به نام خذا
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی () 1394
ثٙٔ ٝظٛس ٕٞبٍٙٞی ثیطشش  ٚیىسبٖ سبصی دبیبٖ ٘بٔٞ ٝب  ،آییٗ ٘بٔ ٝحبضش ؤ ٝخشص ٔؤسس ٝغیش ا٘شفبػی ٌیُ ٔی ثبضذ ،سٙظیٓ  ٚسػبیز
ٔٛاسد آٖ ثشای دا٘طجٛیبٖ وّی ٝسضشٞ ٝبی سحصیّی اِضأی ٔی ثبضذ.
الف)مطخصات ظاهزی:
 - 1وّیٔ ٝطبِت ٙٔ ٚذسجبر دبیبٖ ٘بٔٔ ٝی ثبیسز ثب ٘شْ افضاس ٚٚسد ( ) wordسبیخ  ٚحشٚف چیٙی  ٚسٚی وبغز  A4چبح ضٛد.
جّذ دبیبٖ ٘بٔ ٝاص ٘ٛع ٌبِیٍٛٙس ا٘شخبة ٙٔ ٚذسجبر سٚی جّذ ث ٝضىُ صسوٛة چبح ض٘ٛذ .
 - 2سً٘ جّذ ثشای دبیبٖ ٘بٔٞ ٝب اص ٘ٛع سبد ٚ ٜث ٝسفىیه سضش ٝث ٝصٛسر صیش ا٘شخبة ٌشد٘ذ :
سضش ٝثشق لذسر ٔ :طىی _ سضش٘ ٝمط ٝوطی صٙؼشی ٔ ٚىب٘یه خٛدس : ٚلشٔض – سضش٘ ٝشْ افضاس :آثی
ة:اطالػبر وّی:
دس صفحبر اصّی طٞ َٛش سطح  16سب٘شی ٔشش  ٚفبصّ ٝسطشٞب اص یىذیٍش یه سب٘شی ٔشش دس ٘ظش ٌشفش ٝضٛد  .فبصّٔ ٝشٗ دبیبٖ ٘بٔٝ
اص ِج ٝسٕز ساسز  3سب٘شی ٔشش ،اص ِج ٝسٕز چخ  2سب٘شی ٔشش  ٚاص ِجٞ ٝبی ثبال  ٚدبییٗ  3سب٘شی ٔشش دس ٘ظش ٌشفش ٝضٛد (فبصّٝ
ضٕبس ٜصفح ٝسب دبییٗ صفح 1/ 5 ٝسب٘شی ٔشش  ٚوبٔال دس ٚسط صفح ٝلشاس ٌیشد ).
٘ٛع لّٓ ٔشٗ دبیبٖ ٘بِٔٛ ٝسٛس ٘ 14بصن  ٚػٙبٚیٗ ِٛسٛس  14سٛدش  ٚدبٚسلی ٞب ٘یض ِٛسٛس  12دس ٘ظش ٌشفش ٝضٛد  .ػٙبٚیٗ جذَٚ
ٞب ،ضىُ ٞبٕٛ٘ ،داسٞب  .... ٚثب لّٓ ٘بصن ِٛسٛس ٛ٘ 11ضش ٝضٛد.
ب) ضزح روی جلذ:
ثٙٔ ٝظٛس سإٙٞبیی ثیطشش ٕ٘ ٝ٘ٛای اص طشح سٚی جّذ دس ا٘شٟبی آییٗ ٘بٔ ٝلشاس ٌشفش ٝاسز .
 ) 1آسْ ٔٛسس ٝآٔٛصش ػبِی ٚغیشا٘شفبیی ٌیُ ( دس اثؼبد ػشض  3سب٘شی ٔشش  ٚط 4 َٛسب٘شی ٔشش) دس سٕز چخ لشاس ٌیشد .ثطٛسیىٝ
فبصِّ ٝج ٝاثشذایی آٖ اص ثبال  ٚسٕز چخ  1/ 5سب٘شی ٔشش ثبضذ.
 ) 2ػجبسر (( ٔٛسس ٝآٔٛصش ػبِی  ٚغیش ا٘شفبػی ٌیُ)) دس ٚسط صفح ٝلشاس ٌیشد.
٘ ) 3بْ ٌش ٜٚآٔٛصضی دس ٚسط صفح ٝلشاس ٌیشد.

