راهنماي تدوين و نگارش پاياننامه تحصيلي
مقدمــه
دانشجوي گرامي

اينك كه به ياري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشي قصد تدوين و نگارش پايان نامه تحصيلي خود را داريد به شما توصيه مـي شـود
مطالب اين راهنما را به دقت مطالعه فرماييد .اين راهنما به شيوه ساده اي نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسـيدن بـه يـك پايـان نامـه كامـل
همراهي كند .پايان نامه به عنوان بخشي از فعاليت هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه مي باشـد كـه شـامل شناسـا ي
طرح مسئله علمي بيان فرضيه هدف روش تحقيق مراحل تحقيق بحث و نتيجه گيري است لذا بايستي به طور منطقي و علمي نگاشـته شـود.
يكي از دال ل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي از نظر شكل ظاهري نحوه تايپ صحافي و صفحه پـردازي پايـان نامـه تحصـيلي دانشـجويان دوره
تكميلي است به نحوي كه شيوه هاي تدوين پايان نامه در رشته هاي مختلف دچار تشتت نشود و تا حد امكان استقالل علمي رشته ها نيز حفـ
گردد الزم است دانشجويان پايان نامه خود را به زبان فارسي تنظيم كنند .پايان نامه اي كه از استانداردهاي تعيين شده برخـوردار نااشـد مـورد
قاول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.
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فصل اول :تنظيم مطالب پاياننامه
 نکات کليقال از شروع نگارش پاياننامه نكاتي در مورد تايپ به شرح زير به اطالع ميرساند:
-

تايپ در محيط  2003 Wordو باالتر انجام و با پسوند  .docذخيره ميشود.
ويندوز  XPقابليت تايپ فارسي را دارد ولي برخي حروف با صفحه كليد استاندارد هماهنگ نيست .از طرف ديگر نيمفاصله را نميتوان تايپ كرد.
(مثالً به جاي اين كه "ميشود" را به اين شكل تايپ كنيد به يكي از صورتهاي "مي شود" يا "ميشود" تايپ ميشود يا به جاي اين كه
"محلولها" را به اين شكل تايپ كنيد به يكي از صورتهاي "محلول ها" يا "محلولها" تايپ ميشود كه هر دو حالت از نظر نگارش فارسي غلط
است و در زمان تحويل پاياننامه قابل قاول نيست)

براي رفع اين نقيصه در حالت  Safe Modeيك فايل با نام " " KBDFA.DLLرا در فولدر  System32ويندوز رايانهي خود كپي كنيد كه در
هنگام كپي كردن رونويسي شدن آن بر روي فايل موجود با همين نام از شما سؤال ميشود كه  Yesرا انتخاب نماييد.
براي ورود به حالت  Safe Modeالزم است كه در همان ابتداي راهاندازي رايانهاتان و قال از شروع شدن ويندوز (يعني زماني كه صفحهي نمايشگر
مشكي رنگ است و عاارات با خطوط سفيد ديده ميشوند) با زدن كليد  F8از ليستي كه باز ميشود  Safe Modeرا انتخاب كنيد .پس از رونويسي
فايل مورد بحث رايانه را  restartكنيد .پس از اين اقدام در محيط  Wordبا پايين نگه داشتن كليد  Shiftو زدن كليد فاصله نيمفاصله ايجاد
خواهد شد و به عالوه جاي كليدهاي "ي" "پ" و "ژ" نيز درست خواهد شد ..اين فايل را به راحتي ميتوانيد از برخي سايتهاي اينترنتي منجمله
سايت زير دانلود كنيد.
()http://www.dlldll.com/kbdfa.dll_download.html
در استفاده از نقطه كاما و  ....دقت داشته باشيد كه اين عالمتها به كلمهي قالي خود ميچساند و از كلمه بعدي به اندازهي يك فاصله قرار
ميگيرند.
 Enterزدن تنها براي ايجاد پاراگراف جديد است نه براي ايجاد صفحهي جديد .براي ايجاد صفحه جديد از  Enterزدن متوالي اجتناب كنيد بلكه
با پايين نگه داشتن كليد  Ctrlو زدن Enterصفحه جديد ايجاد كنيد.
در تايپ فارسي كه با كلمات انگليسي آميخته ميشود بايد دقت داشت كه جهت تايپ همواره  Right-to-leftباشد و متن جورچين ()Justify
شود.
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الف – صفحات مقدماتي
روي جلد
صفحه روي جلد به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چپ به زبان انگليسي در دو طرف پاياننامه زركوب ميشوند و شامل آرم دانشـگاه
ياسوج دانشكده گروه رشته و گرايش عنوان پاياننامه نام و نام خانوادگي استاد يا اساتيد راهنما استاد يـا اسـاتيد مشـاور نويسـنده و تـاريه تهيـه
پاياننامه ميباشد.

