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نحوه نگارش پایان نامه/ رساله

مقدمه
یکی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله ، آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه نگارش و تنظیم مطالـب  

لمی است . در اینجا تمام نکات الزم را نمی توان بیان کرد ، اما بـراي ایجـاد همـاهنگی بـین     یک موضوع ع
پایان نامه ها یا رساله ها الز م است دانشجویان ، پایان نامه یا رساله خود را به زبان فارسی تنظـیم نمـوده و   

نکات زیر را در تهیه پایان نامه / رساله رعایت نمایند.
ان نامه یا رساله :ترتیب بخشهاي پای

)روي جلد به فارسی (طبق فرم پیوستفرم زرکوب- 1
000بسم ا- 2
صفحه عنوان (طبق فرم پیوست)- 3
.شودبه وسیله دانشجو تکمیل و امضاء بایستی که صفحه اصالت اثر- 4
برگه تایید هیات داوران/صورتجلسه دفاع- 5
)اختیاري( )dedicationتقدیم (- 6
)اختیاري)(Acknowledgementsتشکر و قدردانی (- 7
کلمه شامل کلمات کلیدي ، ترجیحاً در یک صفحه )300)(حداکثر Abstractچکیده (- 8
)Table of Contentsفهرست مطالب ( - 9

)وجود(در صورت )Abbreviationsها(فهرست عالئم ونشانه-10
)وجود(در صورت )List of Tablesفهرست جداول (-11
)(درصـورت List of Figures Pictures and Mapsفهرست نمودارها، عکسهاو نقشه ها (-12

)وجود
متن اصلی پایان نامه که شامل قسمتهاي زیر می باشد:-13

)Introduction.مقدمه(1
)Literature Review.مروري بر مطالعات انجام شده(2
.فصلهاي مربوط به کار اصلی تحقیق(در صورت نیاز)3
)Suggestions)وپیشنهادات(Discussion)، بحث(Results.نتایج (4
)References. فهرست منابع و مأخذ(5
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)وجود( درصورت پیوست ها .6
: چکیده انگلیسی باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسـی و  با امضاي استاد راهنما.چکیده انگلیسی 7

شامل کلمات کلیدي باشد.
(طبق فرم پیوست). صفحه عنوان انگلیسی8
پیوست)طبق فرم(پشت جلد به انگلیسیفرم زرکوب . 9

)، ماه و سال دفاعنام نویسنده، . عطف جلد (عنوان پایان نامه 10

اطالعات کلی:

عنوان:-1
چون عناوین پایان نامه ها در بانکهاي اطالعاتی ماشینی حفظ می شود الزم است ضمن رسـا بـودن ،   

نوان تصویب شده بـا  یک عنوان نمی تواند داشته باشد و عمختصر باشد. یک پایان نامه / رساله بیش از 
عنوان درج شده در پایان نامه باید عیناً یکی باشد.

چکیده -2
چکیده بخشی از پایان نامه / رساله کـه خواننـده را بـه مطالعـه آن عالقمنـد مـی کنـد و یـا از آن         

؛دمی گریزند. چکیده باید در عین کوتاه پاسخگوي دو پرسش باش
مشکل چیست؟- 1
راه حل کدام است؟- 2

ده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد( تقریباً تمامی چکیده پایان نامه ها در یک صفحه قابل چکی
نگارش است). 

:کلمات کلیدي در انتهاي چکیده آورده شود.1نکته 
تایید استاد راهنما رسیده باشد.هحتما بید : چکیده با2نکته 

فهرستها-3
الـب ، فهرسـت عالئـم و نشـانه هـا ، فهرسـت       بعد از چکیده پایان نامه / رساله بترتیب فهرست مط

فهرستها قرار می گیرند. در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان نامه جداول ، فهرست اشکال و سایر
( تقدیر ، تقدیم ، چکیده و...)ذکر نمی شود.فهرست مطالـب شـامل فهرسـتهاي جـداول ، اشـکال ،      

ي هر فصل پایان نامه باذکر شروع شماره عالئم  اختصاري ، عناوین فصول و بخش ها و زیربخشها
رست مطالب باید عیناً با عناوین خود متن هصفحه و عنوان مربوطه می باشد. عناوین ذکر شده در ف

(براي مثال شماره گذاري ، نقطه گذاري، با حروف بزرگ نوشتن) بعبارت دیگر فهرست :مطابقت کند
اصلی باشد.عناوین باید کامالً همانند عناوین در داخل متن 
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فهرستهاي مطالب ، عالئم و نشانه ها ، جداول، اشکال و سایر فهرسـتها بـا حـروف ابجـد شـماره      -
گذاري شود.

