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 مقدمه .1

 :1را می توان در چهار دسته تقسیم کرد پایان نامه/رسالهها، عناصر و بخش های گوناگون ویژگی

 های ظاهری؛ویژگی

 ساختار؛

 طراحی؛

 جزئیات نگارشی.

 در این چهار دسته است. پایان نامه/رسالهآید، دربرگیرندهً چگونگی نگارش آنچه در این راهنما می
  

                                                   
( 1396از ))راهنمای نگارش پایان نامه و رساله(( از معاونت پژوهش و فناوری دفتر سياست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشي) گرفتهاین راهنما بر  1

 نگاشته شده است.
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 هاي ظاهريویژگي .2

 پایان نامه/رسالهاندازه  .2-1

 باشد.  1باید در اندازه آچهار پایان نامه/رساله

 جنس جلد  .2-2

 باشد.از نوع گالینگور می پایان نامه/رسالهجلد 

 رنگ جلد .2-3

 د.باشبرای مقطع کارشناسی ارشد رنگ مشکی و برای مقطع دکتری رنگ سبز می پایان نامه/رسالهرنگ جلد 

 کاغذ جنس .2-4

ت، نه ای باشد که با چاپ دو رو، صفحة پشکاغذ گزارش باید سفید، بدون اسید و مرغوب باشد. جنس کاغذ باید به گو

 های گزارش باید از یک جنس باشند.در صفحة رو دیده نشود. همة صفحه

 چاپ شیوة .2-5

ود است. پیشنهاد می ش اگر کاغذ مرغوب باشد و با چاپ دو رو، صفحة پشت، در صفحة رو دیده نشود، چاپ دورو بهتر

 با چاپگر لیزری یا دیجیتال) به جای دستگاه کپی( تهیه شود. پایان نامه/رسالهنسخه های تکراری 

 ساختار .3

 چارچوب اصلي .3-1

 چهار بخش اصلی دارد: پایان نامه/رسالهچارچوب نگارش  

 جلد؛ .2

 بخش آغازین؛ .3

 متن اصلی؛ .4

 بخش پایانی. .5

 نشان داده شده است:های زیر برای هر بخش ویژگی. ها آمده اندبخش، در ستون 1-3این چهار بخش در جدول 

 عناصر؛ .1

 ضروری یا اختیاری بودن آنها؛ .2

 هدف یا شرح؛ .3

 اجزا. .4
  

                                                   
1 A4 
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 آنها یهایژگیو و پایان نامه/رساله یهابخش .1-3جدول 

ش
بخ

 ها

 عناصر

ی
ور

ضر
ی 

يار
خت

ا
 

 اجزا هدف/شرح

لد
ج

 

پایان مشاهده پذیری    عطف

 در قفسه نامه/رساله

  پایان نامه/رسالهعنوان 

 نام و نام خانوادگي دانش آموخته 

  پایان نامه/رسالهکد 

ها و نگه داری صفحه   روی جلد

نشان دادن اطالعات 

پایان اصلي دربارة 

 نامه/رساله

  نشان دانشگاهنام و 

 نام دانشكده 

  پایان نامه/رسالهعنوان 

  : رساله برای دریافت  /نامهپایاندرج جمله

در رشته ...  دکتریدرجه کارشناسي ارشد/ 

 گرایش ... )در صورت وجود گرایش(.

 نام و نام خانوادگي دانش آموخته 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( راهنما 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( مشاور 

 ماه و سال خورشيدی دفاع 

پشت جلد )به 

 زبان انگليسي(

   پایاناشاعة بهتر اطالعات 

 در جهان نامه/رساله

  نشان دانشگاهنام و 

 نام دانشكده 

  پایان نامه/رسالهعنوان 

 برای دریافت رساله  /نامهدرج جمله : پایان

در رشته ...  دکتریدرجه کارشناسي ارشد/ 

 گرایش ... )در صورت وجود گرایش(.

 نام و نام خانوادگي دانش آموخته 

 گي استاد)ان( راهنمانام و نام خانواد 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( مشاور 

 ماه و سال خورشيدی دفاع

ن
زی
غا
ش آ

بخ
 

صفحة عنوان 

 فارسي

   ارائه اطالعات توصيفي و

پایان کتابشناختي 

 نامه/رساله

  نشان دانشگاهنام و 

 نام دانشكده 

 نام گروه آموزشي 

  پایان نامه/رسالهعنوان 

  : رساله برای دریافت  /نامهپایاندرج جمله

در رشته ...  دکتریدرجه کارشناسي ارشد/ 

 گرایش ... )در صورت وجود گرایش(.

 نام و نام خانوادگي دانش آموخته 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( راهنما 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( مشاور 

 ماه و سال خورشيدی دفاع 



4 
 

ش
بخ

 ها

 عناصر

ی
ور

ضر
ی 

يار
خت

ا
 

 اجزا هدف/شرح

صفحة نام 

 خداوند متعال

   نام اول دفتر بود

 خداوندگار

- 

 - -   صفحة تقدیم

 - -   صفحة قدرداني

صفحة تایيدیة 

 هيأت داوران

   تأیيد محتوای پژوهش و

مجوزی برای کسب 

 مدرک توسط دانشجو

 5-3 شكلمطابق 

صفحة تعهدنامه 

پایان اصالت 

 نامه/رساله

   پایان تایيد اصالت

و اینكه نتایج  نامه/رساله

کامال حاصل پژوهش 

دانشجو بوده و نسخه 

 باشد.برداری نمي

 6-3 شكلمطابق 

صفحة 

 سوگندنامه

    7-3شكل مطابق 

صفحة مجوز 

 بهره برداری 

   پایان روشن کردن حقوق

 نامه/رساله

 8-3شكل مطابق 
ن
زی
غا
ش آ

بخ
 

پایان ارائه خالصه ای از    چكيده فارسي

 نامه/رساله

 هدف 

 روش 

 نتایجو  یافته ها 

ترین اشاره به مهم   کليدواژه ها

 ها در پژوهشموضوع

 کليدواژه 7تا  3

دسترسي آسان به    فهرست مطالب

 محتوای پژوهش

 های اصلي و فرعيعنوان 

 هاشماره صفحه 
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ش
بخ

 ها

 عناصر

ی
ور

ضر
ی 

يار
خت

ا
 

 اجزا هدف/شرح

 فهرست جداول

 درصورت وجود()

   ها جایابي آسان جدول

 در متن اصلي

 هاعنوان جدول 

  صفحه هاشماره 

فهرست 

نمودارها و 

 هاو نقشه شكلها

 درصورت وجود()

   جایابي آسان شكلها و

 نمودارها در متن اصلي

 ها و ها، عكسعنوان شكلها، تصویرها، نقشه

 نمودارها

 شماره صفحه ها 

فهرست 

 هاپيوست

 درصورت وجود()

 
 

 هاعنوان پيوست  هاجایابي آسان پيوست 

 شماره صفحه ها 

عالئم و  فهرست

اختصارها 

 درصورت وجود()

   راهنمایي خوانندگان

برای درک بهتر محتوای 

 پایان نامه/رساله

 ها نشانه 

 نمادها 

 ها(ها و سرواژهها)سرنامکوته نوشت 

ی
صل
ن ا
مت

 

پایان های فصل

 نامه/رساله

   ارائه گزارش پژوهش

پایان انجام شده در 

 نامه/رساله

 فصل اول 

 فصل دوم 

 فصل سوم 

 ... فصل 

ی
یان
 پا
ش
خ
ب

 

فهرست منابع و  

 مراجع

   ارائه منابع به کار رفته در

 انجام پژوهش

 اطالعات منابع فارسي 

 اطالعات منابع انگليسي 

 

 هاپيوست

 درصورت وجود()

   ارائه اطالعات افزوده ای

که به درک بهتر پایان 

 نامه/رساله کمک ميكند.

 هاعنوان پيوست 

 هاشماره صفحه 

 

ها و توصيف واژه   نامة توصيفيواژه

حات ناآشنا در اصطال

 پایان نامه/رساله

 

نامة فارسي واژه

 به انگليسي
 

  های انگليسي به ارائه واژه

کار رفته برای نگارش 

و برابر  پایان نامه/رساله

های فارسي آنها به نهاده

 ترتيب الفبای فارسي

 واژه های فارسي به ترتيب الفبای فارسي 

 برابر نهاده های انگليسي واژه های فارسي 
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ش
بخ

 ها

 عناصر

ی
ور

ضر
ی 

يار
خت

ا
 

 اجزا هدف/شرح

نامة واژه

انگليسي به 

 فارسي
 

  های انگليسي به ارائه واژه

کار رفته برای نگارش 

و برابر  پایان نامه/رساله

های فارسي آنها به نهاده

 ترتيب الفبای انگليسي

 واژه های انگليسي به ترتيب الفبای انگليسي 

  واژه های انگليسيبرابر نهاده های فارسي 

 

فهرست مقاله 

های برگرفته از 

 پایان نامه/رساله

   ارائة برون دادهای دیگر

 پایان نامه/رساله

هایي که از اطالعات کتاب شناختي مقاله

 اند.نگاشته شده پایان نامه/رسالههای یافته

اشاعة بهتر اطالعات پایان    چكيدة انگليسي

 نامه/رساله در جهان

 هدف 

 روش 

 نتایجو  یافته ها 

 کليدواژه
 )به زبان انگليسي(

   اشاعة بهتر اطالعات پایان

 نامه/رساله در جهان

 کليدواژه 7تا  3

 صفحة عنوان 
 )به زبان انگليسي(

   اشاعة بهتر اطالعات پایان

 نامه/رساله در جهان

  نشان دانشگاهنام و 

 نام دانشكده 

 نام گروه آموزشي 

  نامه/رسالهپایان عنوان 

 رساله برای دریافت  /نامهدرج جمله : پایان

در رشته ...  دکتریدرجه کارشناسي ارشد/ 

 گرایش ... )در صورت وجود گرایش(.

 نام و نام خانوادگي دانش آموخته 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( راهنما 

 نام و نام خانوادگي استاد)ان( مشاور 

 ماه و سال خورشيدی دفاع 

 پایان نامه/رسالهعناصر  .3-2

 عطف .3-2-1

وادگی و نام خاننام ، مه/ رسالهناپایان عنوان باید( شیرازه) عطف روی برنخستین جزء از جلد یک گزارش، عطف آن است. 