 ) 4ػجبسر (( دبیبٖ ٘بٔ ٝجٟز دسیبفز دسج ٝوبسضٙبسی دس سضش ))... ٝدس ٚسط صفح ٝلشاس ٌیشد.
 ) 5وٌّٕ (( ٝشایص)) (٘بْ ٌشایص سحصیّی).
 ) 6وّٕ(( ٝػٛٙاٖ)).
 ) 7ػٛٙاٖ دبیبٖ ٘بٔ.ٝ
 ) 8ػجبسر ((اسشبد سإٙٞب))
٘ ) 9بْ اسشبد سإٙٞب.
 ) 10وٍّٕ٘(( ٝبسش))
٘ ) 11بْ ٍ٘بس٘ذٜ
 ) 12سبَ ( فصُ  ٚسبِی و ٝدبیبٖ ٘بٔ ٝدفبع ضذ ٜاسز).
 ) 13دس ِج ٝوٙبسی جّذ دبیبٖ ٘بٔ( ٝػطف) ٘یض ثصٛسر صسوٛة یب ٘مش ٜوٛة ػٛٙاٖ دبیبٖ ٘بٔ٘ ٚ ٝبْ ٍ٘بس٘ذ ٜآٚسد ٜضٛد .
ج) بخص های پایان نامه:


سٚی جّذ دبیبٖ ٘بٔ( ٝثصٛسر صسوٛة).



ثسٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ (صفح ((ٝاِف)) ).



طشح سٚی جّذ (صفح ((ٝة)) ).



سذبسٍضاسی (صفح(( ٝج)) حذاوثش دس یه صفح ٝسٙظیٓ ضٛد).



سمذیٓ ث( ٝصفح(( ٝد)) ٔطبِت ایٗ لسٕز ٘جبیذ اص یه صفح ٝسجبٚص وٙذ).



فٟشسز ٔطبِت ( ادأ ٝحشٚف اثجذ (ح ،ط ،ن )... ٚ ٖ ،ْ ،َ ،ثٙٔ ٝظٛس سإٙٞبیی ثیطشش ٕ٘ ٝ٘ٛای اص فٟشس ر ٔطبِت دس
ا٘شٟبی آییٗ ٘بٔ ٝلشاس ٌشفش ٝاسز ،ػٙبٚیٗ فٟشسز ٔطبِت ثبیذ ػیٗ ػٙبٚیٗ خٛد ٔشٗ ثبضذ  .دس فٟشسز ٔطبِت ػٙبٚیٗ فشػی
و ٝصیش ٔجٕٛػ ٝػٙبٚیٗ اصّی ٞسسٗد ،ثب س ٛسفشٍی دس اص آٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ).



فٟشسز جذِٟٚب (دس صٛسر ٚجٛد).



فٟشسز ٕ٘ٛداسٞب (دس صٛسر ٚجٛد).



فٟشسز ضىّٟب (دس صٛسر ٚجٛد).



فٟشسز ٘مطٞ ٝب (دس صٛسر ٚجٛد).



چىیذ( ٜاِٚیٗ صفح ٝاصّی و ٝضٕبسٔ )) 1(( ٜی خٛسد ،حذاوثش دس یه صفح( )ٝآٚسدٖ وّیذ ٚاطٞ ٜب دس چىیذ ٜاِضأی
اسز).

فصول پایان نامه ضامل ( :ادامه ضماره گذاری ها)
 فصُ ا :َٚوّیبر سحمیك ( ٔمذٔ ،ٝثیبٖ ٔسئّ ،ٝإٞیز  ٚضشٚسر سحمیك ،اٞذاف  ٚفشضیٞ ٝب).
 فصُ دٔ :ْٚشٚسی ثش ادثیبر سحمیك  ٚدیطی ٝٙسحمیك .
 فصُ س :ْٛسٚش اجشای سحمیك.
 فصُ چٟبسْ :سجضی ٚ ٝسحّیُ دادٞ ٜب.
 فصُ دٙجٓ٘ :شیجٌ ٝیشی  ٚدیطٟٙبدار .


