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  نحوه تهيه و تدوين پايان نامه
يكي از هدفهاي اصلي نگارش پايان نامه آشنا نمودن دانشجو بـا فراينـد پـژوهش هـاي     

هيـه و تـدوين پايـان نامـه بـه      در اين مجموعه نحوه ت. تخصصي در رشته مربوطه است
درج شـده  ) كارشناسـي ارشـد  (منظوراستفاده دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي 

رود دانشجويان گرامي با كمك استاد راهنما و مشاور ضمن رعايت  لذا انتظار مي. است 
  .اين چارچوب نسبت به تدوين پايان نامه خود اقدام نمايند

  نكات  و موارد كلي
  :م پايان نامه بر اساس نظم زير انجام پذيردنحوه تنظي
درج عنـوان و نـام   . باشـد با رنگ سـبز يشـمي   ) زركوب( طرح روي جلد  

 ).  1مطابق پيوست (مولف و سال در عطف پايان نامه ضروري است 

 ...صفحه بسم ا 

درصورتي كه پايان نامه مورد حمايت مالي مؤسسه يـا سـازماني باشـد، در     
نام سازمان (اين پايان نامه با همياري سازمان يا موسسه  صفحه دوم درج شود كه

  . تدوين شده است) يا مؤسسه 
 .مي باشد  2محتويات اين صفحه مطابق پيوست  : صفحه عنوان 

صفحه صورتجلسه دفاع از پايان نامـه كـه در جلسـه دفـاع توسـط هيئـت        
 )3مطابق پيوست (داوران به تصويب رسيده و تاييد مي شود 

نسخه از اصل صورتجلسه در هر يك از نسخ پايـان نامـه آورده   يك : تذكر 
 .شود

 )گواهي اصالت، نشر و حقوق مادي و معنوي اثر( 6پيوست شماره  

 )در صورت تمايل پژوهشگر(صفحه تقديم  

 )در صورت تمايل پژوهشگر (صفحه سپاسگزاري  

روش تحقيـق و نتيجـه و كليـد    اهداف،  چكيده فارسي،حاوي بيان موضوع، 
 )حداكثر يك صفحه (ژه   وا

 )شامل عناوين فصل، تيترهاي اصلي و عناوين پيوست ها(فهرست مطالب  

 )در صورت نياز(فهرست جداول، نمودارها، اشكال و عاليم  

 مقدمه 

 متن اصلي پايان نامه 

 )در صورت نياز(پيوستها  



 

 فهرست منابع  

 .در يك صفحه Abstract) (چكيده انگليسي 

 )4طابق پيوست م(صفحه عنوان انگليسي   

 )5مطابق پيوست (فرم زركوب پشت جلد به انگليسي  

  
  شيوه نگارش

 :صورت پذيرد و به زبان فارسي نگارش پايان نامه بايد مطابق روش تعيين شده زير 

در رشـته هـاي فيزيـك و    . حروفچينـي شـود  »  word« تمامي مطالب با برنامـه   -1
  .بالمانع است » Tex«رياضي استفاده از تك

 .باشد ) 4A)21 ×5/29اغذ متن از نوع ك-2

مي باشد كـه  ...و3و2و1الف و ب و اصلي ) با حروف ابجد(شماره صفحات فرعي -3
 .سانتي متر باالتر از انتهاي صفحه و كامال در وسط صفحه قرار گيرد 1بايد 

سـياه و   16با تيتر  نهايي اصلي و عنوا 14فونت متن پايان نامه با قلم لوتوس نازك  -4
و تـا   1فاصـله بـين سـطرهاي مـتن حـداقل      . تايپ شود 14 عنوانهاي كوچكتر با تيتر

متـر و چـپ    سانتي 4فاصله ازحاشيه سمت راست . حداكثر يك و نيم سانتي متر باشد
در . سـانتيمتر باشـد   3سانتي متر و پايين صفحه 5/3سانتي متر و فاصله باالي صفحه 2

. تـايمز تايـپ شـود    13و تيترهاي اصلي بـا قلـم سـياه   12م تايمز فونت انگليسي با قل
  ). 6پيوست شماره(
معادل انگليسي واژه هاي تخصصي و اسامي التين كه براي اولين بار در پايان نامه  -5

از درج .(در صفحه مربوطـه درج شـود  ) فوت نت(به كار مي رود به صورت زيرنويس
 ).دواژه هاي انگليسي در درون متن پرهيز شو

زيرنويسها، زير يك خط پر رنگ  با دو اندازه ريزتراز متن نوشـته شـود بطوريكـه     -6
سـانتيمتر حفـظ    3فاصله پايين ترين زيرنويس تا لبه پاييني كاغـذ حاشـيه بـه انـدازه     