عنوان های بلند را که در عطف نمیگنجد، میتوان  شود.نوشته زرکوب سلفونی یا به صورت نامه/ رساله  انیدانشجو و کد پا

 آمده است. 1-3 شکلنوشت. نمونة عطف در  عنوان( یکلمه ابتدا 5)حداکثر خالصه کرد یا تنها بخش نخست آنها را 
 

 گردد.انجام مي اصالحات* صدور کد پایان نامه/ رساله توسط اداره دانش آموختگان تحصيالت تكميلي و پس از تحویل فرم 
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 روي جلد به زبان فارسي .3-2-2

( فاصلة میان اجزای 2-3از باال تا پایین آن به ترتیب زیر هستند)شکل  2زربی 1اجزای روی جلد به زبان فارسی با قلم پررنگ

آنچه ها را نیز از توان اندازة قلمای باشد که در یک صفحه جا بگیرد. از این رو میروی جلد بسته به اندازة آنها باید به گونه

 در اینجا آمده است، کاهش داد.

 سانتیمتر (؛ 4/4* 9/2)در ابعاد  نشان دانشگاهنام و 

 (؛14)با اندازة  نام دانشکده

 (؛20)با اندازة  پایان نامه/رسالهعنوان 

با )رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته ... گرایش ...  یابرای دریافت درجه کارشناسی ارشد  نامهدرج جمله : پایان

 (؛16اندازة 

 (؛16)با اندازة  نام و نام خانوادگی دانش آموخته

 (؛16)با اندازة  نام و نام خانوادگی استاد)ان( راهنما

 (؛16مشاور )با اندازة نام و نام خانوادگی استاد)ان( 

 (؛14)با اندازة  ماه و سال خورشیدی دفاع

 های روی جلد فارسی نیز به ترتیب زیر:حاشیه

  : متریسانت 3فاصله از باال     

 متریسانت 3:  نییفاصله از پا 

 متریسانت 3از چپ:  فاصله      

  : متریسانت 3فاصله از راست 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Bold 
2 B Zar 

 آورده نمی شود.م گروه آموزشی دقت شود در روی جلد نا
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 پایان نامه/رساله عطف نمونه. 1-3شکل
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 پشت جلد به زبان انگلیسي .3-2-3

پشت جلد که به زبان انگلیسی است، باید همانند روی جلد به زبان فارسی باشد. این صفحه ترجمة انگلیسی روی جلد 

 (3-3) شکل است. 1« تایمز نیو رومن» فارسی با اندازة مشابه و با قلم 

 های روی جلد انگلیسی به ترتیب زیر هستند:حاشیه

  : متریسانت 3فاصله از باال     

 متریسانت 3:  نییفاصله از پا 

 متریسانت 3از چپ:  فاصله      

  : متریسانت 3فاصله از راست  

 :توجه فرمایید هاي علوم انسانيرشتهدانشجویان 

استفاده  Master of Artsدر پشت جلد به زبان انگلیسی از عبارت   Master of Science عبارت به جایمیتوانید 

 نمایید.

 فارسيصفحة عنوان  .3-2-4

در آن قید  نیز ينام گروه آموزش، با این تفاوت که است های زیرو با اندازه به زبان فارسی این صفحه مشابه روی جلد

 (4-3)شکل .شودمي

 سانتیمتر (؛ 4/4* 9/2)در ابعاد  نشان دانشگاهنام و 

 (؛12)با اندازة  نام دانشکده

 (؛12گروه )با اندازة نام 

 (؛18پایان نامه/رساله )با اندازة عنوان 

با )رساله برای دریافت درجه دکتری در رشته ... گرایش ...  یابرای دریافت درجه کارشناسی ارشد  نامهدرج جمله : پایان

 (؛14اندازة 

 (؛14)با اندازة  خانوادگی دانش آموخته نام و نام

 (؛14)با اندازة  نام و نام خانوادگی استاد)ان( راهنما

 (؛14مشاور )با اندازة نام و نام خانوادگی استاد)ان( 

 (؛12)با اندازة  ماه و سال خورشیدی دفاع

 صفحة نام خداوند متعال  .3-2-5

 (یشخص قهیبه سل هی)ته

 صفحة تقدیم)اختیاري( .3-2-6

 رساله را به فرد یا افراد یا سازمانی تقدیم کند.نامه/ پایان به اختیارتواند میدانشجو 
  

                                                   
1 Times New Roman 
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 به زبان فارسي پایان نامه/رساله. روي جلد 3-2شکل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ------دانشکده 

 

 عنوان پایان نامه 
 

ر د کارشناسي ارشد یا دکتريپایان نامه یا رساله براي دریافت درجه 

 ---رشته 

 ---گرایش 
 

 محل نام دانشجو

 

 راهنما: )ان(استاد

 ---دکتر

 

 :مشاور )ان(استاد

 ---دکتر

 
 

 ماه و سال تنظیم

 

و  
ج
ش
دان
م 
 نا
   
   
   
   
   
   
له
سا
/ ر
مه
 نا
ن
ایا
ن پ
وا
عن

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 *

له
سا
/ ر
مه
 نا
ن
ایا
د پ
ک
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 به زبان انگلیسي پایان نامه/رساله. پشت جلد 3-3شکل 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Faculty of ----- 

 

Thesis Title 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Science/ Doctor 

of Philosophy in ------- 

 

By: ------------------ 

  
Supervisor(s): 
Dr. ------------- 

 

Advisor(s): 
Dr. ------------- 

 

Month, Year 
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له
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ن پ
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 *

له
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/ ر
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ن
ایا
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 ي قدرداني )اختیاري(صفحه .3-2-7

ی اطالعات، راهنمایی، تأمین بودجه و کار آزمایشگاهی ی که در تهیههای از اشخاص یا سازمان به اختیارتواند دانشجو می

 اند، قدردانی و تشکر کند. با او همکاری داشته

 ي هیأت داوراني تأییدیهصفحه .3-2-8

نام و مشخصات و امضای هیأت داوران ست؛ این صفحه به ادانشجو پایان تحصیلی هیأت داوران، مجوزی برای تأییدیه

رسد. اصل فرم باید در نامه تهیه و به امضای هیئت داوران میاین فرم به تعداد نسخه های مورد نیاز پایان اختصاص دارد.

پایان نامه/ رساله باید نمونه اسکن اصل فرم تکمیل شده قرار  Wordو  PDFنامه/ رساله قرار گیرد. در نسخه های پایان

 ، نمونه ای از صفحة تاییدیه هیأت داوران آمده است.5-3در شکل  ده شود.دا

 پایان نامه/ رسالهاصالت  تعهدنامه يصفحه .3-2-9

و پژوهش وی کار  حاصل رساله، کامالً نامه/کند که نتایج پایاندانشجو گواهی می ،6-3شکل در این صفحه، مطابق با 

 . نمی باشدبرداری و نسخه بوده
 

 سوگندنامهصفحة  .3-2-10

 شود.، تنظیم می7-3شکل  مطابقاین صفحه 
 

 نامه / رسالهبرداري از پایاني مجوز بهرهصفحه .3-2-11

 محدود نماید. ،8-3 شکلنامه / رساله را، مطابق با برداری از پایانتواند بهرهمی راهنمااستاد 
 

 چکیدة فارسي .3-2-12

که نکات کلیدی متن آن را چنان ارائه میکند که به خواننده در است  پایان نامه/رسالهچکیده، خالصة کوتاهی از 

رائه چگونگی نگارش چکیده در فصل نگارش اکمک نماید.  پایان نامه/رسالهگیری برای خواندن یا نخواندن اصل تصمیم

 شده است.
 

 لیدواژه هاک .3-2-13

لیدواژه ا میتواند بین سه تا هفت واژه باشد. کهستند. شمار کلیدواژه ه پایان نامه/رسالهها نمایانگر محتوای اصلی کلیدواژه

باید با عنوان اصلی و مسئله پژوهش تناسب داشته باشد. کلیدواژه ها باید با فاصله زیر چکیده بیایند به گونه ای که با چکیده 

  در یک صفحه باشند.
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 ----دانشکده 

 -----گروه

 

 نامه/رساله عنوان پایان 

 

 ----ي در رشته ----براي دریافت درجه  / رسالهنامهپایان

 ----گرایش  

 

 

 نام دانشجومحل 

  

 راهنما: )ان(استاد

 ----دکتر 

 

 مشاور: استاد)ان(

 ----دکتر 
 

 ماه و سال تنظیم

 به زبان فارسي پایان نامه/رساله. نمونة صفحه عنوان 34- شکل
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 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

 مدیریت تحصیالت تکمیلی –معاونت آموزشی 

 پایان نامه/رساله ی دفاع از ی هيأت داوران جلسهتأیيدیهفرم           

 

 

 
 
 

وم، ذیل ردیف استاد راهنما عنوان استاد راهنمای ددرصورت وجود استاد راهنمای دوم برای پایان نامه/ رساله، یک ردیف با 

 ود.ضافه شا

 شود: بدینوسيله گواهي مي

 بابت مقاله مستخرج از پایان نامه، .......... نمره به نمره فوق اضافه شد و نمره نهایي 13درتاریخ    /    /    

 ............................................. تغيير یافت.امبرده به ............ به حروف ن
 دیریت تحصيالت تکميلی دانشگاهم

 مهر و امضاء                                                                                                                           

  داوران. نمونة صفحة تاییدیه هیات 5-3شکل 

 نام و نام خانوادگی ردیف
ی مرتبه

 دانشگاهی

 دانشگاه یا

 مؤسسه
 امضا سمت

1 
   

 
 

2 
   

 
 

3 
   

 
 

4 
   

 
 

5 
   

 
 

.... ..................................دکتری ................رساله جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد/ شود بدین وسیله گواهی می

............................................................... در ...عنوان......... تحتگرایش .................رشته ....................... دانشجوی 

.......... با درجه به حروف ........................در دانشگاه برگزار گردید و این پایان نامه با نمره ............. و  13  /  تاریخ   /  

 ت داوران قرار گرفت.هیأ مورد تایید..................... 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه بين المللی امام خمينی)ره(

 مدیریت تحصيالت تکميلی -معاونت آموزشی دانشگاه
 

 / رسالهتعهد نامه اصالت پایان نامه

 

 

 

.... بدین ..............................قطع تحصججيلي .................. دانشجججوی رشججته ................................. م ........اینجانب ......

