دانشگاه پیام نور واحد ایذه

راهنمای نگارش پایان نامه های
کارشناسی(کلیه رشته ها)

بهار 1931
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نحوه تنظیم مطالب پایان نامه
ترتیب صفحات
-1صفحه سفید
-2صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
-3صفحه مشابه طرح روی جلد
-4صفحه سپاسگذاری
-5صفحه تقدیم
-6صفحه تاییدیه(نمونه آن در ادامه آورده شده است)
 -7صفحه فهرست مطالب که شامل چکیده،عنوان فصل ها ،بخش ها ،پیوست ها و مراجع فارسی و غیر فارسی به همراه
شماره صفحه مربوطه است.
-8چکیده :چکیده بایستی مختصر و مفید بوده ،شامل هدف پژوهش ،روش پژوهش و نتایج بدست آمده باشد و حداکثر در یک
صفحه بدون ذکر فرمول ،شکل یا منابع نوشته شود .سطر اول نباید تو رفتگی داشته باشد و در انتهای آن چند کلید واژه آورده
شود.
-9متن پایان نامه :متن هر پایان نامه شامل چندین فصل ،و هر فصل شامل چندین قسمت و یا بخش خواهد بود .هر فصل را می توان
با یک مقدمه کوتاه آغاز کردکه در این صورت مقدمه  ،کلیات مربوط به محتوای متن را بازگو می کند.
-11نتیجه گیری و پیشنهادات
-11پیوست ها :پیوست ها شامل شکل ها ،جدول ها و نمودارها و ...می باشند.
-12فهرست منابع(فارسی و انگلیسی)
-13صفحه سفید
اندازه و نوع قلم مورد استفاده در نگارش پایان نامه
نوع متن

نوع قلم

اندازه

عنوان فصل

لوتوس بلد

18

متن اصلی و چکیده

لوتوس نازک

14

کلمات کلیدی

لوتوس بلد

14

کلمات انگلیسی

Times new roman

12

پاورقی فارسی

لوتوس نازک

11

پاورقی انگلیسی

Times new roman

8

همه صفحات باید یک رو باشند.
رنگ جلد برای پایان نامه کلیه رشته ها آبی تیره(سرمه ای) می باشد.
در قسمت شیرازه پایان نامه مانند نمونه (صفحه  ، )7عنوان پایان نامه ،نام و نام خانوادگی و سال تحصیلی درج گردد.
به همراه پایان نامه یک عدد  CDبا دو فرمت wordو  pdfکه با پایان نامه صحافی شده تطابق دارد به پژوهش تحویل داده شود.
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شماره گذاری صفحات
شماره گذاری صفحات فرعی ( شامل صفحه بسم ا ،...صفحه فارسی مشابه طرح روی جلد ،سپاسگذاری ،تقدیم  ،تاییدیه و
صفحات مربوط به فهرست مطالب) با حروف ابجد خواهند بود .
از صفحه ای که چکیده در آن قرار گرفته است تا پایان فهرست منابع از شماره  1شماره گذاری می شود.
شماره صفحات با رعایت فاصله  1/5cmاز پایین صفحه و کامال در وسط صفحه می باشد.
حاشیه بندی صفحات و فاصله سطور
سمت راست صفحه با رعایت فاصله  3cmو سمت چپ  ،2cmفاصله باالی صفحه تا شروع متن  3cmو از پایین کاغذ تا لبه
 3cmباشد.
فاصله خطوط متن باید  1cmباشد.
در نگارش فهرست ،نویسنده باید فهرستی از منابع مورد استفاده در پایان نامه را ارائه نماید.
الف) نحوه ارجاع منابع در متن
-

برای ارجاع منابع در متن پایان نامه به ترتیب نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار اثر آورده می شود(ماندگاری)1386،

-

در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند  ،نام خانوادگی هر دو نویسنده ذکر می شود(.پیروزی و
میر بهادری)1391 ،

-

در صورتی که نویسندگان منبع مورد نظر بیش از دو نفر باشندبعد از نام نویسنده اول (( و همکاران)) ذکر
می شود(.محمدی و همکاران)1389 ،