بترتیب مراجع، ضمائم ( در صورت نیاز) و چکیده انگلیسی که بدنبال متن اصلی پایان نامه / رساله -
رساله در فهرست مطالب تایپ مـی  قرار می گیرند بصورت تیتري مجزا از فصول دیگر پایان نامه / 

شوند.

فهرست منابع:-4
کلیه منابعی که در متن ذکر شده اند، باید در فهرست منابع با مشخصات کامـل نوشـته شـوند و همچنـین     
منابعی که فقط مطالعه شده ولی مورد استفاده مستقیم در متن قرار نگرفته اند در فهرست منابع هم می توانـد  

شخصات منابعی که در طول پایان نامه/ رساله به آنها استناد شده است می تواند بـه شـرح زیـر    ذکر گردند. م
باشد:
آدرس مقاله از مجله علمی با یک نویسنده یا بیش از یک نویسنده:)1

اسم( اسامی ) نویسندگان(نام خانوادگی ،نام یا نام، نام خانوادگی) سال انتشار ، موضوع ، مشخصات -
ه نام مجله ( ایتالیک یا پررنگ تایپ گردد)، شماره ،دوره صفحه به ترتیب تایپ مجله( شامل خالص

می گردد. در مورد خالصه نام مجله به نوشتارهاي مجله مربوطه مراجعه شود.
مثالها

Eatom,R.A.,1972.Fungi growing on wood in water cooling towers Int.
Biodetn.Bull.,8:39-48

. ارزیابی مقایسه اي از بیحسی لیدوکائین و زایالزین از طریق اپی دورال 1370فی،ف نوروزیان، ا و مالو
.35-36): 6(2در گاو. مجله دانشکده دامپزشکی، 

Hugheus. P.C.R. ant Tanner,J.M. 19730 Rodiographic study of the
growth of the rat hormone J.Anat.,114(3):439- 448.

: الف) کتاب مجموعه مقاله نیست ب) کتاب مجموعه مقاله است وهر مقاله یک آدرس مقاله از کتاب )2
نویسنده دارد.

الف) اسم ( اسامی) نویسندگان، سال انتشار، موضوع (ایتالیک یا پررنگ گردد). جلد مترجم ، چنـدمین  
چاپ، نام ناشر، محل ناشر ، صفحه می بایست ذکر گردد.

مثالها:
.جراحــــی نشــــخوار 1348ح،حســــینیون ،م و انصــــاري،پشــــهر اســــبی ، حکمتــــی ،پ .

.210کنندگان.تهران،انتشارات چهره ،صفحه 
Satchell,G.H.1971.Circulation in Fishes.Cambrige University
Press,pp.273-280

صفحه پایان ،عنوان کتاب(ایتالیک -ب)اسم (اسامی) نویسندگان،سال انتشار،عنوان مقاله ،صفحه شروع
گردد) شماره ،چاپ ،اسم فامیل گردآورنده،حرف اول اسم کوچـک گردآورنـده،نام ناشـر ،    پررنگ تایپ
محل انتشار.
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Eddy,J.M.P. 1972.The pineal complex.,pp. 191- 196.in: the biology of
lampreys.Eds.,Hadisty.M.W. and potter. L.C., London, Academic
press.

روشهاي متفاوتی وجود دارد.ممکن است ابتدا نام خانوادگی نویسنده البته در نگارش مشخصات منابع ،
و سپس حرف اول نام وي را قید نمود یا بالعکس .

همچنین ممکن است شماره صفحات ابتدا و انتهاي مقاله مورد نظر در مجله و کتابها ذکر شـود و یـا   
صرفاً فقط شماره صفحه ابتدایی کتاب یا مقاله درج شود.