تحصجججيلي خود، با عنوان  رسجججالهوسجججيله اصجججالت کليه مطالب موجود در مباحح مطروحه در پایان نامه / 

تأیيد کرده، اعالم مي نمایم    ................................................................................................................................ ............ را 

که تمامي محتوی آن حاصل مطالعه ، پژوهش و تدوین خودم بوده و به هيچ وجه رونویسي  از پایان نامه و یا 

، نبوده و تعهد مي نمایم در صجججورت اثبات      بين المللي هيچ اثر یا منبع دیگری، اعم از داخلي، خارجي و یا   

هي به فارغ تیا لوازم این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل من حراز عدم صججحت مفاد وعدم اصججالت آن و یا ا

دانشگاه حق دارد ضمن رد پایان نامه   مقاطع دیگر و یا اشتغال و ...   التحصيلي و یا پس از آن و یا تحصيل در  

قانوني  ها و پيامدهاینسبت به لغو و ابطال مدرک تحصيلي مربوطه اقدام نماید. مضافاً اینكه کليه مسئوليت      

 و یا خسارت وارده از هر حيح متوجه اینجانب مي باشد.

                   

 

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو                                              

 امضاء و تاریخ                                             

 

  

  

 پایان نامه/رساله. نمونه صفحة تعهدنامه اصالت 6- 3شکل 
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 دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره( / دکتريآموختگان کارشناسي ارشدسوگندنامه دانش
 

 به نام خدا

سپاس ایزد منان را که مرا مشمول الطاف خویش نمود که با طی مراحل تحصیل موفق به اخذ درجه کارشناسی 

شوم. به شکرانه این نعمت بزرگ الهی که با امکانات این مرز و بوم، فراهم و نزد اینجانب به امانت گذاشته  /دکتریارشد

 شده است، در پیشگاه ملت ایران به کتاب آسمانی خود، قرآن کریم، سوگند یاد می کنم که :

  قدم برداشته و دراین راه از در سراسر زندگی حرفه ای، در راه اعتالی کشور ایران و جامعه بشری به نحو احسن

 هیچ تالشی دریغ ننمایم.

  در تمام فعالیت های تخصصی، رضای خدا را همراه با صداقت علمی و اجتماعی در نظر داشته و از موقعیت های

به دست آمده در جهت رفع مشکالت جامعه استفاده کنم و در همه ی امور، منافع کشور را بر منافع فردی مقدم 

 بدارم.

 ره علم و دانش خود را به روز نگاه داشته و در ایفای مسئولیت و تعهدات حرفه ای در حد توان سعی و هموا

 تالش خود را به کار گیرم.

  و اینک از خداوند علیم توفیق بندگی و پای بندی به مفاد این سوگندنامه را خواستارم و از او می خواهم که مرا

 فق بدارد.در ایفای رسالت علمی و انسانی خویش مو

 

 نام ونام خانوادگی دانشجو

 امضاء   
 

 

 

 . نمونه صفحة سوگندنامه3-7 شکل
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 مجوز بهره برداری از پایان نامه/ رساله
 

کليه حقوق اعم از چاپ، تکثير، نسخخخه برداری، ترجمه، اقتساو و ... از نتایا این پایان نامه 

بهره برداری از این پایان نامه/      اسخخت.برای دانشخخگاه بين المللی امام خمينی)ره( محظو    

ستاد راهنما به       سط ا ساله در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که تو ر

 شرح زیر تعيين می شود، بالمانع است:

 

 بهره برداری از این پایان نامه/ رساله برای همگان بالمانع است.   

 با اخذ مجوز از استاد راهنما، بال مانع است. بهره برداری از این پایان نامه/ رساله   

 ..... ممنوع است...بهره برداری از این پایان نامه/ رساله تا تاریخ ......................   

 
اسجججتاد راهنما مي تواند یكي از گزینه های باا را انتخاب کند و مسجججئولين کتابخانه مورف به رعایت موارد    

 تعيين شده مي باشد.

 

 نام استاد و یا اساتيد راهنما:                             

 تاریخ:                                                        

 امضاء:                                                       

 

 پایان نامه/رساله. نمونه صفحة مجوز بهره برداري از 8- 3شکل 
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 مطالبهرست ف .3-2-14

 شود.ی صفحات مربوط تایپ میدر وسط و باالی کلیه« فهرست»ی کلمه 

  پررنگعناوین اصلی با حروف (Bold) شود. از عناوین فرعی مشخص می 

 ی عناوین فرعی حداکثر به صورت شمارهz-y-x  ( ذکر شوند x ی فصل، شمارهy ی عنوان فرعی و شمارهz 

 . (ی عنوان فرعی استزیرمجموعه

 تر از عنوان اصلی ی چهار حرف داخلالیه سمت راست هر سطر، عناوین فرعی به اندازهتهی عناوین اصلی از من

 شود.تر از عنوان اصلی نوشته میی هشت حرف داخلتر به اندازهو عناوین فرعی

  رفته می گفاصله خطوط بین عناوین اصلی بیشتر از فاصله خطوط یک عنوان اصلی و عناوین فرعی آن در نظر

 شود تا عناوین اصلی از یکدیگر متمایز شوند.

  در فهرست مطالب، صفحات اولیه پایان نامه / رساله ) مشخصات پایان نامه / رساله، قدردانی و غیره ( ذکر نمی

 شود.

  )عناوین ذکر شده در فهرست مطالب) شامل شماره عنوان، نقطه گذاری، نازکی یا ضخیم بودن کلمات و غیره

 کامال مشابه عناوین متن باشد. باید 

 شود.الیه سمت چپ درج میی صفحه نیز در منتهی شماره 
 

 فهرست جداول .3-2-15

رت به صوفهرست جداول جدول هم باشد، عنوان جداول و شماره صفحة آنها به ترتیب در  پایان نامه/رسالهاگر در متن 

 شود.جداگانه ارائه می
 

 هافهرست نمودارها و شکل .3-2-16

 شود.درج میصفحة آنها ی شمارهعنوان و  نیز با درج ها/ تصاویر و عکسهاو نقشه هاشکل نمودارها/فهرست 

 

 هافهرست پیوست .3-2-17

اگر متن پایان نامه/ رساله پیوست داشته باشد، فهرستی از آنها به همراه شمارة صفحه در دسترس خوانندگان گذارده 

 شود.می
 

 فهرست عالئم و اختصارها .3-2-18

  ی عالئم و اختصارهایی که در متن به کار رفته است. این عالئم و اختصارها عبارت است از کلیهاین فهرست

 باید متعارف باشد.

  در این فهرست، عالئم و اختصارهای التین و یونانی و توضیح آن ها در سمت چپ؛ و عالئم و اختصارهای

 شود.فارسی و عربی و توضیح آنها در سمت راست درج می

  شود.، ابتدا  فارسی و سپس به ترتیب عربی، انگلیسی و یونانی نوشته میاقرارگرفتن عالئم و اختصار هدر ترتیب 
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 پایان نامه/رسالههاي فصل .3-2-19

های تواند در چند فصل تهیه و تنظیم شود. تمام فصلاست که می پایان نامه/رسالههمان هسته اصلی  پایان نامه/رسالهمتن 

 شود. به صورت پشت و رو تنظیم می پایان نامه/رساله

 فهرست منابع  .3-2-20

فهرست منابع، شود. ارائه میدر فهرست منابع رساله،  /نامه شده در پایان استفاده منابع اطالعاتیپس از اتمام متن اصلی، 

 ورده شود.آ استنادهای برون متنی در گزارش هستند که باید به دو دسته جداگانة فارسی و غیرفارسی و به ترتیب الفبا

 ارائه شده است. ادامهچگونگی ارجاع به مراجع در متن و در فهرست منابع، در 
 

 هاپیوست .3-2-21

ی ت برنامهها، جزئیاها، نقشهشوند، شامل شرح کامل یا اثبات فرمولها که با شماره از نظر موضوعی تفکیک میپیوست

 باشند. از نتایج آماری )اگر در متن زیاد باشند(، می هاییها، جزئیات نتایج آزمایشگاهی و نمونهکامپیوتری، عکس

توجه: درصورتی که نتایج آزمایشگاهی در متن اصلی به صورت نمودار یا منحنی ارائه شده باشند، ریز نتایج باید در 

 پیوست، به صورت جدول ارائه شود.

 

 نامة توصیفيواژه .3-2-22

سیاری علمی دارد، کمک با که تحلیل های گسترده فنی، ریاضی ی به خوانندة هر گزارشی نامه ای با اصطالحات ویژهواژه

 جودوآیند، درون متن توضیح داده میشوند. ، نخستین باری که در متن گزارش میتوصیفی نامهحات واژهمیکند. اصطال

های الفبا ترتیب حرفه بهنامهای واژهواژه تـوان ایـن توضـیح را از مـتن کنـار گذاشـت.نامه به این معنا نیست کـه مـیواژه

، از «نامهواژه» شوند. این بخشِ اختیاری، با عنوانجداگانه نوشته می شوند و هریک با توضیح برابرِ آن در خطیمرتب می

هایی یکدسـت بـا ها در خطنامه، با کنارة سمت راست همترازند. تعریف واژههای واژهواژه شـود.صفحة فـرد آغـاز مـی

 .شـوندکـاراکتر تـورفتگی نوشـته مـی سـه

 

 واژه نامة فارسي به انگلیسي .3-2-23

های فارسی آنها برابرنهاده کـار رفتـه در مـتن وهـای انگلیســیِ بـهنامـه نیــز اختیــاری اسـت و بـرای ارائــة واژهایــن واژه

نامه از صفحة فرد آغاز ها نیست. این واژهتعریف واژه بـهنامـه، نیـازی شـود. در ایـن واژهترتیب الفبای فارسی استفاده میبه

 .شودمی

 

 واژه نامة انگلیسي به فارسي .3-2-24

ترتیب الفبای انگلیسی آنها، به هـای فارسـیکار رفته در متن و برابرنهـادههای انگلیسیِ بهنامة اختیاری به ارائة واژهین واژها

 .شودنامه از صفحة فرد آغاز میواژه ها نیست. اینتعریف واژهنامه نیز نیازی به پردازد. در این واژهمی
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 پایان نامه/رسالهفهرست مقاله هاي برگرفته از  .3-2-25

برگرفته و برپایه آن نوشته و منتشر شده اند، در این صفحه می آید. این فهرست  پایان نامه/رسالهفهرست مقاله هایی که از 

 از صفحه فرد آغاز میشود.

