
 

  علوم پايهدانشكده  نحوه تهيه و اصول نگارش پايان نامه ها و رساله هاي تحصيالت تكميلي

 دانشگاه بوعلي سينا

 صفحاتچيدمان الف( ترتيب و 

کد رهگيری پایان  کد رهگيری پروپزال و صفحه : شامل1پيوست ثبت کدهای رهگيری ایران داک )اولين برگ:  -1

 نامه(

 الرحيمدومين برگ : بسم اهلل الرحمن  -2

 (2)پيوست اصالت اثر  برگ سومين -3

 .(3پيوست ) فارسی طرح جلدبرگ:  چهارمين -4

این صفحه توسط تحصيالت تکميلیی دانکیکدت تنمیيم و پی  ا  : 4پيوست صورتجلسه دفاع )مين برگ : پنج -5

 (اصالحات نهایی رساله و تایيد معاون محترم تحصيالت تکميلی دانککدت، به دانکجو تحویل دادت خواهد شد

 تقدیم اثر ) اختياری( مين برگ:شک -6

 مين برگ : تککر و قدردانی ) اختياری(هفت -7

 (5)پيوست  چکيدت فارسیهکتمين برگ:  -8

 به تکخيص استاد راهنما و نمادها هاها، شکل لدر ادامه فهرست جدوها )فهرست مطالب، نهمين برگ: فهرست -9

 (عدد باشند 10که بيکتر ا  در صورتی و

 شوند.محسوب شدت و با شمارت شکل در متن پایان نامه آوردت می هاجزو شکل : نمودارها1تبصره

سیانتيمتر ا   1تا آخرین صفحه مربوط به فهرسیت در وسیط و بیه فاصیله فهرست  : شمارت صفحات ا  اول2تبصره

 .نوشته شود ج، د، ...( )الف، ب، بجدیا با حروف ا(  …حروف ) یك ، دو ، سه ،  حاشيه پایين متن و با

 هادقيقا منطبق بر متن باشد.ها و جدول: شمارت گزاری شکل3تبصره

 متن اصلی پایان نامه مطابق با ساختار ارائه شدت در بند ب . -10

 (. 6 –منابع ) طبق الگوی بند ج  -11

 پيوست ها  -12

 : معادل فارسی کلمات و عبارت التين ) اختياری(واژت نامه -13

 خودداری کنيد.ا  درج واژت نامه فارسی به انگليسی تبصره: 

 (.6 پيوست: ترجمه انگليسی چکيدت که دقيقاً با متن فارسی تطابق داشته باشد )دو برگ ماقبل اخر -14

 . (7 پيوست)، طرح جلد انگليسی: برگردان انگليسی سومين برگ پایان نامهقبل آخر یك برگ ما -15

 برگ آخر: سفيد  -16

 له استفادت نکود. ا  هيچگونه حاشيه بندی در صفحات پایان نامه یا رسا تذکر:

 ب ( ساختار پايان نامه يا رساله

، روشهای بکیار گرفتیه يه گردد و شامل کارهای انجام شدتدر یك صفحه تهتا حد امکان این قسمت چكيده :  -1

اشد. در انتهای چکيدت واژت های کليدی حیداکرر در ییك خیط  کیر میی گیردد. بشدت و نتایج بدست آمدت می

 کل و مرجع می باشد.چکيدت بدون  کر فرمول، ش



 

برخی ا  رشته های نمری چون ریاضی و آمار در انجام پایان نامیه هیای کارشناسیی با توجه به رویکردتبصره: 

 ارشددرج مرجع اصلی برای این رشته ها مجا  است.

