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 باسمه تعالي

 
 

 مقدمه 
پایان نامه به عنوان بخشي از فعالیت هاي الزم براي دریافت درجه در رشته  دوره تحصیالت تکمیلي در نظامهاي آموزشي و پژوهشي

و مقطع تحصیلي مربوطه است و باید به طور منطقي و علمي نوشته شود. از آنجایي که دانشجویان این دوره اغلب براي نخستین بار 
ستادان خود به پژوهش علمي مبادرت مي ورزند، بنابراین و  ،تهیه دستورالعمل، دستیابي به الگویي جامع و به صورت رسمي زیر نظر ا

سخ مکتوب پایان نامه صیالت تکمیلي اعم از دوره هاي  یکنواخت نمودن چارچوب تدوین ن شجویي در هر یك از مقاطع تح هاي دان
الزم است دانشجویان گرامي در تدوین نهایي  . شیوه نامه حاضر بدین منظور تنظیم شده ومي باشدضروري کارشناسي ارشد و دکتري 

 پژوهش خویش همه نکات و اصول این شیوه نامه را به جز مواردي که اختیاري اعالم شده است ، رعایت کنند.

 

 جلد پایان نامه کارشناسی ارشد 

 با روکش چرم مصنوعي ) گالینگور( باشد.میلیمتر  3تا  2* جنس جلد از مقوا با ضخامت 
اي، اقتصاد اسالمي ، تاریخ اسالم سبز، حقوق خصوصي و جزا سرمهزرشکي فلسفه و کالم اسالمي* رنگ جلد براي پایان نامه هاي 

 انتخاب شود. فیروزه اي، عرفان اسالمي قهوه اي سوخته، روابط بین الملل، مشکي و مدیریت بازرگاني سفید
 نیم سانتیمتر بزرگ تر از قطع کاغذ ) وزیري ( است. * قطع جلد

 * نوشته هاي روي جلد به صورت زرکوب چاپ شود.
سانتیمتر  3سانتیمتر در مرکز و باالي جلد قرار مي گیرد، به طوري که فاصله لبه باالیي آن از باالي جلد  3×3* آرم دانشگاه به اندازۀ 

 باشد.

 در وسط صفحه قرارگیرند. "* تمام مندرجات روي جلد باید کامال

 
 مندرجات صفحه روي جلد فارسي : 

شگاه         شگاه  –روي جلد به ترتیب عبارت خواهد بود از آرم دان شکده یا پژوهشکده  بین المللي اهل بیتعنوان دان مقطع  –نام دان
 تحصیلي ) پایان نامه کارشناسي ارشد(، عنوان پایان نامه، استاد یا استادان راهنما ، نام دانشجو) نگارش(، فصل و سال دفاع

 
 مندرجات صفحه پشت جلد التین و عطف پایان نامه: 

 معادل التین روي جلد فارسي تدوین مي شود. "* مندرجات صفحه التین پشت جلد دقیقا
 ان نامه، عنوان ، نام دانشجو و سال و فصل دفاع بصورت زرکوب چاپ مي شود.* در عطف پای
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 ترتیب صفحات

 

 صفحه سفید اولین برگ ) آستر( 1

 صفحه بسم اهلل ) وسط صفحه( قلم و شکل نگارش آن اختیاري است ،   دومین برگ 2

 صفحه تائیدیه اعضاي هیأت داوران  سومین برگ 3

 صفحه عنوان مطابق با طرح روي جلد فارسي  چهارمین برگ 4

 اصالت و مالکیت اثرصفحه  پنجمین برگ 5

 صفحه تقدیم نامه ) اختیاري(   ششمین برگ 6

 صفحه سپاسگزاري   هفتمین برگ 7

 چکیده فارسي   هشتمین برگ 8

 فهرست مطالب نهمین برگ 9

 لزوم (فهرست جداول، اشکال و عالیم ) درصورت  دهمین برگ 10

 فصلهاي پایان نامه  11

 منابع  12

 پیوست ها ) اختیاري(  13

 چکیده انگلیسي دو برگ ماقبل آخر 14

 (12و  11صفحه عنوان انگلیسي )پیوست  یك برگ ماقبل آخر 15

 سفید برگ آخر 16

 

 :حاشیه بندی و فاصله گذاری در متن پایان نامه*
 3اینچ( و از سمت راست کاغذ  1متر )سانتي 5/2اینچ(، از چپ 2/1متر) سانتي 3از پایین  اینچ(،2/1متر)سانتي 3حاشیه از باال 

  .شودنظر گرفته مياینچ( در 2/1متر)سانتي

 ها*فاصله خط
 .اعمال گردد Normalکافي است این کار یك بار روي سبك  .باشد 1ها بایستي خط فاصلة بین