صفحهي سفيد
دو صفحه سفيد يكي در ابتدا بعد از جلد و ديگري در آخر پاياننامه قال از جلد قرارميگيرند.
صفحهي بسم ا ...الرحمن الرحيم
بعد از صفحه سفيد (بسم ا ...الرحمن الرحيم در وسط صفحه) قرار گيرد و به شكل ساده و مشخص صفحه آرايي شود از به كـار بـردن هـر گونـه كـادر و
تز ين در اين صفحه خودداري شود.
صفحهي حمايت از حقوق پديد آورندگان
چاپ و انتشار پايان نامه هاي دانشجويان دانشگاه ياسوج ماين بخشي از فعاليتهاي علمي پژوهشي دانشگاه است بنـابر ايـن بـه منظـور آگـاهي و رعايـت
حقوق دانشگاه دانش آموختگان اين دانشگاه نسات به درج عاارت زير در يك صفحه مجزا بعد از صفحهي بسم ا ...الرحمن الرحيم صفحهي حمايت از
مي شوند:
حقوق پديد آورندگان با متن زير كه با قلم ( NAZANINبرجسته با اندازه )14متعهد
پاياننامهي حاضر ،حاصل پژوهشهاي نگارنده در دورهي کارشناسي ارشد رشته ي  .........گرايش ...........است که در  ........سال  .........در
دانشکدهي  ........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
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مشابه طرح فوق دو صفحه بر روي كاغذ پرينت ميشود كه يكي در ابتداي پاياننامه و ديگري در انتهاي آن قرار ميگيرد.

صفحهي تأييديه اعضاء کميته
با امضاي استادان راهنما و مشاور و داوران و نماينده تحصيالت تكميلي كه بيانگر كليات پاياننامه است ( .اين صفحه براي تمام جلدهاي پايان نامه بايد
با امضاء اصلي اعضاء كميته دفاع باشد تصوير قابل قاول نيست)

60

صفحهي تقديم
اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پاياننامه به ايشان تقديم ميشود .اگر چه مـتن ايـن صـفحه بـه سـليقه شخصـي
بستگي دارد اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ اسالمي كشور بايستي متن آن مورد تأييد تحصيالت تكميلي دانشگاه نيز باشد.
صفحهي سپاسگزاري
اين صفحه اختياري است .در اين صفحه از افرادي كه در انجام پاياننامه به نحو مؤثري همكاري نموده اند سپاسگزاري ميشـود .عنـوان ايـن صـفحه بـه
فاصله  3سطر از لاه كادر باال به صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به فاصله دو سطر در زير آن نوشته ميشود( .طاق نمونه پيوست)
صفحهي چکيده
 -1چكيده بايستي مختصر و مفيد بوده شامل هدف پژوهش روش پژوهش و نتايج به دست آمده به طور مختصر ميباشـد و بايـد حـداقل  200كلمـه و
حداكثر دو صفحه بدون ذكر فرمول نگاره و منابع باشد .در صورتي كه چكيده حدود نيم صفحه باشد تمامي آن در يك پاراگراف آورده شود.
 -2متن صفحه چكيده با فونت نازنين( )12و فاصله سطرها  Singleاست .متن چكيده با رعايت  24ptاز عنوان چكيده و نيم سـانتيمتـر فاصـله از دو
طرف كادر تايپ گردد .روش كار بدين شكل است:
Format > Paragraph > ….

 -3دو كادر ساده مانند نمونه كه در كادر بااليي مشخصات دانشجو با فونت نازنين -برجسته و سايز  14تايپ گردد .كادر پا يني با رعايت فاصله  24ptاز
كادر بااليي تنظيم گردد و درون آن با رعايت  24ptعنوان چكيده با فونت برجسته نازنين  14درج گردد .ضخامت كادر دور متن  1.1/2باشد.

صفحهي فهرست مطالب
اين صفحه شامل عناوين فصول و فهرست ر وس كليه مطالب مندرج در متن پاياننامه ميباشد كه به ترتيب با عنوان و شماره صفحه همراه است( .طاق
نمونه پيوست)
تذکر  :1صفحاتي كه قال از صفحه فهرست مطالب ميآيند در اين صفحه ذكر نميشوند.
تذکر :2چنانچه فهرستي بيش از يك صفحه باشد در صفحات بعدي سرستونها با فاصله  4سانتي متر از باالي صفحه تايپ ميشود.
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صفحهي فهرست جدولها
اين صفحه شامل عنوان شماره و صفحه جدولهاي موجود در متن ميباشد( .طاق نمونه)
صفحهي فهرست شکلها و تصاوير
اين صفحه شامل فهرست كليهي تصاوير نمودارها و عكسهاي موجود در متن است كه همگي تحت عنوان شكل آورده ميشود( .طاق نمونه)
فهرست نشانههاي اختصاري
در صورت لزوم و با توجه به متن پاياننامه فهرستي از عال م اختصاري همراه با معادل آنها جهت اطالع خوانندگان تهيه مـيگـردد .توجـه شـود كـه در
متن پاياننامه در مرتاه اول از واژه گان اصلي و پس از آن عال م اختصاري استفاده شود .مخففها يا توضيحات و تعريفهاي الزم به صـورت زيرنـويس
هر صفحه با گذاشتن شماره (باالنويس سمت چپ) در متن آورده شود( .طاق نمونه)
پيشگفتار
اين بخش از پاياننامه اختياري است كه در آن به معرفي پاياننامه و مختصري در مورد محتواي فصلها پرداخته ميشود.
ب -متن اصلي پاياننامه
متن پاياننامه معموالً با فصلي تحت عنوان مقدمه شروع شده و با ارا هي فهرست منابع و پيوستها پايان ميپذيرد فصل اول مقدمـه فصـل دوم ماـاني
نظري و پژوهشهاي پيشين فصل سوم شامل روش انجام تحقيق فصل چهارم دربرگيرنده يافته هاي پژوهش و بحث پيرامون آنها و فصل پنجم نتيجه
گيري و پيشنهادها باشد با اين وجود با پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما ممكن است حسب مورد مااحث هر يك از فصـول فـوق الـذكر در دو يـا
چند فصل مجزا شكسته شود.
تذکر :اولين صفحه شمارهدار پاياننامه صفحهي مقدمه است صفحات قال از مقدمه با حروف ابجد شمارهگذاري ميشوند و شـمارهي ايـن صـفحات در
پايين صفحه به صورت وسط چين به فاصله  2سانتي متر از لاه پاييني كاغذ نوشته ميشود .توجه شود اگر چه شمارش صفحات مقدماتي از صفحهي
عنوان شروع ميشود اما صفحهي عنوان و صفحهي تقديم و صفحهي سپاسگزاري شمارهگذاري نميشوند و بنابراين شمارهگذاري صفحات مقـدماتي از
صفحهي چكيده و با حرف (د) شروع ميگردد .شمارهگذاري صفحات اصلي پاياننامه با اعداد در سمت چپ و باالي صفحات انجام ميشود.
قابل ذكر است كه هر فصل تنها يك عنوان اصلي دارد كه به فاصله  7سانتي متر از لاه كاغذ در سمت چپ صفحه ظاهر ميشود .ضمناً هر فصل شـماري
عناوين فرعي دارد كه اولين عنوان فرعي به فاصله دو سطر از عنوان اصلي و در منتهي اليه سمت راست قرار ميگيرد .پس از آن متن فصل بـه فاصـله
يك سطر شروع ميشود .عناوين فرعي همواره به فاصله دو سطر از قسمت قالي نگاشته ميشود( .طاق نمونه)
تذکر :الزم است عنوان اصلي با فونت  18و عنوان فرعي با فونت  16نازنين تايپ شود.
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مقدمه
مقدمه اولين فصل متن اصلي پاياننامه ميباشد .مطالب مندرج درمقدمه بايد به نحوي باشد كه با جمالت ساده مسأله مورد پژوهش و اهميت و
ضرورت پرداختن به آن را مشخص نموده اهداف پژوهش را بيان دارد و با روش منطقي و هدفدار خواننده را به سوي موضوع مورد تحقيق هدايت
نمايد.
-2