صیفحه  5حیداکرر در  پيکگفتارشامل کلياتی در ارتباط با اهميت موضوع مورد پژوهش می باشد.  :پيشگفتار -2

 يم شدت و می تواند شامل مطالب  یر باشد:تنم

 ؛(ر بخش بررسی منابع آوردت می شودتاریخچه کلی کارهای انجام شدت ) جزیيات د -

 ؛ارتباط موضوع تحقيق با کارهای قبلی -

 ؛اهميت موضوع و هدف آن -

 محتوای فصل های بعدی -

 :(بررسي منابع )فصل اول -3

شود. سیس  اطالعیات و ط به موضوع پایان نامه مطرح میهای نمری مربوو پایهدر این قسمت بخکی ا  اصول 

 های انجام یافته با  کر منابع مورد بررسی قرار می گيرد.سوابق پژوهش

 :(ها)فصل دوممواد و روش -4

های انجام کار و نحوت این قسمت محل انجام پژوهش و مکخصات آن، شرح کامل مواد ، طرحهای آ مایکی و یا روش

را در بر می گيرد. روشهای بکار رفته باید به نحوی در پایان نامه توصيف گردنید کیه تکیرار  یکردیا رو هاتجزیه دادت

پژوهش امکان پذیر باشد. در ارتباط با روشهای آماری مورد استفادت نيز در صورت متداول بودن،  کر جزئيات کامل 

های آماری باید بیه دقیت و بیا  کیر روابیط الزامی نبوت و  کر منابع مربوطه کافی خواهد بود. در غير اینصورت روش

 محاسباتی و منابع مورد استفادت نوشته شوند. 

با توجه به اطالعات موجود و کارهای انجام شدت در خصوص محتوای پایان نامه ها در برخی ا  رشیته هیا،   نكته:   

 چکم پوشی کرد.  4و  3می توان ا  موارد 

 نتايج و بحث ) فصل سوم ( -5

ها و یا اطالعات ها، یافتهصورت دو فصل جداگانه و یا با هم ارائه نمود. نتایج بصورت دادترا می توان به نتایج و بحث

گردنید. بیرای اختصیار و ها درج مییبدست آمدت در  مينه پژوهش مورد نمر و نيز توضيحات ال م در ارتباط با دادت

ورت جدول ها و شکل ها ارائه نمود )البته این مورد را بصامکان دست یابی به اطالعات بهتر است تا حد امکان نتایج 

 در خصوص رشته های نمری مصداق نخواهد داشت(.

. به عبارت دیگر در این بخش ا  پایان نامه با در نمرگرفتن هدف امل تجزیه و تحليل نتایج می باشدقسمت بحث ش

حث و نتيجه گيری ال م به عمل میی آیید. بایید بررسی و مقایسه نتایج بدست آمدت با یافته های سایر پژوهکگران ب

توجه کرد که در این قسمت کليات مورد بحث قرار گيرد و ا  بحث های تکراری خودداری شود. ممکن است نتیایج 

دار و مربت نباشد. این نتایج ا  ار ش کار پژوهش نخواهد کاست و نتایج غيیر معنیی حاصل ا  پژوهش هموارت معنی

تیرین نتیایج مهیمگيری نهایی )آید. در پایان این فصل می توان نتيجهد یك نتيجه به حساب میدار و منفی نيز خو

 و احياناً پيکنهادهای مورد نمر را ارائه کرد . (پژوهش

: در رابطه با رساله های دکتری در صورتيکه پژوهش بصورت چند آ مایش مستقل )و البته مرتبط بیا هیم(  تبصره

ها و نتایج و بحیث آورد و مواد و روش ،یش را بصورت یك فصل و شامل مقدمهان هر آ ماصورت گرفته باشد می تو

های مختلف و نتيجه گيری نهایی در پایان فصلی به نام بحث و نتيجه گيری کلی که در برگيرندت روابط بين آ مایش

 است اضافه نمود. 



 

 نحوه نگارش : –ج 

  .آمدت است  7و  5ت پيوس در فارسی و انگليسیچکيدت فرمت نگارش  -1

تایی  شیود.  1و بیا فواصیل  15نیا ک  azaninN B ا قلم ب 4Aطرف کاغذ دومتن اصلی پایان نامه باید روی  -2

 5/2و حاشیيه پیایين  3سانتيمتر منمور گردد. حاشيه باالی صفحه  5/2و سمت چ   5/3حاشيه سمت راست 

 سانتی متر خواهد بود.

