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 پایان نامه/ رسالهساختار كلي 

 زير است :  بصورت پايان نامه/ رساله يك ترتيب قرارگيري بخش هاي

 صفحه بخش ردیف

 --- صفحه سفيد 1

2 

فح
ص

ي
ها

ه 
 

ايي
تد

اب
اله

رس
 

 يا الف الف بسم اهلل صفحه

 ب يا ب فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی صفحه 3

 ج يا پ نامه(هيئت داوران )تصويب امضاء شده تأييديه صفحه 4

 د يا ت صفحه واگذاري حقوق 5

 هـ يا ث صفحه منشور اخالق پژوهش 6

 يا ج و رسالهپايان نامه /  اصالت نامهصفحه تعهد 7

 يا چ ز حداكثر در يك صفحه(تقديم )اختياري، صفحه 8

 يا ح ح حداكثر در يك صفحه(سپاسگزاري )اختياري، صفحه 9

 يا خ ط چکيده فارسی 10

11 

ها
ت 

رس
فه

 

 يا د ي فهرست مطالب

 يا حروف الفبا ادامه حروف ابجد )در صورت وجود(هافهرست جدول 12

 يا حروف الفبا ادامه حروف ابجد )در صورت وجود(هافهرست شکل 13

 يا حروف الفبا ادامه حروف ابجد )در صورت وجود(هافهرست نقشه 14

15 

ی
صل

ن ا
مت

 

 1صفحه  فصل اول: كليات تحقيق

 ادامه شماره گذاري پيشينه تحقيقفصل دوم: مبانی نظري و  16

 ادامه شماره گذاري تحقيق انجامروش مواد و فصل سوم:  17

 ادامه شماره گذاري و بحث ي پژوهشهايافتهفصل چهارم:  18

 ادامه شماره گذاري بندي و جمع گيرينتيجهفصل پنجم:  19

20 

بع
منا

 

 ادامه شماره گذاري فارسی فهرست منابع

 ادامه شماره گذاري انگليسی منابعفهرست  21

 ادامه شماره گذاري هاپيوست 22

 ادامه شماره گذاري چکيده انگليسی 23

 بدون شماره گذاري  انگليسی مشابه طرح روي جلد انگليسی صفحه 24

 بدون شماره گذاري  صفحه سفيد 25

 



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف

 3صفحه 

 رسالهپایان نامه / مالحظات تدوین صفحات ابتدایي  -1

 صفحه بسم اهلل
-فحهاده صگيرد. بسم اهلل در وسط صفحه و به شکل ساين صفحه بعد از صفحه سفيد قرار می

 .آرايی شود، از به كار بردن هر گونه كادر و تزئين در اين صفحه خودداري گردد
صفحه فارسي مشابه طرح 

 روی جلد فارسي
-یرار مصفحه ق هاي روي جلد در اينو قلمكليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب فاصله

 گيرد.

تأیيدیه امضاء شده  صفحه

 هيئت داوران 

معاون  يلی وان، مديرگروه تحصيالت تکمنامه با امضاي استادان راهنما، مشاور، داورتصويب

 پيوست( گيرد. )طبق نمونهدر اين صفحه قرار می دانشکده پژوهشی آموزشی و

 پيوست طبق نمونه صفحه واگذاری حقوق

 پيوست طبق نمونه هشپژوصفحه منشور اخالق 

 اصالت نامهصفحه تعهد

 رساله /پایان نامه
 پيوست طبق نمونه

 چكيده فارسي

 چکيده بايستی مختصر و مفيد باشد. بخش هاي چکيده عبارت است از:

 هاي اوليه و دامنه پژوهش و داليل انجام پژوهش بيان می گردد.: هدفهدف

 ،هايی كه به ضرورت براي درك پژوهش الزامی استها و رويکردتکنيكشناسي پژوهش:روش

 در اين بخش بيان می شود. 

تواند در برگيرنده نما نوشته شود. اين بخش میها تا حد امکان كوتاه و تماميافتهها: یافته

 شده و ... باشد.تاثيرهاي مشاهدهها،روابط و همبستگیهاي تجربی يا نظري،يافته

تواند همراه با پردازد و میاين بخش به تشريح نتايج میگيری:هنتيج

 د. هاي مورد تاييد و يا رد شده تدوين گردروابط جديد و فرضيهكاربردها،ها،ارزيابیپيشنهادها،

ر يك كلمه بدون ذكر فرمول، نگاره و منابع باشد. چکيده د 300و حداكثر  250حداقل 

 پاراگراف و سطر اول آن بدون تو رفتگی است. 

اي اصلی مورد هها حاوي واژهشود. كليد واژهواژه كليدي آورده می 5تا  3در انتهاي چکيده 

جزِء  وياي حركت از كل بهگردند كه گباشد و به نحوي مرتب میاستفاده در پژوهش می

 نامه باشد.مفاهيم مندرج در پايان

 فهرست مطالب

مچنين هها، و ها و عنوان بخشها، بخشها و عنوان فصلفهرست مطالب شامل چکيده، فصل

 :باشد. الزم استها، فهرست منابع و چکيده انگليسی میزيربخش

  يوست(قيد شود. )طبق نمونه پشماره صفحه در مقابل هر يك از عناوين فهرست مطالب. 

  ،ود. شآيد در فهرست ذكر نمیصفحاتی كه قبل از صفحه فهرست مطالب میبجز چکيده 
 ونه(باشد. )طبق نمهاي موجود در متن میاين صفحه شامل شماره و عنوان كليه جدول ها فهرست جدول
  ن است.هاي موجود در متنمودارها و عکساين صفحه شامل شماره و عنوان كليه تصاوير،  ها فهرست شكل

 هاي موجود در متن است. اين صفحه شامل شماره و عنوان كليه نقشه ها فهرست نقشه
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 سالههای فصل -2

 فصل اول: كليات تحقيق

پژوهش  هايرضفهاي پژوهش، تعريف متغيرها وپيشاين فصل شامل بيان مسئله، ضرورت انجام تحقيق، اهداف و فرضيه

 تعريف اصطالحات است.و 

 هاي زير است:اين فصل در برگيرنده بخش

 فصل اول مقدمه -1-1

 (ابعاد تحقيق، متغيرها، معلوم ها و مجهول های تحقيقشرح و بيان مساله پژوهش ) -2-1

 های اصلي موضوعمعرفي اجمالي از تاریخ پرداختن به موضوع و پيشينه -3-1

 اهميت و ضرورت پژوهش -4-1

 اهداف پژوهش )اصلي و فرعي( -5-1

 سواالت پژوهش )اصلي و فرعي( -6-1

 )اصلي و فرعي(فرضيه های پژوهش   -7-1

 )به طور اجمالی(شيوه كلي تحقيق -8-1

 تعریف واژگان كليدی پژوهش -9-1

توضيح درباره انتخاب زمينه پيشينه مختصري از موضوع،فصل به مشخص نمودن موضوع و تمركز پژوهش،اين مقدمهدر 

 پرداخته شود.پژوهش 

چرا كه  ه شودبيان مسأله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است. در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داد

 ك روندياصل كلی در بيان مسأله رعايت  ای است كه باید مورد تحقيق علمي قرار گيرد.مسأله پژوهش مسأله

بروز  شود كه:یمباشد. در بيان مسأله معلوم میتحقيق  هدفو ختم آن با  مشكلمنطقی است به طوري كه شروع آن با 

به صورت  جامعه گيرد؟ اين موضوع از چه زمانی و به چه ترتيبی درو شيوع مشکل چقدر است؟ چه كسانی را در بر می

ا است؟ و ت ر رفتههايی تاكنون به كامسأله در آمده و چه تحولی داشته است؟ داليل احتمالی مشکل چيست؟ چه راه حل

ز يد ناشی ال و فواي موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ الزم است عوارض ناشی از تداوم مشکاندازهچه 

 اجراي تحقيق و كاربرد آن به روشنی مطرح گردد.

با اید باهداف د. يان شوبينانه باشد و به صورت منطقی و با افعال رفتاري باهداف بايد صريح، روشن، بدون ابهام و واقع

 عنوان، بيان مسأله، فرضيه و سؤاالت پژوهش هماهنگ باشد.