  .زير نويس هر صفحه از يك شماره گذاري شود.شود
  
  توضيحات   
به شخصيتي  ار ايان نامه خودصورت تمايل دانشجو مي تواند پ در :صفحه تقديم -1

  .تقديم نمايد)پدر، مادر و مانند آن (يا شخصيت هايي



 

را  كليه كساني كه دانشجو از شكرت قدرداني و از عبارتست :قدرداني و صفحه تشكر -2
  .اند  نموده هدف ياري راه رسيدن به در
و واژگـان  يافته ها  تحقيق و هدف، روش  موضوع پايان نامه، بيانشامل  : چكيده -3
  .يك صفحه باشد در حداكثردي پژوهش، كلي

 سپاسـگزاري،  تقديم ،(فهرست مطالب صفحات اوليه پايان نامه  در:  فهرست مطالب -4  
تيترهـاي   فصلها،مقدمه،  عناوينشامل فهرست مطالب  . نمي شود ذكر )مانند آن چكيده و

   .شماره صفحه مربوطه است پيوستها همراه با واصلي 
زيـر   شامل چنـدين ، فصل هر پايان نامه شامل چندين فصل و متن هر :ايان نامهمتن پ -5

مي شود و مقدمه، كليات مربـوط بـه    يك مقدمه كوتاه آغاز فصل  با هر .بود خواهدفصل 
  .محتواي فصل را بازگو مي كند 

  :مقدمه  -الف
   .آورده شودشامل بيان موضوع، ضرورت و هدف هاقبل ازشروع متن يك مقدمه كلي 

  :ها فصل -ب
  

در فصول جداگانه برحسب اولويت و اهميت طرح مباحـث   مطالب مختلف پايان نامه
  مي شود دهيسازمان  ،

شود به منظور ايجاد هماهنگي و همگوني بيشتر فصل بندي به شـرح زيـر    پيشنهاد مي
  :انجام پذيرد
  )شامل طرح تحقيق(ـ فصل اول؛ كليات تحقيق 1
  و پيشينه تحقيقـ فصل دوم؛ مباني نظري  2
  ـ فصل سوم؛ روش تحقيق3
/ هاي توصيفي و آزمون فرضـيه   شامل يافته(هاي تحقيق ـ فصل چهارم؛ يافته4

  ).فرضيات
  بندي و نتيجه گيري و ارايه پيشنهادات ـ فصل پنجم؛ جمع5

 برنامـه هـاي نـرم افـزاري در     و ي حجيمداده هادر صورت ضرورت : ها پيوست -6
  .ه شوندپيوست پايان نامه آورد

 .شماره گذاري نمي شود ...ا بسم و صفحه هاي داخل جلد: شيوه شماره گذاري -7
 از عـدد  شماره گذاري با و شود مي حروف ابجد شماره گذاري صفحه هاي بعدي با

  . ادامه خواهد داشت انتهاي پايان نامه تا مقدمه



 

فصل  هر و فصل چندبه هاي اصلي پايان نامه  موضوع: عناوينشماره گذاري  -الف
زير  يك از هرفصل ها با يك شماره و  .دشوتقسيم زيرفصل  نيز ممكن است به چند

 عـدد  .شود ميمشخص  شده اند داج يكديگر خط فاصله از شماره كه با دو با ،هافصل
 ردزيـر فصـل مـو   سمت چپ شماره ترتيب  عدد شماره فصل و سمت راست بيانگر

تيترهـاي  شـماره  ،  باشـد  ترهاي فرعـي تيداراي  زيرفصل كه هر صورتي در.نظراست
زيـر   از اولين تيتـر فرعـي  يعني  1-3-4 مثال  .قرار مي گيرد درسمت چپ عدد فرعي

  .فصل چهارمفصل سوم 
يـك از جـداول،    هـر  :ها فرمول روابط وجداول،اشكال،عاليم، شماره گذاري  -ب

 سـت راسـمت   عـدد .شـود  مطابق روال قبلي مشخص مـي  و مانند آن، فرمول رابطه يا
مثال رابطـه   باشد  فصل مي هر رابطه در ترتيب نشانگر چپسمت  عدد و شماره فصل
  .شود  نشان داده مي )4-3(فصل سوم به صورت  چهارم در

اسـتفاده از اعـداد شـماره     هاي پايان نامـه بـا   پيوست: ها گذاري پيوست شماره -ج
   .گذاري شود

  .باشدمي  APAشيوه منبع نويسي بر اساس روش  : منابع -8 
پـس از مـتن مـورد     در صورتي كه نقل قول مستقيم باشد، در متن، منابع مورد استفاده

 :نام خانوادگي نويسنده، سال انتشـار اثـر  ( استفاده در داخل پرانتز به صورت خالصه 
مي گردد و درصورتي كه نقل قول غيـر  ذكر ) 32:1388الواني، (:مثال -)شماره صفحه