ی که با حروف ابجد شمارت گیزاری میی شیوند و همچنیين اولیين بیرگ ا  : شمارت صفحه برای صفحه های1تبصره 

 باال تر ا  خط پایانی صفحه قرار می گيرد. Cm  5/2در پایين صفحه و وسط،   هرفصل

بعد ا  عنوان فصل در  و در سربرگ صفحه: شمارت صفحه در متن پایان نامه )غير ا  صفحات اول هر فصل( 2تبصره 

 سمت چ  نوشته می شود.

شیود عنیوان فصیل نوشیته میی )صفحه اول هر فصل سربرگ نیدارد( ه: در سمت راست سربرگ هر صفح3تبصره 

 : بررسی منابع (مرال:     فصل اول)

 3، عدد شمارت فصل 2مکخص می شود که عدد  -1-3-2یا  3-2های مختلف هر فصل با اعدادی نمير قسمت -3

قسیمتی  4ی شود تا حد امکان ا  سیط  بنیدی بیيش ا  توصيه م.  یربخش است شمارت 1شمارت بخش و عدد 

 خودداری شود و بجای آن ا  حروف الفبا استفادت شود. 1-1-3-2مانند 

و  12 )بولید( سیياتنیا نين های مختلف فصول بیا ، بخش14 نا نين سيات )بولد(: شمارت و عنوان هر فصل با  تبصره

 تای  شود. 10 )بولد( سياتنا نين با  ها یربخش

شمارت فصل   3و2 مکخص می شود که -4-3یا  -1-2هر فصل با اعدادی نمير  های و فرمول هاشکل ها،ولجد -4

 . شمارت جدول یا شکل در آن فصل است 4و1

 محسوب شدت و با نام شکل شناخته می شود.  ها: نمودارها جزو شکلتذكر مهم

. اگیر شیکل ییا (12نا کنا نين ته می شود ) قلم در  یر شکل نوش هاشکلدر باالی جدول و عنوان  هاعنوان جدول

 نموداری ا  مرجعی نقل شدت باشد ال م است مرجع آن در  یر شکل آوردت شود.

( تنميم می شوند باید طوری قیرار گيرنید کیه میتن Landscapeبصورت ) که در راستای طولی کاغذ ییهاجدول

ی که در راستای طولی کاغذ تنمیيم میی شیوند ل هاشکباالی آن در سمت عطف پاپان نامه واقع شود و همچنين 

فاقید خطیوط  تا حید امکیان جدول هاباید طوری  قرار گيرند که متن پایين آن در سمت لبه پایان نامه قرار گيرد. 

 عمودی بودت و صرفاً دو خط افقی در باال و یك خط افقی در  یر جدول آوردت شد.

 ترین فاصله به محلی که  کر شدت آوردت شوند.در نزدیكدر داخل متن و  هاجدولها و : شکل تبصره

ا  بکیار بیردن ل یت و اسیامی تا حد امکان کامالً بصورت فارسی تای  شود و  بایستمتن پایان نامه و رساله می -5

انگليسی درمتن احترا  گردد. معادل انگليسی اصطالحات و نگارش انگليسی اسامی در اولیين محیل کیاربرد در 

( در صفحه مربوطه درج گردد.  یرنوی  ها  یر ییك قط برای یکبار در طول پایان نامهیرنوی  )فمتن بصورت  

در شیوند. )شود، نوشته میا  رسم میسانتيمتر ا  لبه سمت چ  کاغذ و به طول مورد  ني 5/2خط که با فاصله 

بیا گیذاردن شیمارت  ها در هر صیفحهپایين صفحه رعایت شود( .  یرنوی حاشه  Cm5/2هر صورت ال م است 

شوند. در  یرنوی  شیمارت بصیورت آخرین حرف کلمه در متن مکخص می فارسی در گوشه باالی …و 1،2،3

 تای  شود. Times New Roman 10انگليسی و کلمات با فونت 

 شونداجع به دو روش در متن نوشته میمردر پایان نامه  -6



 

 ل انتکار منبع در آخر جملیه و ییا پیاراگراف و در نام نویسندت و سادر این روش،  تاريخ:-نويسنده روش