 

 چکیدة انگلیسي .3-2-26

 می باشد که باید در یک صفحه گنجانده شود. ی فارسیچکیدهی انگلیسی عیناّ ترجمة چکیده
 

 کلیدواژه به زبان انگلیسي .3-2-27

آید، به ها به زبان انگلیسی، عیناً ترجمة کلیدواژه ها به زبان فارسی هستند و در زیر چکیده به زبان انگلیسی میکلیدواژه

 د.ای که در یک صفحه گنجانده شونگونه
 

 صفحة عنوان به زبان انگلیسي .3-2-28

 Times New Romanو با اندازه مشابه و فونت  ی عنوان فارسی ی انگلیسی صفحهترجمه، 9-3این صفحه مطابق با شکل 

 است.

 توجه فرمایید: رشته هاي علوم انسانيدانشجویان 

استفاده  Master of Artsدر صفحة عنوان به زبان انگلیسی از عبارت   Master of Scienceبه جای عبارت توانید می

 نمایید.
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 طراحي .4

 شود.توضیح داده می پایان نامه/رسالهدراین بخش، چگونگی طراحی و صفحه آرایی متن 
 

 هاشماره گذاري صفحه .4-1

  شود.درج می 12شماره گذاری همة صفحه ها در وسط و پایین آن صفحه با قلم استفاده شده در متن و اندازه 

 شوند. گذاری نمینامه و نام خداوند متعال شمارهصفحات عنوان پایان 

 شود.می گذاریالفبای فارسی یا حروف ابجد شمارهی آغاز متن به ترتیب حروف ی تقدیم تا صفحهاز صفحه 

 شود. گذاری مینامه/ رساله نیز با اعداد شمارهی پایانی شروع متن اصلی تا آخرین صفحهاز صفحه 
 

 هاحاشیه بندي صفحه .4-2

 سانتی متر باشد. 3متن از لبة کاغذ،  راست و چپ حاشیة سمت 

   متر  باشد.سانتی 3باال و پایین کاغذ،  از لبةحاشیه 

  تزیینی و غیر ضروری خودداری شود.   هاینمودار رسماز کادر بندی صفحات و 
 

 فاصله گذاري و تورفتگي .4-3

 متر باشد.سانتی 1و در متن انگلیسی  2/1ی بین خطوط در متن فارسی، فاصله 

  30فاصله بین عناوین با متن، قبل از عنوان ( پوینتpt و بعد از عنوان )12 ( پوینتpt ).باشد 

 پوینت 30نیز، هابین متن و جداول و فرمول (pt.فاصله درنظر گرفته شود ) 

  سانتی متر باشد. 0/5تورفتگی سطر نخست در همة بندهای متن اصلی باید 
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 اجتناب شود. یاجملهتک  یهای پاراگرافاز ارائه 

 سر صفحه .4-4

عنوان انشگاه و نشان دبرداری تا چکیده به زبان انگلیسی، از صفحة مجوز بهره پایان نامه/رسالهدر سرصفحة تمام صفحات 

آید. یک خط جداکنندة کنارة سمت راست و نام و نام خانوادگی دانشجو در کنارة سمت چپ می در پایان نامه/رساله

 ( 2-4 ) نگاه کنید به شکلالزم است.متن از سرصفحه نیز در همة صفحات 

 پوینت 30فاصهل از منت پیشنی: 

 پوینت 12فاصهل بعد از عنوان: 

تورفتگی بند: 

 سانیت مرت 5/0

 ها و بندهاگذاري و تورفتگي براي خط. فاصله1-4شکل 



24 
 

 پایان نامه/رساله. نمونة سر صفحة 2-4کلش

 ها/ تصاویرجداول/ نمودارها/ شکل .4-5

 چین( نوشته )وسط در پایین آن ریها/ تصاونمودارها/ شکلچین( و عنوان )وسط باالی آنها در عنوان جدول

 شود.می

  پوینت باشد. 30فاصلة عنوان جدول تا خط پیش از آن و عنوان شکل تا خط پس از آن باید  

 استفاده شود.نگ و پرر 9ها/ تصاویر از قلم استفاده شده در متن با اندازه برای عناوین جداول/ نمودارها/ شکل 

 گذاری باید مطابق با الگوی جداول و شکل ها باید دارای شماره باشند و شمارهY-X  .انجام شودX  شماره فصل

برای نمونه برای شکل پنج از فصل دو، شماره  .باشدشماره ترتیب جداول یا شکل ها )به صورت مستقل( می Yو 

 شود.. نوشته می2-5
 

 هازیربخشها و شماره گذاري بخش .4-6

( به  .1-2ها نقطة فارسی )برای نمونه ها و زیربخشبرای شماره گذاری در همة متن باید عدد، خط تیره  و در انتهای بخش

های ها به ترتیب با شماره یک از بخش هر فصلها، هر موضوع اصلی میتواند چند بخش شود. شماره گذاریکار رود. در 

از یکدیگر جدا میشوند. بدینسان، عدد سمت راست بیانگر شمارة فصل و سمت  فصل و بخش است که با یک خط تیره

 چپ بیانگر شمارة بخش است. برای نمونه :

 ي شبكهمروري بر مفاهيم پايه .3: سومعنوان فصل 

 تعاریف و مفاهیم اولیه .1-3: سومدر فصل فرعی عنوان سر

 کاربردهاي شبکه.1-1-3     :سومدر فصل  فرعی ترعنوان سر

 خط جدا کننده
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 ونه و اندازه قلم )فونت(گ .4-7

  و برای نامه/رساله( )یک نوع قلم در کل پایان 13ی زر با اندازه بیفارسی، از قلم  حروفبرای در متن اصلی

 استفاده شود.  11ی با اندازه Times New Roman  حروف انگلیسی از قلم

 و هردو  13با اندازه  لوتوسبا فونت بی  ترعناوین فرعیسرو  14با اندازه  لوتوسمتن با فونت بی  فرعیعناوین سر

 ( باشد. Bold)پررنگ به صورت 

 تایپ شود. 20اندازه بی لوتوس  عنوان هر فصل در یک صفحه مستقل و در وسط آن با فونت 

 های دیگری نیز به کار برد. توان به دلخواه قلمدرصفحة سپاسگزاری و تقدیم می 

 پایان  های گوناگونتر گفته شد( برای بخشپشت و روی جلد که پیش عنوان،) به جز صفحة  قلم و اندازة آن

 آورده شده است. 1-4در جدول  نامه/رساله

 پایان نامه/رسالههاي قلم و اندازة آن براي بخش. 1-4جدول 

 اندازه قلم پایان نامه/رسالهبخش 

 B zar 13 چكيده

 B zar 13 هاکليدواژه

جداول،نمودارها، شكلها، ها )مطالب، فهرست

 ها(پيوست
B zar 12 

 B zar 13 متن فارسي

 Times New Roman 11 استنادهای انگليسي درون متن

 B zar(Bold) 9 ها/تصاویرعنوان جداول/نمودارها/شكل

 12کوچكتر یا برابر  B zar ها/تصاویرمتن نوشتاری جداول/نمودارها/شكل

 B zar 12 شماره صفحه و عنوان باای صفحه

 B zar 10 های فارسيپانویس

 Times New Roman 9 ها به زباني دیگرپانویس

 B Lotus 20 هاعنوان فصل

 B Lotus (Bold) 14 متن فرعيسرعنوان 

 B Lotus (Bold) 13 متن فرعي ترسرعنوان 
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 نگارش .5

 و ظاهر آن دربردارد. پایان نامه/رسالهرا برای ساماندهی و یکدستی متن  رهنمودهاییاین بخش 

 نگارش چکیده)به زبان فارسي( .5-1

صلتر از دیگر چکیده ها باشد. اینگونه چکیده ها مف 1نماباید تمام پایان نامه/رسالهچکیده ها گوناگون هستند، ولی چکیده

 ن نامه/رسالهپایاة هدف، روش پژوهش، یافته ها و نتایج پژوهش در و دربرگیرند 2محتوای چکیده باید ساختارمندهستند. 

 باشد.

 هایی همانند عنوان شتن جملهشود.از نومی های کلیدی و دامنة پژوهش گفتهدر بخش هدف چکیده، هدف

 خودداری شود.

 آیند که برای درک بهتر پژوهش نیاز هستند.در بخش روش پژوهش، تنها فنون یا رویکردهایی می 

  ا، تاثیرهای مشابه هکه دربرگیرندة یافته های تجربی یا نظری، روابط و همبستگی و نتایج پژوهشبخش یافته ها

شنهادها، ها، کاربردها، پیها، ارزیابیپردازد. این بخش میتواند توصیهبه تشریح دستاوردهای پژوهش می استو .. 

 های تایید و رد شده را در برداشته باشد.روابط جدید و فرضیه

واژه داشته باشد و باید در یک صفحه و یک بند گنجانده شود. در چکیده بیشتر جمله های  500تا  300تواند چکیده می

 از یده،چک متن درشود. آیند. تا جایی که شدنی است، در چکیده فرمولی نوشته نمیمعلوم به جای جمله های مجهول می

 اجتناب شود. دینابع و اشاره به جداول و نمودارها بام به ارجاع

 ارش فرمول و رابطه هاي ریاضينگ .5-2

  الگوی با مطابق باید هافرمول شماره. کرد پیاپی گذاریباید شمارههای ریاضی در متن و رابطهها فرمولبرای 

Y-X  .انجام شودX  شماره فصل وY دهدرا نشان میدر فصل مربوطه رابطة ریاضی  و شماره ترتیب فرمول. 

  آید که فرمول در آن نوشته شده و رابطة ریاضی در یک پرانتز و در آغاز سمت راست خطی می فرمولشمارة

 است.

