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تعالیسمهب
/رساله در پردیس ابوریحاننامهپایاننامه نحوه نگارش آیین

ارشد و ی(کارشناستکمیلیتحصیالتهايدورهدانشجویانمختصکهنامهشیوهاینتهیهازاصلیهدف

تـدوین چـارچوب نمـودن یکنواخـت وفراگیرالگوییبهدستیابی،استابوریحانپردیس)یتخصصيدکترا

.باشدمیرساله/ نامهپایان

دکتراي تخصصیرسالهوارشدکارشناسینامهساختار پایان

نامهجلد پایان
.شودچاپکوبطالشکلبهآنرويمندرجاتوانتخابکالینگورنوعازرسالهیانامهپایانجلد

دکتـراي ع مقـاط هـاي رسـاله برايوقرمزرنگبهارشدکارشناسیمقاطع هاينامهپایانبرايجلدرنگ

.باشدايسرمهرنگبهتخصصی

جلد رويمندرجات
متر از قسـمت  یسانت2) در وسط صفحه و با فاصله مترسانتی5/2× 5/2ابعاددر(تهراندانشگاهآرم-

زمینـه پـس بـا دانشگاهآرماز،چاپدر بهترکیفیتوضوح تصویر و برايشودمیپیشنهاد. درج شودیفوقان

.رددگاستفادهسفید

و فونت یب. ترتیرددر وسط قرار بگیدنسبت به دو طرف چپ و راست آن باجلد،رويمندرجاتتمام-

.یکدیگر باشد، مطابق در روي جلد و صفحه عنواناز مندرجاتیکهر یريمحل قرارگ

.استالزامیرسالهازدفاعسالوخانوادگینامونامعنوان،شاملزرکوبصورتبهنویسیعطف-
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هاترتیب صفحات و بخش

باشدالرحیم الرحمناهللابسمصفحه) بدرقه(آستر سفیدصفحهوجلدازپسصفحهاولین.
نامهپایان(عنوان. باشدمیترتیبهمانباجلدرويمطالبهمانآنمطالبکهعنوانصفحه

فناوري باید با عنوان درج شده در گواهی دفاع و عنوان تصویب شده در شوراي پژوهش و 
یکسان باشد).پردیس دقیقاً

باشد. دانشجو موظف یدهداوران رسیاتهییدرساله که به تأنامه/یاندفاع از پایگواهاصل
یهقرار دهد و در بقیسپرديبه کتابخانه مرکزیلیرا در نسخه تحویگواهیناصل ا،است

.یدآن استفاده نمایرنگیها از کپنسخه
که توسط دانشجو امضا شده 14/2/90مورخ یسپردیپژوهشيب شورافرم اصالت اثر مصواصل

.شماره و ثبت شده باشدیساست و توسط کارشناس آموزش پرد
 مخصوص دانشجویان مقطع دکتري(سوگند نامه اصل(
قسمتاینمطالب .استدانشجوانتخاببهصفحهاینو نوع قلم اندازه)یاري(اختاهداصفحه

.کندجاوزتصفحهیکازنباید
گرددتنظیمصفحهیکدرحداکثرمتن). یاري(اختتشکروتقدیرصفحه.
صفحهیکحداکثر(فارسیچکیدهصفحه(

ارائـه ازوباشـد مـی گرفتهصورتپژوهشیجاز روش اجرا و نتاايخالصهوهدفکنندهمشخصچکیده

.شوداجتنابامکاندحتادهیچکدرسیپانووو رفرنسمنبعذکرن،یالتکلماتفرمول،

در یک پاراگراف ارائه گردد.فارسی چکیده متن -

ارائه شـود. در فاصـله   (ترجیحاً در عنوان نباشند)، يدیواژه کل5تا 3دهیچکانیپادر: يدیکلواژگان-

.شودمیتنظالفباحروفبیترتبهدیبايدیکليهاواژه. شود(،) استفاده رگولیاز ويدیواژگان کلنیب

فهرست مطالب
. باشـد مـی منـابع فهرستو) نیازصورت (درهازیربخشها،فصلعنوانوهافصلشاملمطالبفهرست

.شودذکرمطالبفهرستهايعنوانازیکهرمقابلدرصفحهشمارهاستالزم
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 وجود(درصورت هاجدولفهرست(