( . اگر تعداد نویسندگان مقاله دو نفر باشند 1990داخل پرانتز بصورت فارسی قيد می گردد مرل: )ویليامز، 

نفر باشید  2(. اگرتعداد نویسندگان مقاله بيش ا  1987نام هر دو را باید  کر کرد )اسساگنولتی و کوالست، 

 . (2002نوشته می شود ) اتو و همکاران ، “ و همکاران “ و سس  کلمه  نام نویسندت اول

 در این روش، عدد مربوط به هر منبع در ليست مرجع نوشته می شود و در صورت نيا  به  عددي: روش

 گردد. عنوان منبع فقط عدد مربوط به منبع  کر می

س  منابع انگليسی به ترتيب سیال انتکیار آوردت میی اگر متن به چند منبع ارجاع دادت شود ابتدا منابع فارسی و س

 . (2002 ، اتو و همکاران 1987اسساگنولتی و کواست ، 1375  مرال : هاشمی و همکاران)شوند 

 اگر نام نویسندت مطلب در جمله  کر شود باید پ  ا  نام نویسندت سال انتکار در داخل پرانتز آوردت شود .

 مرال :

 نوع ا  گونه های .....( بيش ا  سه 1987اسساگنولتی و کوالست ) -

 .( در بررسی روی تعداد ....2002و و همکاران )ات -

 

 علمی نوشته در آن اساس بر که است قوانينی شامل شود می گفته نيز ارجاع سبك آن به که انواع استناد دهی

 استناد به منبع وجود دارد. چندین روش مختلف برای  .شود مرجع و منبع اشارت می به

 MLAو  APA ،Chicago ،Harvardمحبوب ترین انواع ارجاع دهی و رفرن  نویسی در انگليسیی شیامل 

 گيرند. های علمی مورد استفادت قرار میبه طور گستردت در بسياری ا  تخصصین روش ها ا. شودمی 

 شيوت نگارش منابع در انتهای پایان نامه بصورت  یر است . -7

ابتدا منابع فارسی و سس  منابع خارجی به ترتيب حروف الفبا و بصورت مسلسل آوردت میی شیوند.  ،ر این قسمتد

میی شیود. در میورد نوشیته   “      “ عنوان مقاله یا عنوان کتاب بصیورت میورب )ایتاليیك( در داخیل دو گيومیه 

بعد ا  کاما نام کامل نویسيندت قيد میی شیود مقاالت علمی فارسی ابتدا نام خانوادگی و سس   یانویسندگان کتاب 

کاما نام خانوادگی و سس   گان( کتاب یا مقاالت خارجی، ابتدا(ت(. در مورد نویسند1368  بدالهادی)مرال: حائری، ع

 ( . Etoh, T.2002)مرال :    تای  می شود د ا  کاما حرف اول نام نویسندتبعو 

 

 مقاالت مندرج در نکریات علمی -7-1

 نام مجله ، شمارت جلد و شمارت صفحات .“ عنوان مقاله“ ، سال انتکار، خانوادگی و نام کليه نویسندگان منا

 مرال:
Barret,B.A. and  Kindwell,K.K. (1998) “ AFLP- based genetic diversity assessment 

“among wheat cultivars fron pacific North west” . Crop science 38:1261-1271. 

 

 کتاب ها -7-2

 مرال :

“   طرحهای آماری و پژوهکهای ککاور ی( “ 1376ولی  ادت ، مصطفی) و رضایی، عبدالمجيد  .یزدی صمدی، بهمن

 صفحه . 764. نکر دانکگات تهران . 



 

Bosland , P.W. and Votava,E.J (2000) “ Peppers: Vegtable and spice capsicums”. 

CABI publishing PP. 204. 

