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مقدمه
به منظورآشنايي وآگاهي دانشجويان با نحوه نگارش وچگونگي تدوين وتنظیم پاياننامه و هماهنگي درنحوه
نگار ش و تنظیم پايا ن نامه ها ،رعايت نکا ت مندر ج در اين شیوهنامه در هنگام تنظیم پايا ن نامه توسط
دانشجويان تحصیالت تکمیلي ضرور ي است  .ناظر بر حسن اجرا ي مفاد اين شیوهنامه معاونت پژوهش و
فناوري دانشگاه مي باشد.

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان
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الف) ترتیب و بخش هاي پايان نامه/رساله
پايان نامه/رساله هاي تدوين شده در دانشگاه اصفهان ،بايد به ترتیب حاوي بخش هاي زير باشد.
 .1اولین صفحه  :سفید
 .2دومین صفحه  :بسم ا ...الرحمن الرحیم (در وسط صفحه)
 .9سومین صفحه :عنوان پايان نامه (پیوست  ،1توجه :روي جلد نیز مشابه اين فرم است)
 .4چهارمین صفحه :واگذاري حقوق مطابق پیوست شماره ي 2
 .5پنجمین صفحه :تصويب نامه با امضاي استادان راهنما  ،مشاور ،داور  ،مدير گروه مطابق پیوست  9متناسب با تعداد
اعضاي هیات داوران تنظیم شود.
 .6ششمین صفحه :سپاسگزاري (اختیاري)
 .7هفتمین صفحه :اهدا و يا تقديم اثر (اختیاري)
.8چکیده فارسي (چکیده شامل هدف تحقیق ،روش تحقیق و يافتهها و نتیجهگیري به دست آمده به طور مختصر مي
باشد و بايد حداقل  211کلمه و حداکثر يک صفحه بدون ذکر فرمول ،شکل و منابع به همراه  9تا  5کلیدواژه باشد).
 .3فهرست مطالب  :شامل عناوين اصلي و فرعي فصل ها ،عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوين پیوست ها (نوشتن
"عنوان" و "صفحه" در تمامي صفحات الزامي است .پیوست )4
 .11فهرست شکل ها (در صورت وجود) :تصويرها ،نمودارها  ،شماها ،نقشه ها و منحني ها به ترتیب ارائه مي شوند.
همچنین تمام شکل ها و جدول ها بايد با کیفیت مناسب تهیه شوند.
 .11فهرست جدول ها (در صورت وجود)
 .12فهرست نشانهها و کوتاه نوشت ها (در صورت وجود)
 19متن اصلي (مطابق دستورالعمل گروه مي تواند شامل چهار فصل :مقدمه ،مواد و روشها ،نتايج ،بحث و نتیجه گیري و
پیشنهادات و يا مقدمه يا کلیات ،مروري بر ادبیات مسئله ،روش پیشنهادي ،تجزيه و تحلیل دادهها و نتیجه گیري و
پیشنهادات باشد)
 .15منابع و مأخذ (مطابق دستورالعمل گروه)
 .16واژه نامه (اختیاري)
 .17واژهياب (اختیاري)
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 .18پیوست ها (در صورت وجود)
 .13چکیده التین ( )Abstractبه همراه کلیدواژه هاي التین
 .21صفحه عنوان انگلیسي مطابق پیوست شماره ي ( 5توجه :پشت جلد نیز مطابق اين صفحه است).
 .21آخرين صفحه :صفحه ي سفید
توجه :در تدوين و تايپ صفحات پاياننامه از هیچگونه کادر تزئیني و تذهیب استفاده نگردد.