يربناي شد و زالمقدور جهت دار نوشته شود و حاوي يك پيشگويی بافرضيه و سؤاالت به صورت يك جمله خبري و حتی

ات كلم و با واضح وعلمی داشته باشد. در تعريف نظري متغيرها بايد از يك مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقيق 

 ود.ضح بيان شه و واگيري با كلمات سادساده آن را تعريف كرد. در تعريف عملی متغير به صورت واقعياتی قابل اندازه

ژوهش بر پمسأله  وها جمالتی هستند كه درستی و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدالل ندارند فرضپيش

حسب  ث طبيعی برپيشين دارند، حوادها داليل ها، همه پديدهفرضل پيشاساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصو

 تصادف نيستند و احتمااًل بنا بر داليلی هستند.
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 مباني نظری و پيشينه تحقيق: دومفصل 

 زير است: هايقسمتاين فصل در برگيرنده 

 مقدمه فصل دوم  -1-2

 نظری پيرامون موضوع پژوهش بررسي مباني -2-2

 )نظری( و تجارب عملي مرتبط  پيشينه پژوهشمعرفي  -3-2

 بندی فصل و ارائه چارچوب نظری پژوهشجمع -4-2

 

 بههاي اساسی و مهم درخصوص موضوع پارادايمها و مدلها،تئوريدر برگيرنده  با تکيه بر كليدواژگان تحقيقمباني نظری

نه چه اين زمي سازد تا درك كند درفرصتی فراهم میهاي مختلف پژوهش است كه براي محقق منظور دستيابی به جنبه

  نجام دهد.اار را كو چگونه شروع كند كارهايی انجام شده و چه اطالعاتی در اين زمينه وجود دارد و او بايد از كجا 

ه اختپردقادي به صورت انتم شده در داخل و خارج هاي تحقيقات انجابه مرور نتايج و يافتهپيشينه پژوهشقسمت در 

 و كاربرد مطالعات گيري عمومی و خالء موجود دراي از نکات اصلی، نتيجهدر حقيقت مروري بر مطالعات خالصهشود. می

عی و همچنين از طريق تبيين و نقد مطالعات قبلی جايگاه پژوهش حاضر به لحاظ موضو باشد.در تحقيق می

 گردد. شناسی تعيين میروش

 هاي اجرا شده داخلی و خارجی به تفکيك انتخابها و اشتراكات موضوعی ازبين پروژهتجارب عملی با توجه به مشابهت

 شده و به طور كامل براساس معيارهاي برآمده از مبانی نظري ارزيابی و تحليل شوند. 

روش منبع  متن، تيترها،در چگی يکپار شود، سعی گرددفصل دوم پايان نامه بايد به سبك نگارش نيز دقت  نگارشدر 

. شودموادرها و روش اشاره به نمودارها و جداول رعايت ها و نمطالب، سطح كاربرد كلمات و مثال  نويسی و ارجاع دهی

د و مطالب به هم بايد منسجم باشد يعنی هر مطلبی بايد مکمل مطلب بعدي و قبلی خود باش متن اين فصلهمچنين 

 مرتبط باشند. 

ي از اين اا خالصهبه مراهتوجه شود منظور از ارائه اين فصل صرفاً به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست، بلکه بايد 

 هوضوع توجيبه م نسبتنظرات و نتايج بدست آمده در تحققات مذكور به همراه بحث كلی باشد، به نحوي كه خواننده را 

ده د بررسی شل اسناهاي بررسی شده ارجاع داده شود در منابع و مآخذ بايد مشخصات كامنمايد. در متن بايد به پژوهش

 در پيشينه ذكر گردد.

 

https://www.writeme.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C/
https://www.writeme.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C/
https://www.writeme.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%87%DB%8C/
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 تحقيق مواد و روش انجام: سومفصل 

 اين فصل متناسب با رشته شامل موراد زير است:

 مقدمه فصل سوم -1-3

 روش پژوهش -2-3

 عرفي متغيرهای تحقيقم -3-3

 جامعه پژوهش -4-3

 محيط پژوهش -5-3

 نمونه پژوهش -6-3

 گيریروش نمونه -7-3

 ونه و روش محاسبه آنحجم نم -8-3

 ایي ابزاراطالعات و روایي و پایابزار گردآوری  -9-3

 روش گردآوری اطالعات -10-3

 هاحليل دادهروش تجزیه و ت -11-3

 های پژوهشمحدودیت -12-3

 مالحظات اخالقي  -13-3

 

 پردازد. می سوم مقدمه به بيان هدف و معرفی سازماندهی فصل

 وار تحليل گيري، ابزار گردآوري، ابزروش نمونهمربوط به روش تحقيق )روش، تعداد نمونه، توجه شود كه كليه بندهاي 

 .بيان شوند كهر ي مربوط به انتخاب ناد به منبع معتبر و استداللهاي متکی بر استبا توجيه ...(
 

 و بحثیافته های پژوهش فصل چهارم: 

 هاي زير است:اين فصل شامل قسمت

 رممقدمه فصل چها -1-4

 يان نتایج حاصل از تحقيقب  -2-4

 اي حاصل ازهافتهها و يهاي كمی و كيفی و تنها بر اساس تجزيه و تحليل دادهمطالب اين بخش و با استفاده از روش

اي در الگوه ت يکسانباشد. بايد از ذكر اطالعاگردد و شامل اطالعات نوشتاري، جداول و نمودارها میپژوهش تنظيم می

ده و شوان بيان راده و ها در ابتدا با جمالت سالبته ضروري است يافته متفاوت )متن، جداول و نمودار ...( پرهيز شود.

 نتايج صرفاًها لذا فسير آننه تها اختصاص دارد براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود. اين فصل به بيان يافته

 ردد.گد بيان ل طراحی شده بوبا اهداف و فرضياتی كه بيشتر در پروپوزامتناسبو علمی و مستند و منطقيبه ترتيب 
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 و جمع بندی گيرینتيجه فصل پنجم: 

 قسمت هاي زير است: اين فصل شامل

 مقدمه فصل پنچم -1-5

 بحث -2-5

 گيرینتيجه  -3-5

 هاو كاربرد یافتهپيشنهادات  -4-5

 های آتي در حوزه پژوهششپيشنهاد پژوه-5-5

اوت ذكر يل تفگردد و دالهاي ديگر محققين مقايسه میپاسخ به سؤاالت پژوهش است سپس نتايج با يافته ،قسمت بحث

ورد ما نتايجی ود و تنهنامه با داليل منطقی و علمی اشاره شهاي مهم و شاخص پايانشود. در اين فصل بايد به يافتهمی

 بحث قرار گيرد كه در فصل نتايج به آن اشاره شده است. 

 علمی و بهجيه غيرشود. در اين قسمت نتايج اختصاصی و مهم به دور از هر گونه توگيري در آخر بحث آورده مینتيجه

دست  امه را بهنم پايانهاي مهنامه با خواندن آن بتواند يافتهگردد، طوري كه خواننده پايانبندي ارائه میصورت دسته

 .شوددر رابطه با تحقيق انجام شده اشاره می جوابآورد.در قسمت پيشنهادات به مسائل بی

گونه  رائه هرگيري اشود. در نتيجههاي تحقيقاتی جديد پيش روي محققان گذاشته میدر حقيقت در اين بخش زمينه

متن  اشد و فقطب الهرستصوير يا ارجاع به ساير منابع به هر نحوي فاقد اعتبار علمی است و بايد حاصل پژوهش نويسندۀ 

 گيرد.ی را دربرمیعلم

 

 رسالهدهي در متن شيوه ارجاع -3

تنی( به شرح م)درون   APAنامه براساس روشدهی در متن پايانپژوهشگران محترم توجه داشته باشند كه شيوه ارجاع

 )نام نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه(باشد: جدول زير می

 نمونه انگليسي نمونه فارسي نوع ارجاع
 (Smith, 2005: 33) (38: 1389)حسينی،  يك نويسنده

 (Smith et al, 2004: 98) (43: 1388)رحمانی و همکاران،  دو نويسنده و بيشتر

 ,Smith, 2005: 33 Smith et al) (43: 1388؛ حسينی و همکاران، 38: 1389)حسينی،  ارجاع به بيش از يك منبع

2004: 98) 

ارجاع به صفحات متعدد از 

 يك منبع
 (Smith, 2005: 33-46) (25-33: 1389)حسينی، 

 

 .ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگليسی عنوان شوند 

  صورت بگيرد. رسالهمنابع اينترنتی برحسب ترتيب منبع ارائه شده در متن 

  در صورتی كه نشريه يا كتاب فارسی مورد استفاده در مقاله به شکل الکترونيك(E-book)  از منبع اينترنتی

 بايست منبع دريافت و تاريخ بازيابی در زير همان منبع ارائه شود.دريافت شده است، می
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  حقانی گيردیمچنانچه در ابتدا يا اواسط جمله به منبعی ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتر قرار .