اگر فصلهای مختلف توسط افراد متفاوتی نگارش شدت و کتاب یك یا چند ویراستار دارد باید بصورت  یر نوشته 

 شود:

، نام  In کلمه در یا “ عنوان فصل“ ، سال انتکار کتاب، یسندت یا نویسندگان فصل مورد نمرنام خانوادگی و نام نو

 ، انتکارات شمارت شروع تا پایان فصل.“ عنوان کتاب “خانوادگی و نام ویراستار یا ویراستاران کتاب، 

 مرال :
Declereq, H. and Van Bockstaele, E. (2002)” Leek” . In Rabinowitch. H.D. and 

Currah, L.(eds)” . “Allium crop science: recent adrances”. CABI publishing . 

PP.431-458. 

 

 ( پایان نامه ها ) گزارشات علمی -7-3

 مقطع تحصيلی پایان نامه، نام دانککدت و دانکگات .“  عنوان پایان نامه“ ، نام خانوادگی و نام نویسندت، سال انتکار

 مرال :

پاییان نامیه کارشناسیی ارشید باغبیانی دانکیکدت “بررسی صفات اکوفيزیولیوژی تیرت ایرانیی( “ 1373موسوی، امير)

 ککاور ی، دانکگات تهران.

 

 ه به همایشمقاله مربوط -7-4

نام همایش ، تاریخ، محل برگیزاری ، شیمارت “ عنوان مقاله“ نام خانوادگی و نام نویسندت یا نویسندگان ، سال انتکار

 صفحه .

 مرال :

مجموعه مقاالت پنجمیين کنفیران  سیاالنه “ .  مدل سا ی کامسيوتری جریانهای دانه ای. “ 1376احمدی، گودر . 

 . 750-735اردیبهکت. دانکگات تبریز . صفحه  16الی  14ان مکانيك ایران ، مهندسی مکانيك . انجمن مهندس

 . تنميم گردیدت است  9و   8 پيوستدر ی دانکجویان دانککدت علوم پایه جلد پایان نامه روی طراحی  -8

 صفحه باشد.  350دورت دکتری   و رساله 150حداکرر دورت کارشناسی ارشد تعداد صفحات پایان نامه  -9

 

هنگام در خطوط و کلمات ها فاصله و نيم فاصله رعایت همچنين و ویرایکی رعایت کليه قوانين نگارشی : توجه

 بسيار مهم می باشد.نگارش پایان نامه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1پيوست شماره 
 



 

 

 تعهدنامه اصالت اثر

  دانککدت علوم پایه به شمارت دانکجویی   B Zar 14دانکجیوی دورت کارشناسی ارشد رشته     B Zar 14جانب این
B Zar 14  نامه خود با عنوان:که ا  پایان 

B Zar 14 
 شوم:وسيله متعهد میام، بدیندفاع نمودت

آمدت و ا  صییحت و اصییالت برخییوردار اسییت و در دسییتجانییب بهنامییه توسییط ایننتییایج منییدرج در اییین پایان -

ام، پژوهکیی دیگیران اعیم ا  پاییا ن نامیه، کتیاب، مقالیه و غيیرت اسیتفادت کیردتمواردی که ا  دسیتاوردهای علمیی و 

هییا را ارجییاع دادت و در فهرسییت منییابع و ممخییذ اقییدام بییه  کییر رعایییت کامییل امانییت را نمییودت، مطییابق مقییررات، آن

 ام.ها نمودتآن

دریافییت هرگونییه مییدرک جانییب یییا فییرد دیگییری بییرای نامییه تییاکنون توسییط اینتمییام یییا بخکییی ا  اییین پایان -

 سط  یا باالتر( در هيچ کجا ارائه نگردیدت است.تر، همتحصيلی )پایين

نامییه متعلییق بییه دانکییگات بییوعلی سییينا بییودت و هرگیییونه کليییه حقییوق مییادی و معنییوی حاصییل ا  اییین پایان -

دیگیر( اعیم ا  چیا   صیورت ترکيبیی بیا اطالعیاتمندی و یا نیکر دستاوردهای حاصیل ا  ایین پیژوهش )و ییا بهبهرت

کتاب، مقالیه، ثبیت اختیراع و غيییرت )چیه در  میان دانکیجویی و ییا پیی  ا  فراغییت ا  تحصيییل( بیا همیاهنییگی 

 "Bu-Ali Sina University" و یییا    "دانکییگات بییوعلی سییينا"   استیییاد )ان( راهنمیییا و مکییاور و بییه نییام 

 صورت گيرد.