  داشته باشد.  3فاصله 10شمارة فرمول و رابطة ریاضی از آخرین عالمت آن، باید دست کم 

 چهارماز فصل سوم فرمول برای : نمونه

 

          (4-3                                                                                                 ) 
 

 باشد. سازی میشدت رقیق  D (h-1(شدت رشد ویژه و  h )-1(ی سلولی، غلظت توده kg/m) 3X( که در آن

                                                   
1 Informative abstract 
2 Structured 
3 Space 

  
dX

X D X
dt
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  فرمول و رابطة ریاضی در معادله های یک خطی در همان خط و در معادله های چندخطی در آخرین خط شمارة

  شود.آن نشان داده می

 ها از نمادهای متعارف استفاده شود.برای درج واحدها باید از نمادهای استاندارد و برای درج فرمول 

 ید تعریف شود.شود، باهر فرمول که نخستین بار در متن استفاده می یاجزا 

 ها باید در تمام متن، یکنواخت باشد.  ی نگارش فرمولشیوه 

 هـای شـیمیایی معادله.چنانچه تعریف نمادهای شیمی به درک بهتر آنها کمک کند، تعریف آنها نوشته میشود

این  شوند. چنانچهمیغیرایتالیک نوشته  مـیتواننـد در مـتن یـا جـدا از آن باشـند. نمادهـای شـیمیایی بـه انگلیسـی

عادلـهمشمارة آنها در سـمت چـپ واکـنش بیایـد.  گـذاری وترتیب شـماره نمادها جدا از متن بیایند، باید به

های شیمیایی بلندتر از آن هشوند. چنانچه معادلگذاری نمیشماره هـای ریاضـیهـای شـیمیایی جـدا از رابطـه

 .المت پیکان شکسـته مـیشـودپس از ع باشد که در یک خط جا شـود،

 نگارش پانویس .5-3

 رود:سه گونه پانویس به کار می پایان نامه/رسالهدر 

 ( ؛برای توضیحی توضیحی)افزون بر متن 

 ای )برای آوردن برابر نهادة یک واژه به زبان دیگر(؛ترجمه 

 .آوانویسی یا گویش یک واژه 

 ردها اشاره میشود. آید که در متن به هریک از آننخستین باری میتنها در  پایان نامه/رسالههر سه گونه در همه متن 

 حروف سپس و شودمی آورده فارسی معادل ابتدا شود، استفاده متن در انگلیسی اختصار حروف از است الزم که مواردی

. شودمی ارائه پاورقی در انگلیسی، عبارت یا کلمه اصل پرانتز، باالی در گذاریشماره با و گیردمی قرار پرانتز در اختصار

های هر صفحه از یک آغاز شمارة پانویس ورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود.پا و راست سمت از فارسی پاورقی

 آمده است. 1-5شود. نمونة پانویس در شکل می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمونة پانویس در پایان نامه/رساله1-5شکل  . نمونة پانویسError! No text of specified style in document.-2شكل 
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 هانگارش جداول و شکل .5-4

 ید که براباش یبه نحو دیاالمکان با یحت حیدارند. توض حیبه توض ازیجداول و اشکال معموال عالوه بر عنوان ن 

خاص   یممکن است شامل واژه ها، عبارات،  نکات و اختصارها حیتوض نیبه مراجعه به متن نباشد. ا ازیفهم آن ن

 شده در جداول و اشکال باشد.  یعالمت گذار

 حیتوض انیاستفاده شده باشد الزم است در پا یگریکار دانشجو نبوده و از مرجع د جهیاگر جداول و اشکال نت 

 اره شود.آن ها به مرجع مورد استفاده اش

  بیش از یک منحنی  نمودار، محورهای افقی و عمودی باید کامالً مشخص باشند و در صورتی که نمودارهادر

طیف رنگ  کارگیریها باید با بهداشته باشد، به راهنما نیاز دارد. در صورت استفاده از چاپ سیاه و سفید، منحنی

 مختلف از یکدیگر متمایز شوند.  یخاکستری و نمادها

  از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جداول و نمودارها خودداری شود. تمام اعداد و کلمات به فارسی نوشته

 شود.

 در صورت اجتناب  یشود ول یبزرگ خوددار یالمقدور از استفاده صفحه ها یداول حتجشکل ها و  ی هیدر ارا

با  دی( بایعمران و طراح ،یشهر ساز ،یمعمار ی، بخصوص در رشته هاA2و  A3بودن )حداکثر در قطع  ریناپذ

 نزند.  رونیصفحه ها ب گریدتا نمود که لبه آن از  یبه گونه ا نامهانیدقت آن صفحه را به داخل پا

 1شیوة استناد .5-5

ن به منبع شود که در درون متاستنادها دوگونة درون متنی و برون متنی دارند. استناد درون متنی به استنادهایی گفته می

ستنادهای شود. در ادهند که در این شیوه مشخصات کوتاهی از منبع، پس از نقل مطلب در متن نوشته میدیگر استناد می

 شوند.مانند پایین صفحه، پایان فصل یا پایان متن آورده میبیرون از متن،  برون متنی نیز منابع استناد شده در جایی

 

 انجام شود. شيوه نامة ایرانشيوة استناد بر مبنای ها برای تدوین پایان نامه/رساله، ليه دانشكدهدر ک
 

منبع  ای ازهو همچنین شمارة صفح سال انتشار منبع شامل نام خانوادگی نویسنده،درون متنی های در این راهنما، استناد

 است. 

درصورتی که نویسنده ای بیش از یک اثر در سال داشته باشد و در متن از آن استفاده شده باشد با حروف الفبا بعد از سال 

 ب(1385الف( )حسینی، 1385شوند. مثالً : )حسینی، از یکدیگر تفکیک می

ها( و جای آن در پایان متن اصلی )پیش از پیوست پایان نامه/رسالهته در استنادهای برون متنی، فهرست منابع به کار رف

 است.

                                                   
 دهي بهره گرفته شود.برای ارجاع  etEndnoو  Mendelyافزارهای نرم و یا" پژوهيار"دهي فارسي مثل افزارهای ارجاعشود از نرمپيشنهاد مي 1
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 رعایت نکات زیر در فهرست منابع پایانی الزامی است:

 رندیگ یقرار م یسیو سپس منابع انگل یو عرب ینخست منابع فارس یانیدر فهرست منابع پا. 

 فهرست منابع استفاده شود. هینامه / رساله از روش واحد در ارا انیپا کی در 

 به آنها  نیمنابع الت انیتا پا یمنابع فارس یان مرتب شده و سپس از ابتداگسندیحرف اول نام نو یابتدا بر مبنا منابع

 شود. یداده م فیشماره رد

-5و  1-5دول در ج نامة ایرانبر پایه شیوههای فارسی و انگلیسی به زبانو درون متنی  چند نمونه از استنادهای برون متنی 

  است.آمده 2

 در شیوه نامه ایران به برخي مدارک فارسي استناد. 1-5جدول 
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 در شیوه نامه ایران به برخي مدارک انگلیسي. استناد 2-5جدول 
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 يادب شیرایو .5-6

 شیوه امالي فارسي .5-6-1

مناسب خود  یشود و واژه ها همراه با معن تیآن است که حد و استقالل هر واژه رعا یدرست نوشتن فارس ی وهیش

 توجه داشت.  دیرو، به چند نکته با نیذکر گردد. از ا

ه شود، نوشت گرید یجدا از کلمه  دیاست با یواحد و مستقل یمعن یو چه مرکب( که دارا طیهر کلمه ) چه بس .1

به هم نوشته شوند: دانشسرا،  دهیمتصل و چسب دیدارند و با یواحد یمرکب معن یکه کلمه ها یجز در موارد

 .یحسابرس رانشهر،یباغبان، ا کبخت،یشناسنامه، ن

زبانها،  مان،یزنان، کر کان،ی: خوبان ، نسندینو یبه کلمه م وستهیرا غالباً پ یعالمت جمع در زبان فارس« ها»و « ان» .2

شود،  یملفوظ گفته م ریغ «هـ»کسره است و گاه  یکه نشانه « هـ»صفت به  ایکه اسم  یگلها، قلمها. در صورت

 ها، نکته ها، شکوفه ها. وهیها، ش ترانهشود:  خانه ها،  یجدا نوشته م« ها»گردد،  یختم م

o یهفتگ ،یرگیچ ،یآلودگ ،یشود: خستگ یبرگردانده م« گ»به «  ه» زینسبت ن ای یمصدر «ی» وستنیدر پ .

. در یگجمل ،یشود: حاملگ یصورت نوشته م نیبه هم زین یفارس ریغ یکلمه ها وه،یش نیاز ا تیبه تبع

 ،ییقمشه  ،ییشود: پنبه  ینوشته م انوندیم «ی»نشود، با  لیتبد« گ»بماند و به  یدر کلمه باق« ه»که  یصورت

 .ییسرمه  ،ییساوه 

o «شنه توز، ت نهیماند: الله زار، عالقه مند، ک یم یپسوند، باق ایبا کلمه  بینشان کسره در ترک ایملفوظ  ریغ« ه

 کام، نامه رسان.

 شود: به او گفتم، به شهر آمد، به خط خوش. یجدا از کلمه نوشته م شهیحرف اضافه، هم« به» .3

o «شود:  یمتصل به کلمه نوشته م شهیکند هم یم لیو آن را به صفت تبد دیآ یصفت ساز که بر اسم م« ب

 بهوش، بخرد، بنام.

o «زاریب ه،دیفا یتناسب، ب یب هوده،یکه صفت ساز باشد:  ب ییشود جز در جا یجدا نوشته م شهیهم «یب. 

o «میایشود: بگو، ب یبه فعل نوشته م دهیچسب شهیهم ،یالتزام انیب ایفعل  دیتاک« ب. 

o فعل،  یبه ابتدا« ب»آغاز شود، مانند افکندن، انداختن، افزودن، با افزودن « الف»که مصدر با  یدر صورت

 .دیفزایب نداخت،یب فکند،ید: بشو یفعل حذف م یاز ابتدا« الف»

که  یدر صورت یدانه، چهل برگ، ول یروز، هشت سال، س کیشود:  یجدا از معدود نوشته م شهیعدد هم .4

 نبه.پنجش کروزه؛یشود:   یداشته باشند، متصل نوشته م یجدا گانه ا یمرکب از عدد و معدود، معن یکلمه ا
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 هوشمند، پاکباز، باغبان. بار،یچسبد: گلزار، جو یبه کلمه م شهیپسوند هم .5

 نیوحده و نکره و نسبت، بد ای یمصدر  «ی»را در صورت اضافه شده با  «یا»مختوم به مصوت بلند  یکلمه ها .6

 .یی یسوختگ ،یی ی: ماهسندینو یصورت م

 .سدینو یگذارد، م یشود: م یجدا نوشته م شهیاستمرار بر سر فعل، هم ینشانه  «یم» .7

 خدا. یدوست، ا یشود: ا یجدا نوشته م شهیحرف ندا، هم  «یا» .8

 یدنزَ کوست،یشود: داناست، ن یبلند نوشته نم یمختوم به مصوت ها ی، بعد از کلمه ها«است»در « ا»حرف  .9

 ست. 