 كنندههای تفكیك*فاصله
تر باشد. برخي تر کرد تا هنگام مطالعه درك مطالب آسانهاي مختلف یك پایان نامه را سادهتوان تفکیك بخشها ميبا تنظیم فاصله

 باشد. شرح زیر ميرود، بهکار ميمنظور تفکیك بندها و عناوین بههایي که بهاز فاصله

 صورت دستي وارد شود. این فاصله باید به .گیردقرار مي pt 6ك فاصله عمودي به اندازه پیش از هر بند ی
  .شوند(  از سر سطر شروع ميspaceفاصله خالي ) 5شود، از اول خط شروع شده و سایر بندها با بند اول که در زیر عنوان آورده مي

 تییرتیییییب بییه انییدازهعییمییودي بییهزیییرفصییییل/...( یییك فییاصییییلییه  پیییییش از هییر تیییییتییر )زیییرفصییییل/ زیییر

(15/20/27 ptقرار مي )30فاصله عمودي پیش از عنوان فصل،  .گیرد pt باشد. مي 

 شماره گذاری صفحات*
 سانتي متر از پائین صفحه و کامال در وسط صفحه است. 25/1شماره گذاري صفحات مقدماتي با رعایت فاصله 
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 ها( از حروف ابجدي یا ابتثي ، شماره گذاري مي شود. براي صفحات مقدماتي ) چکیده تا پایان فهرست

 شماره گذاري صفحات اصلي به صورت عددي در کادر پائین و در وسط صفحه نوشته مي شود.

شوند. اما جزء  شماره گذاري نمي  صول  صفحات عنوان ف شود که  شود. دقت  شروع مي  صل اول  صلي از ف صفحات ا شماره گذاري 
 ند.شماره گذاري محسوب مي شو

 نكات فني تایپ و تنظیم پایان نامه *
شته  مي  A4و روي کاغذ  Wordمطالب پایان نامه باید با برنامه       ستفاده از کادر نو ساده و بدون ا صلي  صفحات ا شود.  شته  نو

تعداد سطور هر صفحه  سانتي متر تورفتگي داشته باشد. متن اصلي پایان نامه یك رویه، 5/0شود. خط اول تمام پاراگراف ها به اندازه 
 باشد. اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش هاي مختلف پایان نامه مطابق جدول زیر است. 24یا  23بین حداقل 

 هاي فارسیقلم

 Bold نام سبك اندازه قلم موقعیت استفاده از قلم

 B Nazanin 24 Heading0  عنوان بخش

 B Nazanin 20 Heading1  عنوان فصل

  B Nazanin 14 Normal متن 

 B Nazanin 18 Heading 2  1فصل زیر

 B Nazanin 16 Heading 3  2فصل زیر

 B Nazanin 14 Heading 4  3فصل زیر

 B Nazanin 13 Heading 5  4فصل زیر

 B Nazanin 13 Heading 6  5فصل زیر

 B Nazanin 13 Table Title*  عنوان جداول

 B Nazanin 13 Pic Title*  اشكالعنوان 

  *B Nazanin 13 In Table متن جداول

  *B Nazanin 13 In Table R نویسمتن جداول راست

  *B Nazanin 13 In Pic متن اشكال

  *B Nazanin 13 FarsiRef مراجع )قسمت عادي(

 B Nazanin 13 RefB*  مراجع )قسمت پررنگ(

 B Nazanin 13 App Table Title*  پیوست عنوان جداول

 B Nazanin 13 App Pic Title*  عنوان اشكال پیوست
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 هاي انگلیسیقلم

 Bold سبك اندازه قلم موقعیت استفاده قلم

  Times New Roman Normal 13 متن 

 Times New Roman Heading 2  17 1فصل زیر

 Times New Roman Heading 3  15 2فصل زیر

 Times New Roman Heading 4  13 3فصل زیر

 Times New Roman Heading 5  12 4فصل زیر

 Times New Roman Heading 6  12 5فصل زیر

 Times New Roman Table Title*  12 عنوان جداول

 Times New Roman Pic Title*  12 عنوان اشكال

  *Times New Roman In Table 12 متن جداول

  *Times New Roman In Table R 12 نویسمتن جداول راست

  *Times New Roman In Pic 12 متن اشكال

   *Times New Roman EnRef 12 مراجع )قسمت عادي(

 Times New Roman RefB*  12 مراجع )قسمت پررنگ(

 Times New Roman App Table Title*  12 عنوان جداول پیوست

 Times New Roman App Pic Title*  12 اشكال پیوستعنوان 

 

 صفحه تقدیم اثر*
صفحه  شود. اگر چه متن این  شان تقدیم مي  ست و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادي دارد که پایان نامه به ای صفحه اختیاري ا این 

شور  سالمي ک شئونات ملي و فرهنگ ا ستگي دارد، اما با توجه به  صي ب شخ سلیقه  صیالت تکمیلي به  باید متن آن مورد تائید تح
 دانشکده نیز باشد.