وجود(درصورت هاشکلفهرست(

وجودصورت(در هانقشهفهرست(

نامه/رسالهپایاناصلیمتن
ها و ضمائمپیوست
منابع
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی

نامهپایانصفحاتگذاريشماره

است.و در وسط صفحه نییاز لبه پامتریسانت5/1حدود فاصله شماره صفحه در

صفحات فرعی
یـا هـا  نامـه یـان پاي(بـرا حـروف ابجـد   یـا یفارسيبا حروف الفبایفرعيهاصفحهيگذارنحوه شماره

بـه زبـان   يهـا رسالهیاها نامهیانپاي(برایونانیاعداد یاینالتي) و با حروف الفبایبه زبان فارسيهارساله

باشد.ی) میفارسیرغ

اصلیصفحات
صـفحات  يگذارشمارهشوند.يگذارشمارهشود،یکه از فصل نخست شروع میصفحات متن اصلیتمام

.گرددیمزینهاوستیشکل، جدول، منابع و پيمحتوهايشامل صفحه

کاغذ و حروف چینی

مرغـوب و  یدکاغذ سفيروبرهامتنتمامی) باشد.مترسانتیA4)21 ×5/29استفادهموردکاغذابعاد

شود.چاپهر دو طرف آن
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حروف چینی
Bم براي متن اصلی فارسی قلنوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت، Nazanin و متن انگلیسی

Times New Roman افزارنرمدرWord به بعد باشد.2003نسخه

نامههاي مختلف پایانجدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش
اندازهنوع قلمنوع متن

B Nazanin12هاشکلوهافهرست مطالب، جدول

B Nazanin14متن اصلی فارسی

B Nazaninعنوان فصل (Bold)24

B Nazaninتیترهاي اصلی (Bold)14

B Nazaninتیترهاي فرعی (Bold)13

B Nazaninعنوان چکیده فارسی (Bold)14

B Nazanin14متن چکیده فارسی

B Nazaninجدولتوضیح (Bold)11

B Nazaninشکلتوضیح (Bold)11

B Lotus12شکلمتن جدول و

Iranسربرگ Nastaliq16

10قلم متنزیرنویس

Times New Romanیده انگلیسیچکعنوان  (Bold)12

Times New Roman12ده انگلیسیچکیمتن 

B Nazanin12فهرست منابع فارسی

Times New Roman10فهرست منابع انگلیسی

بنديهیو حاشگذاريصلهفا

دهیـ باشـد، امـا فاصـله سـطرها در چک    Multiple25/1ها برابـر  هها/رسالنامهانیفاصله سطرها در تمام پا

Single.در نظر گرفته شود
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) سـطر  Indentationو میزان تورفتگی (Multiple2برابر ها فاصله پاراگرافها ها/رسالهنامهانیدر تمام پا

.اشدمتر بسانتی5/0اول برابر 

نیـ . اباشـد یمـ متـر یسـانت 5/2برابر نییو پاسمت چپ هیو حاش3يسمت راست و باال مساوهیحاش

شود.تی/رساله رعانامهانیصفحات پایدر تمامدیباهاهیحاش

و ارائه نشودطوالنی پاراگراف کیشود. به عنوان مثال، مقدمه در يبندمتن پاراگرافمختلفيهابخش

باتوجه به موضوع مطالب مندرج به چند پاراگراف تقسیم شود.

عالمت سوال (؟) فاصله نباشـد و پـس از درج عالمـت،    ونقطه (.)، کاما (،)هاير دادن عالمتقبل از قرا

شود.تیرعاییآراو صفحه) Punctuation(يگذارنقطهایيفاصله درج گردد. اصول سجاوندکی

با اندازه قینستعلرانیو با قلم انیریبا خط زدیبانامهانیپافصل در صفحات فرد و عنوان عنوانفصل و 

درج شود. در صفحات زوجنازك 16

شیوه نگارش

شیوه نگارش عناوین
در ي. انشـعابات بعـد  شودیميرگذارقم شماره3تا حداکثرنامه انیپاهايبخشریزيعنوان هانیعناو