 ند،یخوش خو ،ییپایان نامه/رساله م،یشود: دانا ینوشته م ری، اند، به صورت ز دیا م،ی، ا یام، ا یِافعال ربط .10

 اند. نیمسک ،یخسرویک د،یپاکبهترم،  د،یفرزانه ا

 شوند. ینوشته م بیترت نیطاووس، کاووس، داوود، به هم یکلمه ها .11

 .یشود به ناچار، گاه یشود: ناچاراً، گاهاً غلط است و نوشته م یبه کار برده نم نیتنو ،یفارس یدر کلمه ها .12

o کامالً،  یدار استفاده نشود. به جا نیبه صورت تنو یعرب یشود که از کلمه ها یکوشش م یدر زبان فارس

با  نیتنو یشود. گاه به جا یعمداً، به عمد نوشته م ی/ و به جا جیبه تدر جاً،یتدر یبه طور کامل / به جا

 .یفور ،یشفاه ،یتلفن ،ی: زبانسندینو یبه آخر کلمه م «ی» اضافه کردن 

د : فتوا، شو ینوشته م« الف»به صورت  یشود، در زبان فارس ینوشته م «ی»که به صورت  یمقصور عرب« الف» .13

 راه. یانتها ،یاسالم یشود: شورا یافزوده  م «ی»تقوا ، قوا، انتها. در حالت اضافه، 

o یمصطف ،یموس ،یسیشود: ع ینوشته م «ی»خاص به همان صورت با  یاسام. 

o شود. ینوشته م م،یکل یموسا م،یمر یسایدر حالت اضافه به صورت ع 

o  شود. ینوشته م ییموسا ،ییساینسبت، به صورت ع«  ی» با اضافه شدن 

 شود.  یصورت نوشته م نیبه هم م،یرحمان ، ابراه مان،یاسحاق ، سل ل،یاسماع رینظ یاسم هائ .14

انشا، امال، انشاء  شود : امالء یحذف م یدر زبان فارس ،یعرب یبعد از الف ممدودِ مربوطِ به واژه ها یهمزه  .15

 اطبا.اطباء  

ت شکل آن در حرک رییبا توجه به تغ ،ینگارش آن در فارس ی وهیاست و ش یعرب یمخصوص کلمه هاهمزه  .16

وذّن، م ت،یشود: رو یصورت نوشته م نیبه ا «ی»و « واو»و « الف»شدن به  لیفتحه و ضمه و کسره در تبد یها

 .میلئ س،یمسوول، شوون، رؤس، رئ ات،یمستاجر، جزء، مساله، ه ر،یتاث

o صورت  نیبه هم ،یآشنا ن،ییآ ن،یی، پا زییپا یشود . کلمه ها یبا همزه نوشته نم یفارس یها گاه کلمه چیه

 درست است. میاکه نوشته 

 نشانه گذاري .5-6-2

نشانه گذاری به کار بردن عالمت ها و نشانه هایی است که خواندن و فهم و درک مطلب را آسان می کند. عالمت ها و 

چندانی ندارد و ظاهراً از مشروطه به بعد در نگارش زبان فارسی معمول گردیده و در نشانه ها، در زبان فارسی سابقه ی 

 سال های اخیر متداول شده است. نشانه هایی که بیشتر معمول است از این قرار است:
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  )،( ویرگول، کاما 

 نشانه ی وقف کوتاه است و در موارد زیر به کار می رود:

 حکم یک جمله را دارند مانند: آن کس که به تو اندرز داد، دوست تو بود.الف( بین عبارت ها و جمله هایی که 

 ب( در مواردی که کلمه یا عبارتی به صورت توضیح یا قید به کار رود: تهران پایتخت ایران، شهر بزرگی است.

 نند. ج( جایی که چند کلمه اِسناد واحدی دارد: عبّاس، احمد، حسن، کریم و عبداهلل در کارگاه کار می ک

 د( میان دو کلمه که ممکن است خواننده آن را غلط بخواند: ما، درِ خلوت به روی غیر ببستیم. 

هـ ( برای  جدا کردن  قسمت هایی از یک متن یا یک نشانی یا مرجع و ماخذ: شیراز، خیابان چهار سو، کوچه ی امید، 

 نتشارات سخن ، تهران، چاپ دوم.، عناصر داستان، جمال میر صادقی، ا19125، کد پستی 98شماره ی 

 و( گاه در دو طرف جمله ی معترضه می آید: سعدی، رحمه اهلل علیه، آثار با ارزشی از خود بر جای گذاشت.

  )نقطه ویرگول )؛ 

نشانه ی وقف یا درنگ بیشتر تر از ویرگول و کمتر از نقطه . این نشانه در مواردی به کاربرده می شود که کالمی طوالنی 

چند جمله و عبارت مستقل و در عین حال مربوط به هم تشکیل شده باشد، مانند: به ظاهر انسان ها توجه مکن؛ چرا که از 

کمتر می توان از ظاهر به راز درون پی برد. و نیز در جمله هایی که برای روشن شدن به جمله دیگری وابسته است و بعد 

 می آید: ال اله اال اهلل؛ یعنی؛ نیست خدایی جز اهلل.« ت دیگربه عبار»، «یعنی»، «مثالً»از کلمه هایی نظیر 

  ).( نقطه 

 مهم ترین موارد استفاده از آن به شرح زیر است:

الف( در پایان جمله ها اعم از انشایی یا خبری . سعدی شاعر بزرگ ایران است. اگر چند جمله ی کامل با واو به هم 

 می آید.  معطوف شوند، نقطه در پایانِ آخرین جمله

هـ .ق . )هجری قمری( / ح . م  290ب( بعد از عالمت های اختصاری و نشانی ها : ت.ت.ت. )تاکسی تلفنی تهران( / سال 

 )پست و تلگراف و تلفن(.  P.T.T ق. م. ) قبل از میالد (( /  425حمید )سال 

  ):( دو نقطه 

 از این نشانه در موارد زیر استفاده می شود: 

 قل قول: نظامی در مخزن االسرار می گوید: قلم آمد شدن آغاز کرد / چشم جهان را به سخن باز کرد. الف( پیش از ن

 مانند عارض: چهره . می آید: ( بعد از واژه ای که معنی شده است ب

ج( پیش از تفسیر و تشریح حکمی که به اجمال بیان شده است؛ نظیر: امسال مشکلم حل شد: شاغل شدم و مسکن مناسب 

 ه دست آوردم.ب

د( نشان  دادن شمول از دو نقطه استفاده می شود. برنامه ی امسال عبارت است از: شناسایی راه های عملی تدریس زبان، 

 بر آورد هزینه ها، و ...

  گيومه «( )» 

 موارد استفاده از این نشانه به قرار زیر است:

رن هجدهم ، آثار در ق»نقل می کنیم: سامرسِت موآم می نویسد: الف( وقتی گفته ی کسی یا متن کتاب یا نشریه ای را عیناً 

 ...« ادبی انگلیس در فرانسه زیاد خوانده می شد 
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به جای « واژه»ب( دو طرف کلمه ها و عبارت هایی که می خواهیم مشخص و چشمگیر باشد: در نگارش می توان از 

 استفاده کرد.« کلمه»

  )نشانه ی سوال )؟ 

 موارد زیر استفاده می شود:از این نشانه در 

 الف( در انتهای جمله های پرسشی: به کجا می روی؟ چه کتابی خریده ای؟

 س؟ یا غیر درسی؟سشی است : چه کتابی خریده ای؟ درب ( بعد از کلمه یا عبارتی که جانشین جمله پر

 نوشته شده است.) ؟ (  230ج( گاه برای نشان دادن تردید، به کار برده می شود. سال تولد فردوسی 

هر گاه جمله استفهامِ انکاری باشد یا تمنّایی از روی ادب، عالمت پرسش در پایان جمله قرار داده نمی شود:   –یاد آوری 

 چه کسی می داند فردا چه خواهد شد. اجازه می فرمایید از کتاب شما استفاده کنم.

  ) ! ( نشانه ی تعجب 

، «حسینت»، «تاکید»، «تعجب»در انتهای همه ی جمله های که حاالت عاطفی نظیراین نشانه تنها نشانه ی تعجب نیست. 

و  «ندا»، «تاسف»، «تنبیه»، «درد »، «آرزو»، «حیرت»، «تهدید»، «امر و نهی»، «شک»، «استهزا»، «ترحم»، «تنفر»، «تحقیر»

 را نشان می دهد، می آید: ای دوست! آفرین بر تو! آهسته! مواظب باش! « خطاب»

 ( -فاصله  ) خط 

 این نشانه در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

 می فرماید: ...  –علیه السالم   –الف( برای مشخص کردن جمله های معترضه: علی 

 سالم !  -بفرمایید،   -الو،  -ب( در گفت و گوی اشخاص داستان یا نمایش نامه به جای اسم افراد: 

تا  1360)دهه ی  70-60)خرداد تا شهریور( / دهه ی  1376شهریور   -خرداد « : به»و « تا»به جای حرف اضافه ی ج( 

 مشهد، )قطار تهران به مشهد(. –( / قطار تهران 1370

 چرا . -چـ  -تو چـ  -ت -ت -برای نشان دادن لکنت زبان در هنگام نگارش: تد( 

 منتقل می شود. وقتی قسمتی از کلمه به سطر بعد هـ( 

 ورزشی.  -در عبارت های ترکیبی: اردوی فرهنگی و( 

 فیلمنامه. -2نمایشنامه/ – 1/  -/ ب  -در ابتدای سط، بعد از حروف ابجد یا شماره ی ردیف: الف ز( 

  )...( سه نقطه 

... دانشجوی این دانشکده برای نشان دادن کلمه یا کلمه ها و گاه عبارت ها و جمله های حذف شده، مانند: احمد ، اصغر و 

 اند.

  ) * ( ستاره 

 نشانه ارجاع و توضیح و گاه به جای عدد در متن استفاده می شود. 

  ) ( پرانتز یا دو هالل 

 دو هالل یا کمانک غالباً در موارد زیر به کار می رود:

ده است . لئو ه( به چند زبان ترجمه شو نیز برای توضیح بیشتر: بزرگترین اثر حماسی ایران )شاهنام« یعنی»و « یا»به معنی 

 م .( از نویسندگان بزرگ جهان محسوب است.  21910-1828تولستوی )
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 (155برای ذکر ماخذ در مثال ها: در حدود چالوس قلعه ای به نام قلعه ی دختر وجود دارد: )خاتون هفت قلعه، ص 

  کروشه یا قالب [ ]  

وقتی مطلبی در کالم نیامده باشد و به وسیله ی گوینده یا نویسنده افزوده شده باشد آن را داخل قالب قرار می دهند. در 

تصحیح متون نیز از این روش و از این نشانه استفاده می کنند. عده ای دستورهای اجرایی نمایش را به هنگام نگارش 

 نمایشنامه در داخل قالب قرار می دهند. 

