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 نکته:

 

ماده برای آدر این فایل به نحوه نگارش تنها اشاره می شود و در صورتیکه بخواهید، فایل 

 موجود می باشد. نوشتن پایان نامه در سایت و انتشارات دانشگاه

 



 الف(ترتیب نگارش پایان نامه

 *بخش ابتدایی

 صفحه عنوان پایان نامه به فارسی )ضمیمه اول( -1

 الرحمن الرحیمبسم اهلل  -2

 اسکن تعهد اصالت پایان نامه )امضاء شده توسط خود دانشجو( -3

 (به همراه کل امضاهای مربوطهاسکن صورتجلسه دفاع ) -4

 اسکن تایید استاد راهنما )امضاء شده توسط استاد راهنما( -5

 متن تقدیم به و سپاس )اختیاری( -6

)ازین قسمت باالی صفحات عنوان پایان نامه و شماره گذاری بصورت الفبا  *بخش شروع

 شروع می شود(

 و کلمات کلیدی به فارسی چکیده -7

 فهرست مطالب -8

 (یاز)درصورت نفهرست شکل ها -9

 (یاز)درصورت نفهرست جدول ها -11

 (یاز)درصورت نفهرست نمودارها  -11

 فهرست نقشه ها )درصورت نیاز( -12

 (یاز)درصورت نفهرست عالئم و اختصارات -13

شروع می شود،  1)در هر فصل، عنوان مربوطه و از شروع فصل اول، از شماره  *بخش متن

 (نداردصفحه عنوان هر فصل، شماره و عنوان 



فصل ها برای تمامی رشته ها به جز معماری شامل؛ فصل اول: سرتیتر  ؛آغاز فصل های متن پایان -14

ها، فصل چهارم:نتایج، فصل پنجم:جمع  کلیات، فصل دوم: پیشینه پژوهش، فصل سوم: مواد و روش

 بندی و نتیجه گیری )در شروع هر فصل عنوان فصل باید نوشته شود(

 ه ها((بایستی باشد )برای تمامی رشت APASTYLEفهرست منابع )به روش    -15

 (در صورت وجود ضمائمضمائم ) -16

 انگلیسی و کلمات کلیدی به چکیده -17

 صفحه عنوان انگلیسی -18

 نکته های نوشتاری:

، و فونت های متن انگلیسی B Nazanin 15نوع فونت نوشتاری پایان نامه، متن های فارسی با فونت  -1

Times New Romans 13 1.2، فاصله بین خطوطpt 0.81، اولین خط هر پاراگرافcm  و قبل و بعد

 باشد. 0ptهر پاراگراف مقدار 

 B Nazaninبا فونت  یفارس ی، متن هازیرنویس شکل ها، نمودار ها و نقشه ها ینوع فونت نوشتار -2

همچنین تیتر نوشته ها بهمراه هر  ، باشد.Times New Romans 11 یسیمتن انگل ی، و فونت ها13

 اشد.در یک صفحه بکدام از گزینه های ذکر شده 

متن  ی، و فونت هاB Nazanin 13با فونت  یفارس ی، متن هاباال نویس جدول ها ینوع فونت نوشتار -3

ر ذک یها ینهنوشته ها بهمراه هر کدام از گز یترت ین، باشد. همچنTimes New Romans 11 یسیانگل

 صفحه باشد. یکشده در 

 Times یسیمتن انگل یفونت ها، و B Nazanin 12با فونت  یفارس یمتن هاپاورقی، نوع فونت  -4

New Romans 10.شروع می شود. 1و هر صفحه از شماره  ، باشد 

 48سایز  B Titrنوع فونت تیتر اول )عنوان فصل(  -5



 برای زیرمجموعه تیترها حتما از شماره گذاری اعداد استفاده شود. -6

فاصله بین  فونت انگلیسی فونت فارسی مربوط به

 خطوط

فاصله 

 پاراگراف

ی تگفرورف

 خط اول

 B Nazanin 15 Times New متن

Romans 13 
1.2 0 0.81 

 B titr 48 - - - 0 عنوان فصل

 B Zar 18 Bold Times New  زیر عنوان

Romans 16 

Bold 

 12ptقبل:  1.2

 6ptبعد:

0 

 B Nazanin 13 عنوان شکل

Bold 

Times New 

Romans 11 Bold 
1.2 0 0 

عنوان جدول 

 )قبل از جدول(

B Nazanin 13 

Bold 

Times New 

Romans 11 Bold 
1.2 0 0 

 B Nazanin 13 عنوان نمودار

Bold 

Times New 

Romans 11 Bold 
1.2 0 0 

 B Nazanin 11  Times New پاورقی

Romans 10 
1 0 0 

 

 صفحه تنظیمات

 باشد A4اندازه صفحه  -1

 است 3cmو پایین  3cmو از راست  2.5cmو چپ  2.5cmحاشیه از باال  -2

 باشد. 1.25cmبرابر  Footerو  Headerاندازه  -3



 شماره گذاری:

 عناوین

 زیر مجموعه دوم و ...-زیرمجموعه اول-اول شماره فصل

 بخش چهارم-میشود فصل دوم  -1-4-2مثال 

 شکل ها وجدول ها و فرمول ها 

 بعد شماره-اول شماره فصل

 2شماره -فصل دوم 2-3شکل 

 4-2جدول 

(3-5 ) 

 

 

شکل ها و جدول ها و فرمول ها باید رفرنس داشته باشد غیر از مواردی که خود دانشجو آن را تنظیم تمامی 

 کرده است.

 

 APA styleرفرنس دهی بصورت 

 می باشد. 4[ به معنای رفرنس شماره 4اشاره شود به صورت مثال ]درون متن به شماره رفرنس 

 نوشته شود و سپس انگلیسیرفرنس در پایان نیز ابتدا تمامی رفرنس ها فارسی 
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