است:اندازه و نوع قلم مورد شرحبههابخشری. فونت زتفکیک شودکیتالیبا فونت اازیصورت ن

گردد.درجچینصورت وسطآن و عنوان شکل در زیر آن به بااليدرولجدعنوان

عنوان جدول/ -شماره جدول به ترتیب ظهور در فصل-جدول/ شکل: جدول شماره فصلعنواننوشتن

شکل

اطالعـات کلیهبتواندمتنبهمراجعهبدونخوانندهکهباشدايگونهبهبایدهاشکلوهاجدولاطالعات

. نمایدمشاهدهراجدولدركبرايیازنمورد

.گردنددرجفارسیبهمطالبواعدادها،جدولوهاشکلدر

.شودحذف و فقط سه خط افقی رسمعموديخطوطبایستیجدولمتنداخل

ها و در راهنماي نقشه اقتباسی الزامی است.ذکر مأخذ در زیر جدول، شکل
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ها حذف شود.شکلکادر اطراف 

زیرنویس
که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را بایستی به صورت زیرنـویس  رصورتید

اي کوچک و در باال و سـمت چـپ آن   عبارت یا واژه توسط شماره،در همان صفحه ارائه نمود. در این صورت

شود.شود، مشخص و در زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه میچاپ می

ها (حروف اختصاري) باید در همان صفحه زیرنویس شود.سرنامتمام 

تمام واژگان انگلیسی مورد نیاز باید در همان صفحه زیرنویس شود. این دسته از واژگان به شکل فارسی 

شود.ها زیرنویس میشود و معادل انگلیسی آندر متن درج می

باید به شکل ،حات، فارسی شده درج شودهاي انگلیسی برخی اصطالچنانچه ضرورت داشته باشد معادل

.ارائه شودزیرنویس 

ها در هر صفحه مستقل است.گذاري زیرنویسشماره

و مشابه قلم آن در متن است.10شماره قلم زیرنویس 

ذکر اعداد در متن
10تـر از  عدد کم،ها و نمودارها)شود (غیر از جدولدر مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می

به صـورت عـدد   ،باشد10تر از و بزرگ10اگرچهار یا هفت و نظیرشود، آن عدد با حروف نوشته می،باشد

.13یا 46مانندشود، نوشته می

.4/12. به عنوان مثال،شودبراي مشخص کردن اعداد اعشاري از (/) استفاده می

...) براي اعداد بیش از هزار از و 60، 700، 650شود (درج صفر اعداد تنها براي کمتر از هزار استفاده می

. شودترکیب عدد و حروف استفاده می

هزار و چهار.325، یک میلیون و 300هزار و 203، 356هزار و 22هزار، 223مثال: 

هاروابط ریاضی و فرمول
شوند.يگذارشمارهترتیب بههافرمولتمام
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در داخل پرانتز بـه عـدد شـماره    ،آیندترتیبی که در متن میها در هر فصل به طور جداگانه و به فرمول

شـود.  که شماره فصل در سمت راست و شماره رابطه (فرمول) بعد از آن آورده مـی طوريشوند، بهگذاري می

طبق نمونه زیر:

)3-5                       (F = ma

از فصل سوم است.5کننده رابطه شماره بیاننوع نگارش 

به مرجع آن اشاره شود.،رابطه در داخل متنگراف درج شده پیش از در پارا

شود.داده میشرحهاي مورد استفاده در آن با ذکر واحد آن کمیت کمیت،بعد از هر رابطه

در صورت استفاده از واحـدهاي  باشد.میSIالمللی متریک سیستم واحدهاي مورد استفاده، سیستم بین

پرانتز درج گردد.دیگر، معادل متریک آن در

نامههاي متن اصلی پایانویژگی

نامههاي پایانفصل
دوم (بررسی منابع یا فصل،)از انجام پژوهشهدفمقدمه و(اولفصلشاملرساله/نامهپایاناصلیمتن

وگیـري نتیجـه فصـل پـنجم  و )بحـث ونتـایج (چهـارم فصل،)هاروشومواد(پیشینه تحقیق)، فصل سوم

بود.خواهدزیرشرحبهاپیشنهاده

و هدفمقدمه:اولفصل
یـب بـه ترت و دهـد  نامه و رساله را به خود اختصاص میدرصد از حجم کل پایان5تا 3این بخش حدود 

