آئین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد
به منظور هماهنگی بیشتر و یکسان سازی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان  ،آئین نامه حاضر که دانشگگا آزاد اسگ می واحگ اسگرراین
تنظیم و رعایت آن برای دانشجویان کلیه رشته های تحصیلی الزامی است.

الف ) مشخصات ظاهری
 )1کلیه مطالب و من رجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه  Wordتایپ و حروفچینی شود.
 )2ابعاد کاغذ مورد استراد  ) 22/5*21 ( A4باش .
 )3جل پایان نامه یا رساله از نوع گالینگور انتخاب و من رجات روی آن به صورت ط کوب چاپ شود.
 )4رنگ روی جل برای پایان نامه های کارشناسی ارش حتماً به شرح ذیل و ترجیحاً از نوع ساد انتخاب شود.
 -1-4گرو علوم انسانی(رشته م یریت مالی) به رنگ سرمه ای
 -2-4گرو فنی و مهن سی(رشته های عمران و مکانیک) به رنگ سبز یشمی
تبصره  :ع و بر من رجات روی جل که به زبان فارسی است ،الزم است کلیه من رجات به زبان انگلیسی در پشت جل
نیز ط کوب شود.

ب ) شرح روی جلد
دانشجویان بای به شرح زیر صرحه روی جل پایان نامه خود را تنظیم و بر روی جل آن ط کوب نماین  .به منظور راهنمایی
بیشتر ،نمونه ای از روی جل پایان نامه در انتهای این آئین نامه آورد ش

است.

 )1آرم دانشگا آزاد اس می(ترجیحاً در ابعاد عرض  3سانتی متر و طول  4سانتی متر) در سمت چپ قرار گیرد .بطوریکه فاصله
لبه ابت ایی آن از باال و سمت چپ  1.5سانتی متر باش .
 )2عبارت « دانشگا آزاد اس می » در وسط صرحه قرار می گیرد.
 )3عبارت « واح اسرراین » در وسط صرحه قرار می گیرد.
 )4نام گرو آموزشی در وسط صرحه قرار گیرد.
 )5عبارت «.پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارش ( M.Sc.یا  » )M.Aوسط صرحه قرار گیرد( .عبارت  M.Sc.به
کارشناسی ارش رشته های فنی و عبارت  M.A.به کارشناسی ارش رشته های علوم انسانی اط ق می گردد)
 )6عبارت « رشته (نام رشته تحصیلی) » وسط صرحه قرار گیرد.
 )7عبارت « گرایش ( :نام گرایش تحصیلی) » وسط صرحه قرار گیرد.
 )8کلمه « عنوان » :

 )2عنوان پایان نامه
 )11عبارت « استاد راهنما » :
 )11نام استاد راهنما
 )12عبارت « استاد مشاور» :
 )13نام استاد مشاور
 )14کلمه « نگارش » :
 )15نام نگارن (دانشجو)
 )16سال (فصل و سالی که پایان نامه دفاع ش

نوشته شود)

 )17در لبه کناری جل پایان نامه (عطف) نیز به صورت ط کوب عنوان پایان نامه و نام نگارن

آورد شود.

ج ) صفحات فرعی ( صفحات ابتدایی )
 )1نحو شمار گذاری صرحات فرعی با حروف الربای فارسی یا حروف ابج می باش .

 )2اولین صرحه پس از جل و صر حه سری ( آستر ب رقه ) بسم اهلل الرحمن الرحیم باش و با شمار صرحه فرعی « الف »
شمار گذاری شود.
 )3دومین صرحه با شمار صرحه فرعی « ب » فرم صورت جلسه دفاع
 )4سومین صرحه با شمار صرحه فرعی « ج » فرم تعه نامه اصالت پایان نامه
 )5کلیه من رجات روی جل  ،با همان ترتیب روی جل در صرحه « د » قرار گیرد.
 )6صرحه « » مربوط به « تق یم » می باش  .مطالب این قسمت نبای از یک صرحه تجاوز کن .
 )7صرحه « و » به سپاسگزاریها اختصاص دارد .متن سپاسگزاری ح اکثر در یک صرحه تنظیم شود.
 )8صرحات بع ی به فهرست مطالب ( فهرست من رجات ) اختصاص دارد .فهرست شامل چکیگ  ،مق مگه ،بخگش هگا و عنگوان
بخش ها ،فصل ها و عنوان فصل ها و همچنین زیر بخش ها ( در صورت نیاز ) و فهرست منابع می باشگ  .الزم اسگت شگمار
صرحه در مقابل هر یک از عناوین فهرست مطالب قی شود.
در صورت نیاز بع از فهرست مطالب ،به ترتیب فهرست ج اول ،فهرست نمودار ها و فهرست اشکال ،و فهرست نقشه ها تنظیم شود.