ياسی).
فٟشسز ٔٙبثغ ( ادأ ٝضٕبس ٜر

د) اطالعات کلی:
ياسی ٔٛضٛع ٞب:
 .1ضٕبس ٜر
ٔٛضٛع ٞبی دبیبٖ ٘بٔٔ ٝؼٕٛال چٙذ فصُ اسزٞ ،ش فصُ ٕٔىٗ اسز ث ٝچٙذ ثخص سمسیٓ ٌشدد  .صفح ٝاٞ َٚش فصُ ثبیذ اص
خط دٙجٓ ضشٚع ضٛد ٞ .ش یه اص ثخص ٞبی ٞش فصُ ثب د ٚضٕبس ٜو ٝثب خط سیش ٜاص یىذیٍش جذا ضذ ٜا٘ذ ٔطخص ٔی ٌشدد .
ػذد سٕز ساسز ثیبٍ٘ش ضٕبس ٜفصُ  ٚػذد سٕز چخ ضٕبس ٜسشسیت ثخص ٔٛسد ٘ظش اسز  .دس صٛسسی وٞ ٝش ثخص داسای
صیش ثخص ثبضذ ،ضٕبسٞ ٜش صیش ثخص دس سٕز چخ ضٕبسٔ ٜزوٛس لشاس ٔی ٌیشد
ثخص س ْٛفصُ د.ْٚ
ياسی ضىُ ٞب ،جذٞ َٚبٕٛ٘ ،داسٞب ٘ ٚمطٞ ٝب:
 . 2ضٕبس ٜر

ٔ .ثال  4- 3- 2یؼٙی صیش ثخص چٟبسْ اص

ياسی ضىُ ٞب ،جذٞ َٚبٕٛ٘ ،داسٞب ٘ ٚمطٞ ٝب ٔب٘ٙذ سٚاَ لجّی اسزٔ .ثال دٕٞیٗ ضىُ دس فصُ س ْٛثصٛسر (ضىُ
ضٕبس ٜر
ٛ٘ ) 10- 3ضشٔ ٝی ضٛد.
ياسی سٚاثط  ٚفشِٟٔٛب:
 . 3ضٕبس ٜر
ٞش ساثط ٝدس ٔشٗ دبیبٖ ٘بٔ ٝثب د ٚضٕبس ٜو ٝثب خط فبصّ ٝاص یىذیٍش جذا ٔی ض٘ٛذ ٔطخص ٔی ٌشدد

 .ػذد سٕز ساسز

ثیبٍ٘ش ضٕبس ٜفصُ  ٚػذد سٕز چخ ضٕبس ٜساثطٛٔ ٝسد ٘ظش اسز ٔ .ثال ٞطشٕیٗ ساثط ٝدس فصُ دٙجٓ ثصٛسر ( ٛ٘ ) 8- 5ضشٝ
ٔی ضٛد.
 . 4ػٙبٚیٗ ٕ٘ٛداسٞب  ٚجذِٟٚب ثبیذ ٚاضح  ٚداسای ٔمیبس ثبضذ  .ػٛٙاٖ ثجض جذا َٚو ٝدس ثبالی جذٛ٘ َٚضشٔ ٝی ضٛدٔ ،بثمی
ضبُٔ ٕ٘ٛداس  ٚػىس  ... ٚدس دبییٗ روش ٔی ضٛد .
ٙٔ . 5بثغ ٔ ٚبخز:
سشسیت ٘ٛضشٗ فٟشسز ٔٙبثغ دس ا٘شٟبی دبیبٖ ٘بٔ ٝث ٝسشسیت حشٚف اِفجب ٔی ثبضذ  .اثشذا فٟشسز ٔٙبثغ فبسسی ث ٝسشسیت اِفجبی
فبسسی ٘ٛضش ٝضٛد  ٚسذس ٔٙبثغ غیش فبسسی ث ٝسشسیت اِفجبی ٔشثٛط ث ٝآٖ صثبٖ ٘ٛضش ٝضٛدٙٔ ،بثغ ثبیذ ضٕبس ٜي
ٌشد٘ذ.

ر اسی ٘یض

نمونه طرح روی جلد

موسسه آموسش عالی و غیز انتفاعی گیل

ٌش....ٜٚ

دبیبٖ ٘بٔ ٝجٟز دسیبفز دسج ٝوبسضٙبسی دس سضش.... ٝ

ٌشایص ...

ػٛٙاٖ
.....
اسشبد سإٙٞب
.....
ٍ٘بسش
.....
دبییض 1394

