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 قدمهم

اینک که به یاری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشیی صدید ویدوی  و نشیار  ؛ دانشجوی گرامی

پایان نامه وحدیلی خود را دارید به شما ووصیه می شود، مطالب ای  راهنما را به دصت مطالعه فرماییید  

وواند شما را وا رسیدن به یک پایان نامیه کامیل همراهیی ای نشاشته شده و میسادهای  راهنما به شیوه 

های الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع وحدیلی مربوطیه پایان نامه به عنوان بخشی از فعالیت کند 

باشد، که شامل شناسائی، طرح مسئله علمی، بیان فرضیه، هدف، رو  وحقیق، مراحل وحقیق، بحث می

 لذا بایستی به طور منطقی و علمی نشاشته شود   نتیجه گیری استو 

 صحافیو  یکی از دالئل وهیه ای  راهنما ایجاد هماهنشی از نظر شکل ظاهری، نحوه وایپ، صفحه پردازی

است، به نحوی که شیوه هیای ویدوی  پاییان  و کارشناسی کاردانیامه وحدیلی دانشجویان دوره پایان ن

مختلف دچار وشتت نشود و وا حد امکان استقالل علمی رشته ها نیی  حفیگ گیردد   نامه در رشته های

بیوده و  ینامه ال ام  ییآ  یا تیعارالزم است دانشجویان پایان نامه خود را به زبان فارسی ونظیم کنند  

 کامل آن خواهد بود  تیصدور مجوز دفاع منوط به رعا

 وجه صابل وأمل است: سهپایان نامه به لحاظ نشار  داراى 

مکان نوشت  مطالب در هر صفحه پایان نامه، نحوه حاشییه بنیدى، شیماره گیذارى، ارجاعیا ،  -1

 وداویر، جداول و منحنى ها  معادال ، ها، بخش صفحا  و

امه  ابعاد حیاوى ور و راهششاى محور فوق طى ورویب ساختارى ارائه مطالب در ج ء ج ء پایان ن -2

 ق صرار خواهند گرفت مورد وعم ونظیم مطالب

 .نامه محتوای فدول پایان -3
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 نامه پایان های اصلی یمتنظ
یک پایان نامه خوب باید دارای شکل و صطع مناسب و ظاهری آراسته باشد، نویسنده پایان نامه بایید در 

مواردی از صبیل امالء و انشاء صحیح کلما ، بکار بردن اصول و صواعد نشار ، ویرایش صبل از نشیار  و 

برای ودوی  پایان نامه  Microsoft Word    ووجه و دصت کافی مبذول دارد  دانشجویان بایستی از برنامه 

   استفاده کنند 

 که به شرح زیر می باشد: همچنی  صواعد و مشخدا  ودریح شده در ای  دستورالعمل باید رعایت شود

 

 کاغذ و چاپ

(  A4)کاغیذ  21×7/22کاغذ سفید مرغوب وایپ گردد  ابعاد کاغذ  یپایان نامه باید رو یها کلیه صسمت

 شود یم چاپکاغذ یک رو  یروها مت  یومام می باشد 

 

 )فونت( قلم

 اصیلی هیایعنیوانو به صور  معمولی است   14با اندازه  B Nazaninسند مورد استفاده در ومامی صلم 

)غیر از درجه  فرعی هایو عنوان (Boldو به صور  ضخیم ) 11با اندازه  B Nazanin با فونت (1)درجه 

  شوند( ونظیم میBoldو به صور  ضخیم ) 14با اندازه  B Nazanin با فونت (1

و بیا دو شیماره کیوچکتر از میت  فارسیی  Times New Romanالوی  در مت  با فونیت  عناوی  و متون

 شود ینوشته م

نکته: اگر صسمتی از پایان نامه دارای صلم متفاووی از موارد فوق باشد، ونظیمیا  آن در صسیمت مربوطیه 

 ذکر خواهد شد 
 

 یو حاشیه بند یفاصله گذار

-سانتی 1متر است، اما فاصله سطرها در چکیده برابر سانتی 1.1پایان نامه برابر  یفاصله سطرها در ومام

متیر و حاشییه سیمت سانتی 3می باشد  حاشیه سمت راست و باال مساوی  wordدر  singleمتر معادل 

