
 موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجندآیین نامه نحوه نگارش پایان نامه هاي کارشناسی ارشد 

به منظور هماهنگی و یکسان سازی پایان نامه ها دانشجویان گرامی، آیین نامه حاضر تنظیم و رعایت آن برای 

 .دانشجویان کلیه رشته های تحصیلی الزامی است

 صفحات اولیه پایان نامه : الف

 . تایپ و حروفچینی شود( word) کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد*

 .تایپ شود A4 کار روی کاغذ*

 عمل نمایید 1پیوست شماره جهت نحوه شماره گذاری صرفا طبق ( صفحه الف)الرحمن الرحیم  اهللبسم  -1

 2پیوست شماره  (بصفحه )پژوهش  اخالقیمنشور  -2

 3پیوست شماره  (جصفحه )فرم اصالت پایان نامه  -3

 4پیوست شماره  (دصفحه )پایان نامه  عنوان به زبان فارسیصفحات - -4

 مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند (هصفحه )تقدیم به  -5

 حداکثر در یک صفحه تنظیم شود(وصفحه )سپاسگزاری صفحه  -6

در فهرست .عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد . فارسیادامه حروف ) فهرست مطالب -7

 (دعی که زیر مجموعه عناوین اصلی هستند، با تورفتگی پس از آنها قرار می گیرنرمطالب عناوین ف

 (در صورت وجود) فهرست جدول ها -8

 (در صورت وجود) فهرست نمودارها  -9

 (در صورت وجود) فهرست شکل ها -11

 (در صورت وجود) هرست نقشه ها ف -11

آوردن کلید واژه ها در () کلمه در یک صفحه 251اولین صفحه اصلی شماره می خورد، حداکثر ) چکیده  -12

 (چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است



 (ادامه شماره گذاری بصورت عددی)فصول پایان نامه شامل-13

تعریف  –فرضیه ها  –اهداف  –اهمیت و ضرورت تحقیق  –بیان مسأله  –مقدمه )کلیات تحقیق:فصل اول  -14

 (های عملیاتی

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق :فصل دوم  -15

 روش اجرای تحقیق :فصل سوم  -16

 یافته هاوتجزیه و تحلیل داده ها:فصل چهارم  -17

 بحث و نتیجه گیری:فصل پنجم  -18

 اطالعات کلی: ب

 ساده، بدون سرفصل یا حاشیه تایپ شوندصفحات اصلی می بایست به صورت  -1

  سانتی متر و به  1سانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر  16در صفحات اصلی طول هر سطر

 .در نظر گرفته شود (  single)تک صورت 

  سانتی متر و از لبه  2سانتی متر، از لبه سمت چپ  3فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست

 .سانتی متر در نظر گرفته شود 3و پایین  باالهای 

 در وسط صفحه قرار گیرد مالسانتی متر و کا5/1فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه.  

 

 برای متن هایی که به زبان خارجی تایپ می شود -2

  سانتی متر و از لبه  3سانتی متر، از لبه سمت چپ  2فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست

 .سانتی متر در نظر گرفته شود  3و پایین  باالهای 

  در وسط صفحه قرار گیرد مالکاسانتی متر و 5/1فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 

 

نیز بی لوتوس نازک  پاورقی هاتوپر و  14و عناوین بی لوتوس  14بی لوتوس نازک  نوع قلم متن پایان نامه -3

 .در نظر گرفته شود 12

 



 Romanمعادالت حروف .نوشته شوند  11نازک .با قلم بی لوتوس نمودارهاعناوین جدول ها، شکل ها،  -4

New Time  ریاضی و  عالئم.نوشته شود  2می باشد و همچنین اندیس و توان آنها با بی لوتوس نازک

 نوشته شود Math 11یونانی با 

 

 شماره گذاری موضوع ها -5

. ممکن است به چند بخش تقسیم گردد هر فصل نیز.ست چند فصل ا معموالموضوع های اصلی پایان نامه             

هریک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از  .صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود 

عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترکیب  . یکدیگر جدا شده اند مشخص می گردد

صورتیکه هر بخش دارای زیربخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره در  .بخش مورد نظر است

 شماره گذاری می شود 1-2-1مثالً زیر بخش نخست از بخش دوم فصل اول به صورت .مذکور قرار می گیرد 

 

 شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها -6

جدول ذکر می  باالیعناوین به جز جداول که در . باشندعناوین نمودارها و جداول باید واضح و دارای مقیاس 

 .در پایین ذکر می شود...شود، باقی شامل نمودار، عکس و 

 

 



  :گذاری روابط و فرمولها شماره-7

عدد سمت . هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردد 

هشتمین رابطه در فصل ششم به  لمثا. فصل و عدد سمت چپ، شماره رابطه مورد نظر استراست بیانگر شماره 

 .نوشته شود(  8-6)صورت 

 

 منابع و مآخذ -8

ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب الفبای فارسی نوشته شود و سپس منابع غیر فارسی به ترتیب الفبای     

 .گذاری گرددمنابع بایستی شماره .مربوط آن زبان نوشته شود 

 :شیوه استناد و ارجاع نویسی پایان نامه ها -9

 .منابع به دو دسته کلی منابع فارسی و غیر فارسی تقسیم بندی می شوند

 شیوه استناد به کتابها

  }می کنیم Underline عنوان کتاب، مقاله و یا پایان نامه را{ 

 کتاب یک جلدی



در تهران به چاپ رسیده  1384مدیریت مالی تالیف رضا تهرانی انتشارات نگاه دانش که در سال :مثال 

در نوشتن نام پدیدآورندگان فقط نام، خانوادگی }(1334تهرانی، ): شکل نوشتن ارجاع در داخل متن

با یک فاصله  عالمتیبعد از آن بدون هیچ .می نویسیم  ... نویسنده بدون القاب مانند دکتر مهندس، آقا و

 {تاریخ نشر کتاب را می نویسیم

 شرح درس، مفاهیم و نکات کلیدی:مدیریت مالی (. 1384.)تهرانی، رضا: شکل نوشتن آن در فهرست منابع 

 نگاه دانش:تهران .

 کتاب چند جلدی

دانشگاه :تهران .ترجمه ی قدسی احقر . مبانی، اصول و مسائل برنامه ی درسی/ الن سن ارنشتاین :مثال 

  1384، واحد علوم و تحقیقات،اسالمیآزاد 

برای کتاب چند جلدی در ارجاع درون متنی آن شماره }(2:51، 1334ارنشتاین): شکل ارجاع در داخل متن 

در این مثال یعنی جلد .جلد کتاب را بصورت عددی نوشته و بعد از یک کولن، شماره صفحه را می نویسیم 

 {51صفحه 2

مبانی، اصول و (. 1384. )و فرانسیس پی هانکینز . ارنشتاین، الن سن :فهرست منابع  شکل ارجاع در 

 .، واحد علوم و تحقیقاتاسالمیدانشگاه آزاد :تهران .ترجمه ی قدسی احقر .مسائل برنامه ی درسی

 کتاب با دو یا سه نویسنده

ترجمه ی .برنامه ی درسی مبانی، اصول و مسائل /الن سن ارنشتاین و فرانسیس پی هانکینز :مثال 

   1384، واحد علوم و تحقیقات،سالمیدانشگاه آزاد ا:تهران .احقر .قدسی

اگر کتاب دو نویسنده داشته باشد نام خانوادگی }(1384ارنشتاین و هانکینز، ): شکل ارجاع در داخل متن

گول و نویسنده سوم را با نویسنده ها را می نویسیم و اگر سه نویسنده باشد نویسنده اول و دوم را با ویر

  {حرف و جدا می کنیم

مبانی، اصول و مسائل (.1384.)و فرانسیس پی هانکینز .ارنشتاین، الن سن :شکل ارجاع در فهرست منابع 

نام }.، واحد علوم و تحقیقاتسالمیدانشگاه آزاد ا:تهران .ی قدسی احقر  ترجمه.برنامه ی درسی

 {بصورت مقلوب بنویسیمم نیست الزنویسندگان دو و سوم را 

 کتاب با بیش از سه نویسنده

 استفاده می نماییم و دیگراندر اینگونه موارد اسم نویسنده اول را نوشته و بعد از آن از واژه 

تهران .ترجمه ی قدسی احقر.مبانی، اصول و مسائل برنامه ی درسی [/ودیگران] الن سن ارنشتاین:مثال  .

