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 باسمه تعالی

 

 

 

 دانشگاه حکیم سبزواری یتحصیلات تکمیل ینامهنگارش پایان دستورالعمل

 

 :هاي محترم آموزشي و دانشجويان گرامي تحصيلات تكميليگروهقابل توجه 
 توسط زیر ینامهشيوه ،تحصيلات تکميلی دانشگاهی هانامهپایانسازی یکسانو نگارش  یشيوهجهت ایجاد هماهنگی در 

های آموزشی برای دانشجویان و گروه نکات آن یرعایت کليه  ، وتهيهدانشگاه و تحصيلات تکميلی وهشی پژ های هحوز

 باشد.الاجرا میلازم
 

 :باشدمیبه شرح زیر  نامهپایانهر های ها و بخش، فصلصفحاتترتيب قرار گرفتن 

 آرم دانشگاه( یبالا و فونت متن پایان نامه، 11 سایزبا )بسم الله  به فارسی صفحه عنوان .1

   .امضاي دانشجوسوگند نامه: در یک صفحه با  .2

ها در سایت معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی/ مدیریت )از قسمت فرم اصالت نتایج تایيدیه صحت و .3

 امضا شده.تحصيلات تکميلی قابل استفاده است(. 

 (.در یک صفحههمه ی  (تشکرتقدیر و  و ،صفحه تقدیم و اهدا .4

  ( گذاري باشد، بدون شماره4تا  1صفحات مربوط به موارد) 

 (با حروف ابجدصفحات شماره گذاری فهرست مطالب. ) .5

 ها.فهرست علایم و نشانه  .6

 . پشت سر هم اشکالو  فهرست جداول .7

قبل از متن اصلی  نامهپایان یاولين صفحهها الزامی بوده و برای کليه رشته)داخل فرم چکيده(  فارسي يچكيده .8

 . باشدمی گزینهفهرست مندرجات نيز اولين در نين چهم .می شودمحسوب  1 یاست، که صفحه

  گيری برای مراجعه یا که خواننده را در تصميم ،متن اصلی را چنان ارائه کند ینکات عمده بایدچکيده

  قادر سازد. نامهپایانیا  عدم مراجعه به اصل مقاله

 کلمه تهيه گردد.  333 در ها، حداکثرچکيده به همراه کليدواژه 

 تهيه و بعد از نيز و فرانسه عربی  یچکيده ،علاوه بر چکيده فارسیو فرانسه عربی زبان های برای رشته

 .چکيده فارسی قرار گيرد
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 :باشدهای آن به شرح زیر میفصل نامه شاملمتن اصلی پایان .9

 (.و نوآوری بودنجدید یله، ضرورت و اهميت تحقيق و جنبهأمقدمه )شامل بيان مس 

 .)مروری بر مطالعات انجام شده )بيان مبانی نظری و ادبيات تحقيق 

 فصل باشد 5تا  3تواند بين ها میهای مختلف این فصلهای مربوط به کار اصلی تحقيق )در رشتهفصل ،

 (.سوب نمی گرددالبته فهرست منابع و مآخذ پایان نامه جزو فصل ها مح

 گيری و پيشنهادات. نتيجه ،نتایج، بحث 

 ادامه دستورالعمل توضيح داده شده دهی در رفرنس یفهرست منابع و ماخذ )فرمت نگارش و نحوه

 (.است

 و چها  شهده در مجلهات علمهی پژوهشهی )در  نامههپایاننامه، ...  مقاله استخراج شده از ضمائم، واژه

 .(صورت نياز

  شود. در همان صفحه شماره گذاریهر صفحه به صورت مستقل ها در زیر نویس 

 (.گذاریبدون شماره فارسی باشد یچکيده ی)ترجمه انگليسی یچکيده .13

 .(حذف نشود)نام فارسی دانشگاه زیر آرم دانشگاه انگليسی بهعنوان  یصفحه .11
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 مهم: ييادآوري چند نكته
 فهرست منابع:  .1

یکی از باید در فهرست منابع با ، )اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و...(گيرند میمورد استفاده قرار منابعی که در متن  یکليه

 .شوند مرتب Vancouver یا  APAهایروش

 APA روشبه  کشاورزي هاي علوم انساني، هنر و معماري وگروهبين فهرست منابع و متن مربوطه برای رابطه 

