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 مقدمه
ش وچگونگي تدوين وتنظيم    و هماهنگي نامه پايانبه منظورآشنايي وآگاهي دانشجويان با نحوه نگار

نامه هنگام تنظيم پايان در نامهمندرج در اين شيوهنکات رعايت درنحوه نگارش و تنظيم پايان نامه ها، 

ت تکميلي  ي مفاد اين ضروري استتوسط دانشجويان تحصيال جرا نامه معاونت شيوه. ناظر بر حسن ا

  پژوهش و فناوري دانشگاه مي باشد.

 
 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه عدالت
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 الف( ترتیب و بخش هاي پايان نامه/رساله 

 ، بايد به ترتيب حاوي بخش هاي زير باشد. عدالتهاي تدوين شده در دانشگاه  پايان نامه/رساله       

 : سفيد اولين صفحه .1

 (: بسم ا... الرحمن الرحيم )در وسط صفحه صفحه . دومين2

 جلد نيز مشابه اين فرم است( يتوجه: رو، 1 )پيوست پايان نامه عنوان :صفحه. سومين 3

 2واگذاري حقوق مطابق پيوست شماره ي . چهارمين صفحه: 4

متناسب با تعداد  3بق پيوست مدير گروه مطا ،داور ،مشاور  ،استادان راهنما  يپنجمين صفحه: تصويب نامه با امضا. 5

 اعضاي هيات داوران تنظيم شود.

 ي()اختيار يششمين صفحه: سپاسگزار. 6

 ي(تقديم اثر )اختياراهدا و يا هفتمين صفحه: . 7

 يبه دست آمده به طور مختصر مگيري ها و نتيجهيافتهچکيده فارسي )چکيده شامل هدف تحقيق، روش تحقيق و .8

 کليدواژه باشد.( 5تا  3صفحه بدون ذکر فرمول، شکل و منابع به همراه  يککلمه و حداکثر  211باشد و بايد حداقل 

)نوشتن  : شامل عناوين اصلي و فرعي فصل ها، عنوان کتابنامه )فهرست مأخذ( و عناوين پيوست ها فهرست مطالب. 9

 (4. پيوست در تمامي صفحات الزامي است "صفحه"و  "عنوان"

شوند.  يارائه مبه ترتيب  ها  يمنحن ، شماها، نقشه ها وتصويرها، نمودارها : )در صورت وجود(ها  شکلفهرست  .11

 همچنين تمام شکل ها و جدول ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند.

 فهرست جدول ها )در صورت وجود(. 11

 کوتاه نوشت ها )در صورت وجود(ها و نشانهفهرست . 12

)مطابق دستورالعمل گروه مي تواند شامل چهار فصل: مقدمه، مواد و روشها، نتايج، بحث و نتيجه گيري و  متن اصلي 13

ها و نتيجه گيري و پيشنهادات و يا مقدمه يا کليات، مروري بر ادبيات مسئله، روش پيشنهادي، تجزيه و تحليل داده

 پيشنهادات باشد(

 دستورالعمل گروه( قابط)م منابع و مأخذ. 15

 واژه نامه )اختياري(. 16
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 ياب )اختياري(. واژه17

 پيوست ها )در صورت وجود(. 18

 (  به همراه کليدواژه هاي التينAbstractچکيده التين  ). 19

 )توجه: پشت جلد نيز مطابق اين صفحه است.( 5 يصفحه عنوان انگليسي مطابق پيوست شماره  . 21

 سفيد يآخرين صفحه: صفحه . 21

 نگردد. استفاده و تذهيب کادر تزئيني از هيچگونه نامهپايان صفحات و تايپ تدوينتوجه: در 

 ب( شیوه نگارش

آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و بر اساس فرمت ارائه شده باشد. 

 لزامي است.نامه ارعايت قواعد و مشخصات تصريح شده در اين شيوه

(  A4)کاغذ  21*7/29: کليه قسمتهاي پايان نامه بايد روي کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. ابعاد کاغذ کاغذ و چاپ. 1

تايپ شود. نوع قلم مورد استفاده در  Microsoft Wordنرم افزار  از استفاده با کاغذ دو رومي باشد. تمامي متن ها روي 

به ترتيب زير مي باشد. اندازه فونتها در سرفصلها، زيربخش ها و متن اصلي  (Nazaninتمامي متن يکنواخت با فونت نازنين )

ساده باشد. کلمات التين در متن  با  12 و متن اصلي بولد 12فونت  ، زيربخش هابولد 13فونت  سرفصلها رعايت شود.