 يّز  )/( مم 

 2002برای جدا کردن دو مطلب مربوط به هم، مثالً نشان دادن سوره و آیه از قرآن کریم. یا سال های قمری و شمسی و میالدی؛ 

 ش. 1381م/

  ( جهت نما  ) 

 خسته . خستک  الف( برای نشان دادن تطور و تغییر یک واژه: خستگ 

 یعنی نگاه کنید به، از این عالمت استفاده می شود.  « نگاه»یعنی رجوع کنید به و یا .« ر . ک »ب( به جای 

واژه ای که بعد از عالمت های نگارشی می آید باید پس از یک فاصله نوشته شود )نباید عالمت به واژه بعدی  توجه:

ه نباید با عالمت مچسبانده شود(، ولی با واژه قبلی نباید فاصله داشته باشد. عبارت یا واژه های داخل پرانتز، کروشه، گیو

 م .(. 21910-1828، او گفت ]حسن گفت[، )«ر. ک.»قبل و بعد فاصله داشته باشند: 
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 دستورالعمل تهیه و ارائه نسخه الکترونیکي پایان نامه/ رساله .6

سي الكترونيكي به آنها و حذف تدریجي دریافت        ستر ساله ها و جهت د سازماندهي پایان نامه ها/ ر به منظور 

چاپي، این دستورالعمل تنظيم مي گردد و در هنگام تسویه حساب، ازم است دانشجو در تهيه نسخة        نسخه  

 هيته رینسججخه به شججرح ز دونامه/ رسججاله در  انیپا يكيالكترون یمحتوا طبق آن عمل کند.( CDالكترونيكي)

 گردد: يم

ساله   -1 صورت  بدر دو فایل جدا متن کامل پایان نامه/ ر صفحة به    که  Wordو  PDFه  شامل: جلد، 

داوران، تعهدنامه اصجججالت اثر،      اتي ه هی دیي فرم تا  م،یتقد  ر،ینام خدا، صجججفحه عنوان، صجججفحه تقد      

ساله، چك  یسوگندنامه، مجوز بهره بردار  س  دهير ست       ،يفار ست جداول، فهر ست مطالب، فهر فهر

 دهيع و مآخذ، چكها، نقشه ها، پالن ها فهرست مناب وستيپ ،یريگ جهيهمه فصول رساله، نت اشكال،

 باشد. نامه انیو پشت جلد پا نيصفحه عنوان به زبان ات ن،يات

  پایان نامه ها و رساله هایي که در فرمت دیگری غير ازWord  ( مثل فارسي تکFarsi Tex )

تهيه شده و همچنين صفحه عناوین فارسي و     PDFتهيه مي شود، فایل اصلي به همراه فرمت   

 تحویل شود. Wordانگليسي و نيز چكيده پایان نامه فارسي و انگليسي به صورت فرمت 

      سخه چاپي نهایي که هيأت داوران آن ساله باید منطبق با ن سخه الكترونيكي متن پایان نامه/ ر ن

 را تأیيد کرده است باشد.)آخرین ویرایش و اصالحات(

داوران، تعهدنامه اصجججالت اثر،      اتي ه تایيدیه   شجججامل صجججفحه عنوان، فرم    PDFبا فرمت    لی فا  یک  -2

شكال و جداول و      ن،يو ات يفارس  دهيچك ،یسوگندنامه، مجوز بهره بردار  فهرست مطالب، فهرست ا

 نمودارها و نقشه ها، فهرست منابع و مآخذ جهت درج در پورتال کتابخانه

 

ثبت پایان نامه در سایت پایججججان نامه/رسالججججه به سامانججججه تمام متن  فایلازم است پيش از تسویه حساب 

شگاه اطالعات و مدارک علمي  سال   (IranDoc)ایران  پژوه ست مراجعه   دریافت و کد رهگيری ار گردد.)به پيو

 شود(
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 )ایرانداک( "همانندجو"شیوة ارسال پایان نامه به سامانه  .7

 مقدمه
خواست جامعه علمی کشور برای بهبود اخالق علمی و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و  در پاسخ به« همانندجو»سامانه 

ها و دیگر مدارک علمی، نامهاندازی شده است. همانندجویی در نوشتار پایانهای علمی راهگیری از بدرفتاریچنین پیشهم

سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطالعات هداشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینگامی در کمک به نگه

، 1396مرداد  31مصوب  "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" است. مجلس شورای اسالمی در تبصره نه قانون

اوری های آموزش عالی، پژوهشی، و فنها، و مؤسسهها، پژوهشگاههای علمیه و همچنین دانشگاهکاربرد این سامانه را در حوزه

، کاربرد همانندجو در 6/9/1395/و تاریخ 195929نامه شماره آیینتر نیز بر پایه دولتی و غیردولتی کشور الزام کرده است. پیش

های آموزش عالی، پژوهشی، یا فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، ها، یا مؤسسهها، پژوهشگاهدانشگاه

  .بودو فناوری الزامی شده 

خود را در این سامانه وارد و نتیجه همانندجویی را به همراه فرم فایل تمام متن پایان نامه  پیش از دفاع، دانشجویان موظفند

  )از سایت دانشگاه( در پیشخوان دفاع بارگذاری نمایند. 34شماره

 قدم اول: ثبت نام در سامانه 
 /https://tik.irandoc.ac.irمراجعه به آدرس اینترنتی   .1

 (1شماره  ریتصو) نویسینامانتخاب گزینه  .2

 

 1شماره  ریتصو

https://tik.irandoc.ac.ir/
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 (2شماره  ریتصومطالعه قوانین ) .3

 

 2شماره  ریتصو
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 (3شماره  ریتصوتکمیل اطالعات شخصی ) .4

درصورتی که دانشجوی 

غیرایرانی هستید این 

 قسمت را فعال کنید.

 3شماره  ریتصو

پس از تکمیل فرم بر 

کلیک  "گام بعد"روی 

 کنید.
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 (4شماره  ریتصوتکمیل اطالعات دانشگاه)  .5

 
 4شماره  ریتصو

 فیلدها را به صورت زیر انتخاب کنید:

 پدیدآور)دانشجو( پیشنهاده/ پایان نامه/ رسالهنقش شما: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوابستگی سازمانی: 

 نام دانشکده خود را انتخاب کنید –دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( نام موسسه: 
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 (5شماره  ریتصوثبت ایمیل و انتخاب گذرواژه ) .6

 

 

 

بت ثبا توجه به اینکه لینک فعالسازی به رایانامه ای که ثبت نموده اید ارسال خواهد شد، لذا دقت نمایید رایانامة فعال خود را 

 کرده و آدرس آن به صورت صحیح وارد گردد.

 قدم دوم: فعال سازي ثبت نام
رایانامة  inboxشود که برای تکمیل روند ثبت نام باید به نویسی، یک لینک فعال سازی به رایانه شما ارسال میپس از مرحله نام

 قرار گرفته باشد.  spam خود مراجعه کرده و روی لینک مربوطه کلیک کنید. ممکن است لینک ارسالی در

( و رمز عبور ثبت شده در لیمی)اانامهی، آدرس راهمانندجوو باز شدن صفحه سامانه  یفعال ساز نکیل یبر رو کیپس از کل

 (6شماره  ریتصو.)دیکن کیدکمه ورود کل یوارد کرده و بر رو را قبلیمرحله 

در انتخاب کلمه عبور 

بهتر است عباراتی را 

درنظر بگیرید که به 

خاطر سپردن آن برای 

شما آسان باشد. همین 

رمز را در فیلد پایین نیز 

 تکرار کنید.

1 

2 

3 

طالعه و قوانین را م

 آن را تایید نمایید.

 روی ذخیره کلیک کنید.

 5شماره  ریتصو
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 6شماره  ریتصو

 قدم سوم: همانندجويی پايان نامه
 است.« درخواستهای گذشته»و « درخواست تازه»های پروفایل شما در قسمت داشبورد، دارای گزینه

 (7شماره  ریتصوکلیک کنید.) "پایان نامه کارشناسی ارشد"قسمت در  "درخواست تازه"به روی  .1

 
 7شماره  ریتصو
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 (8شماره  ریتصونوع درخواست و نوع متن ارسالی را انتخاب کنید.) .2

 

شماره  ریتصوکامل پایان نامه خود)از ابتدای فصل اول تا قبل از منابع و مراجع( را کپی کنید.)عنوان پایان نامه و متن  .3

9) 

 

عنوان پایان نامه را 

 اینجا کپی کنید.

 8شماره  ریتصو

 9شماره  ریتصو

متن کامل پایان نامه را 

از ابتدای فصل اول تا 

پیش از مراجع، اینجا 

 کپی کنید.

توجه داشته باشید که نوع 

ارسالی باید متن کامل متن 

 باشد.  پایان نامه
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 (10شماره  ریتصوثبت ایمیل استاد راهنما و شناسه ) .4

 

 توانید آن را از استاد راهنما یا آموزش دانشکده دریافت نمایید.کدی که شامل حرف و عدد است و می شناسه:

 (11شماره  ریتصوپرداخت با کارت های عضو شتاب و رمز دوم ) .5

 
 11شماره  ریتصو

ایمیل استاد 

راهنما را وارد 

 کنید.

1 

2 

 ناسه را تایید کنید.ش

3 

4 

نوع پرداخت را 

 "پرداخت مستقیم"

 انتخاب کنید

1 

 کلیک کنید "یرهذخ"روی 

2 

 10شماره  ریتصو

شناسه استاد 

راهنما را وارد 

 یدکلیک کن کنید.



47 
 

شود ( دقت فرمایید که هزینه واریزی بازگردانده نمی12شماره  ریتصوشوید)با ذخیره اطالعات به صفحه تایید و پرداخت هدایت می

 و امکان ویرایش متن پس از پرداخت وجه وجود ندارد.

