باسمه تعالی

سبزواری
حکیم ﯾﻤﯿﻦ
دانشگاهﻪ اﺑﻦ
دستورالعمل نگارش پایاننامهی تحصیالت تکمیلی ﻣﺆﺳﺴ

قابل توجه گروههاي محترم آموزشی و دانشجويان گرامی تحصيالت تكميلی:
دانشگاهﻪ ،شيوهنامهی زیر توسط
جهت ایجاد هماهنگی در شيوهی نگارش و یکسانسازی پایاننامههای تحصيالت تکميلی ﻣﺆﺳﺴ
دانشگاهﻪ تهيه ،و رعایت کليهی نکات آن برای دانشجویان و گروههای آموزشی
حوزه های پژوهشی و تحصيالت تکميلی ﻣﺆﺳﺴ
الزماالجرا میباشد.
دانشجویان گرامی بعد از حصول اطمينان از مطابقت دقيق پایان نامه خود با این دستورالعمل ،نسبت به ثبت آن در سامانه
ثبت پایان نامه ها به آدرس www. https://sabt.irandoc.ac.ir/ :اقدام نموده ،سپس یک حلقه سی دی حااوی ساه
فایل :یک فایل پی دی اف و یک فایل ورد شامل تمام متن پایان نامه ،و فایل عکس صفحه صورتجلساه دفاا بصاورت
آقايﺪ.دولت آبادي (تلفن )66210440 :تحویل دهند.
مرکزیﻞ ،دﻫﻨ
مجزا ،جهت تسویه حساب به کتابخانه ﺗﺤﻮﯾ
حتما بعد از تایيد و تحویل سی دی به کتابخانه نسبت به ثبت پایان نامه در ایرانداک اقدام نمایيد.
ترتيب قرار گرفتن صفحات ،فصلها و بخشهای هر پایاننامه به شرح زیر میباشد:
دانشگاهﻪ قرار گيرد)
 .1صفحه عنوان (بسم اهلل کوچک در باالی صفحه باالتر از آرم ﻣﺆﺳﺴ
 .2سوگند نامه :در یک صفحه با امضاي دانشجو.
مدیریتﺷﺪه.
تکميلی .(/اﻣﻀﺎ
تحصيالتﻔﺎده اﺳﺖ
آموزشیﺳﺎﯾوﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘ
معاونت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
سایتﺤﺼﯿﻼت
ﺴﻤﺖ ﺗ
 .3تایيدیه صحت و اصالت نتایج (از قسمت فرمها ،ﻗدر

تحصيالت تکميلی قابل استفاده است) .امضا شده.
 .4صفحه " تقدیم و اهدا" و " تشکر و قدردانی"؛ (هر دو در یک صفحه)
( صفحات مربوط به موارد  1تا  ،6بدون شمارهگذاري باشد)
 .5فهرست مطالب( .شماره گذاری صفحات با حروف ابجد)
 .6فهرست عالیم و نشانهها.
 .7فهرست جداول و اشکال پشت سر هم.
 .8چكيدهي فارسی برای کليه رشتهها الزامی بوده و اولين صفحهی پایاننامه قبل از متن اصلی است ،که صفحهی
 1محسوب شده و باید داخل فرم چکيده باشد .همچنين فهرست مندرجات نيز اولين صفحه میباشد.
 چکيده باید نکات عمدهی متن اصلی را چنان ارائه کند ،که خواننده را در تصميمگيری برای مراجعه یا
عدم مراجعه به اصل مقاله یا پایاننامه قادر سازد.
 چکيده به همراه کليدواژهها ،حداکثر در  333کلمه تهيه گردد.
 برای رشتههای زبان عربی و فرانسه عالوه بر چکيده فارسی ،چکيدهی عربی و فرانسه نيز آورده شود.
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 .9متن اصلی پایاننامه شامل فصلهای آن به شرح زیر میباشد:
 مقدمه (شامل بيان مسأله ،ضرورت و اهميت تحقيق و جنبهی جدیدبودن و نوآوری).
 مروری بر مطالعات انجام شده (بيان مبانی نظری و ادبيات تحقيق).
 فصلهای مربوط به کار اصلی تحقيق (در رشتههای مختلف این فصلها میتواند بين  3تا  5فصل باشد،
البته فهرست منابع و مآخذ پایان نامه جزو فصل ها محسوب نمی گردد).
 نتایج ،بحث ،نتيجهگيری و پيشنهادات.
 فهرست منابع و ماخذ (فرمت نگارش و نحوهی رفرنسدهی در ادامه دستورالعمل توضيح داده شده
است).
 ضمائم ،واژهنامه ... ،مقاله استخراج شده از پایاننامه و چاا