 صفحه سپاس گزاری*
سپاس گزاري مي  سایر افرادي که در انجام پایان نامه به نحو موثري همکاري نموده اند،  شاور و  ستادان راهنما، م صفحه از ا در این 

 شود.

 چكیده*
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صر معرف ست که به طور خیلي مخت صه اي ازتحقیق ا صلي ، هدف تحقیق، آزمودني ها، روش چکیده خال سأله ا ضوع / بیان م ي مو
شناسي، یافته ها، بحث و نتیجه گیري را بیان مي کند. چکیده باید در یك صفحه و یك پاراگراف باشد. در نگارش چکیده ، نکات زیر 

 باید رعایت شود:

 در چکیده باید از ذکر منابع ، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

 کلمه(. 8تا  5کلمات کلیدي در انتهاي چکیده آورده شود) بین 

 شیوه ارجاع دهی در متن پایان نامه*

  درون متنی )شهرت مؤلف، سال تألیف کتاب: شمارۀ صفحه( خواهد بود.به شیوۀ  شیوۀ ارجاع دهی در متن اصلی پایان نامه

 استناد به منابع فارسی 

 نمونه مدرك

 کتاب
 نویسنده با یك

 . تهران: نور دانش.هاي قلبي به زبان سادهپیشگیري و درمان بیماري. 1388زاده، حسن. کمال
 (40، 1388زاده )کمال

 کتاب
 با دو

 نویسنده

اي ایران. هاي رایانههاي کتابخانههاي بازیابي اطالعات در نظام. مفاهیم و روش1381دیاني، محمدحسین، و محمدرضا داورپناه. 
 دانشگاه فردوسي، مؤسسة چاپ و انتشارات.مشهد: 

 (56، 1381)دیاني و داورپناه 
 با سه کتاب

 نویسنده
 هاي ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگي کشور.. موزه1372صارمي، کتایون، عباس رفیعي فراهاني، و فریدون اماني. 

 (78، 1372)صارمي، رفیعي، و اماني 
 کتاب

 با بیش از
 سه نویسنده

. فرهنگ اصطالحات علوم و 1372فر، و احمد نمایي. حسن سلطاني اکبري، محمدتقي، احمد رضواني، محمدتقي منشي طوسي،
 هاي آستان قدس رضوي.تمدن اسالمي: انگلیسي ی فارسي. مشهد: بنیاد پژوهش

 (77، 1372)اکبري و دیگران 

 کتاب
با مترجم، 

ویراستار، یا 
 گردآورنده

 . تهران: نشر گفتار.1379. آدمیت. ترجمة گیتي خوشدل. 1978بوسکالیا، لئو. 
 (90، 1978)بوسکالیا 

 یا
 . تهران: نشر گفتار.1978. آدمیت. نوشتة لئو بوسکالیا. 1379خوشدل، گیتي، مترجم. 

 (90، 1379)خوشدل 

 کتاب با
 نویسندۀ سازماني

. ضوابط طراحي فضاي سبز شهري. تهران: سازمان 1380معیارها. ریزي کشور. دفتر امور فني و تدوین سازمان مدیریت و برنامه
 ریزي کشور، معاونت امور پشتیباني، مرکز مدارك علمي و انتشارات.مدیریت و برنامه

 (34، 1380ریزي کشور. دفتر امور فني و تدوین معیارها )سازمان مدیریت و برنامه

 فصلي از
 یك کتاب

هاي انجمن کتابداري و در مجموعة مقاالت همایش« شدن.جامعة اطالعاتي و جهاني». 1384نوروزي چاکلي، عبدالرضا. 
 العابدیني،رساني ایران، ویراستة محسن حاجي زیناطالع

 . تهران: کتابخانة ملي جمهوري اسالمي ایران.121-153
 (140، 1384)نوروزي چاکلي 

 کتاب
 الکترونیك

  . تهران: مرکز اطالعات و مدارك علمي ایران.1380اطالعاتي. ترجمة مهري صدیقي. تا. انتخاب منابع المبرت، جیل. بي
www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm.http:// 

 تا.()المبرت بي
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 نمونه مدرك

 یا
دسترسي در حسین قاسمي. تهران: مرکز اطالعات و مدارك علمي ایران. . نشر الکترونیکي. ویراستة علي1382بابایي، محمود. 

9/5/1385.  .http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm 
 (1382)بابایي 

 مقاله
 نویسنده با یك

شناسي و علوم مجلة روان« آموزان.مدیریت مشارکتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعة مدني دانش. »1383اسدي، نازنین. بني
 .96-65(: 2) 34تربیتي 

 (1383اسدي )بني

 مقاله
 با دو نویسنده

(: 2) 34شناسي و علوم تربیتي مجلة روان« ها.ها و چالشاستناد در آثار علمي: چاله. »1383بداغي. حري، عباس، و اعظم شاه
65-96. 

