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 )1398بهمن (ویرایش  تحصیالت تکمیلینامه  دستورالعمل نحوه تدوین پایان

  
را هنگام  نکات زیرتحصیالت تکمیلی ضروري است دانشجویان ، ها نامه براي ایجاد هماهنگی بین پایان

 :هاي زیر باشد شامل قسمت به ترتیببایستی هنگام تدوین پایان نامه  .فرمائیدنامه رعایت  تنظیم پایان
 
 بسم ا... الرحمن الرحیم صفحه-
 فارسی عنوانصفحه  -
 )54(فرم آ/ت/ دفاعیه جلسه صورتصفحه اسکن شده  -
 )17آ/ت/فرم ( گواهی اصالت اثرصفحه اسکن شده  -
 (اختیاري) قدیمت صفحه -
 داگانه براي همکاري با موسسات)(صفحه ج تشکر و قدردانیصفحه  -
 کثر در یک صفحه)(حدا و واژگان کلیدي چکیدهصفحه  -
 فهرست مطالب -
 ها جدولفهرست  -
 ها شکلفهرست  -
 فهرست نمودارها -
 ها ها و نشانه فهرست عالمت -
 (در صورت نیاز) ها سایر فهرست -
 

 متن اصلی پایان نامه مشتمل بر:
 فصل اول -1
 فصل دوم -2
 فصل سوم -3
  فصل چهارم -4
 پنجمفصل  -5

 ها متناسب با استاندارد گروه مربوطه تدوین گردد. داد فصلها و تع الزم به ذکر است عنوان
 منابع -6
 )ضمائمها ( پیوست -7
 و واژگان کلیدي التینچکیده  -8
 صفحه عنوان التین -9

 35شناسه: آ/ت/
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 اطالعات کلی بخش اول: -1
 ،گردد الزم است ضمن رسـا بـودن   هاي اطالعاتی حفظ می ها در بانک نامه چون عناوین پایان عنوان: -1-1

تواند داشته باشد بنابراین عنـوان تصـویب شـده و     نامه بیش از یک عنوان نمی یک پایان باشد. نیز رمختص
بـوده و بـا   مفید و جـامع   ،مختصر یک عنوان خوب، .نامه باید کامال یکسان باشد عنوان ارائه شده در پایان

 کند. نامه را معرفی می پایان کمترین محتوا،
 
باشـد نخسـتین    از آنجا که بهترین سرآغاز هر کار نام خدا و یـاد خـدا مـی    رحمن الرحیم:لبسم ا.. ا -1-2

 یابد که باید با رسم الخط زیبا درج گردد. نوشته به این صفحه اختصاص می
 
شامل: آرم دانشگاه با زیرنویس اسم دانشگاه،  در این صفحه مطالب صفحه عنوان داخل پایان نامه: -1-3

، نـام  پژوهشـگر (دانشـجو)  ) و رشـته تحصـیلی، نـام    یـا دکتـري   ارشـد نام دانشکده، مقطـع (کارشناسـی   
 .)1پیوستمطابق نمونه باشد ( دفاع می ماه و سالمشاور و  /استاداناستاد نام راهنما، /استاداناستاد

 
قـرار   به صورت اسکن شـده  در این قسمت فرم امضاء شده صورت جلسه دفاع جلسه دفاع: صورت -1-4

 .)54(فرم آ/ت/ گیرد می
 
و بـه   رسـد  تهیه شده، به امضاء دانشجو مـی ا قالب صفحۀ تعهدنامه ب گواهی اصالت اثر (تعهدنامه): -1-5

 .)موجود در سایت دانشگاه 17(فرم آ/ت/ صورت اسکن شده قرار می گیرد
 
 نامه به ایشان تقدیم پردازد که پایان است و به ذکر نام فرد یا افرادي می این صفحه اختیاري تقدیم: -1-6

آن باید به شـئونات ملـی و   در نگارش اما  شخص بستگی دارد. اگرچه متن این صفحه به سلیقه ،گردد می
 .باید در یک صفحه تهیه شود فقطمتن تقدیم  فرهنگ اسالمی کشور توجه شود.