حاشیه ها بایید در سرواسیر پاییان نامیه رعاییت شیود  در باشد  ای  متر میسانتی 2.1چپ و پایی  برابر 

ها ب رگتر از فضای داخل حاشیه ها باشید، بیا کوچیک ها یا جدولصوروی که در برخی موارد اندازه شکل

اولیی  سیطر هیر بنید  گردد حاشیه رعایت می ،)بدور  واخورده( A3کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 

-رفتشی نسبت به کادر اصلی شروع می شود  عنوان متر ووسانتی نیم باسند  در مت  معمولی)پاراگراف( 

  (Justify Low) سطرها باید از دو طرف وراز بندی شوند  های اصلی و فرعی وورفتشی ندارند

 ( داشته باشند Page Borderهیچ یک از صفحا  پایان نامه نباید کادر صفحه ) تذکر:
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 شماره گذاری

متیر از  یسانت 1.1گیرد  فاصله شماره صفحه در حدود  یپایی  و وسط صرار مپاصفحه ،شماره صفحه در 

صفحا  صبل از فهرست شماره گذاری نشده و فهرست ها با حروف ابجد شیماره گیذاری  لبه پایی  است 

 شوند  شماره صفحه با شروع فدل های پایان نامه از عدد یک شروع می شود  می

عناوی  فدل ها در شماره گذاری محاسبه می شوند اما شماره آنها نمیایش داده صفحا  مربوط به وذکر: 

 شود نمی

که شماره فدل در سمت راسیت و شیماره  یشوند، بطوریم یها به عدد شماره گذارها و زیربخشبخش

 بخش بعد از آن آورده شود مانند: 

 است    3از فدل  2از بخش  4  بیان کننده زیربخش 3-2-4

 است   3از فدل  2از بخش  4از بخش  1  بیان کننده زیربخش 3-2-4-1

 

 جدول ها و شکل ها

 یاها( و جدول ها باید با کیفیت مناسب وهیه شوند  به گونه یشکل ها)ودویرها، نمودارها، منحن یومام

شکل ها و جدول ها باید به ورویب ظهور در هر  یبرخوردار باشد  ومام یوهیه شده از وضوح کاف یکه کپ

 یجیدول هیا ی، بیرا…و 2-2و  1-2، جیدول 2فدل  یهاجدول یشوند، مثأل برا یفدل شماره گذار

بیا ها در زیر آنها آنها و عنوان شکل یها در باالذکر شود  عنوان جدول…و  2-3و  1-3، جدول 3فدل 

 یاز مرجعی یگردد  چنانچه جدول ییا شیکلیذکر ممولی و به صور  مع 12با اندازه  B Nazaninفونت 

گردد  همچنی  الزم است به کلیه شکل هیا و  یآورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر م

 ها در مت  ارجاع شده باشد جدول

 

 پانویس یا زیرنویس

ووان بدور  زیرنویس  یداشته باشد، ووضیح را م یکه یک عبار  یا واژه نیاز به ووضیح خاص یدر صورو

که بدیور  کوچیک در بیاال و  یدر همان صفحه ارائه نمود  در ای  صور  عبار  یا واژه ووسط شماره ا

شیود  صلیم میورد  یشود و در زیرنویس، ووضیح مربوط بیه آن شیماره ارائیه می یسمت چپ آن وایپ م

 Times Newمتیون الویی   و بیرای 11بیا انیدازه  B Nazaninبرای متون فارسی استفاده در زیرنویس 

Roman  باشد می 2با دو شماره کوچکتر از مت  فارسی یعنی 

 

 و فرمول ها یروابط ریاض

آیند، در داخل پرانت  به عدد شیماره ی فرمول ها در هر فدل به طور جداگانه و به ورویبی که در مت  م

شیود   یعد از آن آورده میکه شماره فدل در سمت راست و شماره فرمول ب یشوند، به طور یم یگذار

 F= ma   ( 1 -1)   :روروبهطبق نمونه 

 از فدل اول است  1که بیان کننده رابطه 
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 ترتیب محتویات پایان نامه
 جلد اصلی 