ب) شیوه نگارش
آيین نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأيید معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و بر اساس فرمت ارائه شده باشد.
رعايت قواعد و مشخصات تصريح شده در اين شیوهنامه الزامي است.
 .1کاغذ و چاپ  :کلیه قسمتهاي پايان نامه بايد روي کاغذ سفید مرغوب تايپ گردد .ابعاد کاغذ ( 21*23/7کاغذ  ) A4مي
باشد .تمامي متن ها روي کاغذ دو رو با استفاده از نرم افزار  Microsoft Wordتايپ شود .نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن
يکنواخت با فونت نازنین ( )Nazaninمي باشد .اندازه فونتها در سرفصلها ،زيربخش ها و متن اصلي به ترتیب زير رعايت شود.
سرفصلها فونت  19بولد ،زيربخش ها فونت  12بولد و متن اصلي  12ساده باشد .کلمات التین در متن با فونت Time 11
 New Romanباشد
 . .2فاصله گذاري و حاشیه بندي :فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر تک خط ()singleدر  Wordباشد .حاشیه سمت
راست و باال مساوي  9.5سانتي متر و حاشیه سمت چپ و پايین برابر  2/5سانتي متر باشد .اين حاشیه ها بايد در سرتاسر
پايان نامه رعايت شود .در صورتي که در برخي موارد اندازه شکل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشیه ها باشد ،با
کوچک کردن آنها و يا با استفاده از کاغذ ( A3بصورت تاخورده) حاشیه رعايت گردد .الزم بذکر است که فرمت شروع هر فصل
مطابق شکل شماره  1باشد و بقیه صفحهها مطابق شکل شماره  2باشد.
3 /5