   .ماره صفحه نمي باشدمستقيم باشد نياز به ذكر ش
نخست منابع فارسي و سپس منابع (پايان نامه درآخر مشخصات كامل كتابشناسي منبع

مـي   تنظيم به اين صورت الفباحروف  فهرست منابع برحسب  .آورده مي شود )التين
  : شود

 و بـه فارسـي   چنانچه داخل متن از منابع التين استفاده  شده باشد به صورت خالصه
و نام نويسنده به صورت فـوت  ) صفحه: نام خانودگي نويسنده، سال انتشار(در پرانتز 

  )75: 1998، 1فيليپس: (مثال. نوشته مي شود به انگليسي نت در زير صفحه
  :الف ـ كتاب 

،آنومي ياآشفتگي اجتماعي ، پژوهشي در زمينه پتانسيل )1378(رفيع پور، فرامـرز  -
  .صدا و سيما، سروش انتشارات : در شهر تهران، تهران آنومي 

  چنانچه كتاب تجديد نظر شده باشد نيز ذكر مي شود -

                                                 
١. Philips  



 

تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد ، )1378(گيدنز، آنتوني-
  . نشرني: ، تهران)ترجمه ناصر موفقيان(

 - Bernard ,C.(1975), An Introduction to Experimental , London: Sage 
Publication 

  
شود،سازمان مـورد   ها و موسسات بدون درج نام مولف تهيه مي گزارشاتي توسط سازمان :تذكر

  .نظر به عنوان مولف محسوب مي شود
  :مقالهب ـ 

مطالعه توصيفي ويژگيهاي سني كشتي گيران عضـو تـيم ملـي    ، )1383(ميردار،شادمهر
، كميتـه ملـي المپيـك    25ايران،در مقايسه با شاخصهاي بين المللي،در المپيك، شماره 

  ،تهران
  

  :ج ـ مجموعه مقاالت
( ، در 330- 312، گسترش شتابان شهرنشيني در ايران در سدة اخير، ص )1372(توفيق، فيروزه  -

  .يادنامه استاد دكتر غالم حسين صديقي، تهران، چاپخش) ورجاوند، گردآورنده 
Perez-Diaz, V. (1998 ) The Public Shere and a European civil society, in 
J.C. Alexander (ed) Teal Civil Societies: Dilemmas of Instinltionalization 
pp.211-238. London: Sage Publication.  

  :د ـ پايان نامه
، بررسي اثرات عوامل جامعه پذيري در رفتـار بزهكارانـه   )1376(شيري، احمدعلي  -

  .دانشگاه شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناسي:در شهر شيراز، شيراز
هاي معتبر اينترنتي به ايـن صـورت بـا ذكـر سـاعت و       و منابع مورد استفاده از سايت

  :تاريخ دريافت درج شود
IMF,(2002),The IMF ,s Approach to Promoting Good 
Governa nee and Combating Corruption –A Guide ,retrieved 
from:   
http ://www.imh.org/external/np/gov/guide/eng/index.Htm 
time…..date…..  

  .عناوين جداول و نمودارها در باالي آن و منبع آن در زير آن نوشته مي شود -ه
  توصيه ها

  .رسا باشد و ان پايان نامه مختصرعنو -

 .باشد كيفيت خوبي برخوردار پايان نامه از مورد استفاده در ويراتص -



 

ارايـه   ازپايان نامه حاوي نوآوري هاي دانشجو بوده و حتـي االمكـان   شايسته است  -
 .پرهيز شود تكراريمطالب 

گسـتان زبـان وادب   پايان نامه به زبان فارسي وامالي واژه ها مطابق مصـوبات فرهن  -
  .فارسي باشد

 .صفحه هاي پايان نامه يك رو باشد -

هنگام دفاع، پايان نامه بايد تايپ شده و پس از قبـولي در جلسـه دفـاع پايـان نامـه       -
  .صحافي شود

مركز اسناد و پژوهشـهاي    دانشجو مي بايست اطالعات پايان نامه را در وب سايت -
  . ا جهت ارسال به مركز ذيربط تحويل نمايدعلمي ايران ثبت و يك نسخه از آن ر

  پس ازدفاع
به رنـگ  ( در جلسه دفاع و صحافي پايان نامه پس از پذيرش نهايي و اخذ نمره قبولي

نسخه و يك  اساتيد راهنما و مشاورين/ يك نسخه از آن در اختيار استاد ) سبز يشمي
ازمان مركزي و يـك  يك نسخه به كتابخانه س ،از آن را به مركزآموزشي محل تحصيل
و  ، يك نسخه به گـروه علمـي سـازمان مركـزي    نسخه به گروه آموزشي مركز مربوطه