 باشد   Time New Roman 11فونت 

 

باشد. حاشيه  Wordدر (singleتک خط ): فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر . فاصله گذاري و حاشیه بندي. 2

سانتي متر باشد. اين حاشيه ها  5/3برابر هم و پايين  باالسانتي متر و حاشيه  3.5مساوي حاشيه سمت چپ  سمت راست و

بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود. در صورتي که در برخي موارد اندازه شکل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل 

الزم بذکر است که  )بصورت تاخورده( حاشيه رعايت گردد. A3حاشيه ها باشد، با کوچک کردن آنها و يا با استفاده از کاغذ 

 باشد. 2ها مطابق شکل شماره ه صفحهيباشد و بق 1وع هر فصل مطابق شکل شماره فرمت شر
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، الف، ب، مانند:  حروف الفباي پارسي: شماره صفحات آغازين )از اول پايان نامه تا اول متن اصلي( با شماره گذاري. 3

...)اولين صفحه يعني صفحه عنوان بدون شماره تايپ گردد( نوشته شوند. تمامي صفحات متن اصلي که از مقدمه يا فصل 

ات شامل صفحه هاي محتوي شکل، جدول، منابع و نخست شروع مي شود، بايد شماره گذاري شوند. شماره گذاري صفح

 پيوست نيز مي گردد. 

سانتي متر از لبه  5/1و ... در پايين و در وسط قرار مي گيرد. فاصله شماره صفحه  3، 2، 1شماره صفحات متن با اعداد  

  پايين است.

 آيد. يب مشود، ليکن به حسا ينم صفحه ذکر ياول هر فصل، شماره  يصفحه  درتوجه شود که 

بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند، بطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از  

 آن آورده شود مانند: 

 است.   3از فصل  2از بخش  4. بيان کننده زيربخش 3-2-4

 است. 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1. بيان کننده زيربخش 3-2-4-1

 فصل با حروف نوشته شود يتوجه: شماره 

 

: تمامي شکل ها )تصويرها، نمودارها، منحني ها( و جدول ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند. به جدول ها و شکل ها. 4

قرار گرفتن در گونه اي که کپي تهيه شده از آنها از وضوح کافي برخوردار باشد. تمامي شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب 

، جدول 3هاي فصل جدول ،…و 2-2و  1-2، جدول 2هاي فصل جدول الل شماره گذاري شوند، براي مثدر هر فص متن 

 از شکلي يا جدول چنانچه. گردد ذکر آنها زير در ها شکل عنوان و آنها باالي در ها جدول عنوان. شود ذکر…و  2-3و  3-1

با گردد. همچنين الزم است کليه شکل ها و جدول ها در متن  ذکر شکل يا جدول عنوان در مرجع است، شده آورده مرجعي

  شده باشد.شماره آنها  ارجاع 

آنها در سمت عطف پايان نامه  يقرار گيرند که متن باال يشوند، بايد طور يکاغذ تنظيم م يطول يکه در راستا يجدول هاي

قرار گيرند که متن پايين آنها در  يشوند، بايد طور يکاغذ تنظيم م يطول يواقع شود و همچنين شکل هايي که در راستا

که ذکر شده،  يالمقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله به محل يپايان نامه قرار گيرد. شکل ها و جدول ها حت يسمت لبه 

 بولد باشد.  11اندازه  قلم  آورده شوند.

 

: در صورتي که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي توان بصورت زيرنويس در نويس. زير5

همان صفحه ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچک در باال و سمت چپ آن تايپ 

 ويس مي تواند با قلم متن اصليزيرنقلم مورد استفاده در ويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود. زيرنمي شود و در 

 پررنگ( آورده شود. .  11کسان ولي با اندازه کوچکتري )قلم کمتر ي

( در يک بار يفقط برارود به صورت زيرنويس ) ياولين بار به کار م يکه برا يلغات يا اصطالحات فارس يمعادل انگليس

احتراز شود(.  يانگليس يبا الفبا يالمقدور در متن پايان نامه از به کار بردن واژه ها يمربوط درج شود. )حت يصفحه 

و به طول  يپايين ياز لبه  سانتي متر 3 چپ کاغذ و حداقل يلبه  زاسانتي متر  2.5 يزيرنويس ها زير يک خط که به فاصله 

پايين صفحه رعايت شود(.  يحاشيه نتي متر سا 2.5شوند. )در هر صورت الزم است  يشود، نوشته م يموردنياز رسم م

)  شوند.  يآخرين کلمه در متن مشخص م يباال يدر گوشه  يو ... فارس 2، 1 يزيرنويس ها در هر صفحه با شماره 

 توصيه مي شود زير نويس ها در دو رديف نوشته شود ( 
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ويس به التين )يا به خط اصلي( زيرني و در التين در متن به خط فارساسامي : همه التین در متن فارسي اساميدرج . 6