د ) صفحات اصلی

 )1اولین صرحه اصلی که با شمار صرحه  1مشخص می شود چکی

یا خ صه فارسی پایان نامه است .متن چکی

بای در یک

صرحه تنظیم گردد.
 )2بع از اتمام چکی  ،توالی و ترتیب پیشنهادی برای فصول پایان نامه یا رساله به صورت زیر می باش :
فصل اول :مق مه(طرح موضوع پژوهش ،بیان مساله،ضرورت پژوهش ،اه اف طرح  :کلی -جزئی  ،سواالت پژوهش و)...
فصل دوم :ادبیات تحقیق :مبانی نظری تحقیق ،مروری بر پیشینه پژوهش ،حمع بن ی و نتیجه گیری.
فصل سوم :روش اجرای پژوهش و ابزار و مواد پژوهش.
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق(توصیف اط عات ،تحلیل اط عات) در پایان این بخش بای برای خوانن
شود که با توجه به اط عات به دست آم

چه پاسخی به سوال های پژوهش داد ش

روشگن

است.

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری ،خ صه و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ.
پیوستها (در صورت نیاز).
انگلیسی

چکی

تذکرات مهم :
 – 1صرحات اصلی می بایست به صورت ساد و ب ون استراد از کادر و یا سر صرحه تایپ شود .در صرحات اصلی طول هر
سطر  16cmو فاصله سطرها از یک یگر 1cmو به صورت تک( )singleدر نظر گرفته شود .تع اد سطرها در هگر صگرحه  21تگا
 22سطر باش  .فاصله هر سطر از سمت راس  3 cmباش  .شمار صرحات اصلی به صورت اع اد فارسی تایپ شگ

فاصگله آن تگا

پایین صرحه  1/5 cmو کام ً در وسط صرحه قرار گیرد.
نوع قلم متن پایان نامه نازنین نازك  14و عناوین نازنین  14توپر و پاورقی ها نیز نازنین  12در نظگر گرفته شود .عناوین
ج ولها ،شکلها ،نمودارها و  ......با قلم لوتوس نازك  11نوشته شون  .حروف انگلیسی با فونت  Times New Roman12تایپ
شود.
 – 2برای شمار گذاری موضوع ها ،شکل ها  ،پیوست ها و فرمولها به صورت زیر عمل شود:
 -هریک از بخش های هر فصل با دو شمار که با خط تیر از یک یگر ج ا ش

ان مشخص می گگردد .عگ د سگمت راسگت

بیانگر شمار فصل و ع د سمت چپ شمار ترتیب بخش مورد نظر است.
در صورتیکه هر بخش دارای زیربخش باش  ،شمار هر زیر بخش در سمت چپ شمار مذکور قرار می گیرد .مث ً زیر بخگش
سوم از بخش چهارم فصل دوم به صورت  3-4-2شمار گذاری می شود.

 شمار گذاری شکل ها ،ج ول ها ،نمودارها و نقشه ها نیز به صورت فوق می باش  .مث ً دهمین شکل در فصگل سگوم بگهصورت ( شکل  ) 11-3نوشته می شود.
 پیوست ها با حروف الربای فارسی نامگذاری می شود .و بگه عنگوان مثگال سگومین جگ ول در پیوسگت « ب » بگه صگورت( ج ول ب ) 3-نوشته می شود.
 برای شمار گذاری روابط و فرمولها نیز ع د سمت راست بیانگر شمار فصل و ع د سمت چگپ شگمار رابطگه مگورد نظگراست .مث ً چهارمین رابطه در فصل سوم به صورت (  ) 4-3نوشته می شود.
 – 4تمام پاراگرافها ،مطالب ،ج اول و نمودارها ،غیر از مواردی که توس خود دانشجو نوشته ش

و یا نتیجه تحقیگق اوسگت

بای دارای منبع باشن  .به منبع مورد استراد بای در داخل متن در محل مورد استراد به صورت (نام نویسن
انتشار) ارجاع داد ش

بگه فارسگی ،سگال

و در فهرست منابع آورد شود .تمام منابع داخل متن پایان نامه بایگ در لیسگت منگابع موجگود باشگن و

همچنین منبعی در لیست منابع وجود ن اشته باش که در متن به آن ارجاع نش

باش  .هنگام نوشتن فهرست منابع بگه مسگائل

زیر توجه شود:
الف -ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الربای فارسی باش .
ب -ابت ا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی نوشته شود.
ج -ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زیر باش :
 .1شمار و ردیف  .2نام خانوادگی و نام نویسن
سمین ار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ ش

 .3عنوان کتاب ،مقاله ،گزارش ،پایان نامه یا رساله  .4نگام ناشگر ،مجلگه،

و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیگ

اسگت ( شگمار و سگال

مجله قی شود )  .5شهر و کشور – شمار چاپ و سال چاپ.
 -5در انتهای پایان نامه الزم است خ صه انگلیسی ( ترجمه چکی

فارسی به زبان انگلیسی ) در یک صرحه قرار گیرد.

 -6ع و بر تایپ پایان نامه با رعایت موارد فوق ،الزم است  2نمونه فرم مربوط به ساختار بانک اط عات و ارائه چکیگ

پایگان

نامه یا رساله ،که در انتهای این آئین نامه درج ش  ،توسط دانشجو تکمیل و با برنامه  wordتایپ شود.