-

در مورد منابع انگلیسی نام خانوادگی نویسنده یا نویسنده گان به فارسی مانند موارد فوق آورده می شود(.گودارد)2113،

در صورتی که برای اولین بار در متن  ،نام فارسی نویسنده منبع انگلیسی ذکر می شود  ،نام خانوادگی آن به زبان انگلیسی به
صورت پاورقی آورده می شود (.در پاورقی به صورت(. )Godard,2003
ب) نحوه نگارش فهرست منابع
ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی آورده می شوند. ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی می باشد. در صورتی که چندین منبع از یک نویسنده استفاده می شود ترتیب نوشتن منابع از سال قدیم به جدید می باشد.مثال هایی از نحوه نگارش منابع
کتاب
نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول نام کوچک نویسنده .نام خانوادگی نویسنده دوم ،حرف اول نام کوچک نویسنده دوم(... .نام و
نام خانوادگی تمام نویسندگان کتاب پشت سر هم به همین ترتیب آورده می شوند) ،سال انتشار کتاب ،نام کتاب .محل یا شهر
محل انتشار :اسم ناشر.
مثال)
.1صلواتی نیاسری ،م .همدانیان،م  .ماجدی،ع.فرشته ،ز ،1388،نانو کاتالیست .تهران :علم ودانش.
در صورتی که کتاب ترجمه شده باشدنام مترجم پس از عنوان کتاب بیان می شود.
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مقاله
نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول نام کوچک نویسنده .نام خانوادگی نویسنده دوم ،حرف اول نام کوچک نویسنده دوم(... .نام و
نام خانوادگی تمام نویسندگان مقاله پشت سر هم به همین ترتیب آورده می شوند)،سال انتشار مقاله ،عنوان مقاله  .نام مجله،
صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.
پایان نامه
نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول نام کوچک نویسنده .سال .عنوان کامل پایان نامه  ،نوع پایان نامه( کارشناسی ،کرشناسی ارشد و
یا دکتری)  ،نام دانشکده و دانشگاه.
منابع انگلیسی مانند منابع فارسی نوشته می شوند فقط به جای کاما( )،ویرگول( ) ,قرار می گیرد.
در نگارش منابع انگلیسی همیشه حرف اول نام خانوادگی نویسنده  ،حرف اول نام کوچک نویسنده و حرف اول عنوان مقاله و نام
مجله با حروف بزرگ نوشته می شوند.
Cummings, EM,Davis, PT.2002. Effects of marital conflic on children : Recent advances
and Emerging themes in process-oriented research. Journal of child psychology and
psychiatry,31-36.
منابع اینترنتی
نام پایگاه  .سال نشر یا آخرین تاریخ به روز رسانی .عنوان .آدرس کامل دسترسی.
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دو سطر فاصله
فونتzar Bold 16

پایان نامه کارشناسی رشته......... :

یک سطر فاصله
فونتzar Bold 16
فونتzar 16

موضوع:

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

یک سطر فاصله
فونتzar 14

استاد راهنما:

فونتzar Bold 16

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

یک سطر فاصله
فونتzar 14

نگارنده

فونتzar Bold 16

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

سه سطر فاصله

فونتzar 12

سال تحصیلی 13....-....
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نمونه صفحه تاییدیه

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
فونتzar Bold 16
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در این قسمت کد پایان نامه که
باید از آموزش در یافت شود
قرار می گیرد

متن با فونتzar 14

نتیجه ارزشیابی دوره کارشناسی
بدینوسیله گواهی می گردد ،پایان نامه خانم/آقای  ........رشته..........به شماره دانشجویی............از
دانشگاه .............تحت عنوان......................................جهت اخذ مدرک کارشناسی در تاریخ .................مورد
ارزیابی قرار گرفت و با درجه ............و نمره.............تصویب گردید.

تأیید استاد

تأیید ریاست دانشگاه

تأیید آموزش

تأیید پژوهش
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نمونه ای از طرح روی جلد پایان
دانشگاه پیام نور واحد ایذه
پایان نامه کارشناسی رشته:
موضوع:
.................
استاد راهنما:
..................
نگارنده
..................

سال تحصیلی13...-...
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نامه

