آئین نامه تدوین و نگارش پایان نامه/رساله دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند
شماره گذاری :صفحات ابتدایی مانند صفحه بسم اهلل ،منشور پژوهش ،صفحه عنوان و تقدیر و تشکر
بدون هیچ گونه شماره گذاری هستند .صفحات شامل فهرست مندرجات و فهرست جداول و شکلها با حروف
الفبای فارسی(الف ،ب ،پ ،و  )...شماره گذاری می شوند .از چکیده تا پایان متن با اعداد عربی ()... ،4 ،3 ،2 ،1
شمارهگذاری شده(صفحه  1پایان نامه صفحه چکیده است) و شماره هر صفحه در وسط پایین صفحه و با قلم
 12درج شود.
اندازه قلم:در کل متن اصلی تیترها و شماره صفحهها و پاورقیها از قلم ب نازنین استفاده شود .اندازه
قلم در متن اصلی  14است .عنوان سرفصلها و زیرفصلها بولد باشند .اندازه قلم مورداستفاده در جدولها و
شکلها  11و در عنوان  12است.
پاورقی:در پاورقی باید قلم نازنین با اندازه  11باشد .قلم مورداستفاده در پاورقیهای التین،
تایمزنیورومن و با اندازه  11است .از مهمترین مواردی که الزم است معادل التین آنها در پاورقی بیاید:
 نامهای خاص(نام شهر یا شخص که از مقاله انگلیسی آنها استفاده شده است) .مانند(سهرابی، )2112که نیاز به درج معادل الیتن آن در پاورقی است و اولین حرف از نام با حرف بزرگ نوشته
میشود .نام کوچک نامهای خاص در پاورقی آورده نمی شود مگر آنکه نام خانوادگی دستکم
مشترک بین دو فرد باشد .در این صورت نام کوچک به طور کامل ذکر میشود.
 آغازه ها(سرنامها) .با حروف بزرگ نوشته می شوند و برای نخستین بار که در متن از آنها استفادهمی شود ،باید نام کامل آنها در پاورقی ذکر شده و حروف آغازین هر واژه داخل پرانتز بیان شود.
مثال :سازمان جهانی بهداشت.1
 مفاهیم و اصطالحات تخصصی .در این مورد باید حرف اول واژه به صورت بزرگ درج شود .برایمثال اصطالح مدیریت دانش.2
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 زمانی که مفهوم یا جمله ای نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد ،می توان در پاورقی آن را به طورکامل توضیح داد تا از طوالنی شدن متن جلوگیری شود.
حاشیهها :حاشیه های صفحات کل پایان نامه باید یکسان باشد .بدین ترتیب که حاشیه های سمت راست
صفحه  3سانتیمتر ،باالی صفحه  3سانتیمتر ،و سمت چپ و پایین صفحه  2/5سانتیمتر باشند.
فاصلهگذاری :فاصله خطوط در تمامی صفحات  1/15سانتیمتر است .این فاصله در چکیده باید  1سانتیمتر
باشد .همچنین فاصله میان پاراگرافها که با فشردن کلید اینتر ایجاد می شود باید صفر در نظر گرفته است .برای
تنظیم انتهای سمت چپ و راست خطها از گزینه  Justifyاستفاده شود.
صفحهبندی :تمامی صفحه ها باید بطور پیاپی شماره گذاری شوند .این شماره گذاری شامل صفحه های دارای
جدول ،پیوست و شکل نیز می شود .صفحه های قبل از فصل اول (فهرست ،صفحه اهداء و غیره) با استفاده از
حروف الفبای فارسی شماره گذاری می شوند ،مانند (الف ،ب ،پ .)... ،در واقع صفحه یک ،صفحه چکیده است
که پس از فهرستها قرار می گیرد .الزم به ذکر است ،قبل از شروع هرفصل ،عنوان فصل نیز در یک صفحه به
صورت جداگانه با قلم نازنین و اندازه  22نوشته می شود و شماره صفحه آن آورده نمی شود .شماره صفحه در
پایین صفحه و به صورت عدد فارسی و با اندازه قلم  11درج می شود .توجه داشته باشید که به منظور جلوگیری
از تخریب طبیعت و نیز اسراف متن ،تمامی صفحه ها اعم از متن ،جدولها ،شکلها و پیوستها به صورت پشت و رو
(دورو) در برگه چاپ شوند .البته صفحات نخستین متن که قبل از فصل اول آورده می شوند و نیز چکیده ،تنها
در یک طرف از برگه (یک رو) چاپ می گردند.