(1387) 

  خل پرانتزل در داخانوادگی نويسنده )نويسندگان( و ساچنانچه در پايان جمله به منبعی ارجاع داده شود نام 

 گيرد.قرار می

  ؛ 1387 ،د. )حقانی شوناز يکديگر جدا می« ؛ » چنانچه در پايان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع با

 (.1385حسينی و همکاران، 

 

 تدوین فهرست منابع -4

ه، بمقاله، مصاح كتاب،)نامه، مانند ات مورد استفاده در متن پاياندر اين قسمت نويسنده بايد فهرستی از منابع و ارجاع

 اينترنت و ...( به ترتيب حروف الفبا و در دو بخش فارسی و انگليسی صورت پذيرد.

 شود.ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غيرفارسی آورده می 

  باشد( مینام خانوادگی نويسنده)حروف الفباي انگليسيو حروف الفبای فارسيترتيب نوشتن منابع بر حسب. 

  نابع مديد و جدر صورتی كه چندين منبع از يك نويسنده استفاده شود ترتيب نگارش منابع از سال قديم به

 باشد.منفرد نويسنده می

 

 ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد:

 شود. ل توجه، ويرگول و نقطه ويرگوبه منظور جداسازي اركان و اجزاء در منابع، به محل قرارگيري نقطه 

 

 با یك نویسنده فارسي مقالهترتيب اجزاء و اركان الف: 

ره يا سال )شماره مجله ، دوBoldنام مجله در حالت نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله.  -

 به راست.در سال مورد نظر(، شماره صفحات از عدد كوچك به عدد بزرگ از چپ 

 .88-72(، 3م )، سال دومرمت آثار تاریخيهاي جوي بر فرسايش آثار سنگی. (. تأثير االينده1382حسينی، سعيد ) -

 

 با یك نویسنده انگليسي مقالهترتيب اجزاء و اركان : ب

  در منابع التين، حروف اول كليه اسامی بايد با حروف بزرگ(Capital) .نوشته شوند 

 

- Author last name, Author initials (Year). Title of Article. Title of Periodical in Bold form, 

volume number (issue number), pages. From small numbers to large numbers (left to right). 

- Smith,P. (2009). Application of Metallography in Characterization of Ancient Metal Artifacts. 

Studies in Conservation, 2 (5), 33-38. 

 



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف

 9صفحه 

 

 با دو نویسنده یا بيشتر فارسي مقالهترتيب اجزاء و اركان ج: 

  براي شودده میگان آورخانوادگی و نام نويسنده اول به همان ترتيب نام خانوادگی و نام ساير نويسند نامبعد از .

 شود.استفاده می "و")؛( و تنها در مورد نويسنده پايانی از  تفکيك اسامی از نقطه ويرگول

 

نوان نتشار(. عسال ا)نام خانوادگی نويسنده اول، نام نويسنده اول و نام خانوادگی نويسنده دوم، نام نويسنده دوم  -

د كوچك به عددد ، دوره يا سال )شماره مجله در سال مورد نظر(، شماره صفحات از عBoldنام مجله در حالت مقاله. 

 بزرگ از چپ به راست.

، ار تاریخيمرمت آثهاي جوي بر فرسايش آثار سنگی. (. تأثير آالينده1382حسينی، سعيد و رحمانی، عليرضا ) -

 .72-88(، 3سال دوم )

مرمت ثار سنگی. هاي جوي بر فرسايش آ(. تأثير آالينده1382حسينی، حسين؛ برادران، عليرضا و رحمانی، هانيه ) -

 .72-83(، 3، سال دوم )تاریخيآثار 

 

 با دو نویسنده یا بيشترانگليسي  مقالهترتيب اجزاء و اركان : د

 د. براي شورده میگان آوبعد از نام خانوادگی و نام نويسنده اول به همان ترتيب نام خانوادگی و نام ساير نويسند

 شود.استفاده می "&"( و تنها در مورد نويسنده پايانی از تفکيك اسامی از نقطه ويرگول )

 
 First Author last name, First Author initials & Second Author last name, Second Author initials 

(Year). Title of Article. Title of Periodical in Bold form, volume number (issue number), 

pages. From small numbers to large numbers (left to right). 

 

- Smith, P. & Harker, J. O. (2009). Application of Metallography in Characterization of Ancient 

Metal Artifacts. Studies in Conservation,  2(5), 33-38. 

 

- Smith, P. Caroline, P. H. & Johnson, J. W. (2009). Application of Metallography in 

Characterization of Ancient Metal Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38. 

 

 با یك نویسنده فارسي كتابترتيب اجزاء و اركان : هـ

 نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده )سال انتشار(. نام كتاب در حالتBoldچاپ، محل  ح، نوبت. ترجمه يا تصحي

 نشر: انتشارات.

 

 (. هويت اجتماعی در شهرهاي امروزي. چاپ دوم، تهران: خاك.1382حسينی، سعيد ) -

 نه.(. هنر و معماري اسالمی. ترجمه اردشير اشراقی، چاپ اول، تهران: روز1386هيلن برند، رابرت ) -

 ، تهران: خاك.هانيه رحمانی، چاپ دوم(. جواهراالسرار. ترجمه و تصحيح 1382آذري اسفراينی، فخرالدين حمزه ) -
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 انگليسي با یك نویسنده كتابترتيب اجزاء و اركان : و

  ی نام ميان ه نام وشود. حروف بعد از آن به ترتيب مربوط بنوشته میبزرگدر منابع التين، حرف اول نام افراد

 فرد است كه بايد بزرگ نوشته شود.

 

 Author last name, Author initials (Year). Title of Book in Bold Form. Location: Publisher. 

 

- Scott, D. A. (2002). Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants and Conservation. Los 

Angeles: Getty Conservation Institute Publications. 

 

 با دو یا سه نویسنده فارسي كتابترتيب اجزاء و اركان ز: 

  براي  شود.ه مین آوردبه همان ترتيب نام خانوادگی و نام ساير نويسندگااولبعد از نام خانوادگی و نام نويسنده

 شود.استفاده می "و"تفکيك اسامی از نقطه ويرگول )؛( و تنها در مورد نويسنده پايانی از 

. چاپ دوم، تهران: ت شهر اسالمينگرش حكمي در ساخ(. 1382ادران، عليرضا و رحمانی، هانيه )حسينی، حسين؛ بر -

 اميركبير.

 

 : ترتيب اجزاء و اركان كتاب انگليسي با دو یا سه نویسندهح

  براي  شود.ه مین آوردبه همان ترتيب نام خانوادگی و نام ساير نويسندگااولبعد از نام خانوادگی و نام نويسنده

 شوداستفاده می "&"( و تنها در مورد نويسنده پايانی از تفکيك اسامی از نقطه ويرگول )

 

- Pollard, A.M. Batt, C. Stern, B. & Young, S. M. M. (2006). Analytical Chemistry in 

Archaeology. New York: Cambridge University Press. 

 
 هاكتاب با مجموعه مقاالت كنفرانسهای چاپ شده در یك ها یا بخشفصل: و

عمل  ورت زيرصها باشد به هاي چاپ شده در يك كتاب يا مجموعه مقاالت كنفرانسها يا بخشچنانچه ارجاع به فصل

 شود:می

 ر حالت االت دنام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله، نام كتاب يا مجموعه مقBold ،

 علمی. محل انتشار: انتشارات. شماره صفحات. نام ويراستار
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الت مجموعه مقااز دوران پيش از تاريخ تا دوران ماد.  هاي تپه ازبکی(. مطالعه فنی سفال1388حسينی، سعيد ) -

ل هران. به كوشش عبدالرسوت -هفتمين همایش حفاظت و مرمت اشياء تاریخي و فرهنگي و تزئينات وابسته به معماری

 .212-227تهران: پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري. دوست. وطن
 

- Pigott, V. C. (1990). Bronzein Pre-Islamic Iran. Encyclopedia Iranica. Yarshater E. (Ed.). 

London and New York: Routledge & Kegan Paul. 457-471. 

- MofidiNasrabadi, B. (2004). Elam: Archaeology and History, Persias Ancient Splendour, 

Mining. Handicraft and Archaeology. Stollner, T.Slotta, R. &Vatandoust, A. (Eds.). Bochum: 

DeutschesBergbau- Museum, 294-308. 

