارسي
به انگليسي به ترتيب حروف الفبا آورده شود.

 -14نمایهها
فهرستت اعالم یا نمایه )  :( Indexشتامل فهرستت موضوعي و یا اشخاص ميباشد که به
صتورت حروف الفبا باید آورده شتود .در صتورتي که فهرست تعيين شده زیاد باشد بهتر
است در دو ستون در هر صفحه تایپ شود.

موسسه آموزش عالی هرا ز
دانشکده علوم محیطی

عنوان:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
مهندسی ( ...........گرایش )..................

اساتید راهنما:

...........................
اساتید مشاور:

.........................
نگارش:

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

ماه سال

راهنمای نگارش پایان نامه

سرشناسه
عنوان و نام پدید آور
مشخصات نشر

:
:
 :آمل ،مؤسسه آموزش عالي هراز

مشخصات ظاهری

:

شابک
وضعيت فهرستنویسي
یاداشت
یاداشت
عنوان دیگر
موضوع
شناسنامه افزوده
شناسنامه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویي
شماره کتابشناسي ملي

:
 :فيپا.
:
 :واژه نامه
:
:
:
 :مؤسسه آموزش عالي هراز.
:
:

انتشارات مؤسسه آموزش عالي هراز
:
نام پایان نامه
مولف: :
ویراستار:
ناشر :مؤسسه آموزش عالي هراز
چاپ اول :
تيراژ :
قطع:
:
چاپ
:
طراح جلد
:
قيمت
:
شابک
کلية حقوق این اثر برای مؤلفين و مؤسسه آموزش عالي هراز محفوظ است.
نشاني :مازندران -آمل ،خيابان طالب آملي ،دریا ( 32کوچه هنرستان) ،روبروی فاز دوم شهرك آزادگان ،موسسه
آموزش عالي هر از صندوق پستي  56024 -686:تلفن  .............. :نمابر .....
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 -15نکات تکمیلی در نگارش پایان نامه
در ادامه ،به توضيحاتي مي پردازیم که باید در تمام پایان نامه به آنها توجه شود.
نحوهی صحي جمله بندی فارسي ،آئين نگارش و نشانهگذاری فارسي را در تمام پایان نامه رعایت
کنيد .تعدادی از قواعد که مورد استفاده ی بيشتری دارد به این صورت است:
نقطه [ ،].درنگ( ویرگول) [ ،]،دو نقطه [ ]:و عالمت سوال [؟] و تعجب [!] هميشه به کلمه قبل
از خود مي چسبند؛ اما با کلمه ی بعد از خود دقيقان یک جای خالي فاصله دارند.
بين متن داخل پرانتز ()  ،کروشه ( قالب) ،گيومه «» و آکوالد( ابرو) {} و خود آنها هيچ فاصله
ای نيست  ،اما کلمات خارج آن ها( منظور همان پرانتز و غيره است) از دو طرف یک جای خالي
فاصله دارند.
سعي کنيد در صورتي که جمله یا عبارت یا بند (پاراگرافي) را که عينان از یک پایان نامه نقل
ميکنيد ،داخل « گيومه» قرار داده و پس از آن ،منبعي را که مطلب از آن نقل شده ،در داخل
یک پرانتز قرار دهيد.
از نگارش کلمات التين در متن پایان نامه خودداری نمایيد .معادل التين ،پس از گذاردن شمارهای
در باالی معادل فارسي آن کلمه تایپ مي شود ،در زیرنویس پایين صفحه آورده شود .در هر
صفحه ،شماره زیرنویس از یک آغاز و به ترتيب افزایش مي یابد .الزم به توضي است که اگر پيدا
کردن معادل فارسي برای کلمه ای خاص بسيار مشکل باشد ،مي توان تلفظ التين کلمه را با
حروف فارسي نوشته و در زیر نویس اصل کلمه را به التين نوشت .حروف مخفف انگليسي از این
قاعده مسترني هستند.
در صورتي که پایان نامه شامل استفاده و پياده سازی نرم افزار کامپيوتری باشد CD ،یا دیسکت
پایان نامه در انتهای پایان نامه ضميمه گردد (.به کمک قرار دادن یک پوشش مناسب و قابل
استفاده برای آن).
تمامي معادله ها و فرمول هایي که در پایان نامه آمده است ،باید شماره داشته باشد .شماره ی
فرمول در داخل پرانتز و در مقابل آن آورده مي شود .همانند فرمول ها ،همه منحني ها و تصاویر
و اشکال و نمودارها و جداول نيز باید شماره داشته باشند .شماره گذاری جدولها و شماره گذاری
اشکال به صورت جداگانه انجام مي پذیرد .تمامي منحني ها ،نمودارها ،تصویرها ،ترسيم ها ،و
غيره ،تحت نام « شکل» شماره گذاری مي شوند
هر شکل درون یک کادر بسته قرار گرفته ،طرف باالی آنها مي بایست به طرف باالی کاغذ و یا
در صورت لزوم در سمت چپ کاغذ قرار داده شود.
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عضو محترم هیأت علمی ...........................................
سالم علیکم،
با احترام  ،به پيوست یک نسخه از پایان نامه خانم  /آقای ....................................
دانشجوی رشتته  ...................................گرایش  ..................................مقطع کارشناسي ارشد جهت
بررستي و اعالم نظتتتتر تقدیم مي شتود .خواهشمند است بعنوان استاد داور  ،نظر کتبي خود را
جهت حضور در جلسته دفتاع حداکرتر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریتافت اعالم فرمائيد.
با آرزوی توفيق الهي
رئيس دانشکده

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه با در نظر گرفتن شرط کفایت دستاوردهای علمي بالمانع
است .
برگزاری جلسه دفاع منوط به تصحي موارد اصالحي زیر ( برگه پيوست ) مي باشد .
 .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................پایان نامه بدالیل زیر قابل ارائه برای دفاع بعنوان پایان نامه کارشناسي ارشد نيست .
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
امضاء و تاریخ ............ :
نام و نام خانوادگي ............................................ :

رونوشت :
 -ارسال به دفتر تحصيالت تکميلي دانشگاه به همراه فرم مجوز دفاع .

بسمه تعالی
فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه
کارشناسی ارشد

شماره :
تاریخ :
ویرایش :

مسئول محترم آموزش تحصیالت تکمیلی مؤسسه:
مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگي .......................................... :شمارة دانشجویي  ...................... :سال ورود ............. :
نظری
نوع پایان نامه  :عملي
رشته تحصيلي .............................. :
عنوان پایان نامه :
....................................................................................................................................................
تاریخ پيشنهادی دفاع ...................... :
تاریخ تصویب ........................... :
اساتید راهنما :

تاریخ و امضاء:

0ت ..................................
 3ت .................................

این قسمت توسط اداره آموزش مؤسسه تکميل گردد :
با بررسي بعمل آمده در پرونده تحصيلي دانشجو ،مدارك الزم جهت تسویه حساب و صدور
گواهي نامه موقت ضميمه پرونده مي باشد.
اداره آموزش :
تاریخ و امضاء
این قسمت توسط امور مالي مؤسسه تکميل گردد :
تشکيل جلسه دفاع پایان نامه خانم  /آقای  ............................................. :دربازه زماني
 ...............................از نظر امور مالي بالمانع است .
مسئول امور مالی:
تاریخ و امضاء
تذکر مهم  :چنانچه به هر دلیل جلسه دفاعیه در بازه ی زمانی فوق برگزار نگردد ،دانشجو موظف است
جهت تجدید مجوز دفاع اقدام نماید.
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