هـدف یـا اهـداف    سـپس .شودمیآن و فرضیات پژوهشانجامضرورتوپژوهشیاصلهدفمقدمه، شامل 

شود.تحقیق بیان می

(پیشینه تحقیق)بررسی منابع:فصل دوم
پیشـنهاد دهـد و  نامه/رساله را به خود اختصاص مـی درصد از حجم کل پایان30تا 20حدوداین فصل

هـاي مـورد اسـتفاده در تحقیـق     موضوعی و براساس تاریخ و محدوده مورد تحقیق و شیوهشکلبه گرددمی
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-نامه/رساله مورد استفاده قرار مـی ه در بحث پایانهاي تئوري کشود که تمام پژوهشتنظیم شود. یادآور می

گیرد، حتماً در فصل پیشینه تحقیق به آنها اشاره و مورد استفاده قرار گرفته باشد.

هاروشومواد:سومفصل
نحـوه فصل،ایندهد. دررساله را به خود اختصاص می/نامهدرصد پایان20تا 15حدودحجم این فصل

-نمونـه روشآمـاري، جامعـه انتخابروشآزمایش،روشاستفاده،موردوسایلووادمشاملپژوهشانجام

شود.داده میتوضیحهادادهآماريتجزیهنحوهاطالعات وابزارگردآوريوروشگیري،

وتجزیهگیري،اندازه(انتخاب، متغیرهامیانارتباطکهپژوهش یمفهوممدلدر صورت لزومدانشجویان

ایـن به. کننددرجبخشایندروتهیهشود،میدادهنمایشدیاگرامصورتبهکهرا) گیريهنتیجوتحلیل

بـودن گسسـته وپیوسـته یـا وبودنکیفیوکمینظرازمتغیرهاماهیتمتغیر،هرعملکردونقشترتیب

.گرددمیبیانیکهرگیرياندازهضرورتوشودمیبیانپژوهشبراي

بحثوجینتا:چهارمفصل
خـود بـه رارسـاله /نامـه پایـان حجماز درصد40تا 30حدودواستپژوهشهر فصلتریناصلینتایج

فراینـد درشـده تولیـد هـاي نقشهوهاشکلها،جدولپژوهش،هايیافتهکلیهفصلاین. دهدمیاختصاص

گیرد.را دربرمیپژوهش به همراه توضیحات

خودهايیافتهاستموظفدانشجوتحقیق،ازحاصلنتایجیانبوتحلیلوتجزیهضمنبحثبخشدر

یـا وو مطابقـت  نظـر اتفـاق مواردممکن،حدو تانمایدمقایسهي انجام شده و مرتبطهاپژوهشدیگربارا

مـورد صـفت تغییـرات روند. همچنین دهدقراربررسیمورددیگرهايپژوهشباپژوهشایننتایجاختالف

.برسدشخصیمگیرينتیجهبه،موردهردروودهنمرتفسیرامطالعه

. یستنیاقتباسهاينقشهوشکلجدول،درجبهمجازدانشجوفصل،این: درنکته مهم

پیشنهادهاوگیرينتیجه:پنجمفصل
کلی يبندجمعبه معنايیريگیجهشود. نتنامه را شاملدرصد از حجم کل پایان5تا3حدودفصلاین

پذیرشبهبایددانشجوفصل،در این. اشاره کندیاتجزئبه دانشجو یستنیازو نباشد میدست آمده بهیجنتا

پژوهش مبادرت ورزد. هايفرضیهردیا
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پیشـنهادهاي و ازباشـد تکمیلیهايپژوهششاملنامه/رساله وپایاننتایجچارچوبدرتنهاپیشنهادها

.یدنمايبوده خوددارارائهقابل یزژوهش نانجام پبدونکهپیشنهادهایییاکلی

ها پیوست

گردند.و ارائه درج پیوست، موارددر صورت وجود

منابع مورد استفاده

نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ
پـردیس  اختصاصـی  کـه فایـل آن در سـایت    Endnoteافـزار  نویسی از نـرم شود براي فهرستتوصیه می

پذیري بیشتري براي ، استفاده نمایند. این شیوه از سهولت عمل، دقت و انعطافسی استابوریحان قابل دستر