شاده در مجاالت علمای پژوهشای (در

صورت نياز).
 زیر نویس ها در هر صفحه به صورت مستقل در همان صفحه شماره گذاری شود.
 .13چکيدهی انگليسی (ترجمهی چکيدهی فارسی باشد بدون شمارهگذاری).
دانشگاه زیر آرم ﻣﺆﺳﺴﻪ
دانشگاه حذف نشود).
 .11صفحهی عنوان به انگليسی(نام فارسی ﻣﺆﺳﺴﻪ

 .12هر دانشجو از پایاننامهی خود یک حلقه لوح فشرده مطابق دستورالعمل (که هر کدام دارای ،یک فایل Word
 2010با پسوند ) (docxیا لتکس ) (latexو یک فایل پی دی اف ) (pdfو یک فایل صورتجلسه دفا ) تهيه
و جهت تسویه حساب اقدام نماید .الزم به ذکر است لوح فشرده باید طبق فرمت تحصيالت تکميلی باشد و
همان فایل در سایت  /https://sabt.irandoc.ac.irدرج شود.
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يادآوري چند نكتهي مهم:
 .1فهرست منابع:
کليهی منابعی که در متن مورد استفاده قرار میگيرند (اعم از کتاب ،مقاله ،پایان نامه و ،)...باید در فهرست منابع با یکی از
روشهای  APAیا ونکوور مرتب شوند.
رابطه بين فهرست منابع و متن مربوطه برای گروههاي علوم انسانی ،هنر و معماري و کشاورزي به روش APA

و به صورت زیر است:

(دولتﺘﯿﺮي
در متن پایاننامه ،بر حسب نام خانوادگی و سال ،مثل :اﺳ
آبادی)1385 ،و در فهرست منابع ،به ترتيب الفبایی
نام فاميل نویسندگان مرتب میگردد.
برای گروه هاي علوم پايه و فنی و مهندسی از روش ونکوور استفاده و به صورت زیر عمل میگردد:
به این صورت که منابع به ترتيب استفاده در متن ،با اعداد در داخل پرانتز یا کروشه شمارهگذاری شده ،و در
فهرست منابع (انتهای پایان نامه) نيز به همان ترتيب استفاده در متن ،مرتب میشوند .روش )(Vancouver

 .0تايپ.
پایاننامه با نرمافزار  Word 2010یا  Latexتهيه شود.
شرو هر فصل از سطر پنجم (شماره و عنوان فصل نباید در یک صفحهی مجزا باشد).
فاصله شرو خطوط از هر سمت (باال ،پائين ،چپ ،راست)  2.5سانت (درصورتيکه قصد صحافی دارید ،فاصله از
سمت راست  3و سمت چپ  2سانت در نظر بگيرید).
پاراگراف بعد از تيتر بدون تورفتگی ولی پاراگرافهای بعدی با تورفتگی یک سانتی باشد.
متن پایاننامه های فارسی باید با فونت ) (BLotus 14عناوین با همان فونت به صورت  Boldتهيه گاردد (کلماات
التين در متن فارسی با فونت 12باشد) .دانشجویان رشته عربی ،میتوانند برای قسمتهای عربای از فونات Traditional

 Arabicبا اندازه  14استفاده کنند ).پایاننامههایی که به زبان انگليسی تهيه میشوند ،یا هر متن انگليسی دیگر ،فونت مورد
استفاده باید  Times New Romanبا اندازهی  12و تيترها ( (Boldباشد.
فاصله سطرها ( )Single( 1پایان نامه ها به زبان انگليسی و فرانسه می تواند بيشتر باشد) و کليه صفحات بدون
کادر و بدون سرصفحه باشد.
 .3شماره گذاري صفحات
هيچکدام از صفحات قبل از فهرست مطالب ،شمارهگذاری نمیشوند .صفحات فهرست نيز با حروف ابجد شمارهگذاری
میگردند .در متن انگليسی این صفحات با حروف رومن شمارهگذاری میشوند.
شمارهگذاری صفحات پایان نامه با عدد ،از صفحه چکيده شرو و تا قبل از چکيده انگليسی ادامه یابد .شماره
صفحات باید به صورت وسط چين و در پایين صفحه باشد.
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 .6نشانهگذاري طرح:
برای نشان دادن روابط سرفصل های اصلی و فرعی پایان نامه ،از نشانهگذاری عددی مطابق نمونه زیر ،استفاده شود:
 نشانهگذاری عددی :در این نو نشانهگذاری تنها با استفاده اعداد و تقسيم شبه اعشاری صورت میگيرد.
مثال:
فصل اول :عنوان فصل
.1-1
فصل دوم :عنوان فصل
1-2
1-1-2
فصل سوم :عنوان فصل
.1-3
.2-3
.1-2-3
نشانهگذاری فوق از عام به خاص بوده و نياز به تورفتگی نيست .شمارههای سمت راست نشان دهنده موضو عام
(فصلهای پایاننامه) و شمارههای بعد از آن موضوعات فرعی هر فصل را نشان میدهد.
 .5شماره گذاري اشكال ،جدول ها و نمودارها:
 شماره و عنوان جدولها در باال و شماره و عنوان نمودارها در پایين آنها ذکر گردد.
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نحوهي نگارش منابع:
روش  :APA 6thدر این روش پس از استفاده از هر منبعی ،نام خانوادگی نویسنده ،سال و شمارهی صفحه (اکبری،
 )34 :1369و در داخل پرانتز میآید ،در انتهای پایان نامه نيز منابع مورد استفاده به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی
نویسندگان مرتب می گردد(.نيازی به شماره گذاری یا هرگونه عالمتی ندارد)
مثال ها:
 استناد به کتاب:
حری ،عباس ( .)1381آیين نگارش علمی .تهران :هيات امنای کتابخانههای عمومی کشور.
حری ،عباس ( .)1381آیين نگارش علمی(ویرایش  .)3تهران :هيات امنای کتابخانههای عمومی کشور.
هرسی ،پال؛ بالنچارد ،کنت ( .)1375مدیریت رفتار سازمانی (علی عالقه بند ،مترجم) .تهران :اميرکبير( .نشر اصلی اثر
.)1972
 استناد به کتاب تا شش نویسنده:

ملکی ،اسماعيل؛ سهرابی ،اعتماد؛ بشيری ،حسن؛ سلوکی ،مصطفی؛ بينایی ،مينو و احتشامی ،رامين ( .)1382بيماری های
کودکان (ویرایش  .)2تهران :پزشکيار.
Bernstein, T.M. (1965). The careful writer: A modern guide to English usage. New York: Athenaeum.
 استناد به مقاله مجالت:

بحرینی ،بابک ( .)1379علت شناسی سالک .اپيدميولوژی .67-45 ،)2( 4 ،دوره (شماره) ،صفحه یا صفحات.
هرنون ،پيتر؛ شواتز ،کندی ( .)1383توصيههایی در خصوص تدوین مقاالت علمی -تحقيقی (ترجمهی اعظم شاهبداغی).
پژوهشنامه اطال رسانی.12 ،)5( 5 ،
 استناد به پايان نامه:
اعتمادی ،منير ( .)1382مطالعه تاثير ساختار خانواده بر گرایش نوجوانان در مدرسه به عضویت در گروه همساالن .پایان
نامه ی دکتری ،دانشگاه تهران ،تهران.
 استناد به صفحه وب:
شاهبداغی ،مریم ( .)1383تلفنی که هيچکس برنمیدارد .بازیابی  21تير ،1383 ،از
www.maryamnaji.persianblog.com
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روش Vancouver

در این روش مراجع به ترتيبی که در متن مورد استفاده قرار گرفتهاند ،شمارهگذاری شده و در انتهای پایان نامه نيز به
ترتيب شماره مشخص میشوند.
مثال:
 استناد به کتاب از يک تا شش نويسنده:
حری عباس .آیين نگارش علمی .ویرایش  .5تهران :هيات امنای کتابخانههای عمومی کشور؛ .1381
ملکی اسماعيل ،سهرابی اعتماد ،بشيری حسن ،سلوکی مصطفی ،بينایی مينو ،احتشامی رامين .بيماریهای کودکان .ویرایش
 .2تهران :پزشکيار.1382 ،

;1. Getzen TE. Health economics: fundamentals of fund. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons
1997.
 استناد به مقاله مجالت:

بحرینی بابک .علت شناسی سالک .اپيدميولوژی 1385؛  .67-45 :)2( 4دوره (شماره):صفحه
 استناد به پايان نامه:
اعتمادی منير .مطالعه تاثير ساختار خانواده بر گرایش نوجوانان در مدرسه به عضویت در گروه همساالن] .پایان نامه[.
تهران :دانشگاه تهران؛ .1382
 استناد به صفحه وب:
شاهبداغی مریم .تلفنی که هيچکس برنمیدارد1383.؛
. Available at: www.maryamnaji.persianblog.comدسترسی  21تير.1383 ،
 دانشجویان گرامی میتوانند جهت آشنایی بيشتر با روشهای استناد و آیين نگارش علمی ،به منابع زیر مراجعه
نمایند:
 حري ،عباس ( .)1335شيوههاي استناد در نگارشهاي علمی ،تهران :دانشگاه تهران.
 حري ،عباس ( .)1333آيين نگارش علمی .تهران :نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
محمد دولت آبادي
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