 

 

 منابع اینترنتيز: 

 شوند:صورت زير آورده می منابع اينترنتی بر حسب ترتيب منبع ارايه شده در متن مقاله و به

 مقاالت و متوني كه نویسنده آنها مشخص است: 

ورت صورد نظر به آدرس اينترنتی صفحه يا متن م)سال انتشار(. عنوان اصلی متن.  نام نويسنده نام خانوادگی نويسنده، -

 تاريخ دسترسی به سايت.ايتاليك. 

(. مرمت شهري در هستۀ تاريخی شهر استکهلم )كشور سوئد(. 1390حسينی، رضا ) -

www.maramatgar.blogfa.com 1390آذر  10. بازيابی شده در تاريخ. 

- Bernstein, T. M. (2011). The carful writer: A modern guide to English usage.http://www.lib. 

duke.edu/libguide/works.htm. Retrieved 10 Sep. 2011. 

 :مطالبي كه نویسنده آنها نامشخص است 

 آدرس اينترنتی صفحه مورد استفاده )تاريخ دسترسی(.

- http://www.lib.duke.edu/libguide/works.htm)1390 بازيابی شده در تاريخ 10 آذر( 

 شریه یا كتاب فارسي مورد استفاده در مقاله به شكل الكترونيك در صورتي كه ن(E-Book)  از منبع اینترنتي

 یابي در زیر همان منبع ارایه شود:بایست منبع دریافت و تاریخ بازدریافت شده است. مي

 

 مثال مقاله در مجالت الکترونيکی:

- Christensen P. 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future 

research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-243. 

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/20779536 [Accessed 5 

May 2004]. 

 

 

http://www.lib.duke.edu/libguide/works.htm
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 ح: پایان نامه

 شگاه.کده و داندانش نام خانوادگی و حرف اول نام كوچك نويسنده. سال. عنوان كامل پايان نامه. نوع پايان نامه، نام

لوم عد، دانشکده هاي دفاعی. پايان نامه كارشناسی ارشهاي دلبستگی با انواع مکانيزم. رابطه سبك1379بشارت م. 

 تهران.تربيتی دانشگاه 

Wilson LR. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand. MSc 

thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand. 
 

 شود.فقط حرف اول كلمه اول عنوان پايان نامه به صورت بزرگ نوشته می 

 

 گزارش علمي یا فنيط: 

ماره انشگاه، شدن يا اول نام كوچك نويسنده )گان(. سال انتشار. عنوان گزارش. نام مؤسسه، سازما نام خانوادگی و حرف

 گزارش.

 ه مربوطه ا مؤسسدر صورتی كه گزارش، نويسنده مشخصی نداشته باشد به جاي نام نويسنده )گان( نام سازمان ي

 شود.نوشته می

اصفهان،  دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی هاي پوشيده.. بررسی خوردگی در محيط1364منصوري س.  -

 .33گزارش علمی شماره 

Smith P, Golladay K. 1994. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing 

facility stays. Final report. Dallas, Taxas: Department of Health and Human Services, Office of 

Evalution and Inspections, Report No: HHSIGOE169200860. 
 

 شود.فقط حرف اول كلمه عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته می 

 ته رگ نوشحرف اول تمام كلمات مؤسسه سازمان يا دانشگاهی كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بز

 شود.می

 

 هاپيوست -5

 شود.رده میاين بخش بعد از فهرست منابع و قبل از چکيده انگليسی آو ها باشددر صورتی كه احتياج به پيوست

 

 انگليسي چكيده -6

ليسی چکيده انگ درامه نگيرد. ذكر عنوان پاياندر اين صفحه ترجمه روان و دقيق چکيده فارسی به زبان انگليسی قرار می

داكثر حت بايد بزرگ تايپ شود. تعداد كلماالزامی است. در عنوان انگليسی حرف اول كلمات باستثناي حروف اضافه 

 كلمه و از نظر ادبيات و قواعد زبان انگليسی دقيق و صحيح باشد. 350



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف

 13صفحه 

 

 ی انگليسي مشابه طرح روی جلد انگليسيصفحه -7

 )طبق نمونه( گيرد.یهاي روي جلد در اين صفحه قرار مها و قلمكليه مندرجات روي جلد انگليسی با همان ترتيب فاصله

 

 رسالهرایش و نكات فني وی -8

بجز صفحات ) هاتايپ و حروفچينی شود. تمامی متن Ms Wordبرنامه بايست با میرسالهه مطالب و مندرجات كلي

و بدون  تايپ شود. صفحات اصلی می بايست بصورت سادهرو  دوشكل  به  A4روي كاغذ  ابتدايی پايان نامه(

به  ربخش بايدف اول هاول كليه پاراگراف هاي متن به استثناي پاراگرااستفاده از كادر و يا سرصفحه تايپ شود. خط 

 سانتی متر تورفتگی داشته باشد. 1اندازه 

 جلدالف: 

  ميلی متر با روكش چرم مصنوعی )گالينگور( می باشد. 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت 

 طبق جدول زير می باشد:  هانامهرنگ جلد پايان 

رنگ  گروه آموزشي

 جلد

گروه  رنگ جلد گروه آموزشي

 آموزشي

 رنگ جلد

 خاكستری شيمي قهوه ای مهندسي برق سبز زبان و ادبيات فارسي

 قهوه ای ریاضي/ فيزیك خاكستری مهندسي مواد سرمه ای زبان و ادبيات انگليسي

 خاكستری محيط زیست خاكستری عمرانمهندسي  سبز حسابداری

 خاكستری مهندسي پزشكي سفيد مكانيكمهندسي  زرشكي مدیریت

 سبز حقوقفقه و  قهوه ای كامپيوترمهندسي  سرمه ای جغرافيا

 سرمه ای روانشناسي زرشكي مهندسي صنایع مشكي تاریخ

 زرشكي تربيت بدني سرمه ای و شهرسازی معماری ،هنر  سبز الهيات،فلسفه و عرفان

 

 متر بزرگتر از قطع كاغذ است.قطع جلد نيم سانتی 

 گردد.هاي روي جلد بصورت طالكوب چاپ مینوشته 

  ی لبه ابتداي اصلهطوريکه فه جلد قرار گيرد ب وسطسانتی متر در گوشه بااليی  3و عرض  5آرم دانشگاه به طول

 (.طبق نمونه)سانتی متر می باشد  5/1جلد  يآن از باال

 قرار گيرد. تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كامالً در وسط 

 ی شود.منامه... ، نام و نام خانوادگی نويسنده و سال نوشته و زركوب در قسمت عطف، عنوان پايان 

 باشد.ترتيب و محل قرار گرفتن هر يك از مندرجات دقيقًا مطابق نمونه پيوست می 

  دشود.دي قيميالصفحه جلد به انگليسی كه مطالب آن ترجمه روي جلد فارسی است و تاريخ ماه و سال آن به 

 .حرف اول كلمات عنوان انگليسی بجز حروف اضافه بزرگ تايپ شود 

 جلد شتسی در پبه زبان فارسی است، الزم است كليه مندرجات به زبان انگلي عالوه بر مندرجات روي جلد كه

 .نيز طالكوب شود



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف

 14صفحه 

 

 اندازه ونوع قلم مورداستفادهب: 

-می Times New Romanنازنين وبراي انگليسی قلم Bو براي فارسی قلم نوع قلم مورداستفاده درتمامی متن يکنواخت

 .باشدمطابق جدول زيرمی نامههاي مختلف پاياناندازه ونوع قلم مورد استفاده دربخش. باشد

 

 رسالهجدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف 

 اندازه نوع قلم نوع متن

 BNazanin 12 متن فارسی

 B Nazaninbold 18 عنوان فصل

 B Nazanin 16 تيترهاي اصلی

 B Nazanin 14 تيترهاي فرعی

 B Nazanin 12 چکيده فارسی

 B Nazanin 12 عنوان جدول يا شکل

 11حداكثر  B Nazanin متن جدول

 10حداكثر  B Nazanin زير نويس جدول

 B Nazanin 10 پاورقی فارسی

 Times New Roman 8 پاورقی انگليسی

 Times New Roman Bold 12 عنوان چکيده انگليسی

 Times New Roman 13 متن چکيده انگليسی

 B Nazanin 12 فهرست منابع فارسی /عربی

 Times New Roman 11 فهرست منابع انگليسی

 

 حاشيه بندی و فاصله گذاریج: 

 حاشيه بايد در سرتاسر  باشد.اينمتر سانتی 2و در سمت چپ متر سانتی 3برابر از باال، پايين، راست  هاحاشيه

 پايان نامه رعايت شود. 