هیا و یییا امیه، بیرای چییا  و ارائیه در مجیالت داخلییی و خیارجی، فراهماییندر تمیامی مقیاالت حاصیل ا  اییین پایان -

 های  یل را درج نمایم:ها آدرسسخنرانی

 Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.    

 شگاه بوعلي سينا، همدان.دانشكده ..................، دان گروه ....................،                                                    

 

انید را در نامیه تثثيرگیذار بیودتحقوق مادی و معنوی تمام افیرادی کیه در بیه دسیت آمیدن نتیایج اصیلی ایین پایان -

هییا نییام اسییتاد )ان( راهنمییا و نکییانی الکترونيکییی نامییه رعایییت نمییودت و در تمییامی آنمقییاالت مسییتخرج ا  پایان

 دانکگاهی آنان را قيد نمایم. 

نامیه، در میواردی کیه بیه حیو ت اطالعیات شخصیی افیراد دسترسیی داشیته ییا ا  ر کليه مراحیل انجیام ایین پایاند -

 ام.      ام، اصل را داری، ضوابط و اصول اخالقی پژوهش را رعایت نمودتها استفادت کردتآن

 

 :      نام و نام خانوادگي دانشجو                                                                                        

 

  :تاريخ   امضاء                                                                                                

 

 مقاالت خارجی

 مقاالت داخلی

 2پيوست شماره 
 



 

 
 دانشکده علوم پایه

       گروه آموزشی

 

 اخذ الزم جهت یتحصیل هایفعالیت از بخشی عنوانبه شدهنامه ارائهپایان

 B Yagut           گرایش  B Yagu  رشته  درجه کارشناسی ارشد در
        

 

 

 عنوان:

 
B Yagut 

 

 

 استاد راهنما:
B Yagut  

 

 

 استاد مشاور:
B Yagut 

 

 

 نگارش:
B Yagut 

 

 

 

 

 روز/ماه/سال
 

 
 
 
 
 
 
 

 3 پيوست شماره
 



 

         جلسه دفاع از      صورت

 
 

                  گرایش                نامه              رشته  انپای
 
 
 

 با عنوان:

 
 

 واحد در     به ارزش   نامه آقای جلسه دفاع از پایان

های ه پس از بررسیدر حضور هیأت داوران برگزار گردید ک                    دانشکده                       محلدر          ساعت                     مورخ                 روز 

 نامه نامبرده الزم، پایان

 مورد ارزیابی قرار گرفت.                                   با درجه

 

 

 امضاء علمی مرتبه سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

مسئول تحصیالت   دکتر رحیم محمودوند 5
 دانشکده تکمیلی

  استادیار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4اره پيوست شم
 

 اين فرم توسط تحصيالت تكميلي دانشكده تنظيم مي گردد
 



 

 

 

 

 

 

 دانشگاه بوعلي سينا

 نامه تحصيليمشخصات رساله/پايان

 عنوان:

B Nazanin  12 (bold) 

 B Nazanin  12 (bold) نام نويسنده: 

 B Nazanin  12 (bold) نام استاد/اساتيد راهنما: 

 B Nazanin  12 (bold) نام استاد/اساتيد مشاور: 

 B Nazanin  12 (bold) گروه آموزشي:  دانشكده: علوم پايه

 B Nazanin  12 رشته تحصيلي: 

(bold) 

 B Nazanin  12 گرايش تحصيلي: 

(bold) 
 B Nazanin  12 مقطع تحصيلي: 

(bold) 

 B تاريخ تصويب پروپوزال: 

Nazanin  12 (bold) 
 B Nazanin  12 تاريخ دفاع: 

(bold) 
 B Nazanin  12 تعداد صفحات: 

(bold) 

 چكيده:

B Nazanin  12 (bold) 

 B Nazanin  12 (bold) هاي كليدي: واژه
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