مباني نظري و پژوهشهاي پيشين

در اين فصل نويسنده در ابتدا مااني نظري مسئله تحقيق را بررسي مي نمايد كه مسئله به لحاظ نظري چه بوده چه هست و چه بايد باشد و سپس
نسات به ارا ه و بحث پيرامون نظرات محققيني كه در پاياننامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام مينمايد اين قسمت بايستي حتي االمكان به
طور خالصه و حاوي مطالب كلي باشد .ضمناً ذكر مراجع مورد استناد در متن ضروري است .توجه شود كه منظور از ارا ه اين فصل صرفاً نقل قول از
مراجع و منابع مختلف نيست بلكه بايد همراه با خالصهاي از اين نظرات و بحث كلي باشد.
 -3روش تحقيق
در اين فصل روش انجام تحقيق به منظور دستيابي به اهداف پژوهش تشريح ميشود .در رشته هاي علوم پايه مهندسي و كشاورزي روش انجام
آزمايشات مدل سازي حل معادالت و غيره مورد بحث قرار ميگيرد و محقق روشهاي جمعآوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها را گزارش
ميكند .در رشته هاي علوم انساني با "رويكرد كمي" اين بخش شامل جامعه نمونه و روش نمونه گيري ابزار تحقيق روشهاي آماري روش اجرا و
غيره گرديده و با "رويكرد كيفي" شامل تحقيقات ارزشيابانه مشاهدهاي تحليل محتوا و غيره ميگردد.
 -4يافته هاي پژوهش و بحث
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در اين فصل نتايج كلي حاصل از تحقيق توضيح داده ميشود .اين نتايج مي تواند به صورت نمودار جدول يا نگاره نيز باشد .بحث در مورد نتايج بدست
آمده و استنااط حاصله از جمله مواردي است كه در اين فصل ارا ه ميشود.
 -5نتيجه گيري و پيشنهاد ها
در اين فصل پژوهشگر براساس يافته هاي پژوهش و بحث و بررسي آنها و نيز ساير بخشهاي تحقيق داليل خود براي تأييد يا رد فرضيه هاي پژوهش را
ارا ه داده و پاسه پرسشهاي تحقيق را بيان ميدارد .همچنين خالصه اي از مهمترين يافته هاي پژوهش بصورت جمع بندي شده آورده مي شود.
ضمنا محقق محدوديت هاي تحقيق حاضر و پيشنهاد هايي براي توسعه پژوهش و كارهاي آتي را در اين فصل مطرح مي نمايد.
ج -فهرست منابع ،نحوهي ارجاع در متن و شيوه استفاده از منابع اينترنتي
در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه مانند (كتاب مقاله مصاحاه و اينترنت) را ارا ه نمايد.
"شيوهي نوشتن منابع و مآخذ به انتخاب گروه است ولي نبايد مغاير با نمونههاي داده شده در اين شيوه نامه که به تصويب شوراي
تحصيالت تکميلي دانشگاه نيز رسيده است ،باشد".
نحوهي ارجاع در متن:
براي ارجاع در متن پاياننامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده سال در داخل پرانتز آورده ميشود .برخي گروههاي آموزشي ترجيح ميدهند كه ارجاع بـا
شمارهگذاري صورت پذيرد كه در صورتي كه به شكل زير باشد مورد تأييد تحصيالت تكميلي است.
نمونه الف) محاساات تئوري براي بررسي اثرهاي حالل برروي اين تعادل توسط وانگ ]17[ 1با روشهاي  DFTو  HFانجام شده است.
نمونه ب) ميانگين ميزان نيتروژن در گياهان زراعي  1-2درصد ميباشد كه حتي به  5-6درصد نيز ميرسد (كوچكي و سرمدنيا .)1365
فهرست منابع:
صفحه فهرست منابع در انتهاي متن پاياننامه و قال از پيوستها ارا ه ميشود .دانشجويان بايستي با استفاده از روش حروف الفاا به شرح زير نسات بـه
تهيه فهرست منابع اقدام نمايند.