 
 12شماره  ریتصو

 قدم چهارم: پرينت گزارش همانندجويی

ر قسمت دشدة خود  یمتن بارگذار ییهمانندجو جةینت دنید یبرا دیتوانیمدرصورتی که فرایند پرداخت کامل انجام شده باشد، 

  (13شماره  ریتصو. )دیکن کیکل« گذشته یدرخواستها» کونیآ یروپروفایل خود 

 

با اطمینان از متن ارسالی پایان 

 "پرداخت"نامه/رساله، به روی 

 کلیک کنید.
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 13شماره  ریتصو

 

دربارة نوشتة  یبرگ، اطالعات نیا یاالدر ب (14شماره  ریتصو.)ندیرا بب ییهمانندجو جةینت ،نیب ذره کونیآ یرو کیکل سپس با

ه ب گر،یهمانند آن با مدارک د یکه بخشها دید را نوشته توانیبرگ م نیا انیآن است. در م یهمانند دصشده و در یبارگذار

دریافت ". با کلیک بر ستون آن مدارک رفت ینترنتیای به نشان توانیاز آنها م کیهر  یرو کیاند و با کل گوناگون آمده یرنگها

 میتوانید نتیجه همانندجویی را پرینت بگیرید.  "مدرک

 



49 
 

 
 14شماره  ریتصو

 

ون ست. در ستآمده ا منبعبه آن  وندیو پ منبعبا هر  یهمانند درصد فهرست منابع و "نتیجه همانندجویی"در انتهای صفحه 

 (15شماره  ریتصودرصد برداشت میتوانید درصد همپوشانی از هر منبع را ببینید.)

این قسمت درصد 

همپوشانی کل را 

 نمایش میدهد.

از این قسمت گزارش 

همانندجویی پایان نامه/رساله 

 .خود را پرینت بگیرید

از این قسمت نتیجه 

همانندجویی پایان 

 نام/رساله خود را ببینید.

1 2 3 
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 15شماره  ریتصو

 

)از سایت دانشگاه( که به تایید استاد راهنما، گروه و  34حال میتوانید پرینت گزارش همانندجویی را به انضمام فرم شماره 

 پیشخوان دفاع سامانه گلستان بارگذاری کنید.آموزش دانشکده رسیده، در 
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 (IranDoc)شیوه ارسال پایان نامه/ رساله به سامانه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران  .8

برای فراهم  20/8/1386به تاریخ  4389/12238ء شماره ءابالغیه بر اساس علوم، تحقیقات و فناوری ارتوز  1387از سال 

و تکمیل است شده انجام جلوگیری از تکرار مطالعات و هانامهمندان به پایانپژوهشگران و عالقه کردن امکان دسترسی

 هایدوره  نامهءدانشجویان موظف هستند یک نسخه از پایان ،پژوهشگاه کشور درهای دانشجویی نامهپایگاه اطالعاتی پایان

منوط به انجام این کار  ها همشدن آنالتحصیلدکتری خود را به پژوهشگاه ارسال کنند و فارغ رساله ارشد و کارشناسی

 .است
سردرگمی  ها خارج از وقت اداری،نامهانها، رسیدن پاینامهمانند حجم انبوه پایان ای از مشکالتبه دلیل وجود پاره

دانشجویان اطالعات کتابشناختی  ،سامانهوب سایت پیش رو را طراحی کرده است. در این پژوهشگاه  ، دانشجویان و...

که آن را در اختیار مسئول مربوطه در دانشگاه قرار می  شماره رهگیری دریافت می نمایند پایان نامه/رساله خود را وارد و

  ند.ده

 

 امانهدر ساولیه ثبت نام  .8-1

 
 http://thesis.irandoc.ac.ir  مراجعه به آدرس اینترنتی: .1

 (1)مطابق تصویر ثبت نام در سایتانتخاب گزینه  .2

 

 
 تکمیل فرم ثبت نام اولیه در سایت: .3

 ( را تکمیل نمایید.2کاربری جهت ورود به سامانه، فرم مربوطه )تصویر شماره در این مرحله برای ایجاد دسترسی

 1تصویر شماره 

http://irandoc.ac.ir/files/db/dissertation.pdf
http://thesis.irandoc.ac.ir/
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  . وارد می شود معادل التین آن : در این قسمت نام و  نام خانوادگی مندرج در شناسنامه به همراهنام و نام خانوادگی - 

ت ثبت و رسید موق با توجه به اینکه لینک فعال ساز .می شود دانشجو وارد رایانامه)ایمیل(: در این قسمت آدرس ایمیل -

 وارد گردد.دقت نمایید که آدرس به صورت صحیح  خواهد شد، لذا شما ارسال  رایانامهبه  ،نام

برای درج این شماره از . )به طور کامل وارد شود که باید باشدمیمندرج در کارت ملی  رقمی  10شامل کد : کد ملی -

 (فاصله و یا خط تیره اجتناب کنیدگذاشتن 

 .وارد کنید خود خود را مطابق با کارت دانشجوییتحصیلی : شماره دانشجویی شماره دانشجویی - 

عبارات  نتخاب کلمه عبور بهتر استگردد. در او در فیلد پایین نیز تکرار  باشد کاراکتر 6: رمز عبور باید حداقل رمز عبور -

 یگران نباشد.د دسترس برایقابل  همچنین گیرید که به خاطر سپردن آن برای شما آسان باشد و یا کلماتی را در نظر بو 

 (2)مطابق تصویر کلیک نمایید. ثبت و ذخیرهدر نهایت با بررسی مجدد اطالعات وارده، روی  دکمه    -

 

 فعال سازي ثبت نام .8-2

 
-Eارسال می شود که برای تکمیل روند ثبت نام باید به  پس از انجام مرحله مقدماتی، یک لینک فعال ساز به رایانامه شما

mail Inbox  خود مراجعه کرده و برروی لینک مربوطه کلیک کنید. در ضمن ممکن است لینک ارسالی درBulk  یا

Spam  .قرار گرفته باشد 

 

 2تصویر شماره 
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ت شده در رمز عبور ثبو  آدرس رایانامه)ایمیل(صفحه سامانه پژوهشگاه،  پس از کلیک بر روی لینک فعال ساز و باز شدن

ک کلی ورودوارد کرده و بر روی دکمه  )مخصوص دانشجو( ورود به بخش ثبت اطالعاتدر قسمت  ،را مرحله مقدماتی

  (3. )مطابق تصویرکنید

 

 

 (4کنید.)مطابق تصویر کلیک ثبت پایان نامهروی گزینه  ،پس از ورود

 ثبت اطالعات پایان نامه تکمیل فرم  .8-3

 
 ایان نامه ای خود را درج کنید.در این مرحله مشخصات تحصیلی و پ

 3تصویر شماره 

 4تصویر شماره 
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 نکات مهم:
 را با دقت مشخص کنید. نشانه گذاری شده استقرمز  عالئموضعیت مواردی که با  -

 .باشدای تحصیالت تکمیلی دانشکده رشو مصوّب درپروپزال  عنوان عنوان پایان نامه مطابق با -

این  چکیده سطحی تر از چکیده تمام نما بوده و به مطالب مهم نوشته اشاره  :(Indicative Abstract)چکیده راهنما -

می کند بدون آنکه معترض داده های کیفی و کمی آن شود و در واقع راهنمای محتوای یک نوشته است. جمله ها در این 

هستند و به خواننده کمک می کند تا ضرورت یا عدم ضرورت مطالعه تمام مقاله را دریابد. چکیده راهنما چکیده توصیفی 

 کلمه متناسب با حجم اطالعات پایان نامه است. 150تا  75شامل 

این چکیده مفصل تر و عمیق تر از چکیده راهنما بوده و هر قدر که  (:informative Abstractچکیده تمام نما ) -

کن است کمیت و کیفیت اطالعات موجود در یک مدرک را ارائه می نماید. چکیده تمام نما فشرده ای از بحث های مم

اساسی و یافته های اصل مدرک را ارائه می دهد. این نوع چکیده شامل تمام مطالب مهم و اساسی یک نوشته و نتایج 

اننده از خواندن خود نوشته تهیه می شود و از این رو کامل کیفی و کمی مندرج در آن است که به منظور بی نیاز کردن خو

 نوع چکیده است.  نتری

این چکیده هر دو هدف در ارزیابی مدرک یعنی قبول و یا رد آن را برآورده میکند. در مواردی که رئوس مطالب و یا 

برای محققان هم از نظر  اطالعات سطحی از مدرک مورد نظر باشد، به عنوان جانشین مدرک عمل می کند. ارزش آن

صرفه جویی در وقت و هم از نظر سرعت دست یافتن به اطالعات کامل بسیار زیاد است. جمله های این نوع چکیده جمله 

 کلمه، متناسب با حجم اطالعات پایان نامه، را شامل می شود. 500های خبری هستند و تا 

خود  و یا رساله که شما از پایان نامهاست  لیدی)در قالب کلمه(به معنی کلمات یا مفاهیم ک  کلید واژه: کلید واژه -

 .اشته باشنددبه متن شما دسترسی  تر سریع تا دیگران با بکار بردن آنها در موتورهای جستجو ،دهیداستخراج و ارائه می 
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،  "جستجو" دکمهوی بر رکلیک  با سپس در انتخاب کلید واژه استاندارد، با تایپ کامل یا حداقل دو حرف اول کلمه و

 نشان داده می شود. ،در پنجره نمایش پیشنهادی واژه

  استفاده نمایید. واژه آزاددر بخش کلید واژه استاندارد، می توانید از بخش کلید  مد نظردر صورت عدم وجود واژه 

 .در هر فیلد فقط یک واژه وارد می گردد

 کلیک کنید. ثبت و ذخیرهبررسی مجدد اطالعات وارده، بر روی دکمه  پس از  -

 

 ارسال فایل های محتوای پایان نامه/ رساله

 
ای محتوای فایله در این بخش ارسال فایل می شوید که مرحلهوارد  ،کلیک شد ثبت و ذخیرهروی دکمه   بر از آن که بعد

 می شود.ارسال  / رسالهپایان نامه

 
 

کم  آنهاایید تا حجم ارسال نم PDF  ،ZIPو   Wordبه تفکیکآنها را  ،ارسال فایلهاقبل از که لطفا توجه نمایید  -

 .شود

ر)مانند دیگ فرمت هایفرمت فایلهای ارسالی را مشخص کنید. در صورت ارسال نوع  بخشبخش فایلهای همراه: در این  -

 کلیک کنید. سایرروی گزینه فارسی تک( 

سایر فرمتها )مانند فارسی  برای ارسال  و  PDF فیلداز  PDFبرای ارسال فایل  ،Word فیلداز  Wordبرای ارسال فایل  -

 استفاده نمایید.تک( از فیلد سایر 
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 .کلیک کنید ارسال فایلها انجام شودروی دکمه  -

ال فایلها با ارس "فایلها، پیامدر این مرحله روند ثبت و ارسال پایان نامه/رساله به اتمام رسیده و در صورت ارسال صحیح  -

شد  صویر  "موفقیت انجام  شگاه تحویل       7اعالم می گردد)مطابق ت سئول مربوطه در دان شت و به م (. کد رهگیری را یاددا

 نمایید.
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