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 مقدمه
    است شيوه اي از اين رو ؛مي باشد ها هدف از انجام تحقيق و پژوهش، شناخت علمي و دقيق پديده

  نتايجحصول  بر  ، عالوه اصولاين  پذيرش و   پژوهشگر با فراگرفتن .ها  قواعد و روش،  اصول  شناخت مستلزم
   تحقيقاتي  دستاوردهاي  به اعتبار بخشيدن و همچنين  وقفه   مستمر و بي  جستجو و كاوش  در ساية،جديد و مفيد
 و   آموزشي هاي در نظام .پيدا مي كند   نيز توفيق  خود يا ديگران پيشين  يها خطا  ترميم  بسا به خويش، چه

   عالي  آموزش  واحدي در نظام ي تحصيليها  دوره. شوند  مي  پژوهشگر شناخته  عنوان  به ان دانشجوي ،پژوهشي
  مالكي    تحصيلي نامة پايان  .شود  مي  تمام هنام  يا پايان  رساله ين با تدو واحد درسي   تعدادي  ازگذراندن  پس ايران
 . كشور ن محققا  در زمرة ن التحصيال  فارغ  قرار دادن  براي  است

 موضوع را گران جوان كشور دانش تئوري و فنكه بسياري از دانشجويان و پژوهش  با وجود آن،سفانهمتأ
همين امر موجب كند شدن  ها و شيوه هاي انتقال دانسته ها آشنايي چنداني ندارند و دريافته اند، اما با روش

  ستاندارد نمودنو ا   جامع  الگويي  به ، دستيابيلن دستورالعميه ايته   اساسي  هدفلذا .دشوروند نشر علوم مي 
 . است و كارداني ي كارشناسيها نامه  پايان  تدوين چارچوب

                                               
 الي رشديهمؤسسه آموزش ع                                                                                            
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 ب آنهايان نامه و ترتي پايبخش ها الف ـ

 بخش يد حاويبا،  گردديل ميتحو آموزش عالي رشديه تبريز هموسس كه به كتابخانه ييان نامه هايپا
 :باشند ه شده يم و تهي تنظ،ريدر ز ب ذكر شدهي به ترتيستين بخش ها بايا .ر باشدي زيها

 اختياري( صفحه بسم اهللا( 
 1پيوست  (ه عنوانصفح( 
  يارياخت(م يا تقديصفحه اهدا( 
 يارياخت (شگفتاريپ( 
 يارياخت(ر و تشكر يصفحه تقد( 
  واژه  كليد7 تا 4 واژه به همراه 300حداكثر (چكيده فارسي( 
 ن يو عناو) فهرست مأخذ( فصل ها، عنوان كتابنامه ي و فرعين اصليشامل عناو: فهرست مطالب

 وست هايپ
  در صورت وجود(فهرست جدول ها( 
   در صورت وجود(فهرست شكل ها( 
 در صورت وجود(م و اختصارات يفهرست عال( 
 يمتن اصل  
 منابع و مأخذ 
  يارياخت(نامه واژه( 
 در صورت وجود(وست ها يپ( 
 چكيده التين ) Abstract(   ني التيواژه ها ديبه همراه كل  

 يسيصفحه عنوان انگل  

 وه نگارشي شب ـ
ح يتصرن قواعد و مشخصات يهمچن. د كتابخانه باشدييد مطابق روش مورد تأينامه باان ين نگارش پاييآ

 :ت شوديد رعاين دستورالعمل بايشده در ا
 

ابعاد كاغذ . پ گردديد مرغوب تاي كاغذ سفيد رويان نامه باي پايه قسمتهايكل :كاغذ و چاپ. 1
نوع قلم مورد استفاده در .  شوديپ ميك رو تاي كاغذ ي متن ها رويتمام. باشد يم )A4 كاغذ (21*7/29

بخش ها و  ريها، ز ها در سرفصل اندازه فونت. خواهد بود B Mitra 14 و با فونتكنواخت ي متن يتمام
 .ت شودي رعايمتن اصل