نحوه استفاده گروه هاي آموزشي از شيوه تنظيم فهرست منابع به شرح ذيل مي باشد.
کتاب

مقاله

رديف

نمونه ب

نمونه ب

2

شيمي

نمونه الف

نمونه ب

3

تمتا گتروه هتتاي دانشتکده علتتو

نمونه الف

نمونه الف

1

رشته
رشتتته فيزيتت

و رياضتتي و تمتتا

گروههاي دانشکده فني ومهندسي

انستتاني ،دانشتتکده کشتتاورزي و
رشته زيست شناسي
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کتاب
نمونه الف) به ترتيب:
نام خانوادگي نويسنده (به دناال آن كاما قرار ميگيرد) نام يا حرف اول نام نويسنده (در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعـد از
پرانتز نقطه) عنوان با حروف مورب (بعد از عنوان نقطه قرارمي گيرد) محل نشر و ناشر (بين محل نشر و ناشر دو نقطه قرارمي گيرد).
نمونههاي زير را مالحظه فرماييد:

نمونه الف) طالقاني محمد ( .)1366فرهنگ اصطالحات حقوقي التيني .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
Sample a) Miner, J. B. (1992). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, Inc.
نمونه ب) به ترتيب:
نام .نام خانوادگي نام كتاب شماره چاپ نام ناشر سال چاپ.
M. W. Wong

1

Sample b) J. E. Bailey, M. Bohnet, J. Brinker (Eds.), Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th ed.,
Willey-VCH, Wienheim, 1998.

مقالته
نمونه الف) به ترتيب:
نام خانوادگي نويسنده نام يا حرف اول نام نويسنده (در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعد از پرانتـز نقطـه) عنـوان ( بـا فونـت
ساده و بين گيومه) (قال از گيومه نقطه) عنوان مجله (با فونت ساده و خط زير عنوان يا با فونت مورب) در ضـمن شـماره جلـد مجلـه و صـفحات (در
مورد مقاله ي سمينار اين موارد الزم نيست) در صورت لزوم محل نشر و ناشر (بين محل نشـر و ناشـر دو نقطـه :و در پايـان نقطـه قـرار مـيگيـرد).
نمونههاي زير را مالحظه كنيد:
نمونه الف) حقيقت بهروز (" .)1372نظام انتقال يا جذب تكنولوژي" ج 1ص  16در مجموعه مقاالت دومين سمينار علم تكنولوژي و توسعه تهـران:
دانشگاه صنعتي امير كاير.
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:
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نام .نام خانوادگي نام مجله شماره مجله (سال چاپ) صفحه.
Sample b) - J. M. Gnaim, R. A. Sheldon, Tetrahedron Lett. 45 (2004) 9397.
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 منابع اينترنتي:
در استناد به منابع اينترنتي بايستي مواردي از قايل :مؤلف يا پديد آورنده اثر عنوان مدرك عنوان مركز يا سازمان انتشار دهنده تاريه انتشـار و آدرس
سايت گنجانده شود .در ضمن چون هر لحظه ممكن است نشاني يك سايت تغيير كند ضروري است تاريه مشاهده نيز قيد شود .الاته شيوه نامههـاي
متعددي در ارتااط با استناد به منابع الكترونيكي تدوين شده مانند NLM, MLA, APA. :ضمناً براي استناد به كتاب و مجموعه مقاالت اينترنتي
طاق نمونه زير عمل شود.
کتاب و مجموعه مقاالت اينترنتي:
نام خانوادگي نام مؤلف عنوان كتاب محل نشر :ناشر تاريه انتشار .تاريه آخرين ويرايش (در صورت موجود بودن) .نوع رسانه نشاني دسترسـي
تاريه 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 ترتيب ارايه شده در متن.
 پيوستها (در صورت وجود داشتن)نامهها نمونهها و پرسشنامهها بررسيها مطالب مكمل آمار و ارقام و غيره كه به نحوي مورد استفاده قرار گرفتهاند بـه صـورت پيوسـتهـاي جداگانـه
آورده ميشود و در صورتي كه داراي موضوع يا طايعت مختلف باشند دستهبندي شده و تحت عنوان پيوست يك دو و  . . .آورده مـيشـوند .اگـر در
موقع نگارش متن رساله الزم باشد كه به اين پيوستها اشاره يا مراجعه شود درج شمارهي پيوست در داخـل پرانتـز الزامـي اسـت .آرايـش صـفحات
پيوستها همانند بقيه صفحات متن صورت ميگيرد.
 چکيدهي انگليسي. صورت جلسه دفاع به زبان انگليسي. صفحهي ماقبل آخر:مطابق پيوست (توجه :پشت جلد به زبان انگليسي نيز مانند اين صفحه است).
 آخرين صفحه:صفحهي سفيد
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توجه :در تدوين و تايپ صفحات پاياننامه از هيچ گونه كادر تزييني و تذهيب استفاده نگردد.