ر مقاله یا کتاب آخرین قسمت مشخصات منبع در تعدادي از فهرست منـابع اسـت، ولـی در    سال انتشا
فهرست منابع سال انتشار بالفاصله پس از نام نویسنده یا نویسندگان قرار می گیرد.بسیاري از 

در بعضی از فهرست هاي منابع عنوان مقاله ها جزء مشخصات منبع ذکر می گـردد در حـالی کـه در    
اشاره اي به عنوان مقاله ها نمی شود.بعضی دیگر

فهرست منابع می تواند به صورتهاي زیر در پایان نامه یا رساله قرار گیرد:
در پایان هر صفحه منبع مورد استفاده درج شود . براینکه لیست کامل آنهـا ر آخـر پایـان نامـه     -الف

تکرار شود(ترجیحاً در رشته هاي علوم انسانی ).
در پایان هر فصل -ب
در آخر پایان نامه / رساله-ج

نحوه تایپ-5
و توسـط  به صورت دورو (صفحات ابتدایی قبل از فهرست مطالب به صورت یـک رو) تایپ پایان نامه باید 

چاپگري با بهترین کیفیت صورت گیرد. صفحات پایان نامه باید از یک جنس و ترجیحاً کاغـذ تحریـر هفتـاد    
د. از بکار بردن کادر و تزئینات به دور متن تایپ شده خودداري شود.گرمی باش

3ی و پـایینی  یکسان رعایت شود. فاصله شروع خطوط تا لبـه بـاال  یتذکر: محدوده خطوط تمام صفحات باید 
صحافی نیـز کـافی باشـد.    راي چهارچوب میکروفیش ، براي برشسانتی متر است، تا عالوه برمناسب بودن ب

یتها در مورد دیاگرامها، جداول، نقشه ها، عکسها، فهرستها، اشکال وغیره نیز باید رعایت شود.این محدود
شایان ذکر است توضیح جداول در باال و توضیح اشکال و عکسها در زیر آنها قرار می گیرد.

را از طریـق  صفحات بزرگ: حتی المقدور باید از استفاده از صفحات بزرگ در پایان نامه خودداري کرد و آنها
فتوکپی هاي مخصوص کوچک و استاندارد نمود. ولی در صورت اجتناب ناپذیر بودن ، باید با دقت آنها صفحه 

پایان نامه به گونه اي تا نمود که لبه آن از دیگر صفحات بیرون نزند.را به داخل 

تهیه جدول ،نمودارها و تصاویر-6
تب و مستقل باشند. هر جدول / نمودار/ تصویر باید بدون نیاز جداول ،نمودارها وتصاویر باید خوانا، مر

به مراجعه به متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد ویافته هاي موجـود در آن قابـل تجزیـه ، تحلیـل و     
ارزیابی باشد. در بسیاري از مواقع ، محتواي جدولهاي کوچک را می توان در متن گنجاند. اگر مطالب تکراري 

جدول وجود دارد می توان آنها را نیز بطور خالصه در متن ذکر کرد. از آنجا که نوشتن جدول وقت بیشتري در 
در اندازه ، ترتیب و سازماندهی جدول باید از نکات اصلی مورد نظر در طراحی نتایجی رمی گیرد ،رعایت اقتصا

باشد.
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ست. پاورقی و عالیم اختصاري ممکـن اسـت در   هر جدول داراي شماره، عنوان، ستونها و یا ردیفهاي یافته ا
در وسط یا گوشه راست باالي جـدول نوشـته   بعضی جدولها ضروري باشند. شماره جدول اصوالًبطور مسلسل

می شود. عنوان جدول باید مختصر ، مفید و کامل باشد. بهتر است مطالب در متن گنجانده شوند. بسـیاري از  
سکوپ الکترونیکی، نیاز به ارائه تصاویر دارند. استفاده از عکـس زمـانی   مطالعات امروزي ، بخصوص با میکرو

موثر است که عکس به خوبی مطلب مورد نظر را در معرض دید خواننده قرار دهد. اگر مطلـب مـورد نظـر را   
می توان از طریق جدول یا نمودار ارائه داد، شاید نیاز به ارائه تصویر نباشد.