 چك كردن د، با كوها باشها بزرگتر از فضاي داخل حاشيهها يا جدولدر صورتی كه در برخی موارد اندازه شکل

 گردد. حاشيه رعايت می( صورت تا خوردهه ب)A3 آنها و يا با استفاده از كاغذ
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  سطر باشد 22و حداقل  27سطرها در هر صفحه حداكثر تعداد. 

 متر معادلسانتی 1نامه برابر فاصله سطرها در تمامی پايانSingle درWord.است 

  باشدفاصله  بدونفاصله بين عناوين با متن قبل يك سطر و با متن. 

 ها نيز يك سطر فاصله در نظر گرفته شود.ها و فرمولبين متن و جدول 

  جدول )شکل، نقشه( و جدول فاصله نياز ندارد.بين عنوان 

 .الزم نيست يك صفحه جداگانه براي عنوان هر فصل درنظر گرفته شود 

 

 شماره گذارید: 

 شماره گذاری صفحات

 می باشد. 2صفحه مطابق جدول  رسالهات مقدماتی و اصلی شماره گذاري صفح 

  شد. در وسط صفحه می با صفحه و كامالً متر از پايين  سانتی 5/1شماره صفحات با رعايت فاصله 

هاي مرتبط headingها براساس فهرست فايل تعريف شود.  اي درتواند با هر شيوهالزم به ذكراست كه فهرست مطالب می

 در صورتيکه دانشجويان عالقمند به ايجاد می شود.ها چنين عناوين جداول و شکلها، و همها و زيرفصلبا عنوان فصل

ينه توانند از گزباشند، می wordرفته در  هاي به كارCaptionها و جداول براساس هاي شکلهرستتعريف ف

Reference/insert table of figures شده براي فونت انتخابی، هاي تعريفاستفاده نمايند. در نهايت، ساختار نهايی و قالب

 شده در فايل حاضر باشد. بايد سازگار با ساختار ارائه
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ا وزرسانی يربه  راتبعد از اعمال هر نوع تغيي، از هر روشی براي تنظيم فهرست استفاده كننددر صورتی كه دانشجويان 

Update به نکات زير توجه نمايند: . براي تهيه فهرست هاها الزم استفهرست 

زم ز رسانی آن البراي به رو كه وندمرتب ش تعداد زير تيتر الزم درمتنتا  1هاي heading، براساس الف( فهرست مطالب

سانی نمود. آنرا به روزر Update field/update entire tableاست كل فهرست انتخاب شود و سپس با كليك روي گزينه 

ورالعمل ن دستالزم به ذكراست كه ممکن است در اين شرايط، تنظيمات فهرست بهم بريزد كه در اين خصوص توصيه اي

 شده در بند )هـ( اتخاذ شود. اين است كه روند شرح داده

  شود.مرتب  "شماره جدول"ب( فهرست جداول براساس استايل 

 شود.مرتب  "شماره شکل"ها براساس استايل ج( فهرست شکل

ست به چپ ، از راHomeها، ابتدا كل متن با ابزارهاي كمکی در نوار ابزار منوي د( براي تنظيم فرمت ظاهري فهرست

فر تعريف شود. صتغييرداده شده و فواصل قبل و بعد هر خط برابر با  singleمرتب شود. سپس، فاصله خطوط از هم به 

ها به صورت توپر و ساير عناوين به و شماره فصل انتخاب شده و عنوان B-Nazanin 12شود فونت فهرست توصيه می

ست ر كليك رار ديگصورت ساده درج شوند. در انتها نيز، اگر شماره صفحات به صورت انگليسی ظاهر شده باشد، با يکبا

 ارسی ظاهر، شماره صفحات به صورت فupdate field/ update page numbers onlyروي فهرست و انتخاب گزينه 

ها را به طور دستی حذف نمود تا توان شماره صفحات درج شده در جلوي شماره فصلخواهند شد. در صورت تمايل، می

رفصل سز يك )پيشنهاد ميشود براي عنوان فصل و شماره فصل ا شماره صفحه، تنها در جلوي عنوان فصل ظاهر شود.

  باشد(استفاده كنيد تا در اين قسمت كار مازادي الزم ن

رست توان فهرست را به شرح زير مرتب كرد. ابتدا كل فه، میه كردن يك يا چندزيربخش به فهرستاضاف براي هـ( 

، Field nameاز قسمت  TOCو سپس، انتخاب گزينه Edit Fieldبا كليك روي فهرست و انتخاب گزينه ،انتخاب شود

شود. در اين شرايط، با انتخاب اهر مین،ساختار كلی فهرست ظشود كه با كليك روي آفعال می Table of contentدكمه 

است. با اختصاص اعدادي هاي تعريف شده در فايل ظاهر شدهشود كه در آن تمام استايلاي باز میصفحه optionگزينه 

شماره "شود. در فهرست جداول، استايل ها در فهرست ميسر میاز يك به باال، امکان تعريف ترتيب حضور استايل

يد ا تائ. بودتعريف ش در سطح اول كه تنها سطح فهرست است، "شماره شکل"ها، استايل و در فهرست شکل "جدول

د آن، شده، پيغامی براي جايگزين شدن فهرست به جاي فهرست انتخابی ظاهر خواهد شد كه با تائيتنظيمات اعمال

 فهرست با ساختار جديد به روز خواهد شد.

 

 ها و ....ها، فرمولها، شكلها، جدولخشگذاری بشماره

 ماره بخش ششوند، به طوري كه شماره فصل در سمت راست و گذاري میها به عدد شمارهها و زيربخشبخش

 بعد از آن آورده شود مانند:

 3از فصل  2از بخش  4يان كننده زير بخش ب -3-2-4

 است. 3فصل از  2از بخش  4از بخش  1ير بخش كننده زبيان -3-2-4-1

 ( -ط تيره )خرقم است پس از آن در صورت نياز از حروف الفبا فارسی يا از  4ها حداكثر حد مجاز شماره

 استفاده شود.
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 صل سوم ين شکل در فباشد. مثالً دهمها نيز به صورت فوق میها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاري شکلشماره

 ود.ش( نوشته می10-3به صورت شکل )

 ورت صبه  "ب" شود. و به عنوان مثال سومين جدول در پيوستها با حروف الفباي فارسی نامگذاري میپيوست

 شود.( نوشته می3-جدول )ب

 طه ماره رابها نيز عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شگذاري روابط و فرمولبراي شماره

 شود.( نوشته می4-3صورت رابطه )مورد نظر است. مثاًل چهارمين رابطه در فصل سوم به 

در فايل  هاي داراي مطالب و تصاوير زياد و اغلب سنگين، فرآيند زمانبري است، لذاگذاري در فايلاز آنجاكه فرآيند شماره

 روري است:كه در اين خصوص، توجه به چند نکته ض پيشنهاد می شود،گذاري خودكار حاضر، شماره

دهی خودكار تنها به اين تنظيمات شمارهو وندتعريف ش Headingهايی كه با نام ، براساس استايلهاگذاريشماره الف(

Heading شماره به بعد، براساس نظر هاي پنجفرمت زيربخش .بند، اختصاص ياهاي تا چهارشمارهزيربخشها، براي

اي، تعريف ت نسبت به زيربخش چهارشمارهشود با كمترين تفاواست ولی توصيه میدانشجو و استاد راهنما قابل تعريف

 . شود

هاي تحقيقاتی هاست كه در اغلب گزارشدهی خودكار نيازمند تعريف يك مبناي اوليه براي تشخيص شمارهشماره ب(

 Heading 1، می گيرددهی صورت شماره فصل كه براساس آن شماره معموالشود. اين مبنا با شماره فصل تعريف می

 .شودمیها ارائه و شکل هاها و هم شماره جدولاست كه بر آن اساس هم شماره زيربخش

كه از  است كه شماره دهی خودكار در شرايط مختلف ممکن است با ايراداتی مواجه شودتجربه نشان داده ج(

. اين مسئله، در وداشاره نم ها به صفرهاي زيربخشتغيير اندازه فونت شمارهتوان به ترين آنها میمتداول

شود و ضمن اينکه تنظيمات يك زيربخش را بر هم هاي سنگين و داراي صفحات زياد بيشتر ظاهر میفايل

 شود، اواًل دانشجويانزند، اغلب جز حذف تنظيمات و ايجاد تنظيمات جديد، راه حلی ندارد. لذا توصيه میمی

را مرتفع نند آنتا در صورت بروز هرگونه مشکل، بتوا نسبت به تعريف اين تنظيمات اطالع كافی پيدا نمايند