نيمه ارتفـــاع

7

فصل اول

3 /5

شروع
فصل

2 /5

2 /5

3 /5

2 /5

2 /5

 .9شماره گذاري :شماره صفحات آغازين (از اول پايان نامه تا اول متن اصلي) با حروف الفباي پارسي مانند :الف ،ب، ،
(...اولین صفحه يعني صفحه عنوان بدون شماره تايپ گردد) نوشته شوند .تمامي صفحات متن اصلي که از مقدمه يا فصل
نخست شروع مي شود ،بايد شماره گذاري شوند .شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شکل ،جدول ،منابع و
پیوست نیز مي گردد.
شماره صفحات متن با اعداد  9 ،2 ،1و  ...در پايین و در وسط قرار مي گیرد .فاصله شماره صفحه  1/5سانتي متر از لبه
پايین است.
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توجه شود که در صفحه ي اول هر فصل ،شماره ي صفحه ذکر نمي شود ،لیکن به حساب مي آيد.
بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند ،بطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن
آورده شود مانند:
 .4-2-9بیان کننده زيربخش  4از بخش  2از فصل  9است.
 .1-4-2-9بیان کننده زيربخش  1از بخش  4از بخش  2از فصل  9است.
توجه :شماره ي فصل با حروف نوشته شود
 .4جدول ها و شکل ها  :تمامي شکل ها (تصويرها ،نمودارها ،منحني ها) و جدول ها بايد با کیفیت مناسب تهیه شوند .به
گونه اي که کپي تهیه شده از آنها از وضوح کافي برخوردار باشد .تمامي شکل ها و جدول ها بايد به ترتیب قرار گرفتن در متن
در هر فصل شماره گذاري شوند ،براي مثال جدولهاي فصل  ،2جدول  1-2و  2-2و… ،جدولهاي فصل  ،9جدول  1-9و
 2-9و …ذکر شود .عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شکل ها در زير آنها ذکر گردد .چنانچه جدول يا شکلي از مرجعي
آورده شده است ،مرجع در عنوان جدول يا شکل ذکر گردد .همچنین الزم است کلیه شکل ها و جدول ها در متن با شماره
آنها ارجاع شده باشد.
جدول هايي که در راستاي طولي کاغذ تنظیم مي شوند ،بايد طوري قرار گیرند که متن باالي آنها در سمت عطف پايان نامه
واقع شود و همچنین شکل هايي که در راستاي طولي کاغذ تنظیم مي شوند ،بايد طوري قرار گیرند که متن پايین آنها در
سمت لبه ي پايان نامه قرار گیرد .شکل ها و جدول ها حتي المقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله به محلي که ذکر شده،
آورده شوند .اندازه قلم  11بولد باشد.
 .5زيرنويس  :در صورتي که يک عبارت يا واژه نیاز به توضیح خاصي داشته باشد ،توضیح را مي توان بصورت زيرنويس در
همان صفحه ارائه نمود .در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچک در باال و سمت چپ آن تايپ مي
شود و در زيرن ويس ،توضیح مربوط به آن شماره ارائه مي شود .قلم مورد استفاده در زيرنويس مي تواند با قلم متن اصلي
يکسان ولي با اندازه کوچکتري (قلم کمتر  11پررنگ) آورده شود. .
معادل انگلیسي لغات يا اصطالحات فارسي که براي اولین بار به کار مي رود به صورت زيرنويس (فقط براي يک بار) در صفحه
ي مربوط درج شود( .حتي المقدور در متن پايان نامه از به کار بردن واژه هاي با الفباي انگلیسي احتراز شود) .زيرنويس ها زير
يک خط که به فاصله ي  2.5سانتي متر از لبه ي چپ کاغذ و حداقل 3سانتي متر از لبه ي پايیني و به طول موردنیاز رسم
مي شود ،نوشته مي شوند( .در هر صورت الزم است  2.5سانتي متر حاشیه ي پايین صفحه رعايت شود) .زيرنويس ها در هر
صفحه با شماره ي  2 ،1و  ...فارسي در گوشه ي باالي آخرين کلمه در متن مشخص مي شوند ( .توصیه مي شود زير نويس
ها در دو رديف نوشته شود )
 .6درج اسامي التین در متن فارسي :همه اسامي التین در متن به خط فارسي و در زيرنويس به التین (يا به خط اصلي) با
قلم  Times New Romanبا اندازه (قلم)  11نوشته شود.
 .7روابط رياضي و فرمول ها  :فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبي که در متن مي آيند ،در داخل پرانتز به
عدد شماره گذاري شوند ،به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره رابطه يا فرمول بعد از آن آورده شود.
طبق نمونه زير:
F= ma
() 5 - 1
که بیان کننده رابطه  5از فصل اول است.
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 .8نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ  :الزم است در متن به کلیه منابعي که مورد استفاده قرار مي گیرد ،اشاره
شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله کروشه يا پرانتز باز مي شود و مرجع
ذکر مي گردد .نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير مي باشد:
مراجع به ترتیبي که در متن مي آيند شماره گذاري مي شوند .در اين روش مراجع به ترتیب شماره در فهرست
•
منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.
ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار آن مي باشد .براي مثال ،)Taylor, 2005( :در اين روش ،مراجع
•
به ترتیب حروف الفباي نام نويسنده در فهرست منابع ذکر مي گردد.
در صورت استفاده از هر يک از دو روش ،الزم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر يکي
از شیوه هاي معروف و شناخته شده باشد.
توجه :جهت يکسان سازي منبع نويسي بهتر است از نرم افزار  end noteو يا  reference managerاستفاده کرد .نحوه
منبع نويسي توسط گروه هاي آموزشي تعیین مي گردد.
 .3مشخصات جلد پايان نامه :
جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  9میلیمتر با روکش چرم مصنوعي (گالینگور) باشد.رنگ جلد براي کارشناسي ارشد به رنگ (زرشکي) و براي دکتري رنگ (سرمهاي) باشد.قطع جلد نیم سانتي متر بزرگتر از قطع کاغذ است.نوشته هاي روي جلد بصورت زرکوب چاپ شود. -در قسمت عطف ،عنوان پايان نامه ،نام نويسنده و سال نوشته و زرکوب مي شود.