فصل دو  :ترکيب ظاهري پاياننامه (امور فني)
يك پاياننامه خوب بايد داراي شكل و قطع مناسب و ظاهري آراسته باشد نويسندهي پاياننامه بايد در مواردي از قايل :امالء و انشاء صحيح كلمات به
كار بردن اصول و قواعد نگارش ويرايش قال از نگارش و  . . .توجه و دقت كافي ماذول دارد .اگر چه نگارش پاياننامه در هر نرم افزار فارسي نگار
قابل چاپ است ولي الزم است دانشجويان از  Word 2003و باالتر براي تدوين پاياننامه استفاده كنند.
 متن چكيده فارسي با قلم  Nazanin 12و عنوان پايان نامه با قلم  Nazanin 14 Boldو كلمهي "چكيده" با قلم  Bold Nazanin 12قال ازشروع سطر درج شود.
 متن پيشگفتار با قلم  Nazanin 13و كلمهي "پيشگفتار" در نخستين خط با قلم  Nazanin 14 Boldدر آغاز سطر درج شود( .پيشگفتاراختياري)
 متن اصلي پاياننامه بايد روي يك طرف كاغذ  A4با قلم  Nazanin 13و با فاصلهي يك سانتيمتري خطوط تايپ شود.نوع کاغذ
كاغذ نگارش پاياننامه كاغذ  A4ميباشد .دانشجويان ميتوانند متن كامل پاياننامه را قال از تايپ بر روي كاغذ  A4و به همان ترتياي كـه مـيخواهنـد
نگارش نمايند و پس از اطمينان از اين كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده باشد نسات به تايپ آن اقدام كنند.

حاشيهي صفحات
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حواشي صفحات بايستي از سمت راست  4و از باال سمت چپ و پايين هر كدام  3سانيتمتر باشد .اين حاشيهها در تمام صفحات پاياننامه بـه اسـتثناي
صفحه اول هر فصل صفحه روي جلد انگليسي و چكيده انگليسي رعايت ميشـود .حاشـيههـاي صـفحه روي جلـد انگليسـي و چكيـده انگليسـي 3
سانتيمتر در باال پايين و راست بوده حاشيهي چپ  4سانتيمتر است .بديهي است جهت دو صفحهي روي جلد انگليسي و چكيده انگليسي به گونـهاي
خواهد بود كه وقتي پاياننامه را از آخر باز ميكنيد روي اين صفحات ديده شوند نه پشت آنها .روش تنظيم حاشيه در  Wordبه شرح زير است:
File > Page setup > Margins
حاشيهي صفحهي اول هر فصل در باالي صفحه  7سانتيمتر است كه براي تنظيم حاشيه صفحه اول از روش فوق تنظيمات را انجـام مـيدهـيم ولـي در
محل مربوطه ذيل  Apply toگزينهي  This sectionرا انتخاب ميكنيم .فاصله سطرها در هر صفحه 1واحد باشد و به اين ترتيـب در هـر صـفحه
پاياننامه  30تا  33سطر ميتواند قرار ميگيرد.
حاشيههاي صفحات برابر نمونهي زير رعايت گردد:

يك سوم ارتفاع

3

7

فصل اول

شروع فصل
3

4

3

4

 3سانتيمتر

الگوي صفحهي اول هر فصل

 3سانتيمتر

الگوي صفحات بعدي

شمارهگذاري صفحات
-

-

-

از صفحهي فهرست تا صفحهي اول متن صفحات با اعداد رومي در پايين صفحه شمارهگذاري ميگـردد .شـماره صـفحات بايسـتي در وسـط و پـايين
صفحه و به فاصله  2سانتيمتر از لاه پا ين صفحه كاغذ قرار گيرد.
صفحات متن با اعداد  3 2 1و  ...در باالي صفحه سمت چپ و به فاصلهي  2cmاز باالي كاغذ شمارهگذاري ميشود .توجه شود كه بر روي صـفحهي
اول هر فصل شمارهي صفحه ذكر نميشود اما به حساب ميآيد.
بخشهاي گوناگون هر فصل با شمارههايي مانند  4-1يا  1-2-4-1مشخص ميشود كه عـدد  1شـمارهي فصـل عـدد  4شـمارهي سـرتيتر عـدد 2
شمارهي تيتر و عدد  1شماره زير تيتر است .شماره و عنوان هر فصل با قلم  Nazanin 18 Boldسرتيترها با قلـم  Nazanin 16 Boldتيترهـا
با قلم  Nazanin 14 Boldو زير تيترها با قلم  Nazanin 13 Boldتايپ شود.
توجه :شمارهي فصل با حروف نوشته شود( .مثل فصل اول نه فصل)1
تمامي نگارهها و جدولها بايد به ترتيب قرار گرفتن در هر فصل شمارهگذاري شوند .براي نمونه براي جدولهاي فصل  2جدول  1-2جدول  2-2و ...
براي جدولهاي فصل  3جدول  1-3جدول  2-3و  ...ذكر ميشود .عنوان جدولها در باالي آنها و عنوان نگارهها در زير آنها بـا قلـم Nazanin
 12 Boldنوشته شود .اگر نگارهاي از مرجعي نقل شده باشد الزم است مرجع آن در زير نگاره آورده شود.
نگارهها و جدولها تا جايي كه ممكن است داخل متن و در نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شده آورده شوند.
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-

