
  

  تدوين پايان نامه هاي آيين نامه نحوه نگارش وخالصه 

  رساله هاي دكتري و كارشناسي ارشد 

  اسالمي دانشگاه آزاد 

  

 مشخصات روي جلد  

نام  مشخصات( ساير گرايش مربوطه و نام رشته تحصيلي و دكتري يا كارشناسي ارشد) توجه به مقطع تحصيلي ( دانشجويان مي بايست با
روي جلد  بر تكميل و را 3الگوي ارائه شده در صفحه  ) سال تحصيلي نويسنده و نام موضوع رساله يا پايان نامه، و مشاور استادان راهنما و

  نمايند. رنگ طاليي زركوب رساله يا پايان نامه با

  تذكرات:

براي دانشجويان دكتري گالينگور با رنگ جلد رساله  و با رنگ آبي تيره  نوع گالينگور كارشناسي ارشد از دانشجويان پايان نامه براي الف) جلد
  مشكي باشد :

  وسط قرار گيرد. راست آن بايد در طرف چپ و  دانشگاه ) نسبت به دو  آرم به غير ب) تمام مندرجات روي جلد (

  سمت چپ باالي جلد قرار داده شود.  قسمت در cm  5/3 و عرض cm5/4 ج ) آرم دانشگاه به طول 

  اساس نمونه پيوست الزامي است. مندرجات روي جلد دقيقا بر ونت حروف ود ) رعايت فاصله ها و ف

 مشخصات صفحات داخلي 

  الف ) صفحات فرعي

وسط صفحه  طرف كامال در پايين صفحه و از دو باالتر از cm5/1 ... ) است كه بايد  -ج -ب -فرعي به صورت ( الف شماره صفحات  - 1
 گيرد. قرار

شماره گذاري  با شماره صفحه فرعي الف  من الرحيم باشد وحسفيد ( آستربدرقه ) بسم اهللا الرفحه ص جلد و اولين صفحه پس از - 2
 شود .

 قرار گيرد .  صفحه ب فونت هاي روي جلد در  كليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب فاصله و - 3

  طرف كامال وسط صفحه و و از دو صفحهباالي  پايين تر از cm  5/9اختصاص دارد. تيتر سپاسگزاري  به سپاسگزاريها  " ج "صفحه  - 4
 شود. سياه نوشته زر 16فونت  با

سمت  از cm 10باال فاصله آن از زر سياه نوشته و 12فونت  با "به  تقديم  "اختصاص دارد. تيتر "تقديم به  "به   سمت بعديق - 5
نوشته  cm5  با طول سطر اتياليك ولوتوس سياه  12فونت  باشد. مطالب اين قسمت با cm 6/4قسمت چپ از و cm  15راست
 .يك صفحه تجاوز كند از نبايد شود و



طرف  دو  نسبت به  و  است cm 11صفحه  باال   به  نسبت  "تيتر  ". فاصله  فهرست مطالب اختصاص دارد صفحه بعدي به  - 6
 زر 10فونت  تيتر فهرست ،با  پايين تر از  يك سانتي مترنوشته شود.   سياه زر 12فونت   يا قرار مي گيرد و  وسط در  صفحه كامال
سمت راست صفحه   فاصله صفحه تا  و cm3 سمت  راست صفحه  نوشته شود. فاصله عنوان تا  "صفحه  "و  "عنوان "سياه كلمات 

 cm18  . باشدcm  5 مقدمه ، بخش ها، عنوان بخش   كامپيوسيت سياه ، شماره صفحات شامل : 14فونت   ، با عنوان از پايين تر
عنوان محتويات فصل به  فصل دوم....) و-فصل ( فصل اول  عنوان هر با   ، فصل ها .همراه با عنوان ).بخش دوم... -( بخش اول 

  نوشته شود . ) 3 ،2، 1صورت شماره گذاري ( 

  ب ) صفحات اصلي 

   نهادي زير تنظيم گردد.اساس طرح پيش رساله ، بر يا  صفحات اصلي پايان نامه ها يتوال
 12 فونت  با صفحه و 2و حداكثر در  مشخص مي شود 1ماره صفحه شكه با  خالصه فارسي پايان نامه يا رساله ( اولين صفحه اصلي 

  .يپ شود)الوتوس سياه ت
 فصل اول : كليات  
 .فصل دوم : مروري بر تحقيقات گذشته 

 : مواد. روش تحقيق و فصل سوم  
  تحقيقفصل چهارم : نتايج  
 : نتيجه گيري و پيشنهاداتبحث فصل پنجم ،  
 و التين.... منابع فارسي ،فهرست ها ،پيوست ها  
 Summary  رساله هاي انگليسي  رساله هاي فارسي و خالصه فارسي براي پايان نامه و وانگليسي براي پايان نامه ها  

  قرار گيرد.) هآخرين صفح( در دو صفحه عينا برگردان خالصه فارسي يا انگليسي و در 

  تذكرات مهم :  ) ج

 سر صفحه تايپ شود.  يا  كادر و  بدون استفاده از صورت ساده و   صفحات اصلي مي بايست به - 1

لوتوس  14فونت   نظر گرفته شود. عناوين داخل متن با در cm1  يكديگر  ها از  فاصله سطر و 16در صفحات اصلي طول هر سطر  - 2
  cmسمت راست كاغذ فاصله هر سطر از  سطر باشد. 24ها در هر صفحه  تعداد سطر لوتوس نازك و  14فونت   متن آن با سياه و

فاصله  باشد.  cm5/2 فحه صفاصله آخرين سطر از پايين  و cm  3باالي صفحه فاصله اولين سطر از  باشد. cm  2از سمت چپ ،3
صورتيكه متن به زبان انگليسي مي باشد،  وسط صفحه قرار گيرد. ضمنا دردر  كامال و باشد cm5/1 پايين صفحه  شماره صفحه تا

 باشد. cm 3از سمت چپ و cm  2فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ

نگارش شود كه به پيوست ضميمه  سبك  ونكوربايد به ترتيب ظهور در متن شماره گذاري نمود. فهرست منابع بر اساس  منابع را - 3
 مي باشد.

  
  

  دكتر سعيد ابطحي                                                            
 دانشكده پزشكي يمدير پژوهش                                                             