ر برخوردا wordافزار هاي متنی با نرمنمايند و دوم آنکه، در صورتيکه كه از تبحر و دقت كافی در تهيه فايل

ين مال بروز انامه خود را در قالب يك فايل تهيه نمايند تا احتهستند، تالش نمايند تا هر يك از فصول پايان

ها و ه فصلنامه به طور مجزا، توجه به شماركمتر شود. الزم به ذكراست كه در هنگام تعريف فصول پايانمشکل 

 آن دقت شود. ترين نکاتی است كه بايد بهشماره صفحات از اصلی

 

 

 هاشكلها و هـ: جدول

شود بايد بدون وابستگی به متن، قادر به ارائه اطالعات مورد يا جدولی كه در متن استفاده می ، تصوير(نمودارهر شکل )

شود. عدد شوند، مشخص میگذاري اين موارد در متن، با دو شماره كه با خط فاصله از هم جدا مینظر خود باشد. شماره

گذاري اين موارد در هر پيوست نيز با شمارهسمت راست، نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ، نشانه شماره شکل است. 
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شود. در ادامه، جزئيات مربوط به هر مورد و همچنين، تنظيمات توجه به شماره الفبائی پيوست مربوطه انجام می

 شود. دهی خودكار در متن، ارائه میشده متناسب با شمارهاعمال

شود. یمارنده اين اجزاء در فصل انجام مماره فصل و شدر متن به طور كلی براساس شها ولهاو جدگذاري شکلشماره

در  شوند كه عبارت متناظر با آنها در ابتدا آمده و سپس، با يك فاصله، شماره مربوطهها به نحوي تعريف میشمارهاين 

شود می شود. توصيه( درج می1-5شود. به عنوان نمونه، اولين شکل از فصل پنجم به صورت شکل )داخل پرانتز درج می

ا به هدهی در متن رعايت شود. البته، درج اين شماره ها، نمودارها و جداول، و هم در ارجاعاين ساختار در عناوين شکل

 ل است. نع است، در هر حال، اين تنظيمات با توافق دانشجو و استاد راهنما قابل اعمانيز، بالما 1-5صورت شکل 

م آنها در ا ديرهنگاه پس از اشاره در متن، آورده شوند و از ارائه زود يل، بالفاصلها/نمودارها/جداوشود كه عکستوصيه می

 متن، پرهيز شود.

 ييد كيفيت تصاوير بايد مناسب و كليه جزئيات به آن به خوبی مشخص باشد. حداقل كيفيت مورد تأdpi300 

د. براي نظيم شونتاست گنجانده و ترين محل ممکن كه در متن به آنها اشاره شده است. تصاوير بايد در نزديك

ورت نياز . در صتنظيم تصاوير دقت شود كه تصوير كامالً عرض صفحه و محدودۀ تعيين شده متن را در بربگيرد

عکس يا با عرض  و به صورت تك 15از دو تصوير در كنار هم استفاده شود. بدين ترتيب كه تصاوير يا با عرض 

 متر فاصله در متن چيده شود.سانتی 1كنار هم با عکس در  2متر و به صورت سانتی 7

 هعدد شمار رانتز بهآيند، در داخل پها و تصويرهادر هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی كه در متن میجدول-

 شوند.گذاري می

 گردد. چنانچه جدول يا تصويري از مرجعی آورده شده است، مرجع در انتهاي عنوان جدول يا شکل ذكر 

 ها در متن ارجاع شده باشد.ها و جدولن الزم است به كليه شکلهمچني

 شود.عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شکل در پايين شکل آورده می 

 نحنی ز يك مدر نمودارها محورهاي عمودي و افقی بايد كامالً مشخص باشند و در صورتی كه نمودار بيش ا

يف طكارگيري  د با بهها بايبه استفاده از چاپ سياه و سفيد، منحنیداشته باشد به راهنما نياز دارد. با توجه 

 خاكستري از يکديگر متمايز شوند.

 وشته شود.نه فارسی ها خودداري شود. تمام اعداد و كلمات بها و شکلاز درج اعداد و كلمات انگليسی در جدول 

 ها(.)مطابق نمونه

  يابند.آغاز و ادامه می 1تصاوير به ترتيب ارائه شده در متن، از تصوير 

 و ... در متن  2ر ، تصوي1ر ها بايد با عنوان تصويها و لوحها، تصاوير، نقشهتصاوير بايد داراي توضيح باشد و شکل

 شماره گذاري و مشخص گردد.

 د.رده شوتصاوير بايد در متن ارجاع داده شوند و حتماً منبع آن مشخص و در منابع پايانی مقاله آو 

  شود.یماستفاده  ن مقالهاشاره دادن متن يا توضيح به تصوير، از عبارت )تصوير ....( داخل پرانتز و درون متبراي 
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 References/Captions/Insert Captionابزار  با استفاده ازول ها ها، نمودارها و جدر براي شکلدهی خودكاشماره

 ت:. در اين خصوص، توجه به موارد زير ضروري اسدصورت پذير

شده تعريف "جدول )"و  "شکل )"ارات با عب هالوها و جدها براي شکلCaptionدهی خودكار، الف( در تنظيمات شماره

ود. در ويان درج شكردن آنها در متن، الزم است پرانتز انتهايی بعد از شماره شکل توسط دانشج Insertاست كه پس از 

 Labelات در توانند با اعمال تغييرا استاد راهنماي ايشان نباشد، میهر حال، اگر اين ساختار مورد پسند دانشجو ي

مربوط به  Numberingشده، ساختار را به ساختار مورد نظر خود در آورند. الزم به ذكراست كه در تعيين تعريف

Caption ،هاHeading 1  به عنوان شمارنده فصل به عنوانHeading  ام فهرست گدر  شود)بر اساس آنچهمیمبنا معرفی

شده براي معرفی يفبه طور خودكار بعد از آمدن عبارت تعر Wordافزار . الزم به ذكر است كه نرمعنوان ها معرفی شد(

Captionشکل "ت ايی عبارانتز انتهكند كه در ساختار پياده شده در اين فايل، اين فاصله بعد از پرااي ايجاد میها، فاصله

ن پس از انشجويادشود شود. توصيه میعددي كه قرار است داخل پرانتز قرار گيرد، ظاهر می و پيش از "جدول )"و  ")

 .ها، نسبت به حذف اين فاصله اقدام نمايندها در متن و به روز رسانی آنCaptionنهايی كردن تمام 

رج دشود، با يك فاصله ی، براي شکل يا جدول، عنوان آن بعد از پرانتزي كه بسته مCaptionب( پس از وارد كردن يك 

نوشته  Captionتنی كه براساس مبه كل  "شماره جدول"يا  "شماره شکل"Styleشود. پس از آن، الزم است می

 نامه باشد. است اختصاص يابد تا متن از نظر فرمت كلی، متناسب با جزئيات شيوهشده

شود استفاده می References/Captions/Cross-Referenceج( براي ارجاع دهی به هر شکل يا جدول در متن، از مسير 

 Only labelو انتخاب  Reference typeمورد نظر )شکل يا جدول( از بخش  Captionكه در اين حالت، بعد از انتخاب 

and number  از بخشInsert reference to و انتخاب گزينه ،Insert as hyperlink شکل يا جدول مورد نظر انتخاب و ،

، پس از درج شماره در در بند الف شود. الزم به ذكراست كه در صورت عالقمندي به حفظ ساختار تعريف شدهد میتائي

 متن، پرانتز تعريف شده بايد بسته شود. 