 صفحه سفید 

     صفحه بسم ا 

 صفحه عنوان 

 اختیاری( میصفحه وقد( 

 اختیاری( یصفحه سپاسشذار( 

 دهیصفحه چک  

  صفحه فهرست مطالب 

  صفحه فهرست جداول 

 ریها و وداوصفحه فهرست شکل  

 شامل ومامی فدل های پایان نامه نامه انیپا یمت  اصل 

 منابع 

 در صور  وجود( هاوستپی( 

 صفحه سفید 

 

 اصلیجلد 

 .باشد ی)گالینشور( م یش چرم مدنوعمیلیمتر  با روک 3وا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت 

 باشد  می زرشکیو برای مقطع کارشناسی  ایسورمهبرای مقطع کاردانی رنگ جلد 

 صطع جلد نیم سانتی متر ب رگتر از صطع کاغذ است 

 گردد ی صور  زرکوب چاپ مه لد بج یرو ینوشته ها

است که اندازه آن در صسمت های مختلف متفاو  می باشد و در صفحه  B Titrفونت متون صفحه جلد 

الوی  در عنیوان  مت نمونه زیر در جلوی هر صسمت اندازه آن مشخص شده است  در صور  استفاده از 

( استفاده Boldهم اندازه با عنوان فارسی و به صور  ضخیم ) Times New Romanپایان نامه از فونت 

 شود 

 نمونه در انتهای ای  سند صرار دارد به صور   صفحه روی جلد

  شودیسال نوشته زرکوب مماه و نام نویسنده و  نامه،انیدر صسمت عطف، عنوان پا

 
 

 ماه  سال نام و نام خانوادگی     وانــــــعن
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 صفحه سفید 

 بعد از جلد و همچنی  در آخر پایان نامه صبل از جلد صفحه سفید صرار می گیرد 

 

 صفحه بسم ا... 

ای  صفحه بعد از صفحه سفید صرار می گیرد و بایستی به شکل ساده و مشخص صفحه آرایی شود، از به 

 خودداری شود و بقیه صفحا  کار بردن هرگونه کادر و و ئی  در ای  صفحه 

 

 عنوانصفحه 

 مانند طرح روی جلد نوشته می شود دصیقا صفحه عنوان مطالب 

 

 صفحه تقدیم 

اختداص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان وقدیم می شود  اگر چه میت   صفحهای  

ای  صفحه به سلیقه شخدی بستشی دارد، اما با ووجه به شئونا  ملی و فرهنگ اسالمی کشور بایسیتی 

 مت  آن مورد وایید وحدیال  وکمیلی دانششاه نی  باشد 

 

 صفحه سپاسگذاری 

اری می شیود  ذمکاری نموده اند سپاسشه از افرادی که در انجام پایان نامه به نحو موثری هدر ای  صفح

سطر از لبه کادر به صور  وسط چی  نوشته شده و مت  اصلی بیه فاصیله  3عنوان ای  صفحه به فاصله 

  دو سطر در زیر آن نوشته می شود

 

 صفحه چکیده 

چکیده حداکثر در یک صفحه، شامل خالصه ای از مسئله وحقیق، رو  وحقیق، اب ار، مواد، نتایج حاصله 

خواننده با مطالعه چکیده باید وشخیص دهد که پروژه موجود دربرگیرنده و پیشنهادهای احتمالی است، 

میت  صیفحه  در ضم  چکیده بایستی مختدر و مفیید باشید مطالب مورد عالصه وى مى باشد یا خیر؟ 

 نشار  میی شیود  خط یکو فاصله سطرها  و به صور  معمولی 12اندازه  B Nazaninچکیده با فونت 

گیرد  در انتهاى چکییده کلمیا  کلییدى صرار مى سپاسشذاریچکیده در یک صفحه مج ا بعد از صفحه 

 واژه اضافه شود  6حداکثر مورد استفاده در پایان نامه به وعداد 

 

 صفحه فهرست مطالب 

مندرج در مت  پایان نامه می باشد، که بیه  2و سطح  1عناوی  سطح ای  صفحه شامل عناوی  فدول و 

نسبت به عنوان فدل ها نییم سیانتی  1برای عناوی  سطح ورویب با عنوان و شماره صفحه همراه است  

