
 

 دانشکده علوم انسانی
» خالصه راهنمای تدوين پايان نامه «

 
به منظور مهسان سازی شيوه ی نگارش و تدوين پايان نامه ها 
در دانشکده علوم انسانی ، الزم است دانشجويان حمرتم حتصيالت 

اطالعات کامل تر در . تکميلی مطابق اين راهنما عمل منايند 
. ی قابل مشاهده است سايت دانشگاه خبش حتصيالت تکميل

: ترتيب صفحات پايان نامه -1
مطابق منونه بوده که شامل آرم دانشگاه ، (  دصفحه روی جل -

پايان نامه برای " ، مجله ینام دانشکده و گروه آموزش
، نام دانشجو ... " دريافت درجه کارشناسی ارشد در رشته 

 ، نام استاد راهنما ، نام استاد مشاور و تاريخ می باشد
و با فونت مناسب و طرح طالکوب بر روی جلد صحافی به رنگ 

. ) زرشکی حک می شود 
 )مطابق منونه ( صفحه مشخصات پايان نامه است : صفحه اول  -
 صفحه بسم اهللا الرمحن الرحيم -
 )کپی ( صفحه صورجتلسه دفاع از پايان نامه  -
 )الزامی نيست ( صفحه تقديم  -
 )تشکر و قدردانی ( صفحه سپاسگزاری  -
کلمه بوده که در قالب يک  350حداکثر در ( صفحه چکيده  -

مقدمه ،  زپاراگراف نوشته می شود و بيانگر خالصه ای ا
به . هدف کلی ، روش حتقيق ، يافته ها و نتيجه گيری است 

 )واژه های کليدی      انضمام حداکثرپنج کلمه به عنوان 
اره صفحه الزم است فهرست مطالب مهراه با شم( فهرست مطالب  -

 )باشد  
 )در صفحه ای جداگانه ( فهرست جداول  -
... منودارها ؛ نقشه ها ، عکس و تصوير و ( فهرست اشکال  -

( 
 مقدمه يا پيشگفتار  -
متفاوت  می تواند  به رشته حتصيلی باتوجه(منت پايان نامه  -

مبانی   کليات طرح حتقيق -ولی ترجيحًا بايد  ،می باشد
يافته ها ی ، وش شناسی حتقيق ر  نظری و پيشينه  موضوع -

 ) .را داشته باشد گيرینتيجه  و حبثو  حتقيق
 فهرست منابع -
 )در صورت نياز ( ضمائم  -
 )الزامی است ( چکيده انگليسی   -
و  الزامی است( صفحه مشخصات پايان نامه به انگليسی   -

 )  مطابق منونه باشد
 ه باشدو مطابق منون الزامی است( پشت جلد به انگليسی      -
 (
عنوان کامل، نام و نام خانوادگی پديد آورنده و سال نشر  -

ی صفحه              عنوان از انتها  cm 6يا چاپ به فاصله 
.  به صورت طالکوبی درج شود پايان نامه 



منابع و مآخذ بايد به صورت درون متنی و  :حنوه استناد  – 2
. مهچنين در پايان کار ذکر شوند 

. اشدب ) APA(بايد به شيوه ات در منت پايان نامه ارجاع – 2-1
ال انتشار و ای که ابتدا نام مؤلف يا مؤلفان ، سبه گونه 

شايان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به . صفحه ذکر شود
: ه عنوان منونه ب. باشد) يسیفارسی يا انگل(مهان زبان اصلی 

  )woods,2005,27-8( يا ) 50، 1387رضوانی، (
استفاده  در منت به مورد در انتهای پايان نامه منابع  -2-2

 به شرح زير آورده شود، ترتيب الفبايی نام خانوادگی نويسنده 
: 2-2-1 .UکتابU :دگی مؤلف، نام مؤلف و تکرار آن نام خانوا

، نوبت )با قلم سياه (برای مؤلفان بعدی، سال چاپ، عنوان کتاب
. چاپ، ناشر، حمل انتشار

: فارسی منونه
، چاپ  توسعه گردشگری روستايی، 1387 ،ضوانی، حممدرضار -

.  انتشارات دانشگاه هتران، هتران  ،اول
 :منونه انگليسی -

Woods. M., 2005, Rural Geography, Sage Publication, London.- 
2-2-2.U مقالهU : و تکرار آن نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف

، ) با قلم سياه(وان مقاله عن ،برای مؤلفان بعدی ، سال چاپ
عنوان جمله ، مشاره جمله، ناشر، حمل انتشار ، مشاره صفحات 

مقاله در جمله   
:  منونه فارسی

 ی ارزيابی الگوپذير،  1388عزيزی، حممدمهدی و خليلی ، امحد، 
ح های هادی استخوان بندی بافتهای روستايی ايران در طر

،    AHPسلسله مراتبی  دل فرآيند حتليلروستايی ، بر  اساس م
فصلنامه  پژوهش های جغرافيای انسانی  ، سال چهل و يکم ، 

. 27-40،  67مشاره 
:  منونه انگليسی

-Ravindra, k.2007, Resettlement and Rehabilitation issues in Uttaranchal 
(India) with Refrence to Natural Disasters Disaster Prevention and 
Management: An International journal Vol .16, No .3, pp.361-369. 

در صورت استفاده از منابع اينرتنتی ، عالوه بر  -2-3 -2
رعايت روش ذکر منبع که توضيبح داده شد، نشانی اينرتنتی 

ورده شود، و سپس داخل پارنتز تاريخ آمنبع نيز در ادامه 
:  مثال. مراجعه اينرتنتی قيد شود

Stark, 2000, women and Globalization, available at: www.emory.edu (April 2000) 
بايد به صورت مشاره گذاری در يادداشت ها و توضيحات الزم -3

.  منت مشخص شود و در پانويش توضيحات بيايد
: حنوه تايپ  -4
تايپ  14اندازه  B nazaninمنت پايان نامه بايد با فونت  -

.  شود
) سياه( Boldبه حالت 14اندازه  B nazaninنت تيرتها با فو -

 . تايپ شود
چه در منت و منابع و چه در (کلمات و مطالب انگليسی  -

باشد  14اندازه   Times new romanبا فونت ) چکيده انگليسی
 . خواهد بود Boldکه تيرت به حالت 

 . باشد lines 5/1فاصله سطرها از هم -
حاوی فايل  CDده ، يک عدد نسخه صحافی ش 7به مهراه حتويل  -5

PDF نامه حتويل حتصيالت تکميلی شود پايان .
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