 (1383بداغي )حري و شاه

 با سه مقاله
 نویسنده

 نویسندهنام نویسندگان مانند کتاب با سه 

 از با بیش مقاله
 سه نویسنده

 نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده

 مقالة
 ترجمه شده

 .98-87(: 4و  3) 20رساني . علوم اطالع1384ترجمة محمدرضا سلیماني. « کتابداران در عصر دانش.. »2004ماترسکا، کاتارزینا. 
 (2004)ماترسکا 

 یا
(: 4و  3) 20رساني . علوم اطالع2004نوشتة کاتارزینا ماترسکا. « عصر دانش. کتابداران در. »1384سلیماني، محمدرضا، مترجم. 

87-98. 
 (1384)سلیماني 

 کنفرانس مقالة

بر بلوغ آزمایشگاهي، از سر گیري میوز، و تکوین  DEHPتأثیر . »1384دالمن، اعظم، حسین ایماني، و حوریه سپهري. 
 شناسي، گیالن.شده در چهاردهمین کنفرانس سراسري زیستپوستر ارائه« هاي نابالغ موش.اووسایت

 (1384)دالمن، ایماني، و سپهري 

 هايمقالة نشریه
 الکترونیك

رساني علوم اطالع« رساني.اي و اطالعافزارهاي کتابخانههاي بازیابي اطالعات بهینه در نرمطراحي سیستم. »1379گزني، علي. 
-http://www.irandoc.ac.ir/ETELA. 3/7/1385دي(. دسترسي در  10) 2-1، ش. 16

ART/16/16_1_2_7_abs.htm. 
 (1379)گزني 

 هايمجله
 چاپي

 .6بر، فروردین: لي» کتابداري موسیقي.. »1384قاسمي، فاطمه. 
 (1384)قاسمي 

 هايمجله
 الکترونیك

 6مجلة الکترونیك پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ایران « متادیتا در محیط آموزش الکترونیك..» 1385عاصمي، عاصفه. 
 . .http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs. 3/7/1385(. دسترسي در 1)

 (1385)عاصمي 

 هايروزنامه
 چاپي

 مرداد. 30همشهري، « البالغه.آورد بعثت در نهجمحمد )ص( از زبان علي )ع(: ره. »1385سلوکي، آذر. 
 (1385)سلوکي 

 هايروزنامه
 الکترونیك

. 11/7/1385. دسترسي در 1385مهر،  9هشمهري آنالین، « آغاز تبدیل دارالفنون به موزه.. »1385سبزعلیان، مرضیه. 
http://www.hamshahri.org/News/?id=5608. 

 (1385)سبزعلیان 
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 نمونه مدرك

 نامة
 شخصي

فراهاني دربارۀ معاهدۀ ترکمانچاي و غرامات الوزراء قائم مقام هاي سیاسي و تاریخي سید. نامه1358مقام فراهاني، ابوالقاسم. قائم
 ق. به کوشش جهانگیر قائمي. تهران: دانشگاه تهران.1243االول آن، دهة اول ربیع

 (23، 1358مقام فراهاني )قائم

 ايمجموعه
 هااز نامه

علمي دربارۀ نفت و .... تهران:  باران: چند نامه به پسرم و به جوانان خارج از کشور شامل اطالعاتي. قطره1377اسماعیلي، محمد. 
 (45، 1377کتاب زمان.)اسماعیلي 

 هايمصاحبه
 منتشرشده

سازان جهان به انضمام مصاحبه با پادشاه ایران. ترجمة . مصاحبه با جولیو آندره اوتي در مصاحبه با تاریخ1362فاالچي، اوریانا. 
 .51-24مجید بیدار نریمان. تهران: جاویدان. 

 (43، 1362)فاالچي 

 هايمصاحبه
 منتشرنشده

. 3/2/1385اي منتشرنشده با ماکسیم رودنسون: دربارۀ انتگریسم اسالمي. دسترسي در تا. مصاحبهآشکار، ژیلبر. بي
www.peykarandeesh.org . 

 تا.()آشکار بي

 هانامهپایان
 هاو رساله

 نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه قم.پایان« بررسي مهریه، حدود و احکام آن در فقه امامیه.. »1380د. فالحي، داو
 (1380)فالحي 

مدارك پیوسته با 
نویسندۀ 
 مشخص

  .18/7/1385اي بر دیابت. دسترسي در . مقدمه1384پازکي، زهرا. 
http://www.bpums.com/bimariha/diabet/diabet.htm. 