عنوان پايان نامه

نام و نام خانوادگی ...سال

نکته قابل توجه:
ج .مشخصات نسخه الکترونیکي پايان نامه:
 -1دانشجو موظف است عالوه بر يک (ويا چند) نسخه چاپي از پايان نامه خود ،يک نسخه الکترونیکي شامل متن کامل پايان
نامه و عینا منطبق با نسخه چاپي نهايي که هیات داوران آن را تايید کرده اند ،به کتابخانه مرکزي تحويل دهند.
 -2متن کامل پايان نامه بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت  pdfو يک فايل کامل در قالب فرمت ويرايشگر  Wordبر
روي يک  CDقرار گیرد (تنها دو فايل).
 -9پايان نامه هايي که در قالب ديگر غیر از  wordمثل  Farsi Texتهیه مي شود ،فايل اصلي به همراه فايل  pdfتهیه شده
و تحويل داده شود.
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ه .پیوستها:
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پيوست شماره ی 1
دانشگاه اصفهان

()Nazanin Bold 13

دانشکده )Nazanin Bold 12( .........
گروه )Nazanin Bold 11( ...........

پايان نامه ي کارشناسي ارشد /رساله دکتري رشته ي  ......گرايش ............
()Nazanin Bold 18

عنوان پايان نامه
()Titr Bold 15

استاد/استادان راهنما:

()Nazanin Bold 15

دکتر ..........................

()Nazanin Bold 13

دکتر ..........................

()Nazanin Bold 13

استاد/استادان مشاور:
دکتر ............................
دکتر ............................

دانشجو وياپژوهشگر:
..........................

 .......ماه 19...
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()Nazanin Bold 13

پيوست شماره ی 2

کلیه حقوق مادي و معنوي مترتب بر دست آوردهاي مطالعاات،
ابتکااارات و نااوآوري هاااي ناشااي از پااژوهش موضااوع اياان
پاياننامه/رساله متعلق به دانشگاه اصفهان است .دانشجو موظف
به رعايت آئین نامه و منشور اخالق در پژوهش براي ارائاه و ياا
چاااپ مطالااب مسااتخرج از پايان نامه/رساااله خااود مااي باشااد.
()Nazanin Bold 13
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پيوست شماره 3

دانشگاه اصفهان

()Nazanin Bold 13

دانشکده )Nazanin Bold 12( .........
گروه )Nazanin Bold 11( ...........

پايان نامه ي کارشناسي ارشد/رساله دکتري رشته ي  ......گرايش  ............آقاي/خانم  .....................تحت
عنوان
()Nazanin Bold 18

عنوان پايان نامه
()Titr Bold 15

در تاريخ ………… توسط هیأت داوران زير بررسي و با درجه ………… به تصويب نهايي رسید.

( Nazanin

)13

 -1استاد /استادان راهنماي پايان نامه دکتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

()Nazanin 13

 -2استاد /استادان مشاور پايان نامه

دکتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

()Nazanin 13

 -9استاد /استادان داور داخل گروه

دکتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

()Nazanin 13

 -4استاد /استادان داور خارج از گروه

دکتر ………… با مرتبه ي علمي ………… امضا

()Nazanin 13

امضاي مدير گروه
()Nazanin Bold 13
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4 پيوست شماره ی
)Nazanin Bold 13(

فهرست مطالب
عنوان

)Nazanin Bold 13(

صفحه

Nazanin (

)Nazanin Bold 13(

…… :فصل اول

…………………………………………………………………

-1-1

)13
Nazanin (

…………………………………………………………………

-2-1

)13

…… :فصل دوم
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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-1-2
-2-2

5 پيوست شماره ی

University of Isfahan (Times New Roman Bold 12)
Faculty of …………… (Times New Roman Bold 11)
Department of …………….. (Times New Roman Bold 10)

PhD/M.Sc./M.A. Thesis

Title of the Thesis
(Times New Roman Bold 15)

Supervisor: (Times New Roman Bold 14)
Dr. …………… (Times New Roman Bold 13)
Dr. …………… (Times New Roman Bold 13)

Advisor:
Dr. ………………
Dr. ………………

By:
…………………
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