تذکر :بع از دفاع و قبل از ارائه پایان نامه جهت صحافی ،حتماً یک نسخه به منظور بررسی و رفع اشکاالت به ادار پگژوهش
و فناوری تحویل داد شود .در غیر این صورت تایی پایان نامه از طرف ادار پژوهش و فناوری امکان پذیر نخواه بود.
 -7در مرحله بع از دفاع الزم است تع اد  4نسخه  CDمتن نهایی پایان نامه بطور کامل و همچنین فرمهای سگاختار بانگک
اط عات و چکی

پایان نامه ( متن پایان نامه و فرمهای مزبور در دو فایل مجزا ولی در یک  CDذخیر شود ) ع و بگر تعگ اد 5

نسخه پایان نامه یا رساله مجل صحافی ش

به ادار پژوهش و فناوری دانشگا ارائه شود.

مجموعه کامل متن پایان نامه به صورت پشت سر هم و مرتب ،مجموعاً در دو فایل ،یک فایل به صورت  PDFو فایگل دیگگر
به صورت  Wordتهیه گردد از مجزا نمودن بخشها در فایلهای متع د خودداری گردد.
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تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوستته بته شتماره دانشتجویی

در رشته

که در تاریخ

از پایان نامه خود تحت عنوان :
با کسب نمره
-1

و درجه

دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانتب بتوده و در متواردی کته از

دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و )...استفاده نموده ام  ،مطابق
ضوابط و رویه های موجود  ،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرستت ککتر و درج
کرده ام.
 -2این پایان نامه قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یتا بتارتر )در ستایر
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
 -3چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل  ،قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و  ....از این پایان نامه داشته باشم  ،از حوزه معاونت پژوهشی واحتد مجوزهتای مربو ته را
اخذ نمایم.
 -4چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود  ،عواقب ناشی از آن را بپتذیرم و واحتد
دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتتار نمتوده و در صتورت ابطتال متدرک
تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء

«فرم ساختار بانك اطالعات ،پایاننامههاي کارشناسیارشد و رسالههاي دکتري»
 -1شماره شناسایی واحد:
 -2عنوان پایاننامه یا رساله:
 -3مقطع تحصیلی:

 )2دکتری

 )1کارشناسی ارشد

 -4کد پایاننامه یا رساله:
 -5نام گروه آموزشی:
 -6نام دانشكده:
 -7نام استاد راهنمای اول:
 -8نام خانوادگی استاد راهنمای اول:
 -9شماره شناسایی استاد راهنمای اول:
 -11مرتبه علمی استاد راهنمای اول:

 )2دانشیار

 )1استادیار

 )3استاد

 -11نام استاد راهنمای دوم:
 -12نام خانوادگی استاد راهنمای دوم:
 -13شماره شناسایی استاد راهنمای دوم:
 -14مرتبه علمی استاد راهنمای دوم:

 )2دانشیار

 )1استادیار

 )3استاد

 -15نام استاد مشاور اول:
 -16نام خانوادگی استاد مشاور اول:
 -17شماره شناسایی استاد مشاور اول:
 -18مرتبه علمی استاد مشاور اول:

 )1مربی

 )2استادیار

 )3دانشیار

 )4استاد

 -19نام استاد مشاور دوم:
 -21نام خانوادگی استاد مشاور دوم:
 -21شماره شناسایی استاد مشاور دوم:
 -22مرتبه علمی استاد مشاور دوم:
 -23شماره دانشجویی دانشجو:
 -24نام دانشجو:
 -25نام خانوادگی دانشجو:
 -26تاریخ تصویب پایاننامه یا رساله:
 -27تاریخ دفاعیه:
 -28نمره پایاننامه یا رساله:

 )1مربی

 )2استادیار

 )3دانشیار

 )4استاد

فرم ارائه چكیده پایاننامه یا رساله
عنوان رساله یا پایاننامه:
نام خانوادگی دانشجو:

مقطع:

نام:

نمر دفاع:

تاریخ دفاع:

گرو علمی:
علوم پزشکی

رشته تحصیلی:

گرایش:

علوم انسانی

رشته تحصیلی:

گرایش:

علوم پایه

رشته تحصیلی:

گرایش:

فنی و مهن سی

رشته تحصیلی:

گرایش:

کشاورزی

رشته تحصیلی:

گرایش:

هنر

رشته تحصیلی:

گرایش:

نام خانوادگی استاد راهنما (:)1

نام:

رتبه دانشگاهی:

رشته تحصیلی:

نام خانوادگی استاد راهنما (:)2

نام:

رتبه دانشگاهی:

رشته تحصیلی:

نام خانوادگی استاد مشاور (:)1

نام:

رتبه دانشگاهی:

رشته تحصیلی:

نام خانوادگی استاد مشاور (:)2

نام:

رتبه دانشگاهی:

رشته تحصیلی:

چكیده فارسی پایاننامه یا رساله (شامل :خالصه ،اهداف ،روشهای اجرا و نتایج به دست آمده – حداکثر در  11سطر):