 (1384)پازکي 
مدارك پیوسته با 

نویسندۀ 
 نامشخص

. 3/7/1385هاي آموزشي انجمن. دسترسي در ها و کارگاه. دوره1385انجمن روانشناسي ایران. 
http://www.iranpa.org/page.asp?T_pages=43 . 

 (1385)انجمن روانشناسي ایران 
 

 استناد به منابع انگلیسي 

 نمونه مدرك

 کتاب
 نویسنده با یك

Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. Press of England. 
(Gasper 1999) 

 کتاب
 با دو نویسنده

Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Strong Hope 
Press. 
(Unwin and Galway 1984) 

 کتاب
 نویسنده با سه

Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charles A. Snowe. 1987. Astrology for the Beginning 
Meteorologist. Chicago: Dark Weather and Clere. 
(Merk, Fogg, and Snowe 1987) 

سه  بیش از باد کتاب
 نویسنده

Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. 
1996. Women and Mental Health. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press. 
(Sechzer et al. 1996) 

http://www.peykarandeesh.org/
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 نمونه مدرك

 کتاب
با مترجم، ویراستار، 

 یا گردآورنده

Tzu, Sun. 6th century BC. The Art of War. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. 
London: Oxford Univ. Press. 
(Tzu 6th century BC) 
 یا
Grifith, Samuel B, trans. 1963. The Art of War. By Sun Tzu. 6th century BC. London: 
Oxford Univ. Press. 
(Grifith 1963) 

 کتاب با
 نویسندۀ سازماني

British Standards Institute. 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and 
Titles of Publication. Linford Woods, Milton Keynes, Uk.: British Standards Institute. 
(British Standards Institute 1985) 

 فصلي از
 یك کتاب

Phibbs, Brendan. 1987. “Herrlisheim: Diary of a Battle.” In The other Side of Time: A 
combat surgeon in World War II, 117-163. Boston: Little, Brown. 
(Phibbs 1987) 

 کتاب
 الکترونیك

Sirosh, J., Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. “Self-Organization of Orientation 
Maps, Lateral Connections, and Dynamic Receptive Fields in the Primary Visual 
Cortex.” In Lateral interactions in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, R. 
Miikkulainen, and Y. Choe. Austin, TX: UTCS Neural Networks Research Group. 
Accessed August 27, 2001. http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-
pubs/htmlbook96/. 
(Sirosh and Bednar 1996) 
 یا
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders’ constitution. Chicago: 
Univ. of Chicago Press. Accessed August 27, 2001. Also available online at 
http://press-pubs.uchicago.edu/founders/and as a CD-ROM.  
(Kurland and Lerner 1987) 

 مقاله
 با یکنویسنده

Tweddle, Sally. 1998. “Towards Criteria for Evaluating Website.” British Journal of 
Educational Technology 29 (3): 267-270. 
(Tweddle 1998) 

 مقاله
 با دو 

 نویسنده

Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999.” Reevaluation of the Fundamental Dose-
Respones Relationship.” BioScience 49:752-32. doi:10.2307/1313596. 
(Calabrese and Baldwin 1999) 

 مقاله
 با سه نویسنده

نویسندهنام نویسندگان مانند کتاب با سه   

 مقاله با بیش از
 سه نویسنده

 نام نویسندگان مانند کتاب با بیش از سه نویسنده

 مقالة
 ترجمه شده

Author. Date. “Article Title.” Translated by So-and-So. Journal Title… 
(Author Date) 

 مقالة
 کنفرانس

Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. “Phylogeography of Phlox Pilosa 
Subsp.” Ozarkana. Poster presented at the 16th International Botanical Congress, 
St. Louis. 
(Ferguson and Schaal 1999) 
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 نمونه مدرك

 مقالة نشریات
 الکترونیك

Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002. 
“Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after 
Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/ Progestin 
Replacement Study (HERS) Trial.” Journal of the American Medical Association 287, 
no. 5 (February 6). Accessed January 7, 2002. http://jama.ama-
assn.org/issues/v287n5/rfull/ joc10108.html#aainfo. 
(Hlatky et al. 2002) 

هايمجله  
 چاپي

Lacey, Stephen. 2000. The new German Style. Horticulture (March):44. 
(Lacey 2000) 

هايمجله  
 الکترونیك

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. 
Time. Accessed January 7, 2002. 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443 ,00.html. 
(Reaves 2001) 

هايروزنامه  
 چاپي

Royko, Mike. 1992. “Next Time, Dan, Take Aim at Arnold.” Chicago Tribune, 
September 23. 
(Royko 1992) 

هايروزنامه  
 الکترونیك

Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. “Scars Still Raw, Bush clashes with McCain.” 
New York Times, March 25, 2001, Accessed January 2, 2002. 
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html.  
(Mitchell and Bruni 2001) 