 شود حاظ مینیم سانتی متر وو رفتشی ل 1نسبت به سطح  2متر و برای عناوی  سطح 
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 : صفحاوی که صبل از صفحه فهرست مطالب می آید درای  صفحه ذکر نمی شود وذکر

 وذکر: فهرست مطالب از ابتدای صفحه آغاز می شود  

 

 صفحه فهرست جداول 

 های موجود در مت  می باشد ای  صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول

 شود وذکر: فهرست جداول از ابتدای صفحه آغاز می 

 

 صفحه فهرست شکل ها و تصاویر 

ای  صفحه شامل فهرست کلیه ی: وداویر، نمودارها و عکس های موجود در مت  است، که همشی وحت 

 شکل آورده می شود 

 ها و وداویر از ابتدای صفحه آغاز می شود فهرست شکل تذکر:

 

ویر در وسیط صیفحه درج ست مطالب یا فهرست جداول و یا فهرست شکل هیا و ودیاعبار  فهر تذکر:

در انتهای خیط کلمه ))صفحه((  و از خط بعد و در سمت راست خطشود  همچنی  کلمه ))عنوان(( می

  گرددمیج در

سانتیمتر فاصله افقی بیه طیرف  نیمسطر اول عنوانی که نسبت به عنوان صبلی ا  فرعی است با  تذکر:

 داخل شروع شود  ای  کار برای سطوح دیشر عناوی  داخلی ور نی  حتی االمکان رعایت شود 

شماره گذاری نمی شوند  شماره گذاری از اولی  صفحه فهرست مطالیب  فهرستصفحا  صبل از  تذکر:

حا  در پایی  صفحه بیه صیور  صفای  شماره   شودانجام میشماره گذاری  ابجدبا حروف آغاز شده و 

 سانتی متر از لبه پایینی کاغذ نوشته می شود  1.1وسط چی ، به فاصله 

 

 متن اصلی پایان نامه 

 نامه به صور  زیر ودوی  می شود :ن مت  اصلی پایا

و به  44با اندازه  B Nazaninبا فونت  جداگانه ه ایصفح درهمراه با عبار  فدل چندم  فدل هر ناعنو

کیادر از  مناسیبفاصله  اهر فدل ونها یک عنوان اصلی دارد که ب  شودمی ( نوشتهBoldصور  ضخیم )

 شود باالیی در وسط صفحه ظاهر می

  از صفحه بعد و از خط پنجم شروع می شود )چهار خط خالی گذاشته می شود(فدل  اصلی مت 

 از صسمت صبلی نشاشته می شود )یک خط خالی( ر سط یکهمواره به فاصله  (1های اصلی )درجه ناعنو

از صسیمت صبلیی نشاشیته )یک خط خالی( سطر  یکهمواره به فاصله ( 1های فرعی )غیر از درجه عنوان

د؛ اما در صوروی که صبل از عنوان فرعی یک عنوان اصلی وجود داشته باشد، نیازی بیه گذاشیت  می شو

 یک خط خالی نیست 
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ا به گونه ای ونظیم نمایید که یک عنوان به ونهایی در انتهای صفحه صرار نشیرد مت  پایان نامه ر تذکر:

 مت  زیر مجموعه آن در صفحه بعد باشد  و

 

 منابعصفحه 

نویسى مطرح است کیه، در اینجیا بیه  منبعدرج گردد  چندی  شیوه  منابعپس از اومام بخش آخر، باید 

شود  بطور کلى چنانچه براى مطلبى از منبعیى اسیتفاده شیود، شرح یکى از معروفتری  آنها پرداخته می

در اینشونه میوارد مطلبیى کیه مسیتقیما  از آن  باشد میپایان نامه ال امی منابعذکر آن مرجع در لیست 

 گردد  و بالفاصله بعد از آن عالمت ] [ درج میشود منبع نقل شود، بی  دو گیومه نوشته می

مثال پان دهمی  شماره  گیرد در داخل آن شماره منبع مذکور به ورویب عددى از اول پایان نامه صرار می

  ]11[شود: منابع استفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطه در داخل گیومه اینشونه آورده می