 
نامـه مـوثر    نحوي در انجام مراحل مختلـف پایـان  ه در این صفحه از افرادي که ب :تشکر و قدردانی -1-7

نوشـته  عنوان این صفحه به فاصله سه سطر از لبه کادر به شکل وسط چین  شود. اند سپاسگزاري می بوده
ه باگر این طرح با مشارکت موسسات دیگر  شود. فاصله دو سطر زیر آن نوشته میبه  شود و متن اصلی می

 شود. اجرا درآمده باشد براي تشکر از آنها صفحه جداگانه در نظر گرفته می
 
ا هـ  روش و مراحل انجام آزمایش نامه شامل بیان مختصر مسئله مورد تحقیق، چکیده پایان ده:چکی -1-8

مـنعکس کننـده    بنابراین باید .باشد تحلیل و نتیجه گرفته شده میو نحوه تجزیه  ها، آوري داده براي جمع
 یخچـه، ر تارو از ذکـ فتـه  و موارد بررسی شده موردتوجه قـرار گر  اهدافدر این بخش  اصل موضوع باشد.
هـا و   یافتـه  روي اطالعـات تـازه،  . بهتـر اسـت   هاي بدیهی خودداري گردد یف تکنیکصزمینه تحقیق و تو
 نتایج و پیشنهادات متمرکز گردد. ها، نظریه اصطالحات جدید،
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و از  )Single( طـوط خفاصله بـین   .گردد می پتای حداکثر در یک صفحهبه همراه واژگان کلیدي چکیده 
دو سـطر از کـادر در وسـط صـفحه درج      عنوان چکیده بـه فاصـله   ستفاده گردد.ا  BNazanin 12فونت 

 تایپ گردد.  Times New Roman (11مطابق با چکیده فارسی و با فونت (نیز چکیده انگلیسی  شود. می
نامـه در صـفحه چکیـده خـودداري      شود و باید از ذکر مشخصات پایان یده به منبع ارجاع داده نمیدر چک
 .گردد

شود به ایـن جهـت    بندي و نگهداري می محتوي چکیده براساس موضوع تحقیق در مراکز اطالعاتی طبقه
 وجود کلمات کلیدي بسیار الزم است. 

کلیدي انتخاب شده باید نشان دهنده ماهیت محتوي و گرایش کار باشد و تعداد  واژگان کلیدي: واژگان
 د.باش می تا پنج کلمه سه کلیدي معموالً واژگان
 .تنظیم شودانگلیسی چکیده  مطابق عیناً فارسیچکیده  تذکر:

 
نامـه بـا ذکـر شـماره      هاي هر فصل پایان ها و زیربخش ها، بخش شامل عنوان فصل فهرست مطالب: -1-9

 باشد. میصفحه 
در این صفحه به همراه شماره صفحه آن هاي موجود در متن با نام جدول  کلیه جدول: ها فهرست جدول -1-10

 شوند. آورده می
بـه همـراه شـماره     هاي موجود در متن با نام شکل عکس ها و کلیه تصاویر، نقشه: ها فهرست شکل -1-11

 شوند. در این صفحه آورده می صفحه آن
در این صفحه  به همراه شماره صفحه آن کلیه نمودارهاي موجود در متن با نام نمودار: فهرست نمودارها -1-12

 شوند. آورده می
هاي موجود در متن با نام فرمول و نشـانه بـه    ها و نشانه کلیه فرمول: ها ها و نشانه فهرست عالمت -1-13

 شوند. همراه شماره صفحه آن در این صفحه آورده می
 )و متناسب با رشته تحصیلی ها (در صورت نیاز سایر فهرست -1-14
 

حـروف ابجـد در پـایین و وسـط     هـا بـا    الزم است از صفحه شروع فهرست مطالب تا پایان تمامی فهرست
 گذاري شوند. شماره صفحه

 شـود.  مـرتبط درج مـی   هـاي  مربوطه در وسـط و بـاالي کلیـه صـفحه    هاي  عنوان کلیه فهرست همچنین
در کلیـه   شـود.  اصلی و فرعی در سمت راست و شماره عناوین مربوطه در سمت چپ درج مـی  هاي عنوان

وین ذکر شده در این بخش باید با عنـاوین ارایـه شـده در داخـل     ها نکته اساسی این است که عنا فهرست
هاي اصلی با نقطه چین از آن جدا  براي جلوگیري از خطاي چشم شماره صفحه عنوان متن یکسان باشند.

 شود. می
تـر از عنـاوین    عناوین فرعی به اندازه چهار حـرف داخـل   یه سمت راست هرسطر،ال یعناوین اصلی از منته

در صـورت وجـود    شـود.  تر از عنوان اصلی نوشـته مـی   رف داخلچهار حتر به اندازه  ین فرعیاصلی و عناو
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الزم به ذکر اسـت   تر از سرعنوان خود خواهد بود. ناوین فرعی بیشتر هر کدام به اندازه چهار حرف داخلع
 ها به صورت اتوماتیک نرم افزار ورد تدوین گردد. که فهرست

 
 نامه متن اصلی پایان بخش دوم: -2

ها متناسب با رشته تحصیلی متفاوت است، مطـابق نظـر    ها، تعداد و محتواي فصل با توجه به اینکه عنوان
 ها اقدام گردد. استاد راهنما و استاندارد گروه مربوطه خود نسبت به تدوین فصل