 :است زیر و به صورت

به ترتيب الفبایی  ،و در فهرست منابع(1385، مثل: )دولت آبادی، و سال خانوادگیبر حسب نام  ،نامهدر متن پایان 

  گردد.فاميل نویسندگان مرتب مینام 

 :گرددعمل می زیر به صورت و استفاده ونکوورروش از  ه هاي علوم پايه و فني و مهندسيوگربرای 

و در  ،گذاری شدهبا اعداد در داخل پرانتز یا کروشه شماره ،منابع به ترتيب استفاده در متنکه صورت به این 

  (Vancouver). روش شوندمرتب می استفاده در متن،به همان ترتيب  )انتهای پایان نامه( نيز فهرست منابع

 .تايپ .2

 شود.تهيه  Latexیا    Word 2010افزاربا نرمنامه ایانپ

 .ی مجزا باشد()شماره و عنوان فصل نباید در یک صفحه از سطر پنجمشروع هر فصل 

)درصورتيکه قصد صحافی دارید، فاصله از  ،سانت 2.5 )بالا، پائين، چپ، راست( از هر سمتصله شروع خطوط فا

 سانت در نظر بگيرید.( 2و سمت چپ  3سمت راست 

 باشد. بعدی با تورفتگی یک سانتیهای پاراگراف بعد از تيتر بدون تورفتگی ولی پاراگراف

)کلمهات  تهيه گهرددBold با همان فونت به صورت  نیعناو (BLotus 14)فونت با  دبای های فارسی نامهپایانمتن 

 Traditionalاز فونهت های عربهی برای قسمتند نتوامی ،عربی دانشجویان رشته .باشد(12با فونت  لاتين در متن فارسی

Arabic  مورد  فونتیا هر متن انگليسی دیگر،  ،شوندمی هایی که به زبان انگليسی تهيهنامهپایان (.دناستفاده کن 14با اندازه

 .باشد )Bold) تيترهاو  12 یبا اندازه Times New Roman استفاده باید

بدون کليه صفحات  و )پایان نامه ها به زبان انگليسی و فرانسه می تواند بيشتر باشد( (Single) 1فاصله سطرها 

 باشد. سرصفحهبدون کادر و 

 شماره گذاري صفحات  .3

گذاری شوند. صفحات فهرست نيز با حروف ابجد شمارهگذاری نمیشماره ،مطالب کدام از صفحات قبل از فهرستهيچ

 شوند. گذاری میمتن انگليسی این صفحات با حروف رومن شماره در گردند.می

شماره  .یابدانگليسی ادامه قبل از چکيده و تا  شروع چکيده صفحه از ،با عدد نامهصفحات پایان گذاری شماره

 د به صورت وسط چين و در پایين صفحه باشد.صفحات بای
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 :گذاري طرحنشانه .4

 استفاده شود:مطابق نمونه زیر، عددی گذاری نشانهاز  پایان نامه، های اصلی و فرعیبرای نشان دادن روابط سرفصل 

 گيرد. گذاری تنها با استفاده اعداد و تقسيم شبه اعشاری صورت میگذاری عددی: در این نوع نشانهنشانه 

 مثال:

 : عنوان فصلفصل اول

1-1. 

 : عنوان فصلفصل دوم

2-1 

2-1-1 

 : عنوان فصلفصل سوم

3-1 . 

3-2. 

3-2-1. 

سمت راست نشان دهنده موضوع عام های گذاری فوق از عام به خاص بوده و نياز به تورفتگی نيست. شمارهنشانه

 دهد.های بعد از آن موضوعات فرعی هر فصل را نشان می( و شمارهنامهپایان یها)فصل
 

 : ها و نمودارها جدول، شماره گذاري اشكال .5

  ذکر گردد. هاآنين ینمودارها در پاو عنوان ها در بالا و شماره جدولو عنوان شماره 

 

و جهت شروع دانشجویان گرامی بعد از حصول اطمينان از مطابقت دقيق پایان نامه خود با این دستورالعمل،  .6

پایان نامه  PDF & Word فایل ابتداپس از درخواست تسویه حساب از پرتال خود،  مراحل تسویه حساب،

پس از تایيد همچنين  تا بررسی شود.  minaizadi1392@gmail.comآدرس پست الکترونيک:  را به خود