جلد پایاننامه:دانشجویان باید قبل از هرگونه اقدام برای چاپ و گرفتن نسخه های متعدد (تکثیر) از پایان نامه،
اقدامات الزم برای گرفتن امضا و مجوزهای الزم برای چاپ آن را دریافت نموده ،و تمامی صفحه ها در جای
مناسب خود قرار گرفته باشند تا نیازی به تصحیح دوباره یا استفاده از غلط گیر نشود .برای جلد پایان نامه از
مقوای ضخیم (با ضخامت  2یا  3میلیمتر) با روکش چرم مصنوعی استفاده شود .در تمامی دانشکده ها ،جلد
پایان نامه کارشناسی ارشد به رنگ سرمه ایی ،و پایان نامه دکتری با رنگ مشکی صحافی شوند.
اطالعات روی جلد باید با قلم "ب نازنین" و به شکل زرکوب ،و اطالعات روی عطف پایان نامه با قلم ب
نازنین(اندازه  )12و به شکل زرکوب درج شوند.
در روی جلد ،ابتدا نشان دانشگاه آزاد اسالمی با طول و عرض  3سانتیمتر ،و فاصله  2/5سانتیمتر از باالی صفحه
آورده شود .پس از آن نام دانشگاه با قلم ب نازنین اندازه  11با فاصله  12سانتیمتر از نشان دانشگاه نوشته شود.
در ادامه با فاصله  2سانتیمتر از نام دانشگاه ،نام دانشکده با اندازه قلم  12ب نازنین مشخص می شود .سپس با
فاصله  5سانتیمتر از نشان دانشگاه و با قلم ب نازنین اندازه  12اطالعات مربوط به درجه علمی دانشجو
(کارشناس ارشد یا دکتری) و رشته و گرایش آن ذکر می شود .عنوان پایان نامه نیز با  1سانتیمتر فاصله از نشان
دانشگاه و با قلم ب نازنین اندازه  11بیان می شود .بدین ترتیب نام استاد/استادان راهنما در زیر عبارت استاد
راهنما و درصورت جمع بودن استادان راهنما با فاصله  11سانتیمتر از نشان دانشگاه و با قلم  12ب نازنین ،و
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پس از آن نامه استاد/استادان مشاوردر زیر عبارت استاد مشاور و در صورت جمع بودن استادان مشاور با 15
سانتیمتر فاصله از نشان دانشگاه و با همان قلم قبلی و در آخر نام استاد/استادان داور در زیر عبارت استاد داور و
در صورت جمع بودن استادان داور با  11سانتیمتر فاصله از نشان دانشگاه و با همان قلم بیان شود .سپس نام
دانشجو در زیر عبارت پژوهشگر و با فاصله  21سانتیمتر فاصله از نشان دانشگاه و با قلم  11ب نازنین نوشته
شود .در پایان نیز با  25سانتیمتر فاصله از نشان دانشگاه و با قلم  14ب نازنین ،فصل و سال دفاع از پایان نامه
ذکر می شود.
جلد انگلیسی :دارای لوگوی دانشگاه ،نام دانشگاه ،دانشکده و گروه آموزشی ،عبارت "تحویل پایان نامه/رساله
در راستای انجام بخشی از برنامه درسی مقطع  ...به انگلیسی "3عنوان پایان نامه/رساله نام و نام خانوادگی استاد
راهنما ،استاد مشاور ،و استاد داور ،نام و نام خانوادگی نگارنده،و زمان دفاع از آن باشد .نام شهر دانشگاه (در اینجا
تهران) و ماه و سال میالدی نیز نوشته می شود.