رود كه با اضافه يا كم شدن يك شکل يا انتظار می wordافزار فرض نرمدهی به متن، براساس پيشد( در هنگام ارجاع

انتخاب متن  يافتد، باتفاق نهاي ارجاع داده شده به آنها در متن به روز شود، با اينحال، اگر اين به روزشدن اجدول، شماره

 ها به روز خواهد شد. ، تمام شمارهF9كل فصل و زدن دكمه 

ه با ها و جداول و هر شماره ديگري كنامه، شماره شکلپس از اتمام نگارش متن و در زمان پرينت گرفتن پايانهـ( 

ايجادشده باشد، به طور خودكار به روز خواهدشد. بدين ترتيب،  Insert Captionدهی خودكار استفاده از ابزارهاي شماره

باشد )از جمله اصالحات بند الف بخش حاضر(، از بين خواهد رفت. به شدهها اعمالهرگونه اصالحی كه در نگارش شماره

يا پرينت از فايل خود، از بروز اين مشکل جلوگيري  PDFپيش از تهيه نسخه  همين منظور الزم است دانشجويان محترم

ها( به طور كامل هاي مطالب، جداول و شکلنامه )و نه فهرستنمايند. در اين شرايط، ابتدا الزم است متن رساله/پايان

شده يجادشده در متن انتخابهاي ادهی، شمارهF11و  Cntrlهاي انتخاب شود. در اين حالت، با فشردن همزمان دكمه

freeze شود. الزم به توجه است كه اين روزشدن خودكار آنها در زمان تهيه نسخه چاپی جلوگيري میخواهدشد و از به

freeze گونه تغييري در ادامه نگارش يا اصالح شود و با وجود آن، امکان هيچشدن در حافظه و مشخصات فايل ذخيره می

جود نخواهدداشت. به هميندليل، هرگاه نياز به افزودن يا كاستن رابطه/عکس/نمودار/جدولی در متن نامه/رساله وپايان

freeze هاي خودكار در متن فراهم شود. در اين شرايط، الزم است دهیشده باشد، ضروري است ابتدا امکان اصالح شماره
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به طور همزمان فشرده شود، تا فايل به  F11و  Cntrl، Shiftنامه انتخاب، و اين بار كليدهاي مجددًا متن رساله/پايان

هاي خودكار فراهم شود. توجه به اين نکته ضروري است كه در دهیحالت اول بازگشته و امکان به روزشدن شماره

كردن ترتيب و  Updateشده باشند، امکان ها جزء متن انتخابكردن، فهرست freezeصورتيکه در زمان اجراي عمليات 

 رود.شماره صفحات آنها از بين می

 

 هاروابط ریاضي و فرمولو: 

 شوند.ري میگذامارهشآيند، در داخل پرانتز به عدد ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبی كه در متنی میفرمول 

 ها و تمام اعداد و مقادير مندرج در متن بايد مطابق با سيستم واحد فرمولSI ده شود.پاورقی آوردر 

 شود بايد تعريف شودهر فرمول نخسين بار كه در متن استفاده می. 

 / Insertها و روابط از دستور ، براي نوشتن فرمولWord 2010, 2007افزارهاي شود در صورت استفاده از نرمتوصيه می

Object / Microsoft Equation 3.0 هم خوردن نظم آنها در ن روابط و بهترتيب مشکلی در چيدمااستفاده شود. بدين

چنين، استفاده از جدول ( وجود نخواهد داشت. همPDFهنگام پرينت گرفتن )چه پرينت روي كاغذ و چه تهيه فايل 

 شود.براي قرار گرفتن فرمولها، براي حفظ نظم چيدمان روابط توصيه می

ها با گيرند. شمارههاي سمت چپ قرار میهاي سمت راست و روابط در سلولدر اين روش، شماره روابط، در سلول

هاي ر سلولشوند و روابط، دچين نوشته میمتر تورفتگی به صورت راستسانتی 1با  هاي دوم به بعد،فرمت پاراگراف

 د. گيرنسمت چپ، بدون تورفتگی و به صورت چپ چين قرار می

 

نامه، اين و الزم است در رساله/پايانهاي پيرامون جدول صرفاً به عنوان راهنمائی بوده چين(، خط1-0)در رابطه 

 خطوط حذف شوند. 

(0-1) 2cmE . 
 

و  pt 12شود سايز نوشته اصلی برابر با ، توصيه میMicrosoft Equationشتن روابط، در قسمت تنظيمات براي نو

 شده، همخوانی داشته باشد.تعيين شود تا روابط با متن تهيه pt 10ها، ساير نوشته

 

 

 References/captions/Insert captionشده در متن، مجدداً از گزينه گذاري خودكار روابط ارائهبه منظور شماره

 Excludeبراي درج روابط در اين بخش تعريف شده كه با انتخاب گزينه  "فرمول"شود. در اين مورد، عنوان استفاده می

label from captionتوان از دهی روابط در متن، میشوند. در اينجا نيز، براي ارجاع، تنها شماره روابط در فايل درج می

ج استفاده نمود. مواردي كه در اين شماره گذاري شکل ها و جدول ها قسمت ن ساختار پيشنهاد شده در بخش هما

 بخش بايد به آن توجه نمود عبارتند از:
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ن د. به عنواشود شماره روابط، چه در متن و چه در زمان ارائه روابط، در داخل پرانتز درج شونالف( توصيه می

-4د و از معرفی آن در متن يا جدول به صورت ( معرفی شو10-4امين رابطه از فصل چهارم با )10شود نمونه، توصيه می

 پرهيز شود. 10

 Captions/Insertهايی كه براي ارائه روابط تعريف شده، در پنجره ب( در هنگام درج شماره روابط در جدول

captions قسمت ،Position شود. در اين شرايط، درج رابطه در جدول ايجاد می شود. اين مسئله به دليل نياز بهفعال می

 انتخاب شود و سپس، عبارت درج شده، به جدول منتقل شود.  Above selected Itemشود عبارت توصيه می

عد( كه در هاي دوم به بج( بعد از انتقال متن شماره رابطه به جدول، الزم است استايل مربوط به )پاراگراف

 شده است، به آن اختصاص يابد. هاي فايل تعريفاستايل

رود كه با اضافه يا كم شدن يك يا انتظار می wordافزار فرض نرمدهی به متن، براساس پيشد( در هنگام ارجاع

با  اق نيافتد،حال، اگر اين به روزشدن اتف ه آنها در متن به روز شود، با اينبهاي ارجاع داده شده رابطه، شمارهچند 

ن ها به روز خواهد شد. الزم به توجه است كه در صورت انتخاب مت، تمام شمارهF9انتخاب متن كل فصل و زدن دكمه 

 وز خواهد شد.ها نيز )در صورت وجود( به ركل فايل، تمامی فهرست

 

 

 جدول هاز: 

  وارد د. ساير مآميزي يا تزيين آن خودداري شواز شکل ساده خطی استفاده و از هر گونه رنگ هاجدولبراي

 مانند تصاوير تنظيم گردد.

 

 

 ح: توضيحات مربوط به عكس، جدول، نقشه و ....

  نتشار: اه، سال )نام خانوادگی نويسندبه محل توضيح و عنوان مربوط به شکل، عکس، نقشه، لوح و نيز عبارت

 صفحه( توجه شود.

 باشدی میينترنتتنظيم منابع مورد استفاده در تصاوير در پايان مقاله، همانند پخش كتب، نشريات و آدرس ا. 

 يرد و در گر میدر صورتی كه تنظيم جدول و يا تصوير از نويسنده باشد به صورت )نگارنده/ نگارندگان( قرا

، سال ی نويسندهانوادگمنبع تصوير، سازمان، نهاد يا اداره دولتی يا غيردولتی است، در عبارت )نام خ مواردي كه

 گيرد.انتشار: صفحه( نام آن سازمان به جاي نام خانوادگی نويسنده قرار می
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 پاورقي یا زیرنویس ط: 

  رائه ان صفحه توان در همارا میدر صورتی كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد، توضيح

ود و شايپ میتاي كه به صورت كوچك در باال و سمت چپ آن نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره

 شود.در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه می

  باشد. 8و براي انگليسی  10اندازه قلم مورد استفاده در زيرنويس براي فارسی 

 ارسی از سمت راست و پاورقی انگليسی از سمت چپ درج شود.پاورقی ف 

 اي باشد.شماره گذاري پاورقی به صورت صفحه 

 گردند.و مآخذ ارائه می ها در پايان رساله و قبل از منابعپاورقی 

 

 ی: درج لغات التين در متن فارسي

 ه شود و ترجيحاً معادل فارسی آن آوردانگليسی در متن فارسی خودداري شود و  المقدور ازآوردن كلماتحتی

 .در صورت لزوم معادل انگليسی كلمه يا عبارت درپاورقی آورده شود

 شته شده وآن نو در مواردي كه الزم است ازكلمات اختصار انگليسی در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی 

 .شوديسی درپاورقی آورده میبارت انگلگيرد و اصل كلمه يا عسپس حروف اختصار در پرانتز قرارمی

 آوردن اصل كلمه يا عبارت انگليسی درپاورقی فقط براي اولين بارضرورت دارد. 