شماره گذاري-7
گذاري صفحاتشماره 

با حروف ابجد( » فهرستها«هیچکدام از صفحات قبل از فهرستها شماره گذاري نمی شوند. صفحات 
شـماره گـذاري  » حـروف رومـن  «الف، ب، و...)شماره گذاري می شوند. در متن انگلیسـی ایـن صـفحات بـا     

می شوند.
شود و تا آخرین صفحه ادامه می یابد. شماره مقدمه) آغاز می »(مدخل«شماره گذاري با اعداد از اولین صفحه 

صفحات باید در وسط چسبیده و به قسمت فوقانی حاشیه پایین صفحه درج شود.
کلیه صفحات متن اصلی پایان نامه باید شماره گذاري شوند.

شماره گذاري موضوعات
حه اول هر صفحه تقسیم می شود.صف» بخش «فصل و هر فصل به چند موضوعات اصلی پایان نامه به چند

باید از خط پنجم شروع شود.
هر یک از بخشهاي هر فصل با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا شده اند، مشخص می شود.

عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر 
ر سمت چپ عدد فوق قرار می گیرد. به عنوان مثـال اگـر   بخش داراي زیر بخش باشد، شماره هر زیربخش د

برنامـه ریـزي پویـا نوشـته     2-4-3برنامه ریزي پویا دومین زمینه زیربخش چهارم فصل سوم باشد، بصورت: 
خواهد شد.

شماره گذاري اشکال و جداول
مین شکل در فصـل  شماره گذاري اشکال و جداول نیز از همان قانون باال تبعیت می کند به عنوان مثال هفت

نمودارتغییرات...)نوشته می شود. دقت شود شماره گذاري اشکال مستقل از یکدیگر 7-2دوم به صورت (شکل 
است.

شماره گذاري ضمائم
شوند.(ضمیمه الـف یـا ضـمیمه ب )و شـماره گـذاري      رساله با حروف ابجد نامگذاري میضمائم پایان نامه /

به مه / رساله می باشد. اشکال و جداول موجود در هر ضمیمه نیز با توجهضمائم به ترتیب متن اصلی پایان نا
ضمیمه مربوط شماره گذاري خواهد شد، به عنوان مثال دومین جدول در ضمیمه الف بصورت زیر نوشته مـی  

)2-شود(جدول الف
شماره گذاري روابط و فرمولها

یکدیگر جدا می شوند مشخص می شود. عدد سمت هر رابطه که در متن باشد با دوشماره که با خط فاصله از 
مثالً دهمین رابطه در فصل هفتم به راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است.



٧

آمده است با توجه به حروف ابجد آن ضمیمه ، شماره ) نوشته می شود. روابطی که در ضمایم 10-7صورت (
)2-گذاري می شود. مانند(الف

مشخصات جلد پایان نامه و رساله-8
میلیمتر ، با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد.3تا 2جنس جلد از مقوا با ضخامت –یک 

رنگ جلد براي پایان نامه هاي کارشناسی ارشد قرمز، وبراي رسـاله هـاي دکتـري آبـی سـورمه اي         -دو
می باشد.

بزرگتر از قطع کاغذ است.قطع جلد نیم سانتیمتر –سه 
به صورت زرکوب چاپ می گردد.و پشت جلد نوشته هاي روي جلد -چهار
در قسمت عطف ، آرم دانشگاه منقش و عنوان پایان نامه و نام نویسنده و سال نوشته می شود.-پنج

رح ذیل می باشد:در حال حاضر تعداد نسخ چاپی پایان نامه که دانشجو باید تهیه نماید به ش-شش
الف. یک جلد براي کتابخانه دانشکده. 

ب. یک جلد براي استاد راهنما و یک جلد براي استاد مشاور در صورت تمایل ایشان.

پیوست ها
و صفحه عنوان فارسی: روي جلد1پیوست 
و پشت جلد به انگلیسی: صفحه عنوان2پیوست 
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)و صفحه عنوان فارسیروي جلد(1پیوست

آرم دانشگاه 

نام دانشکده 

پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترا
رشته.....گرایش.....

عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود

نگارش
نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود

گردداستاد راهنما:      نام استاد راهنما در اینجا ذکر 
استاد مشاور:       نام استاد مشاور در اینجا ذکر گردد

ماه و سال



٩

انگلیسی)و پشت جلد به (صفحه عنوان 3پیوست

Institute
Logo

University of Tehran
Faculty of Economics

A Thesis/Dissertation Submitted
in Partial Fulfillment for

the Degree of In…..
The name of the discipline

Thesis title

By: Author name

Under Supervision of………

Month and year