کلیه صفحات پایان نامه های انگلیسی دانشگاه باید با قلم تایمز نیورومن نگاشته شوند .حاشیه صفحه جلد باید از
 4طرف یک اینچ (معادل  2/54سانتیمتر) باشد .روی جلد الزم است نام دانشگاه ،دانشکده ،و گروه با اندازه 13
ساده ( )regularعنوان با اندازه  12بولد ،عبارت تحویل پایان نامه/رساله در راستای انجام بخشی از  "...با اندازه
قلم  14ساده ،عنوان قبل از نام نگارنده (یعنی واژه  ،)byعنوان قبل از نام استاد راهنما ( )Supervisorو عنوان
قبل از نام استاد مشاور( )Advisorبا قلم  14بولد ،نام نگارنده ،نام راهنما و نام مشاور با اندازه  14ساده ،و زمان
دفاع و واژه تهران نیز با اندازه  13ساده نگاشته شوند.
توجه :روی جلد انگلیسی هیچ واژه ای به صورت ایتالیک (ایرانیک) نوشته نمی شود .درعطف پایان نامهی
انگلیسی حتما عنوان و نام و نام خانوادگی نگارنده درج شود .موارد یاد شده باید با یک و نیم سانتیمتر فاصله از
دو انتهای باالیی و پایینی عطف جلد تایپ و چاپ شود .جهت عطف باید به گونه ای باشد که بعد از قرار گرفتن
در قفسه کتابخانه ،سر خواننده روی شانه راست خم شود .یعنی عکس عطف جلد اسناد فارسی که باید به گونه-
ای تنظیم شود که اگر پایان نامه در جهت صحیح در قفسه قرار گرفته شود ،سر خواننده روی شانه چپ خم
شود.
متن پایان نامه/رساله :به طور کلی شامل  3قسمت است :صفحات آغازین ،متن اصلی و بخش پایانی.
نخستین صفحه ها ،یک صفحه خالی و سفید بعد از جلد ،و پس از آن یک صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم است.
عبارت بسم اهلل الرحمن الرحیم در وسط صفحه و با قلم ب نازنین فونت  31نوشته می شود.در ادامه ،صفحه
مربوط به تعهد دانشجو نسبت به منشور اخالق پژوهش(پیوست  )1آورده می شود .بعد از آن برگه تعهد اصالت
پژوهش(پیوست  )2قرار می گیرد .هردو صفحه اخیر توسط دانشجو باید امضا شوند .الزم به ذکر است نوع قلم
اینها  14ایران نستعلیق است .سپس صفحه صورت جلسه دفاعیه با قلم  14ایران نستعلیق قرار می گیرد که آن
را استاد راهنما ،مشاور و داور ،نماینده معاونت پژوهشی(ناظر پژوهش)امضا کرده اند و نیز نمره و یا درجه
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ارزشیابی پایان نامه/رساله در همین صفحه ذکر می شود .صفحه بعدی صفحه عنوان می باشد بدین صورت که
تمام مواردی که روی جلد پایان نامه/رساله نوشته می شود به شکل بولد درج می شود .پس از آن در صورت
تمایل دانشجو می تواند در یک صفحه ،پایان نامه/رساله را به فرد یا افرادی اهداء کند .در صفحه بعدی دانشجو
می تواند مراتب قدردانی را برای افرادی که به نوعی در تدوین اثر او را یاری کرده اند ،بعمل آورد .پس از
4
صفحات آغازین ،متن اصلی قرار می گیرد که شامل چکیده ،مقدمه و  5فصل اصلی است.
الف :مشخصات ظاهری:

 -1کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد (  )wordتایپ و حروفچینی شود.
 -2کار روی کاغذ )21 × 22/7( A4به صورت دو رو تایپ شود.
 -3جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و مندرجات روی جلد به شکل زر کوب یا نقره کوب چاپ شوند.
 -4رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد حتما آبی تیره(سورمه اي) و برای رساله های دکتری حتما
مشکی وترجیحا از نوع ساده انتخاب شود.
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