-با قواعد زیر و در چارچوب فهرستنویسیهاي دستی رفرنسانجام اصالحات برخوردار است. لیکن در روش

نویسی صورت گیرد:

ارجاع به مأخذ در متن
شـده  مجزاده و تاریخ که توسط ویرگول (،) از هم ارجاع به مأخذ در متن و به شکل نام خانوادگی نویسن

).1379(مجنونیان، . مثال:نوشته شود،و در داخل پرانتز قرار دارند

درج و سپس "و"که مرجع دو نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی هر دو نویسنده با حرف ربط صورتیدر

).1384(کیانی و منصوري، مثال:.شودتاریخ درج می

"همکـاران "بیش از دو نویسنده داشته باشد، فامیل نویسنده نخست ذکر و پـس از آن عنـوان   اگر منبع

).1383(کیایی و همکاران، . مثال:شودشود، سپس تاریخ انتشار اثر درج میدرج می

نام نویسنده در منـابع  درج جاي ه ب،خاصی استتحقیقاتی سازمان و مراکز مؤسسه،اگر منبع مربوط به 

. شوداستفاده "Anonymous"و در منابع التین از "نامبی"کلمه فارسی از

نقطه "ها فاصل آنچند مرجع داخل پرانتز درج شود، حد،چنانچه در انتهاي یک پاراگراف ضروري باشد

شود. ترتیب قرارگیري مراجع در یک پرانتز بـا اولویـت سـال از قـدیم بـه جدیـد و       گذاشته می");(ویرگول
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؛ کیـایی و  1379(مجنونیـان،  مثـال:  باشـد.  سال مشابه باشد با اولویت الفبایی نام نویسنده مـی که درصورتی

).  1384؛ کیانی و منصوري، 1383همکاران، 

.اسامی التین به انگلیسی و اسامی فارسی به فارسی درج شودتذکر: در تمام موارد

 منابعفهرست
ارائـه  هـاي  و مطابق مثالبه ترتیب حروف الفبانگلیسی ابتدا منابع فارسی و سپس منابع ا،در این بخش

.درج گرددشده،

در نظر گرفته شود.سانتی متر 6/0) به میزان Hangingزدگی (تذکر: سطر اول با بیرون

:لیف شدهأتکتاب فارسی

نویسـنده  حرف اول نـام  ،نام خانوادگی نویسنده دوم،حرف اول نام نویسنده اول.،نام خانوادگی نویسنده اول

سال. عنوان کتاب. نام انتشارات، نام شهر، نام کشور.دوم.

مثال:

دانشـگاه انتشارات. آنجانبیمحصوالتوکمپوستورمیتولید. 1392. قهرمانی، زواکبري، غ.،ا.،دادي،اله

تهران، ایران. تهران،

ترجمه شده:کتاب فارسی

حرف اول نـام متـرجم دوم.  ،نام خانوادگی مترجم دوم،ول.حرف اول نام مترجم ا،نام خانوادگی مترجم اول

سال. عنوان کتاب (ترجمه). نام انتشارات، نام شهر، نام کشور.

مثال:

وفسفرهايبرهمکنشاکوفیزیولوژي-گیاهیاکوفیزیولوژي.1392قورچیانی، م. اکبري، غ.، وح.،علیخانی،

.ن، ایرانتهراتهران،دانشگاهانتشارات. گیاه (ترجمه)

:مقاله چاپ شده در نشریات فارسی

حرف اول نـام نویسـنده   ،نام خانوادگی نویسنده دوم،حرف اول نام نویسنده اول.،نام خانوادگی نویسنده اول

صفحات.سال. عنوان مقاله. نام مجله، شماره جلد، شماره دوم.
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مثال:

تنوع ژنتیکی و فشار انتخـابی  .1394زاده، م.و حسیننژاد زرقانی، ا.،، نوريکریمی، م.،نژاد زرقانی، ش.نوري

، 38جلـد  ی،هـاي ایرانـی. گیاهپزشـک   وارد بر ژن پروتئین حرکتی ویروس بـرگ بـادبزنی مـو در جدایـه    