CD   با فرمتPdf   وword   تحويـل داده   به مديريت تحصيالت تكميلي دانشـگاه
  . 2شود

 
بـه  ) قسمتي كه صفحه ها به يكديگر متصل مـي شـوند  (عطف پايان نامه صحافي شده

به گونه اي كه پايان نامه در قفسه هـاي  . نام مؤلف درج شودترتيب عنوان پايان نامه، 
  .كتابخانه به راحتي قابل جستجو باشد

  
  
  
  
  

                                                 
 ،ايـران  ، مرکز اسناد و پژوهشـهای علمـی  نسخه مربوط به آتاخبانه مرآزي ٢

طريـق مرآـز    ازمديريت حتصيالت تکميلـی   cd و  سازمان مرآزي در علمیگروه 
  .ارسال مي گردد

 



 

  )صفحه روي جلد براي پايان نامه (  1پيوست 

  
  دانشگاه پيام نور

  ..............دانشكده

  پايان نامه
  براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد

  .............................................................رشته 
  .............................................................گروه 

  :عنوان پايان نامه 

  

  ):بدون ذكر عناويني چون نگارنده ، دانشجو و غيره  (نام كامل نويسنده 
  

  :استاد راهنما 
  

  : استاد مشاور
  

  ماه و سال 

 16و بقيه عناوين با شماره . درج شود 20مه با فونت تيتر و با شمارهدقت شود عنوان پايان نا: تذكر

.و همگي وسط چين باشند



 

  )  داخل جلد -صفحه عنوان براي پايان نامه كارشناسي ارشد(  2پيوست 

  
 دانشگاه پيام نور

  ......................................................دانشكده 
  ....................نام مركز     

  پايان نامه 
  براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد

  ......................................................رشته 

  ......................................................گروه

  

  : عنوان پايان نامه 

  ): بدون ذكر عناويني چون نگارنده ، دانشجو و غيره (نام كامل نويسنده 
  

  :استاد راهنما 

  :استاد مشاور 

  

  

  ماه و سال

  



 

  )صورتجلسه دفاع ازپايان نامه( 3 پيوست
  .......: .../........../....تاريخ 

  ................. :شماره                                  
  
  

  
  بسمه تعالي                 

  صورتجلسه دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد 
/ دفاع از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خانم جلسه 
  .........................................................................          آقاي

  ....................................... به شماره دانشجويي................................................دانشجوي رشته
  ».. .............................................................................................................................«نوان تحت ع

در محل ............ ساعت ......../............/...............مورخ..................... با حضور هيات داوران در روز
ر ا پايان نامه مذكور  ،پس از بررسي هيات داوران برگزار شد و............................. ن ساختما
  .تشخيص داد......................با درجه..................... به حروف..................نمره به عدد  شايسته 

    

  وسسهم/دانشگاه  مرتبه دانشگاهي  هيات داوران  نام ونام خانوادگي  رديف
  امضاء

  

  استاد راهنما    1
  

      

2    
  استاد مشاور

      

  استاد داور    3
  

      

نماينده تحصيالت     4
  تكميلي
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اينجانب                 دانشجوي ورودي سال                مقطع كارشناسي ارشـد  
رشته               گواهي مي نمايم چنانچه در پايان نامه خود از فكر، ايده و نوشته 

م يا غير مستقيم منبع و ماخـذ آن را نيـز در   ديگري بهره گرفته ام با نقل قول مستقي
بديهي است مسئوليت تمـامي مطـالبي كـه نقـل قـول      . جاي مناسب ذكر كرده ام

          .بر عهده خويش مي دانم و جوابگوي آن خواهم بودديگران نباشد 
مي باشد و در  نتيجه تحقيقات خودش)  رساله ( دانشجو تأييد مي نمايد كه مطالب مندرج دراين پـايان نامه 
.صورت استفاده از نتايج ديگران مرجع آن را ذكر نموده است  

 
 

 نام و نام خانوادگي دانشجو
 تاريخ و امضاء

 
اينجانب                 دانشجوي ورودي سال                مقطع كارشناسي ارشـد  

اقدام به انتشار  براساس مطالب پايان نامه خود رشته               گواهي مي نمايم چنانچه
نمايم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ايشان نسـبت بـه نشـر مقالـه،     ... مقاله، كتاب، و 

  .و به صورت مشترك و با ذكر نام استاد راهنما مبادرت نمايم... كتاب، و 
  

 ام و نام خانوادگي دانشجو
 تاريخ و امضاء

 
ايشات و نو آوري ناشي از تحقيق كليه حقوق مادي مترتب از  نتايج مطالعات ، آزم

  .موضوع اين پايان نامه متعلق به دانشگاه پيام نور مي باشد 
  

  ماه و سال