 ند.اقدام نمای /https://sabt.irandoc.ac.irنسبت به ثبت آن در سامانه ثبت پایان نامه ها به آدرس: کتابخانه 
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 نگارش منابع: ينحوه
اکبری، ) ی صفحهو شماره سال خانوادگی نویسنده، نامپس از استفاده از هر منبعی، این روش در : APA 6thروش 

به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی مورد استفاده انتهای پایان نامه نيز منابع  درآید، می در داخل پرانتزو  (34: 1369

  )نيازی به شماره گذاری یا هرگونه علامتی ندارد(مرتب می گردد. گاننویسند

 مثال ها:

 :استناد به کتاب 

 های عمومی کشور.تهران: هيات امنای کتابخانه. آیين نگارش علمی(. 1381حری، عباس )

 های عمومی کشور.(. تهران: هيات امنای کتابخانه3)ویرایش آیين نگارش علمی(. 1381حری، عباس )

)علی علاقه بند، مترجم(. تهران: اميرکبير. )نشر اصلی اثر  مدیریت رفتار سازمانی(. 1375هرسی، پال؛ بلانچارد، کنت )

1972 .) 

  به کتاب تا شش نویسنده:استناد 

بيماری های (. 1382حسن؛ سلوکی، مصطفی؛ بينایی، مينو و احتشامی، رامين )ملکی، اسماعيل؛ سهرابی، اعتماد؛ بشيری، 
 (. تهران: پزشکيار.2)ویرایش  کودکان

Bernstein, T.M. (1965). The careful writer: A modern guide to English usage. New York: Athenaeum. 
 :استناد به مقاله مجلات 

 .دوره )شماره(، صفحه یا صفحات .67-45(، 2) 4، اپيدميولوژی(. علت شناسی سالک. 1379بحرینی، بابک )

ی اعظم شاهبداغی(. تحقيقی )ترجمه -هایی در خصوص تدوین مقالات علمی(. توصيه1383هرنون، پيتر؛ شواتز، کندی )

 .12(، 5) 5، رسانیپژوهشنامه اطلاع

 :استناد به پايان نامه 

(. مطالعه تاثير ساختار خانواده بر گرایش نوجوانان در مدرسه به عضویت در گروه همسالان. پایان 1382اعتمادی، منير )

 نامه ی دکتری، دانشگاه تهران، تهران.

 :استناد به صفحه وب 

 ، از 1383تير،  21دارد. بازیابی کس برنمی(. تلفنی که هيچ1383شاهبداغی، مریم )
www.maryamnaji.persianblog.com 
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و در انتهای  هگذاری شدشماره اند،مورد استفاده قرار گرفتهدر این روش مراجع به ترتيبی که در متن : Vancouver روش

 .شوندمیپایان نامه نيز به ترتيب شماره مشخص 

 مثال:

 :استناد به کتاب از يک تا شش نويسنده 

 .1381 ؛های عمومی کشورتهران: هيات امنای کتابخانه .5ویرایش  حری عباس. آیين نگارش علمی.

ویرایش  .های کودکانبيماری .احتشامی رامين، بينایی مينو ،سلوکی مصطفی ،بشيری حسن ،سهرابی اعتماد ،ملکی اسماعيل

 .1382پزشکيار،  . تهران:2
1. Getzen TE. Health economics: fundamentals of fund. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 

1997. 

 :استناد به مقاله مجلات 

 :صفحهدوره )شماره( .67-45(: 2) 4؛ 1385بحرینی بابک. علت شناسی سالک. اپيدميولوژی 

 :استناد به پايان نامه 

. ]پایان نامه[اعتمادی منير. مطالعه تاثير ساختار خانواده بر گرایش نوجوانان در مدرسه به عضویت در گروه همسالان. 

 .1382تهران: دانشگاه تهران؛ 

 :استناد به صفحه وب 

 ؛ 1383دارد.کس برنمیشاهبداغی مریم. تلفنی که هيچ

www.maryamnaji.persianblog.comAvailable at:   1383تير،  21.دسترسی. 
 

  منابع زیر مراجعه  ، بهو آیين نگارش علمی های استنادجهت آشنایی بيشتر با روشتوانند می گرامیدانشجویان

 نمایند:

 تهران: دانشگاه تهران.، هاي علميهاي استناد در نگارششيوه(. 1335عباس ) ،حري 

 ( 1333حري، عباس .)تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور.. آيين نگارش علمي 

 

 

 دولت آباديحمد م

 مدير کتابخانه مرکزي

 1411دي 
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