 
 ها بخش سوم: منابع و پیوست -3
 منابع: -3-1
 می باشد. ) 34TUAPAراهنماي APA )34UTی بر منبع نویسی اصول منبع نویسی کلی دانشگاه اردکان مبتن -
 شوند. می آورده پیوستهصورت ه نخست منابع فارسی و متعاقب آن منابع انگلیسی ب -
، جـزوات درسـی  پژوهشی استفاده شـده و از ارجـاع مطالـب علمـی بـه      ـ  از منابع جدید و معتبر علمی -

 خودداري گردد. هاي اجتماعی و غیره ها و شبکه روزنامه
الزم به ذکر است  د.شبا در بخش منابع ضروري می پایان نامه منابع استفاده شده در متنذکر نام تمامی  -

شـوند و در مـورد منـابع    ورده مـی آکه تمامی منابع (فارسی و التین) در متن پایان نامه به شکل فارسـی  
شـود. بـه عنـوان نمونـه در مـتن      آورده مـی معادل التین آن ، اولین مرتبه که ذکر شدند در پاورقی التین
 شود.آورده می .Barrow et al شود و در پاورقی) ذکر می2018نامه بارو و همکاران (پایان

 )Abstract( منبـع ذکـر کلمـه چکیـده      در پایـان  ،باشد در اختیار می منبعدر مواردي که فقط چکیده  -
 ضروري است.

 
ممکن اسـت منـابع اسـتفاده شـده از مقـاالت      ***شیوه منبع نویسی براي تمام منابع باید یکسان باشد. 

هاي گوناگون باشند که حتما الزم است یکسان سازي در مورد نحوه نوشتن اسامی، سـال  مختلف با فرمت
 انتشار، عنوان مجله و ... صورت گیرد.

 
 لیت تکمیانکبخش چهارم:  -4
 باشد. A4اندازه صفحه  انجام شده باشد.به باال  Word 2003افزار  نامه در نرم تایپ پایان -
 نوشته شود. 50صفحه عنوان هر فصل حاوي شماره فصل و اسم فصل باشد که با فونت نستعلیق سایز  -
ن در صفحه عنوان التـین (آخـرین صـفحه پایـان نامـه) در قسـمت مقطـع تحصـیلی بـراي دانشـجویا           -

استفاده می شـود و بـراي سـایر     M.A. Thesisاز کارشناسی ارشد رشته هاي علوم انسانی و اجتماعی 
 شود. استفاده می M.Sc. Thesisها از  رشته

https://ardakan.ac.ir/page.aspx?p=51&id=7325
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کلمات فارسی رعایت شود.  در فاصله مین در نگارش متن جمالت متن به شکل کوتاه و گویا نوشته شوند. -
فاصله در کلی رعایت نیمطوربه نوشته شود. "شود می"ید به صورت غلط بوده و با "می شود"مثالً نگارش 

 تمام متن رعایت شده باشد.
ایـن فواصـل در مـورد    . باشـد متـر   سـانتی  2هـا   هیحاشـ سایر و  متر سانتی 3 ي صفحهباال هحاشی -

  ها و غیره نیز باید رعایت گردد. ها، شکل ها، فهرست ها، عکس ها، نقشه نمودارها، جدول
و  14، اندازه فونت مـتن اصـلی   BNazaninنت فارسی مورد استفاده در متن، چکیده و منبع نویسی فو -

 12، اندازه فونـت مـتن اصـلی    Times New Romanنویسی  فونت انگلیسی مورد استفاده در متن و منبع
 تایپ شوند. اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا موربباشد. 

 ) باشد.Single(در تمامی محتواي پایان نامه هم در بخش فارسی و هم التین باید بین خطوط  فاصله -
 متر باشد. سانتی 5/0تورفتگی سطر اول هر پاراگراف باید  -
 و بدون تورفتگی باشد. BNazanin Bold (14فونت (با ها  سر تیتر -
ها و شروع و پایـان   و فرعی، شروع و پایان جدول هر عنوان اصلی نامه قبل از شروع در نگارش متن پایان -

 گیرد. سطر خالی قرار می )1یک (ها  شکل
بـه   BNazanin 12ها در پایین شکل نوشته شده و هر دو با فونت  ها در باال و عنوان شکل عنوان جدول -

فاصـله بـین خطـوط     و BNazanin (10ها بـا فونـت (   باشد. متن و اعداد داخل جدول چین وسطصورت 
)Singleها و نمودارها باید عنوان و واحد مربوطه ذکر  . در کنار محورهاي مختصات هریک از منحنی) باشد