 نامة
 شخصي

Adams, Henry. 1930. Letters of Henry Adams, 1858-1891. Ed. Worthington 
Chauncey Ford. Boston: Houghton Mifflin. 
(Adams 1930) 

ايمجموعه  
هااز نامه  

Chill, Winston, and Dwight D. Eisenhower. 1990. The Churchill-Eisenhower 
Correspondence, 1953-1955. Ed. Peter G. Boyle. Chapel Hill: Univ. of North Carolina 
Press. 
(Chill and Eisenhower 1990) 

هايمصاحبه  
 منتشرشده

Bellor, Raymond. 1979. Alternation, Segmentation, Hypnosis: Interview with 
Raymond Bellour. By Janet Bergstrom. Camera Obscura (3-4): 89-94. 
(Bellor 1979) 

هايمصاحبه  
 منتشرنشده

Hunt, Horace [pseudo.]. 1976. Interview by Ronald Schatz. Tape recording. May 16. 
Pennsylvania Historical and Museum Commission, Harrisburg. 
(Hunt 1976) 

ها و نامهپایان
هارساله  

Schwarz, G. J. 2000. “Multi-Wavelength Analyses of Classical Carbon-Oxygen 

Novae.” PhD diss., Arizona State Univ. 
(Schwarz 2000) 

مدارك پیوسته با 
 نویسندۀ مشخص

Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston Public Library Strategic 
Plan, 2000-2010: A Decade of Outreach. Evanston Public Library. Accessed July 18, 
2002. http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html. 
(Evanston Public Library Board of Trustees 2000) 

مدارك پیوسته با 
 نویسندۀ نامشخص

Federation of American Scientists. 2000. “Resolution Comparison: Reading License 
Plates and Headlines .Accessed July 18, 2000. 
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm.  
(Federation of American Scientists 2000) 

 

 برخي اصول مفید در پایان نامه نویسي:
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 نویسي *ساده
سادگي از ضروریات یك نوشته است. نویسنده باید ساده، روان و در عین حال شیوا و رسا بنویسد و عبارات مبهم، جمالت پیچیده و 

کارگیري لغات و اصطالحات زند. بهکار نبرد. اگر چه افراط در این امر نیز، به شیوایي نوشته صدمه ميکلمات نامأنوس در نوشته خود به
 . وار و دور از ذهن و عبارات و جمالت نامنظم و مبهم موجب ایجاد اشکال در فهم خواننده خواهد شددش

و مانند آنها که « بوده باشیید»، «گردید»، «بایسییتي»، «بایسییتمي»کارگیري کلمات نویسییي باید در حد امکان از بهبراي سییاده      
تواند نمي« جهتدر»طور، همین .و مثل آنها، اجتناب شود« شد»، «است»، «باید» جايآور، غلط مصطلح و یا غیرشیوا هستند، بهتکلف

       .توانند اغلب مفاهیم را براحتي منتقل کنندکلمات و جمالت روان و ساده مي. باشد« براي»جایگزین خوبي براي کلمه رواني مثل 
بندهاي طوالني نیز مانند جمالت  .کنده رواني و سیییادگي فهم مطلب ميها( نیز کمك شیییایاني بدقت در تنظیم بندها )پاراگراف     

ستهطوالني مي سردرگم کنندتوانند خ شند و خواننده را  ش .کننده با سطر یا بی سه یا چهار  سطر  15تا  10از  تریك بند نباید کمتر از 
  باشد.

 *وحدت موضوع
ها و اجزاي نوشته با هماهنگي کامل، پیرامون موضوع ها، مثالو تمام بحث دفتنویسنده باید در سراسر نوشته از اصل موضوع دور نیا

 اصلي باشد و تاثیري واحد در ذهن خواننده القا کند. 

 *اختصار
هاي غیر ضییروري در آن پرهیز شییود. نوشییتن مطالب پایان نامه یا گزارش علمي باید در حد امکان، مختصییر و مفید باشیید و از بحث

 یچ ربطي به موضوع ندارد، فاقد ارزش علمي است.ارزشمندي که ه

 گذاری*رعایت نكات دستوری و نشانه
شود. همچنین رعایت قواعد  سب خود آورده  شود و ارکان و اجزاي جمله در جاي منا ستوري رعایت  سر پایان نامه باید قواعد د سرا در 

 هولت و با کمترین صرف انرژي مطالب را مطالعه و درك کند.شود که بیان نویسنده روشن باشد و خواننده به سگذاري سبب مينشانه

 *توجه به معلومات ذهني مخاطب
نیازهاي الزم براي نویسییینده باید همواره مخاطب خود را در برابر خود تصیییور کند و با توجه به معلومات ذهني مخاطب  تمامي پیش

 درك مطالب مورد بحث را، از پیش براي مخاطب فراهم کند.