 "نام خانوادگى نویسنده سپس حرف اول نام که به وسیله عالمت  ،شماره مرجعبعد از در صسمت مراجع 

شود  اگر از یکدیشر جدا مى گردند آورده مى شود  در مراجع فارسى نام نویسنده بطور کامل ذکر می "، 

 از هم جدا مى گردد   "،  "موضوع داراى چند نویسنده باشد  نام هاى ایشان با عالمت 

کتاب یا مقاله آورده مى شود و در ادامه چنانچه کتاب یا مقاله مترجم داشیته  بعد از نام نویسنده، عنوان

اگر مطلب مورد نظر از کتاب اخذ شده باشد، نام موسسه  شود باشد ، نام و نام خانوادگى مترجم ذکر می

انتشاراوى، سال انتشار ، شماره فدل و صفحه یا صفحا  مورد رجیوع ذکیر میى شیود  چنانچیه مطلیب 

(، سیال انتشیار ، شیماره فدیل و شیماره صیفحه  no( ، شماره )  Volشده از مجله باشد جلد )  نشاشته

 : هاى زیر ووجه کنیدمونه به مثالخواهد آمد  براى ن
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شیوند  در ها و در نهایت موارد اینترنتیى مطیرح مییدر ورویب مراجع، ابتدا موارد فارسى، سپس خارجى

بیار ارجیاع داده شیود، وخدیص شماره مرجع به مطالب، باید ووجه نمود که چنانچه به یک مرجع چند 

همان اولی  شماره وکرار مى گردد و نی  چنانچه به یک کتاب که صبال  وحت صفحا  خاص، ارجاع شده، 

اگر همان صفحا  صبلى مدنظر باشد از همان شماره صبل و در غییر ایی  صییور   ،مجددا  مراجعه گردد

 ید وعلق مى گیرد یک شماره جیید

 

  



 5931اردیبهشت   قم هعیشف یکاربرد یعلم یمرکز آموزش عال

 

 

 ها پیوستصفحه 

ها در بخش پیوست گیرد،یزیر صرار م یهااز گروه ینامه که در یک انیمروبط با مت  گ ار  پاموضوعا  

 آورده شوند:

  یطوالن ییا عملیا  ریاض یریاض یاثبا  ها -1

  باشد ی( چنانچه طوالنCase Study( مورد مطالعه )یداده و اطالعا  نمونه )ها -2

  دیشران چنانچه نیاز به وفدیل باشد ینتایج کارها -3

  بوده و در مت  به انجام نرسیده باشد یمجموعه وعاریف متغیرها و پارامترها، چنانچه طوالن -4

   الف وستیشوند  به عنوان مثال: پیم ینامشذار یفارس ینامه با حروف الفبا انیپا یها وستیپ تذکر:

خواهنید  یشیماره گیذار همربوطی وستیبا ووجه به پ وست،یموجود در هر پ یهاها و جدولشکل یومام

اگیر در    3-صور  نوشیته شیود: جیدول ب  یب  به ا  وستیجدول در پ  یشد  به عنوان مثال : سوم

الزم باشد که به ای  پیوست ها اشاره یا مراجعه شود، درج شیماره پیوسیت  پایان نامهموصع نشار  مت  

در  ل امی است  آرایش صفحا  پیوست ها همانند بقیه صفحا  مت  صور  میی گییرد در داخل پرانت  ا

 باشد صفحه می 14ضم  پیوست حداکثر 

 

 سفیدصفحه 

 در آخر پایان نامه صبل از جلد صفحه سفید صرار می گیرد  و پیوست ها منابعبعد از 
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 تـقدیم  هب  پدر  و  مارد  زعزی  و  مهربانم 

 اهی زندگی را مدیون آنها هستمهک تمامی موفقیت
  



 

 

 
بخشیده و رد تمام   حصیل و کسب دانشت شکر و سپاس ازید متعال و بخشنده بی مّنت را سزاست هک مرا توفیق 

 مراحل زندگی و انجام این پایان انهم یاری نموده است.
 

ل زحمات فراوان هک جهت راهنمایی این پایان انهم متحّم  علی محمدی    دکتر    دانم هک از جناب آاقی رب خود الزم می
 ر و قدردانی نمایم.کّ شدند، تش 
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