 نوشته شود. 11با اندازه )قلم(  Times New Roman قلمبا 

آيند، در داخل پرانتز به  : فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي که در متن مي روابط رياضي و فرمول ها. 7

  د.فرمول بعد از آن آورده شورابطه يا  راست و شمارهعدد شماره گذاري شوند، به طوري که شماره فصل در سمت 

 :طبق نمونه زير

 (1- 5 )       F= ma      

 از فصل اول است. 5که بيان کننده رابطه 

 

: الزم است در متن به کليه منابعي که مورد استفاده قرار مي گيرد، اشاره نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ. 8

باز مي شود و مرجع  يا پرانتزاخل متن از يک منبع مطلبي نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله کروشه شود. چنانچه در د

 ذکر مي گردد. نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير مي باشد: 

آيند شماره گذاري مي شوند. در اين روش مراجع به ترتيب شماره در فهرست مي  متن در که ترتيبي به مراجع •

 ابع و مأخذ ذکر خواهد شد.          من

(، در اين روش،  مراجع Taylor, 2005ام نويسنده و سال انتشار آن مي باشد. براي مثال: )ن به ارجاع با منبع ذکر •

 به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده در فهرست منابع ذکر مي گردد. 

ات و شيوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر در صورت استفاده از هر يک از دو روش، الزم است  که جزئي

 يکي از شيوه هاي معروف و شناخته شده باشد.

استفاده کرد. نحوه  reference managerا يو  end noteتوجه: جهت يکسان سازي منبع نويسي بهتر است از نرم افزار 

 ن مي گردد.ييسي توسط گروه هاي آموزشي تعيمنبع نو

  :جلد پايان نامهمشخصات . 9

 . ميليمتر  با روکش چرم مصنوعي )گالينگور( باشد 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -

  .( باشدايزرشکي( و براي دکتري رنگ )سرمهرنگ )براي کارشناسي ارشد به رنگ جلد  -

 .قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع کاغذ است -

 شود.اپ نوشته هاي روي جلد بصورت زرکوب چ -

 در قسمت عطف، عنوان پايان نامه، نام نويسنده و سال نوشته و زرکوب مي شود. - 

 

 
 

 

 

 :نکته قابل توجه

 :ج. مشخصات نسخه الکترونیکي پايان نامه

عنوان پايان نامه    نام و نام خانوادگی... سال   
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از پايان نامه خود، يک نسخه الکترونيکي شامل متن کامل  ا چند( نسخه چاپيييک )ودانشجو موظف است عالوه بر   -1

 پايان نامه و عينا منطبق با نسخه چاپي نهايي که هيات داوران آن را تاييد کرده اند،  به کتابخانه مرکزي تحويل دهند.

 

بر  Wordايشگر و يک فايل کامل در قالب فرمت وير pdfمتن کامل پايان نامه بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت   -2

 قرار گيرد )تنها دو فايل(.لوح فشرده  روي يک

 

تهيه شده  pdfتهيه مي شود، فايل اصلي به همراه فايل  Farsi Texمثل  wordپايان نامه هايي که در قالب ديگر غير از  -3

 و تحويل داده شود. 
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 4 پیوست :هاه. پیوست

 
  

 (Nazanin Bold 13) عدالتدانشگاه   

 (Nazanin Bold 12).........  گروه

 پايان نامه ي کارشناسي ارشد/ رساله دکتري رشته ي ...... گرايش ............

(Nazanin Bold 18) 

 

 عنوان پايان نامه

(Titr Bold 15) 

 

 (Nazanin Bold 15)استاد/استادان راهنما: 

 (Nazanin Bold 13)دکتر .......................... 

 (Nazanin Bold 13)دکتر .......................... 

 

 استاد/استادان مشاور:

 دکتر ............................

 دکتر ............................

 

 دانشجو وياپژوهشگر:

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

 

  (Nazanin Bold 13) 49....... ماه ...
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آوردهاي حقههوم مههادي و معنههوي مترتههب بههر دسههتکلیههه 

مطالعات، ابتکارات و نوآوري هاي ناشي از پژوهش موضهوع 

اسهت. دانشهجو  عدالتنامه/رساله متعلق به دانشگاه اين پايان

موظف به رعايت آئین نامه و منشور اخالم در پژوهش بهراي 

نامه/رساله خود مهي ارائه و يا چاپ مطالب مستخرج از پايان

 (Nazanin Bold 13)د. باش

  

2پيوست شماره ی   
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 (Nazanin Bold 13) عدالتدانشگاه   

 (Nazanin Bold 12).........  گروه

 

آقاي/خانم  پايان نامه ي کارشناسي ارشد/رساله دکتري رشته ي ...... گرايش ............

 ..................... تحت عنوان
(Nazanin Bold 18) 
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