 مراحل اصولي نگارش *رعایت
شي که باید مورد توجه جدي  ست. در این بخش مهمترین قواعد نگار سیار موثر ا سان آن ب صحیح یك پایان نامه در فهم آ نگارش 

 بندي کرد: توان در محورهاي اصلي زیر دستهشود. این قواعد را مينگارنده قرار گیرد، به اختصار بیان مي
 نویسيفارسي

 رعایت امالي صحیح 
 گذاري رعایت قواعد نشانه

 نویسيفارسي
ویژه در مواردي که معادل فارسي مصطلح و فارسي از معادل فارسي آنها استفاده کنید، بهامکان سعي کنید به جاي کلمات غیر ددر ح

«  پردازش». همچنین کلمه توجیهي ندارد «همین دلیلبه»یا « براي همین»جاي به« لذا»طور مثال اسییتفاده از کلمه به .رایج اسییت
سس»زیباتر از  ست« پرو صطالح غیردر این .ا سي وجود دارد، یا ا شنایي خواننده با معادل فار سي گونه موارد چنانچه احتمال عدم آ فار

باید کلمات انگلیسي )التین(  ناچاراگر به .صورت پاورقي آورده شودفارسي آن بهتر است، در اولین ظهور کلمه فارسي، اصل غیرمعمول



 

  دانشگاه بین المللی اهل بیت علهیم السّالم پایان نامه نگارششیوه نامه 

 

چنانچه در  .نظر گرفته شودالي جمالت گنجانده شوند، از هر طرف یك فاصله بین آنها و کلمات فارسي پیش و پس از آنها دردر البه
  .استفاده شود، الزم است در اولین استفاده، تفصیل آن در پاورقي آورده شود 1نویسيپایان نامه از مختصر

 امالی صحیح فارسيرعایت *
ء، » هاي فارسي باید در حد امکان از همزه کند. همچنین در نوشتهتر کمك ميرعایت امالي صحیح فارسي به مطالعه و درك راحت

صحیح « آیین نگارش»و « اجزاي هواپیما»ناصحیح، اما « آئین نگارش»و « اجزاء هواپیما»عنوان مثال به .استفاده نشود« أ، ؤ، ۀ، إ، ئ
 هستند.

 گذاریرعایت قواعد نشانه *
شانه شانهبردن عالمتکارگذاري بهمنظور از ن سان ميها و ن کند. در ادامه هایي است که خواندن و فهم درست یك جمله را ممکن و آ

 شوند.هاي معمول و متداول در زبان فارسي و موارد کاربرد آنها به اختصار معرفي مينشانه

 *ویرگول
 رود:کار مينشانه ضرورت یك مکث کوتاه است و در موارد زیر بهویرگول 

در میان دو کلمه که احتمال داده شییود خواننده آنها را با کسییره اضییافه بخواند، یا نبودن ویرگول موجب بروز اشییتباه در خواندن جمله 
 .مادر، حسن را به سوي خود خواندشوند. شود. مثالً با افزایش قدرت اقتصادي، مردم کشور از رفاه بیشتري برخوردار مي

که در دلیل آنعنوان توضیح، در ضمن یك جمله آورده شود. مثالً براي کنترل وضعیت فضاپیماها، بهدر موردي که کلمه یا عبارتي به
 هاي آیرودینامیکي استفاده کرد.توان از بالكخارج از جو هستند، نمي

 یا یك مرجع هاي مختلف یك نشانيکردن بخشجدا

 پیش از ویرگول نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.

 * نقطه
صحیح  شتر از آن  ست و بی صله الزم ا شود و پس از آن یك فا شته  صله گذا ست. پیش از نقطه نباید فا شانه پایان یك جمله ا نقطه ن

 نیست. 

 *دو نقطه
 طه عبارتند از:موارد کاربرد دونق

 السالم فرمودند:پیش از نقل قول مستقیم. مثالً: حضرت علي علیه

شده شاره  صیل مطلبي که به اجمال به آن ا ست. مثالً: اپیش از بیان تف شم ا ست: چ ستن و رعایت چند نکته ا ساس نگارش خوب، دان
 ... باز، گوش شنوا، دقت و

 شود. مثالً: اکمال: کامل کردننوشته مياي که معني آن در برابرش آورده و پس از واژه

 و ...« یعني:»کننده از قبیل پس از کلمات تفسیر

 پیش از دونقطه نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست.