  1384، واحد علوم و تحقیقات،اسالمیدانشگاه آزاد :

 (1384ارنشتاین و دیگران، : )شکل ارجاع در داخل متن



مبانی، اصول و مسائل برنامه ی (. 1334)[ . ودیگران.]ارنشتاین، الن سن :شکل ارجاع در فهرست منابع 

 ، واحد علوم و تحقیقاتاسالمیدانشگاه آزاد:تهران .ترجمه ی قدسی احقر . درسی

 

 نشریات مقاالته شیوه استناد ب

نظرسنجی از دانشجویان رشته کتابداری و اطالع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این  :1مثال 

 4، شماره 5فاطمه ذاکری فرد، فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی، دوره/رشته1381

 (1381ذاکری فرد، ):شکل ارجاع در داخل متن  

ز دانشجویان رشته کتابداری و نظر سنجی ا( 1381.)فرد، فاطمه ذاکری :شکل ارجاع در فهرست منابع  

  4، شماره 5دوره.رسانی  طالعکتابداری و ا.ع رسانی پیرامون جایگاه زبان انگلیسی در این رشته الاط

باب بلی ترجمه حمید عبدالهیان، مجله /تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی  :2مثال 

  16، شماره5 نمایه پژوهش، دوره

اگر تاریخ نشر مقاله معلوم نباشد از نوشتن تاریخ انتشار صرف نظر }(  5بِلی، ): شکل ارجاع در داخل متن

 {می کنیم

ترجمه ی .تحلیل محتوی و تحقیقات مناسب برای تحلیل محتوی .بِلی، باب :شکل ارجاع در فهرست منابع  

 16،شماره5دوره .نمایه پژوهش .حمید عبدالهیان 

 

 :شیوه استناد به پایان نامه ها

علی اکبر پیرعزیزی، به .-زهرا ویسه )مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش :مثال 

واحد علوم و . اسالمیدانشگاه آزاد ( کارشناسی ارشد.-مشاوره حسنعلی لقایی و قاسمعلی عمرانی 

 1378تحقیقات، دانشکده محیط زیست، گروه مدیریت محیط زیست، رشته مدیریت محیط زیست؛

 (1331وی، )شکل ارجاع در داخل متن  

. مدیریت زیست محیطی گردشگری در منطقه آزاد کیش(. 1387.)ویسه، زهرا :ارجاع در فهرست منابع 

واحد .سالمی دانشگاه آزاد ا.دانشکده محیط زیست .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست 

 علوم و تحقیقات

 :شیوه استناد به منابع الکترونیکی

کتابشناختی بمانند منابع چاپی است ولی در انتهای هر  طالعاتبرای ارجاع به منابع الکترنیکی از نظر درج ا

کامل ذکر  URL منابع اینترنتی با). اینترنتی آن داخل پرانتز ذکر شودURL کدام، تاریخ مشاهد در شبکه و

 و غیرفارسی قرار گیرد منابع اینترنتی پس از منابع فارسی. گردند



 

 محتویات لوح فشرده تحویلی

 و طبق فرمت زیر تهیه و در لوح فشرده تحویل آموزش نمایید باشند  نمیپایان نامه ها نیاز به نسخه چاپی 

 (که شامل کلیه قسمت های پایان نامه باشد)پایان نامه با فونت بی لوتوس Word فایل -1

 پایان نامه با فونت بی لوتوس PDF فایل -2

 جلسه دفاعروز  PowerPoint فایل -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