  استفاده شود. Times New Roman (10(متن انگلیسی در جدول از فونت  وجود درصورت شود.
ل مطـابق بـا هـر فصـل     ها و تصاویر در متن پایـان نامـه هرکـدام بـه صـورت جداگانـه ومسلسـ        جدول -

 ): ...5-4): ... و شکل (6-2مثالً جدول ( شوند. گذاري می شماره
فاصله باالنویسی جدول از سطر قبلی، فاصله محل قرار گیري شکل از سطر قبلی و زیرنویسی شـکل تـا    -

 شود. در نظر گرفته می ) سطر خالی1یک (سطر بعدي 
 .یابـد  مـی  آغاز شده و تا آخرین صـفحه پیوسـت ادامـه    ولعنوان فصل اگذاري با اعداد از صفحه  شماره -

 آورده شود. نچی¬صفحه به صورت وسط نییشماره صفحات در پا
 آید. د اما به حساب میخور شماره صفحه نمی ،عنوان هر فصل  صفحه -
نامـه، صـورت    بسم اهللا الرحمن الـرحیم، عنـوان پایـان    ها از قبیل هاي قبل از شروع فهرست کلیه صفحه -

 شود.  گذاري نمی جلسه دفاع، گواهی اصالت اثر، تقدیم، تشکر و قدردانی و چکیده شماره
گـذاري خواهنـد    شـماره  پایین صفحه و ، در وسطها با حروف ابجد (الف، ب، ج، ....) فهرست هاي صفحه -

 شد.
 Timesت پاورقی فون و شود و در دفعات بعد تکرار نخواهد شد فقط براي اشاره بار اول آورده می پاورقی -

New Roman  باشد. 
اگـر پیـداکردن معـادل     آغـاز شـود.   1ها زیر نیم خطی در سمت چپ کاغذ از شـماره   شماره پاورقیدر  -

ه بـا حـروف فارسـی در مـتن نوشـته      کلم اي خاص مانند یک کلمه التین مشکل باشد، فارسی براي کلمه
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ها براي هرصفحه به صورت مجزا بوده  اري پاورقیگذ شماره آید. شود و درزیرنویس اصل کلمه التین می می
 شود. شروع می 1و از شماره 

بردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداري و در صورت نبودن معادل فارسـی   کاره از ب -
هاي بدون پرانتز در قسمت باال و در سمت چپ  ی نوشته و اصل کلمه با ذکر شمارهآنها را به فارس فراگیر،
 در همان صفحه ارجاع داده شود. پاورقیبه  کلمه،

 پـاورقی خودداري شـود و بـه شـکل     ها جدولو  ها شکلاز نگارش کلمات التین در متن پایان نامه روي  -
 ورده شود.آ
هاي هـر   هریک از بخش گردد. تقسیم می (بخش) فصل نامه به چند گذاري موضوعات اصلی پایان شماره -

عـدد سـمت راسـت بیـانگر      گردد. مشخص می اند، از یکدیگر جدا شده هخط فاصل فصل با دو شماره که با
یعنـی بخـش شـش از     6-3(مانند  باشد نظر می شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد

هر زیربخش در سـمت چـپ عـدد فـوق قـرار       که هر بخش داراي زیربخش باشد، در صورتی .فصل سوم)
 گیرد. می

عنوان مثال هفتمین شکل در فصل ه ب کند. نیز از قانون باال تبعیت می ها جدولها و  گذاري شکل شماره -
 ها مستقل از یکدیگر است. ها و شکل گذاري جدول شماره شود. نوشته می ...)): 7-2ل ((شک صورته دوم ب

هـاي   و جدولها  شکل )....، بپیوست  الف،پیوست ( شوند گذاري می با نامفنامه با حروف ال پایانپیوست  -
بـه عنـوان مثـال دومـین      شـد.  گذاري خواهد مربوطه شمارهپیوست نیز با توجه به پیوست موجود در هر 

 .شود نوشته می) ): ...2-(الف(جدول  صورت زیره الف بپیوست جدول در 
کدیگر که در متن باشد با دو شماره که با خط فاصله از یاي  هر رابطه، ها گذاري روابط و فرمول شمارهدر  -

عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چـپ شـماره ترتیبـی     گردند. شوند مشخص می جدا می
 شـود.  نوشـته مـی   )): ...10-4(رابطه ( صورته بچهارم دهمین رابطه در فصل  مثالً نظر است. رابطه مورد

ماننـد   گـردد.  مـی ذاري گـ  شـماره  پیوستبا توجه به حروف ابجد آن  آمده است، ها پیوستروابطی که در 
 )): ...2-الف( رابطه(
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