 *گیومه
 موارد کاربرد گیومه عبارتند از:

                                                           

1 Abbreviation 
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ش ضمن نو سي را در  شته ک آوریم. مثالً: امام خمیني )ره( در کتاب چهل حدیث این گونه ته و مطلب خود ميوقتي که عین گفته یا نو
 ((.طلب دانش بر هر مسلماني واجب است))پیامبر فرمودند: اند ))...((،توضیح داده

صطالحات علمي و یا هر کلمه و عبارتي که باید به سمتدر آغاز و پایان کلمات و ا شان صورت ممتاز از ق شود. آیه هاي دیگر ن داده 
 سوره بقره ))...(( در خصوص نحوه حقوقي قرض دادن به یکدیگر است. 282

 ها و ...ها، اشعار، روزنامهها، رسالهدر ذکر عنوان مقاله

 *نشانه پرسشي
 نباید فاصله گذاشته شود و پس از آن یك فاصله الزم است و بیشتر از آن صحیح نیست. « ؟»پیش از 

 *خط تیره
 برد خط تیره عبارتند از:موارد کار

ضیحي، بدل، عطف بیان و ... مثال کردن عبارتجدا شیرازي هاي تو سان -حافظ  قرآن را با چهارده روایت  -اند الغیب نامیدهکه او را ل
 .در حفظ داشت

نوشته شود.  33-35فحه تواند به صورت صمي 35تا  33ها، اعداد و کلمات. مثال: صفحه بین تاریخ« به»و « تا»جاي حرف اضافه به
 .توانند از گلستان به خوبي استفاده کنندسال هم مي 7-13هاي سني حتي گروه .مشهد، وارد ایستگاه شد-قطار تهران

 *پرانتز
 موارد کاربرد پرانتز عبارتند از:

اي از هدایت رشیید یك گیاه نمونهو وقتي که یك کلمه یا عبارت را براي توضیییح بیشییتر کالم بیاورند. مثالً « یعني»و « یا»معني به
 .زبان معیار )استاندارد( زبان ملّي ما است)راهبري( تکویني است. 

سنده بخواهد آگاهي ضه کند. مثالً وقتي که نوی شتر )اطالعات تکمیلي( به خواننده عر ست: یکي هاي بی سه گروه ا سي  سعید نفی آثار 
ها )نمونه آثار وّم تحقیقات ادبي )شییرح آثار رودکي، نظامي، خواجو...( سییوّم ترجمهتصییحیح )قابوسیینامه، غزلیّات عطّار، سیییرالعباد...( د

 ...(پوشکین، ایلیاد و
 ها و شواهد.براي ذکر مرجع در پایان مثال

 نکته: بین کلمه یا عبارت داخل پرانتز و پرانتز باز و بسته نباید فاصله وجود داشته باشد.

 ها :شكل ،هاداول، منحنيج*
)بالفاصله پس از بندي که  متن داخلو در  شود گذاريشمارههمراه شماره فصل مربوطه به 1از شماره  هر فصل بایدجداول و اشکال 

ها در عنوان جداول و شکل .شود داده ارجاع هاتمامي جداول و شکل به در متن باید .آورده شود به آن شکل یا جدول ارجاع داده شده(
 5-4ن ذکر گردد. )مشابه جدول آعنوان جداول در باالي جدول و عنوان شکل در پایین  .شودمينام کمیت یا پدیده مورد مطالعه ذکر 

 (1-4و شکل 
 

 عنوان جدول.  1-1جدول

 روش )ثانیه( زمان (WU)کار 

 ايچند شبکه 54 37/85

 
 



 

  دانشگاه بین المللی اهل بیت علهیم السّالم پایان نامه نگارششیوه نامه 

 

 
 نمودار تورم  1-1شکل

 :هاها، روابط، مراجع و بخشارجاع به جداول، شکل
  .هرگز نباید یك شکل یا جدول پیش از معرفي آن، در متن ظاهر شود

  .بین شماره شکل )یا جدول( و کلمه پیش از آن )شکل یا جدول( باید حتماً یك فاصله قرار گیرد

 .غلط است(« 2-2جدول )»عنوان مثال به .ها و جداول نباید از پرانتز استفاده شودبراي ارجاع به شکل

 .ارجاع به روابط ریاضي همواره باید پس از درج خود آن روابط در متن صورت گیرد

 شود؛براي ارجاع به روابط ریاضي از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده مي

 [2، 1براي ارجاع به چند مرجع، آنها را با ویرگول جدا کنید: ]
 

 تكثیر پایان نامه*

 .، الزامي استتوسّط دانشجوجهت تسویه حساب  کتابخانه مرکزي دانشگاهبه صحافي شده  یك جلد پایان نامهتحویل 
 

شجو ه بر مورد فوق، عالوضمناً  ستموظف دان سخه الکترونیکي از ا صورترا هایي خود ن پایان نامه، یك ن  PDF و  word به دو 
 و همچنین کتابخانه ملي ایران تحویل دهد. اساتید راهنما و مشاور مرکزي دانشگاه وتهیه و به کتابخانه 

 

 