-

-

-

جدول هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم ميشوند بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي آنها در سمت عطف پايـاننامـه واقـع شـود و همچنـين
نگارههايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم ميشوند بايد طوري قرار گيرند كه متن پايين آنها در سمت لاـهي پايـاننامـه قـرار گيـرد .بـه عاـارت
دقيقتر سمت چپ جدولها و نگارههاي طولي به طرف باالي پاياننامه قرار ميگيرند.
در هر فصل معادلهها مانند جدولها و نگارهها به طور جداگانه و به ترتياي كه ظاهر ميشوند شمارهگـذاري گردنـد( .جلـوي معادلـه تنهـا الزم اسـت
شمارهگذاري انجام شود و اگر در متن به آن ارجاع داده شود از كلمهي معادله استفاده شود) براي حالتهايي كه بيش از يك معادله وجود داشته باشد
از كلمه "شماي" استفاده گردد و مانند نگارهها و جدولها شمارهگذاري شود .همچنين براي ساختارهاي شيميايي به ترتيـب ظهـور در مـتن از فصـل
اول تا پايان پاياننامه شماره داده ميشود .در صورتي كه به ساختار شيميايي در متن اشارهاي نشود شمارهدهي الزم نيست.
معادل انگليسي واژههاي فارسي كه براي نخستين بار به كار ميروند به صورت زيرنويس (تنها براي يك بار) در صفحهي مربوط درج شود( .تا جايي كه
ممكن در متن پاياننامه از به كار بردن واژههاي با الفااي انگليسي پرهيز شود) .زيرنويسها زير يك خط كه به فاصـلهي  3cmاز لاـهي چـپ كاغـذ و
حداقل  3cmاز لاهي پاييني و به طول مورد نياز رسم ميشود نوشته ميشوند( .در هر صورت الزم است  2/5cmحاشيهي پايين صفحه رعايت شود).
زيرنويسها در هر صفحه با گذاردن شمارهي  2 1و  ...فارسي در گوشهي باالي آخرين كلمه در متن مشخص ميشوند .زيرنويسهاي انگليسي با قلـم
 Times New Roman 10مورب (ايتاليك) و زيرنويسهاي فارسي با قلم  Nazanin 10مورب (ايتاليك) نوشـته شـوند .بـراي ايجـاد زيرنـويس
مكاننما را در جايي كه ميخواهيم زيرنويس بگذاريم قرار داده از مسير  Insert > Reference > Footnoteرا انتخاب و از محـل Numbering
گزينهي  Restart each pageرا انتخاب و نهايتاً كليد  Insertرا كليك ميكنيم.
الزم است در متن به كليهي منابعي كه مورد استفاده قرار ميگيرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يك مناع مطلاي آورده شود بالفاصـله پـس از
پايان جمله كروشهاي باز شود و مرجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذكر گردد.

نحوهي تنظيم روي جلد ،صفحه تأييديه اعضاء کميته و صفحه چکيده به زبان انگليسي
الزم است در آخر پايان نامه و بعد از صفحات فارسي و از چپ به راست به ترتيب روي جلد صفحه سفيد صفحه تأييديه اعضاء كميته و چكيده پاياننامه
به زبان انگليسي قرار گيرد .درضمن حاشيه صفحات از سمت چپ  4و از سمت راست باال و پايين  3سـانتيمتر باشـد و صـفحهي چكيـده انگليسـي
حداكثر در يك صفحه تايپ شود به نمونهي پيوست مراجعه شود.
چند نکته تکميلي
 اولين سطر هر بند (پاراگراف) با  0/5سانتي متر تو رفتگي نسات به كادر اصلي شروع ميشود بجز بند شروع هر عنوان اصلي يـا فرعـي .بـراي ايجـادتورفتگي كافي است از منوي  Formatگزينهي  Paragraphرا انتخاب نماييد.

 عنوانهاي فرعي از بند كادر اصلي بدون تورفتگي شروع ميشود. نقل قول طوالني (بيش از سه سطر) با كادري كه از هر دو طرف كادر اصلي به اندازه هشت حـرف فاصـله داشـته باشـد تايـپ مـيشـود و فاصـلهيسطرهاي آن نصف فاصله سطرهاي معمولي خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخص ميشود.
 جدولها و تصويرها در متن پاياننامه هر كدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شمارهگذاري ميشوند. توصيه ميشود شمارهگذاري عنوانهاي فرعي با دو يا چند عدد صحيح كه با خط تيره از هم جدا ميشوند صورت پذيرد.69

 فاصله باالنويسي جدول تا سطر قالي و زيرنويسي شكل تا سطر بعدي برابر  1/5واحد در نظر گرفته ميشود. جهت نمايش مراحل مختلف يك فرآيند يا آزمايش شمارههاي مراحل در اول سطر درج شده سپس يـك خـط تيـره ( )-و بـه دناـال آن مـتن درجميگردد.
نحوه ارائه لوح فشرده و پاياننامه به مديريت تحصيالت تکميلي
دانشجوي گرامي خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثات ونگهداري صحيح ازپايان نامه پس ازدفاع واعمال تصحيحات مورد نيازتوسط استاد راهنما و
اعضاء كميته پايان نامه الزم است نسات به انجام مراحل ذيل به ترتيب زيراقدام فرما يد.
 -1تحويل لوح فشرده ( )CDبه امورپايان نامه هاي تحصيالت تکميلي دانشگاه:


نوع اطالعاتي که بايد برروي لوح فشرده ()CDضبط گردد  :لوح فشرده شامل سه پوشه ()Folderباشد:
الف) پوشه پايان نامه كه شامل :كل پايان نامه همراه با عكسها جداول نمودارها وچكيده ها در يك فايل مطابق با شيوه نامه ( صفحه عنوان با
امضاء اسكن شود و در جاي خود قرار گيرد ).هم بصورت پي .دي .اف ( )pdfوهم بصورت ورد ( )wordهر كدام در فايل جداگانه .نام هر كدام از
فايلها  Thesisبه همراه نام خانوادگي انتخاب شود.
ب ) پوشه چكيده (: )Abstract
 چكيده فارسي شامل 2فايل با نام چكيده با فرمت  wordو pdfهر كدام درفايلهاي جداگانه -چكيده انگليسي شامل 2فايل با نام  Abstractبا فرمت  wordو pdfهر كدام درفايلهاي جداگانه