.37-49صفحات 

مثال براي یک مقاله در کتاب فارسی

در منابع فارسی و "در"ردن سال. عنوان مقاله. اضافه ک.نام خانوادگی نویسنده اول، مخفف نام نویسنده اول

Inدهی به کتاب هـا انجـام شـود.    که به دنبال آن بقیه مراحل رفرنسصورت ایتالیک در منابع التین ه ب

ذکر شده براي مقاالت انجام گیرد.مشابه موارد،لف مقاله بیش از یک نفر باشدؤچنانچه م

مثال براي مقاله ارایه شده در همایش یا کنفرانس داخلی

، "هـاي پـیش آمیختـه   سـازي عـددي شـعله   تجزیه و تحلیل تئوري و شبیه"، م.ح. و رحمانیان، م.، اهیمیابر

.1384بهمن، 29-28مجموعه مقاالت اولین کنفرانس احتراق ایران، 

نامه فارسیمثال براي پایان

گـروه فنـی   ،نامـه کارشناسـی ارشـد   طراحی و ساخت خط آزمایشی فرآوري گردو. پایان. 1391ب. سیفی ا.

دانشگاه تهران.،پردیس ابوریحانکشاورزي،

التینچاپ شده در مجله مقالهمثال براي 

Etebarian, H.R., Mikani, A., Sholberg, P.L., O'Gorman, D.T., Stokes, S., and Alizadeh, A., T. 2008.

Biological control of apple gray mold caused by Botrytis mali with Pseudomonas fluorescens

strains. Plant Science; 48 (1): 107-112.

مثال براي کتاب التین

Hull, R. 2002. Matthews' Plant Virology. San Diego, California, USA: Academic Press.

مثال براي یک مقاله در کتاب التین
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Martelli, G., and Savino, V. 1988. Fanleaf degeneration. In: Pearson, R., and Goheen, A. (Eds).

Compendium of Grape Diseases. St. Paul, MN: American Phytopathological Society Press.

48-49 pp.

در مثال باال چون از بخشی از کتاب استفاده شده است، ذکر صفحه ضروري است.
ین المللیارایه شده در همایش یا کنفرانس بمقالهمثال براي 

Ahmadi, S., Sohrabi, N., Jalalvand N.A., and Kabirian, K. 2012. Effectiveness of enforcement measures in local

food control In Iran. 6th congress of the International of food safety. 12 to 13 September, Berlin, Germany.

145-153.

التینپایان نامه مثال براي 
Murakami, M. 2003. Studies of Tomato spotted wilt virus in peanut and transgenic Arabidopsis.

Ph.D. Dissertation, Department of Agronomy, University of Florida.

نویسی در انتهاي متنشیوه مرجع
چنانچه در داخل متن از منبعی مطلبی نقل قول شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله پرانتزي باز شـده و  

مرجع آن ذکر گردد. 

) چکیده انگلیسیAbstract(

باشد.ده فارسی چکیمتن چکیده انگلیسی برگردان دقیق 

صفحه عنوان انگلیسی

(مطابق پیوست)

 نامه/رسالهپایانتکثیر

حساب بـه کتابخانـه   جهت تسویهیید اداره پژوهش و فناوري پردیس أپس از تنامه/رساله یک جلد پایان

.داده شودپردیس ابوریحان تحویل 

.نامه/رساله تحویل داده شودیک جلد پایانبه هر یک از استادان راهنما و مشاور

ها را تهیه و تکثیر نماید.نامهندازه درخواست، پایانبایست به ادر صورت درخواست گروه، دانشجو می

نامه/رسالهنسخه الکترونیکی پایان
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نامه/رسـاله خـود، یـک نسـخه الکترونیکـی از      دانشجو موظف است عالوه بر نسخه چاپی و نهایی از پایان

زي دانشگاه و پردیس هاي مرکو به کتابخانهکرده تهیه Pdfو Wordفرمتنامه/رساله خود را نیز به دو پایان

تحویل نماید.

فرمـت  بهو یک فایل کامل Pdfفرمت بهصورت یک فایل کامل ه نامه/رساله بهمچنین متن کامل پایان

Wordلوح فشردهبر روي یک)CD(       قرار گرفتـه و در صـورت درخواسـت اسـتاد در پوشـش مخصـوص در

انتهاي نسخه مکتوب قرار گیرد.