 لم فارسی باشدشماره كوچکتراز اندازه ق 2 درصورت استفاده ازكلمه انگليسی در متن فارسی اندازه قلم آن. 
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 پيوست ها. 10

 نحوه نگارش فهرست مطالبالف: 

 فهرست مطالب

 صفحه           عنوان

 ط .................................................................................................................................................................................................... چکيده

 كليات تحقيقفصل اول: 

1-1- ...................................................................................................................................................................................................... 2 

1-2- ...................................................................................................................................................................................................... 3 

1-2-1- .................................................................................................................................................................................................. 3 

1-3- ....................................................................................................................................................................................................... 5 

 

 هاجدولنحوه نگارش فهرست : ب

 هاجدولفهرست 

 صفحه           عنوان

 3 .......................................................................................................................................... ن جدول عنوا -1-1جدول 

 6 ......................................................................................................................................... ن جدول عنوا -1-1جدول 

 

 تصویرهانحوه نگارش فهرست : ج

 تصویرهافهرست 

 صفحه           عنوان

 3 ............................................................................................................................................ تصويرعنوان  -1-1 تصوير

 7 ............................................................................................................................................ تصويرعنوان  -1-1 تصوير

 

 گردد. ها و ...( نيز به همين ترتيب تهيه میها )فهرست نمودارها، فهرست نقشهساير فهرست
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 فارسيد: نمونه صفحه جلد 
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 ...............                    در رشته ...... كارشناسي ارشد/دكتری تخصصيبرای دریافت  رسالهپایان نامه/

 ................گرایش........

 

 

 عنوان:

 ..................... 

 

 

 استاد راهنما )استادان راهنما(

 دكتر .............................
 

 

 استاد مشاور )استادان مشاور(
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 نگارنده
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 انگليسي: نمونه صفحه جلد هـ
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 و: نمونه فرم تصویب نامه

  «ریم قرآن ك » تيَرفَعُ اهللَ الذيِنَ آمَنوُا مِنکُم وَ الذيِنَ اوُتوالعِلم دَرَجَا

 تصـويب نامــه

 .......... ................................................ايش .....رگ ....... رشته............پايان نامه آقاي/خانم ......................................... دانشجوي مقطع...................

 .......................................................................................................................................................................باعنوان...........................................................

 ....................................... ير با درجهزتادان از اسـ تحت نظارت شـوراي پايان نامـه متشکل ....................................... در جلسه مـورخ

 و نمره .............................  مورد تأييد قرار گرفت. 

 

 مضاءا                             ادان( راهنما : جناب آقای/سركارخانم                                                    استاد ) است -1

 مضاءا                                                    ستاد ) استادان( مشاور:  جناب آقای/سركارخانم                            ا -2

 مضاءا                                        داور داخل گروه:  جناب آقای/سركارخانم                                           استاد  -3

 مضاءا                                                                                   جناب آقای/سركارخانم:  داور خارج گروهاستاد  -4

 مضاءا                                                                                   جناب آقای/سركارخانم:  داور خارج گروهاستاد  -5

 

 

 دهژوهشي دانشكپزشي و مدیر گروه تحصيالت تكميلي                                                                     معاون آمو

 ام و نام خانوادگين    نام و نام خانوادگي                                                                                    

 اریخ و امضاءت       تاریخ و امضاء                                                                                         
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 : نمونه فرم منشور اخالق پژوهشز

 

 هب انم خدا

 منشور اخالق ژپوهش
لند ب هب منظور اپس داشت مقام  عمال انسان ور رب اره انظ محضر خداست و هموابا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد هب اینکه عالم 

گاه رد اعتالی فرهنگ و تمد گاه دانش  ین بشردانش و ژپوهش و نظر هب اهمیت جای
گاه آزاد اسالمی متع   رد انجام فعالیت اهی  اصول زری را گردیم هد میما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحد اهی دانش

 مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:ژپوهشی 
 

 ازی حقیقت.سرگوهن پنهان ی از ه دور وتالش رد راستای پی جویی حقیقت و وافداری هب آن  اصل حقیقت جویی: -1
( وساری تحیوان و نبا انسان،ان )التزام هب رعایت کامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهیدگ اصل رعایت حقوق: -2

 صاحبان حق.
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کاران ک گاه و دانش  تعهد هب رعایت کامل حقوق مادی و معنوی معنوی:اصل مالکیت مادی و  -3  وهش.ژپلیه هم
 احل ژپوهش.ر رد کلیه مرعه کشوتوس  و: تعهد هب رعایت مصالح ملی و رد نظر داشتن پیشبرد اصل منافع ملی -4
تجهیزات ل، فاظت از امواح لمی و یر ع تعهد هب اجتناب از هرگوهن جانب داری غ  اصل رعایت انصاف و امانت: -5

 و منابع رد اختیار.
ا بافراد و نهاد اهی مرتبط  کشور و کلیه ن اه وازماستعهد هب صیانت از اسرار و اطالعات محرماهن افراد،  اصل رازداری: -6

 تحقیق.
اری از هرگوهن دب نقد و خود یت جان رعا وتعهد هب رعایت حریم اه و حرمت اه رد انجام تحقیقات  اصل احترام: -7

 حرمت شکنی.
کار ن هبتعهد هب رواج دانش و اراهئ نتایج تحقیقات و انتقال آ صل رتویج:ا -8  نشجویان هب غیر از مواردیان علمی و داهم

 که منع اقنونی دارد.
انی که حوزه علم و ع نسبت هب کسم موض اعال التزام هب ربائت جویی از هرگوهن رفتار غیر حرفه ای و اصل ربائت: -9

 می می آالیند.ژپوهش را هب مثاهب اهی غیر عل 
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مضاء ا                                                                                                        ژپوهشگر:                                              امضاء
مضاء ا                                                                                                     استاد/استادان راهنما:                                      

 استاد/استادان مشاور:
 : نمونه فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهح

 

 

 تعهد نامه اصالت پایان نامه كارشناسي ارشد یا رساله دكترای تخصصي

 .......................................... كه در تاريخ..............................هرشت ............................ دانش آموخته مقطع .................................................اينجانب 

 از پايان نامه/ رساله خود تحت عنوان:

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 شوم:بدينوسيله متعهد میفاع نموده ام د

وهشی ي علمی و پژامه/ رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاوردهااين پايان ن -1

ساير فاده و ع مورد استام منبديگران )اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و.....( استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و قوانين موجود، ن

 ام.مشخصات آن را در فهرست منابع درج نموده

ها انشگاهدنين در ساير تر و يا باالتر و همچين پايان نامه/ رساله قباًل براي دريافت هيچ مدرك تحصيلی در مقاطع مختلف پايينا -2

 و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

يان نامه ا از اين پاونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و... رنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگچ -3

 داشته باشم، حتماً با هماهنگی و كسب اجازه از معاونت پژوهش و فناوري واحد خود اقدام خواهم نمود. 

ت نب مجاز اساهی اينجانانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود عواقب ناشی از آن را می پذيرم و واحد دانشگچ -4

 مطابق با ضوابط و مقررات با بنده رفتار نمايد. 

 

 نام و نام خانوادگی: 

 تاريخ و امضاء           

 



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف
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 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف
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 واگذاری حقوقمتن صفحه : و

 

 واگذاری حقوق

 

 كليه حقوق مادی و معنوی برگرفته از مطالعات،

 ابتكارات و نوآوری های این پایان نامه متعلق به

 آزاد اسالمي واحد نجف آباد است.دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف
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پايان نامه ) پس از جلسه  cdساختار       

 دفاع و انجام اصالحات (

پايان نامه  نسخه چاپي يك عددعالوه بر   

لوح فشرده عدد  2مضاشده توسط هيات داوران(، ا)

(cd)  مي بايست دقيقًا طبق ساختار نيز پايان نامه

كتابخانه دانشگاه واقع در تنظيم و به زير 

ساختمان انديشه )روبروي دانشكده فني مهندسي ( 

 .گردد  تحويل

تمام فايلهاي پايان نامه و مقاالت مستخرج از آن بايد       

به شكل زير ارائه   pdfو  wordفولدر ) پوشه ( به صورت  3در 

 گردد :

 
  

 

cd 

            

 

                  

         word   pdf 

PDF            

           word 

 

 

 

WORD            

               

 

              

            

             

                   

                         

            

صفحه عنوان 

 فارسي

صفحه عنوان 

 التين

 چكيده التين چكيده فارسي

فصول پايان نامه از فصل اول تا آخر 

 بصورت مجزا



 دانشگاه آزاد اسالمي

 آبادواحد نجف
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 :مهم  تذكر 

نيز بايد انجام شود  و تمام PDF  فايلهاي  برايWORDساختار فوق عالوه بر فايلهاي 

 از آن  نسخه 2قرارگرفته و  cdيك حلقهفايلهاي پايان نامه برروي 

 گردد. كپي

 

 فهرست منابع فارسي و التين