ج ) پوشه فر هاكه شامل:

علمي ايران را تكميل نموده و آن را بافرمت  wordو pdfو با نام فرم مرکز اطالعات و

 فرم مرکز اطالعات و مدارمدار علمي ايران در پوشه فرمها قرار دهيد(فرم مربوطه در سايت موجود است).
 فر آلبو فارغ التحصيالن همراه با عكس اسكن شده دانشجو تكميل و در پوشه فرمها ضاط گردد (فرم مربوطه در سايت موجود است). - 2لوح فشرده از رنگ روشن انتخاب و با ماژي

مشخصات دانشجو شامل :نا  ،نا خانوادگي ،رشته تحصيلي ،مقطع تحصتيلي ،تتاري

دفاع و عنوان پايان نامه بر روي آن درج شده باشد ،فر قاب  CDبايد پس از تکميل چاپ و پس از بترش روي صتفحه داخلتي جلتو
پاياننامه به صورتي که ي

نسخه  CDدر آن جاسازي شودچسبانده شود( .فرم مربوطه در سايت موجود است).

 -3پس ازتاييد لوح فشرده ازسوي کارشناشان حوزه تحصيالت تکميلي دانشگاه مجوز تکثير و صحافي صادر مي گردد.
 پاياننامه در شش نسخه به شرح زير صحافي گردد -1 .گروه  -2كتابخانه مركزي دانشگاه  -3مركز آمار و اطالعات وزارت  -4استاد راهنما  -5استادمشاور  -6دانشجو كه در موارد  2و  3ميبايست يك نسخه ( CDكه روي صفحه داخلي جلو پاياننامه جاسازي ميشود) پيوست داشته باشند (فرم
قاب در سايت موجود است) .
در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور بيش از يك نفر هستند تعداد نسخه ها به همان تعداد افزايش خواهد داشت .عطف پايان نامه بايد همانند نمونهي
زير و پشت جلد مانند صفحهي ماقال آخر زركوبي ميشود.

نا دانشجو

عنوان پايان نامه

ماه و سال دفاع

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

دانشکده ادبيات وعلو انساني( سورمه اي)

دانشکده علو (زرشکي)
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دانشکده مهندسي(آبي)

دانشکده کشاورزي (سبز)

 -5فر شماره  25پس ازدرج مشخصات دانشجو و عنوان پايان نامه بايد چاپ و هنگا تحويل لوح فشرده و پايان نامه به کارشناس
تحصيالت تکميلي تحويل گردد(فرم مربوطه در سايت موجود است) .در ضمن الز است که دانشجو پس از تکميل و چاپ فر آلبو فارغ
التحصيالن و فر مرکز اطالعات و مدار

علمي ايران ،در موقع تحويل پايان نامه اين فرمها را نيز تحويل کارشناس تحصيالت تکميلي

(در امور پايان نامه ها ) دهد.

شيوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطالعات و مدار

علمي ايران

براساس شيوه نامه ي ارسال پايان نامه به مركز اسناد و مدارك علمي ايران كه طاق دستورالعمل شماره ي شماره ي  4389/12238تاريه 86/8/20
وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري در مورد لزوم امكان دسترسي به پايان نامه ها براي پژوهشگران و عالقه مندان اجتناب از تكرار مطالعات و
تحقيقات انجام يافته و تكميل پايگاه اطالعاتي پايان نامه هاي دانشجويي كشور در پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران تنظيم گرديده است الزم
است دانش آموختگان به شرح زير اقدام الزم را انجام دهند.
 -1دانشجو پس از جلسه دفاع اطالعا ت نمايه ي پايان نامه ي خود را به دو زبان فارسي و انگليسي آماده مي كند و بخش ورود اطالعات پايان نامه در
نشاني  http//thesis.irandoc.ac.irاطالعات را وارد و شماره ي ره گيري دريافت مي نمايد.
 -2كتابخانه ي دانشگاه نمايه پايان نامه را بررسي و تأييد مي كند.
 -3دانشجو پس از تأييد پايان نامه توسط هيأت داوران نسخه ي نهايي( الكترونيكي و چاپي) پايان نامه خود را همراه با شماره ي ره گيري جهت
تحويل به مركز اسناد و مدارك علمي به مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه تحويل مي دهد.
 -4مركز تحصيالت تكميلي با وارد كردن كد ره گيري و يا شماره ي دانشجويي به پايگاه اطالعات پايان نامه از ورود اطالعات پايان نامه توسط دانشجو
اطمينان حاصل مي نمايد و نسخه ي چاپي و الكترونيكي پايان نامه را تحويل مي گيرد.
 -5مركز تحصيالت تكميلي بر ماناي راهنماي مندرج در سامانه ي الكترونيكي پايگاه اطالعات پايان نامه ضمن تأييد اطالعات نسات به ارسال
اطالعات پايان نامه ي دانشجو از طريق سامانه اقدام مي نمايد.
 -6مركز تحصيالت تكميلي پ س از اطمينان از ارسال موفق فرم و تأييد محتويات پيوست تأييديه دريافت فرم را از سامانه پرينت مي كند و پس از
تأييد ( مهر و امضا) تحويل دانشجو مي دهد.
 -7دانشجو رسيد تحويلي را به بخش آموزشي تحصيالت تكميلي جهت ثات نمره پايان نامه در سيستم گلستان تحويل مي دهد.
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نا :

