اطالعات الزم جهت نگارش پایان نامه

تایپ :تایپ پایان نامه کارشناسی ارشد باید روی کاغذ  A4صورت گیرد .نوع قلم لوتوس ،نازنین ،زر ،بدر یا معااد ننااا در
نرم افزار  Microsoft Wordمی تواند انتخاب شود .اندازه قلم پوینت  12و فاصله بین  1/5سانتی متر باشد.
چکیده فارسی :فقط در یک صفحه (کادر نمونه شماره سه ) ،حداکثر  300کلمه ،اندازه قلم پوینات  12و فاصاله ساهر ا 1
سانتی متر باشد.
مراجع :اندازه قلم پوینت  12و فاصله سهر ا  1سانتی متر باشد.
کادربندی :کادربندی صفحات پایان نامه باید یکسان باشد .فاصله شروع خهوط تا لبه راست صفحه  3ساانتی متار ،فاصاله
خهوط تا لبه چپ  2سانتی متر ،فاصله سهر او تا لبه باالیی  2/5سانتی متر و تا لبه پایینی  2سانتی متر است .تمام نمودار اا،
جداو  ،نقشه ا ،شکل ا و فارست ا باید در کادر باال گنجانده شوند.
شماره گذاری صفحات :شماره گذاری صفحات قبل از مقدمه به صورت الفبای فارسی است که از صفحه بعد از عنوان شروع
می شود .از صفحه او مقدمه تا انتاا به صورت عددی خوا د بود .شماره صفحه در باالی صفحه دست چپ درج شود.
شماره گذاری مطالب :موضوع اصلی پایان نامه به چند فصل و ر فصل می تواند به چند بخش تقسیم شود .عنوان بخش ای
ر فصل با یک سهر فاصله از نخرین سهر بخش قبلی شروع می شود .ر یک از بخش ای ر فصل با شماره اای فصال و
بخشی که با یک خط فاصله ( )-از یکدیگر جدا شده اند مشخص می شود .عددسماااات راست نشانگر شماره فصل و عدد
سمت چپ نشانگر بخش مورد ناظر است .در صورتی که ر بخش دارای زیربخش باشد ،شماره ر زیربخش در سمت چاپ
عدد فوق قاارار می گیرد .به عنوان ماثا اگر " نرم افزار" سااومین زیربخاش از بخش چاارم فصل دوم باشد باه صاورت
 3-4-2خوا د بود.
شماره گذاری شکل ها و عنوان بندی آنها :شماره گذاری شکل ا و جداو نیز بر اساس قاعده باال مای باشاد .باه عناوان
مثا شکل پنجم در فصل سوم به صورت  5-3نوشته می شود .دقت شود شماره گذاری جدو
باشد .عنوان جدو در باالی نناا و عنوان شکل ا زیر نناا قید می شود.
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ا و شکل ا مانند م نمای-

شماره گذاری روابط و فرمول ها :ر رابهه ای که در متن باشد با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جادا مای شاوند
مشخص می شود .عدد سمت راست نشان د نده شماره فصل و عدد سمت چپ ،شماره ترتیبی رابهاه ماورد نظار اسات .باه
عنوان مثا چاارمین فرمو یا رابهه ،در فصل دوم به صورت ( )4-2داخل پرانتز نوشته می شود.
مراجع و مأخذ :فارست منابع ،مراجع و مأخذ در انتاای پایان نامه به صورت زیر می باشد .ذکر مرجع در متن پایان نامه به
صورت نام و سا انجام گیرد.
مثالً ( :حسینی و مکاران  ،)Smith, M, 1997( ،) 1357فارست مراجع در اینحالت در انتاای پایان نامه به صورت الفباایی
در دو بخش مجزای مراجع فارسی و مراجع خارجی ارائه شود.
مثا :
[1]: S.J.CH.Amberg.J.Phys.Cgem 75 (1961) 3167
[ ]2باقری ،عبدالرضا ،1379 .مبانی کشت بافتاای گیا ی (ترجمه) ،انتشارات دانشگاه فردوسی.
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ضوابط تـدوین پایان نامه
(مشخصات کلی)

 .1ترجیحاً جلد پایان نامه به رنگ مشکی باشد.
 .2مشخصات روی جلد مهابق نمونه شماره یک
 .3صفحه حاوی جمله بسم ا...
 .4مشخصات صفحه او مهابق نمونه شماره دو
 .5تقدیم پایان نامه در یک صفحه و حداکثر در پنج سهر
 .6تقدیر و تشکر در یک صفحه به طور خالصه
 .7فارست مهالب
 .8فارست شکل ا و جداو
 .9فارست عالئم و اختصارات
 .10چکیده پایان نامه به فارسی به اضافه کلیدواژه (در یک صفحه مهابق فرم شماره سه)
 .11چکیده پایان نامه به اضافه کلیدواژه به انگلیسی (در یک صفحه مهابق فرم شماره چاار)
 .12پایان نامه باید دارای مقدمه و تئوری (فصل او ) و فصل ای الزم به تفکیک باشد .سیا ه منابع و مراجع
در انتاای پایان نامه می نید.
 .13بحث و نتیجه گیری و پیشنااد ا برای ادامه کار می تواند در پایان تحت عنوان فصل بحث و نتیجه گیری
اضافه شود.
 .14در قسمت عهف پایان نامه (حد فاصل بین پشت و روی جلد پایان نامه) درج نام دانشجو ،مقهع و سا
ضروری است.
 .15فصل نخر به عنوان فارست منابع و مأخذ ارائه می شوند.
 .16تصویر صورت جلسه دفاع از پایان تحصیلی کارشناسی ارشد در نخرین صفحه پایان نامه می نید.
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نمونه شماره یک

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان
............................................................................................

از:
نام دانشجو

استاد را نما
...............................................

ماه  .....سا .....
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نمونه شماره دو

گروه و گرایش
...........................................................................................

عنوان
............................................................................................

از:
نام دانشجو

استاد را نما
...........................................
استاد مشاور
..............................................

ماه  .....سا .....
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نمونه شماره سه
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نمونه شماره چهار
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