 
ا ام ، متر استي سانت5/1ان نامه برابر ي پايفاصله سطرها در تمام :يه بنديش و حايفاصله گذار. 2

ه سمت راست يحاش.  باشديم (Word)  در وردsingle متر معادل ي سانت1 ه برابرديا در چكسطرهفاصله 
د يه ها باين حاشي ا. باشدي متر مي سانت5/2ن برابر ييه سمت چپ و پاي متر و حاشي سانت3 يو باال مساو

از ا جدول ها بزرگتر ي موارد اندازه شكل ها ي كه در برخيدر صورت. ت شوديان نامه رعايدر سرتاسر پا
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ه يحاش) بصورت تاخورده (A3ا با استفاده از كاغذ يه ها باشد، با كوچك كردن آنها و ي داخل حاشيفضا
 . گردديت ميرعا

، يك: حروف مانندبا  )يان نامه تا اول متن اصليپااز اول (ن يشماره صفحات آغاز :يشماره گذار. 3
 صفحات يتمام. )ماره تايپ مي گردداولين صفحه يعني صفحه عنوان بدون ش( نوشته مي شوند ...، دو

 صفحات يشماره گذار. د گرديد شماره گذاري شود، بايا فصل نخست شروع مي كه از مقدمه يمتن اصل
 .  گردديز ميوست ني شكل، جدول، منابع و پي محتويشامل صفحه ها

 متر از ي سانت5/1فاصله شماره صفحه در حدود . ردي گين و در وسط قرار مييشماره صفحه در پا 
 .ن استييلبه پا
 كه شماره فصل در سمت راست يطوره  ب شوند؛ي ميربخش ها به عدد شماره گذاريبخش ها و ز 

 : بخش بعد از آن آورده شود مانندو شماره 
 .   است3 از فصل 2 از بخش 4ربخش يان كننده زي ب.4 -2 -3
 . است 3 از فصل 2 از بخش 4 از بخش 1ربخش يان كننده زي ب.1 -4 -2 -3

ت يفيد با كيو جدول ها با ) هاي منحنرها، نمودارها ويتصو( شكل ها يتمام :جدول ها و شكل ها. 4
 شكل ها و يتمام.  برخوردار باشديه شده از آنها از وضوح كافي تهي كه كپي به گونه اه شوند؛يمناسب ته
 و 1 -2، جدول 2 فصل يدول ها جيمثأل برا،  شونديب ظهور در هر فصل شماره گذاريد به ترتيجدول ها با

 آنها و يعنوان جدول ها در باال. ذكر شود … و 2 -3 و 1 -3، جدول 3 فصل ي جدول هاي، برا… و2 -2
آورده شده است، مرجع در عنوان  ي از مرجعيا شكليچنانچه جدول . د شوير آنها ذكر ميعنوان شكل ها در ز

 .ه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشديكلن الزم است به يهمچن.  گردديا شكل ذكر ميجدول 
 

ح را ي داشته باشد، توضيح خاصياز به توضيا واژه نيك عبارت ي كه يدر صورت :سيرنويا زيس يپانو. 5
ه ب كه يا واژه توسط شماره اين صورت عبارت يدر ا. س در همان صفحه ارائه نموديرنويصورت زه  توان بيم

 يح مربوط به آن شماره ارائه مي توض،سيرنوي شود و در زيپ ميچپ آن تاصورت كوچك در باال و سمت 
 .باشد) كوچك تر از آن( متفاوت ي تواند با قلم متن اصليس ميرنويقلم مورد استفاده در ز. شود
 

ا ي(ن يس به التي و در پانوين در متن به خط فارسي التيهمه نام ها: ين در متن فارسيدرج لغات الت. 6
  . شودينوشته م Times New Roman 12 با فونت )يبه خط اصل

 
ند، در يآ ي كه در متن ميبيفرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترت : و فرمول هاياضيروابط ر. 7

 كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از ي شوند، به طوري ميداخل پرانتز به عدد شماره گذار
 .  شوديم      آن آورده 

 :ريطبق نمونه ز

            ) 1- 5(         ٢٢٢ )٢( Rrr  
 

 . از فصل اول است5ان كننده رابطه يكه ب
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 كه مورد استفاده قرار يه منابعي الزم است در متن به كل:نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ. 8
 ، نقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جملهيطلبك منبع ميچنانچه در داخل متن از . رد، اشاره شودي گيم

 :  باشدير مي از دو روش زيكينحوه ارجاع در متن به .  گرددي شود و مرجع ذكر مي باز مپرانتزي
 ب شماره در ين روش مراجع به ترتيدر ا.  شوندي ميگذار ند شمارهيآ ي كه در متن ميبيمراجع به ترت

           .ذكر خواهد شدفهرست منابع و مأخذ 
 ن يا در ).25: 1385حسيني، (:  مثاليبرا.  باشديسنده و سال انتشار آن ميذكر منبع با ارجاع به نام نو
 .  گرددي ذكر ممنابعسنده در فهرست ي نو خانوادگي ناميب حروف الفباي مراجع به ترت، روش

 در فهرستر متن و وه ذكر منبع ديات و شيجزيت كه ك از دو روش، الزم اسيدر صورت استفاده از هر 
 . باشدفوق يوه هاي از شيكيمراجع منطبق بر 

 : ان نامهيمشخصات جلد پا. 9
 .باشد) نگوريگال (يمتر  با روكش چرم مصنوع يلي م3 تا 2 با ضخامت جنس جلد از مقوا -
 . باشديشميرنگ جلد  -
 .باشد متر بزرگتر از قطع كاغذ يم سانتيقطع جلد ن -
 .شودصورت زركوب چاپ ه  جلد بي روينوشته ها -
 . نوشته و زركوب شود تدوين اثرسنده و ساليان نامه، نام نويدر قسمت عطف، عنوان پا -

 ان نامهي پايكينسخه الكترونمشخصات ج ـ 
 شامل يكيك نسخه الكترونيان نامه خود، ي از پايك نسخه چاپيعالوه بر  دانشجو موظف است  -1

 به كتابخانه د كرده اند، ييأت داوران آن را تأي كه هيي نهاي با نسخه چاپنا منطبقي عان نامه،يمتن كامل پا
 .دل دهي تحومؤسسه
يك فايل كامل در قالب  و PDF  يك فايل كامل در قالب فرمت صورته ان نامه  بي متن كامل پا-2
 .  باشدCD بر روي يك Wordشگر يرايوفرمت 

 به يل اصلي شود، فايه مي تهFarsi Tex مثل Wordر از يگر غي كه در قالب دييان نامه هاي پا-3
 . دل گردي و تحوهي تهPDFل يهمراه فا

 

 پيوست ها .د
  و روي جلد صفحه عنوان فارسيـ1پيوست 
  جلدپشتصفحه عنوان انگليسي و  ـ 2پيوست 

 

 مĤخذه ـ 
، دانشگاه     ليحصيالت تكمي  ين نامه ها و بخشنامه هاي دوره هاي ت               مجموعه آي    ؛  ) 1379 ( ـــــــــــــ.  1

 .اداره كل تحصيالت تكميلي: تهران

 .هاي عمومي كشور هنهيأت امناي كتابخا دبيرخانه: تهران. آيين نگارش علمي ؛)1378(حري، عباس . 2
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 )كاردانييا (پايان نامه كارشناسي 
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 :عنوان
 )عنوان پايان نامه در اينجا نوشته شود(

 
 

 :نگارش
 )نام كامل نويسنده در اينجا نوشته شود(

 
 

 :استاد راهنما
 )نام كامل استاد راهنما در اينجا نوشته شود(

 
 

 ماه و سال
 
 

 )بدون شماره صفحه (ان انگليسي و پشت جلد صفحه عنوـ2پيوست 
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