نا خانوادگي:

مقطع تحصيلي :

رشته و گرايش:

استاد راهنما:

تاري دفاع:
عنوان پايان نامه ( قلم نازنين  14تيره)
ي

فاصله

 0/5سانت چکيده ( :قلم نازنين  12تيره)
4cm

 0/5سانت

متن چكيده ( 12نازنين)

فاصله بين سطور  1سانتيمتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واژه هاي کليدي:
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بسمه تعالي
فر اطالعات فارغ التحصيالن دانشگاه ياسوج
آلبو پايان نامه هاي فارغ التحصيالن

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
نا خانوادگي صاحب پايان نامه :

نا :

رشته:

گرايش:

دانشکده:

بخش:

تار ي ارائه به تحصيالت تکميلي:

مقطع:

تاري دفاع ميالدي:

تاري دفاع شمسي:

عنوان فارسي پايان نامه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان انگليسي پايان نامه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام استاد راهنما:
آدرس دقيق و ثابت دانشجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:

تلفن:

كد شهر

توضيحات:
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بسمه تعالي
مرکز اطالعات و مدار

علمي ( مجله چکيده پايان نامه هاي ايران)

فر اطالعات پايان نامه هاي فارغ التحصيالن دانشگاه ياسوج

نا و نا خانوادگي صاحب پايان نامه:

مقطع:

رشته:

گرايش:

دانشکده:

گروه آموزشي:

تاري دفاع شمسي:

تاري دفاع ميالدي:

عنوان فارسي پايان نامه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان انگليسي پايان نامه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام استاد راهنما:

كليد واژه هاي پايان نامه( واژه هايي كه بيانگر موضوع پايان نامه است)
واژه هاي فارسي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واژه هاي انگليسي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصوير چكيده انگليسي و فارسي ضميمه شود
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اقدام كننده

مراحل انجا دفاع

ارايه فرم اعالم آمادگي برگزاري دفاع و يك نسخه پايان نامه كامل
دانشجو

و تايپ شده به استاد راهنما و فرستادن رونوشت فرم به مدير گروه
 30روز پيش از برگزاري دفاع

ارايه فرم برگزاري دفاع و دو نسخه پايان نامه كامل و تايپ شده
استاد راهنما

به مدير گروه جهت فرستادن براي داوران 25روز پيش از برگزاري دفاع

كنترل وضعيت آموزشي دانشجو
از لحاظ ثات نام تعداد واحد گذرانده سنوات مجاز و ...تهيه اسامي اعضاي
مدير گروه

هيأت داوران همكاري در تعيين زمان و محل برگزاري دفاعيه و تكميل و
فرستادن فرم الزم به انضمام تصوير كارنامه براي رياست دانشكده

درخواست صدور مجوز دفاع از تحصيالت تكميلي و در
رييس دانشکده

صورت صدور اين مجوز ارسال دعوتنامه براي داوران خارجي و داخلي تكميل و
ارسال فرم تعيين نماينده تحصيالت تكميلي به تحصيالت تكميلي دانشگاه
و درخواست هزينه داور خارجي

صدور مجوز برگزاري دفاع پس از بررسي وضعيت
مدير تحصيالت تکميلي

تحصيلي دانشجو و تعيين نماينده تحصيالت تكميلي
( يادآوري :اين فرم بايد 15روز پيش از دفاع به تحصيالت تكميلي رسيده
باشد)
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مراحل دانش آموختگي
اقدا توسط دانشجو

اعمال تصحيحات و توصيه هاي
اساتيد راهنما مشاور و داوران

اقدا توسط دانشگاه

ارسال گزارش محرمانه جلسه دفاع به مديريت
تحصيالت تكميلي دانشگاه توسط نماينده
تحصيالت تكميلي

تنظيم پايان نامه براساس الگوي نگارش
پايان نامه هاي دانشگاه

ارسال ليست نمره پايان نامه توسط
دانشكده به تحصيالت تكميلي جهت تأييد
و ثات در سيستم گلستان

تكميل فرم درخواست

تنظيم گزارش

مجوز تكثير و صحافي در دانشكده و ارسال آن به

دانش آموختگي در دانشكده طرح در شوراي گروه

تحصيالت تكميلي دانشگاه همراه نسخه صحافي نشده
پايان نامه

اخذ مجوز از تحصيالت تكميلي دانشگاه و تكثير
 6جلد و صحافي آن بر اساس رنگ و الگوي تعيين شده

و شوراي آموزشي دانشكده و ارسال محرمانه آن به
تحصيالت تكميلي

بررسي گزارش دانش آموختگي و پرونده
دانشجو در تحصيالت تكميلي

انجام امورات مركز اسناد براساس شيوه نامه ي
مربوط به تحويل يك نسخه از پايان نامه به اساتيد
راهنما مشاور مدير گروه و دفتر دانشكده و يك نسخه
به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه

صدور گواهي موقت پايان تحصيالت
(براي خواهران و برادران داراي كارت پايان خدمت ويا
معافيت از دوره ضرورت)و صدور نامه به حوزه نظام وظيفه
براي برادران داراي معافيت تحصيلي

تحويل لوح فشرده حاوي
فايل پايان نامه به دو شكل Wordو  PDFبه كتابخانه
مركزي و تحصيالت تكميلي دانشگاه
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