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مقدمه
از جمله ارکان اصلی فعالیت های آموزشی،به ویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی،انجام فعالیت های پژوهشی
خالقانه است که منجر به تعیین جوابی منطقی برای یک سوال هوشمندانه علمی گردد و همچنین مجموعه آن
فعالیت ها در مسیر بازگشایی راه های جدید در قبال سواالتی از رمز و روموز نا یافته های بشری باشد که نهایتا
برای هدفی خاص در مسائل بنیادی،کاربردی و توسعه ای پاسخ مناسبی را ایجاد نماید.
هدف تحصیالت تکمیلی پرورش محققین مناسب برای نیازهای مختلف کشور اسالمیمان است.شما محققین
جوان و آینده سازان کشور با نگارش پایان نامه یا رساله تحصیلی خود،اولین فعالیت تحقیقاتی خود را برای حل
مسائل علمی تحقیقاتی آغاز می نمایید.لذا برای رسیدن به این مقصود باید بر اصول و روش های علمی پژوهشی
تکیه بزنید .اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه،با اتکا به اصول علمی روشهای تحقیق و همچنین مالحظه روش
های پژوهش و نگارش پایان نامه ها در دانشگاه های مختلف،آیین نگارش حاضر را جهت تهیه،تدوین و نگارش
پایان نامه شما عزیزان فراهم نموده است.
این اداره امیدوار است شما دانشجویان ارجمند،قبل از اقدام به تنظیم پایان نامه خود،با مطالعه دقیق این شیوه
نامه به اصول اولیه مقررات نگارشی پایان نامه در موسسه مهرگان آشنا گردید و تمامی آن نکات را جهت زیبا
سازی و همسان سازی پایان نامه ها و رساله ها رعایت فرمایید تا انشاا ...بتوانید به نوبه خود سهمی موثر در
توسعه دانش علمی کشور ایفا نمایید و از جمله پیشروان عرصه تولید علم و جنبش نرم افزاری مورد عنایت رهبر
فرزانه انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای (دام ظله)باشید.

و من ا ...توفیق
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
فروردین 6931
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نحوه تهیه و نگارش پایان نامه
ارائه پایان نامه،آخرین مرحله تحصیلی دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک
زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود،زیر نظر استاد راهنما به تحقیق علمی (نظری و عملی) بپردازد.
یکی از اهداف ارائه پایان نامه،آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع علمی است.به
این منظور و برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامه ها و باال بردن دقت و کیفیت ارزشیابی آن،الزم است
دانشجویان،کلیه ضوابط و مقررات ذیل را به دقت مطالعه و مطابق شیوه نامه،کلیه قسمت های مختلف پایان نامه
را تدوین و ارائه نمایند.
-1جلد پایان نامه
الزم است جلد جلد پایان نامه از نوع گالینگور بوده و عناوین روی جلد و پشت جلد به شکل زرکوب چاپ
شوند.
رنگ جلد پایان نامهدر دانشکده های مختلف دانشگاه به شرح ذیل تهیه و انتخاب می گردد:
دانشکده ادبیات و علوم انسانی:مشکی
دانشکده علوم پایه:زرشکی
دانشکده فنی و مهندسی: :قهوه ای
دانشکده کشاورزی :سبز یشمی
 1-1روی جلد پایان نامه
روی جلد پایان نامه،عناوین مطابق نمونه صفحه ( )02درج گردد.
 2-1پشت جلد پایان نامه
کلیه مندرجات روی جلد پایان نامه در پشت جلد به زبان انگلیسی مطابق نمونه صفحه ( )01درج شود.
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 3-1عطف پایان نامه
در عطف پایان نامه بایستی عنوان فارسی پایان نامه،نام دانشجو،رشته و سال ارائه پایان نامه مطابق طرح صفحه
( )03نگارش شود.
 -2صفحه سفید
بالفاصله بعد از جلد پایان نامه،یک صفحه سفید قرار گیرد.
 -3صفحه "بسم اهلل الرحمن الرحیم"
مطابق نمونه عبارت "بسم اهلل ارحمن الریحم" بعد از ورقه سفید،در صفحه ای جداگانه به شکل ساده و در مرکز
آن،بدون به کار بردن کادر و تزئینات مختلف،ثبت شود.صفحه (.)22
-4صفحه عنوان فارسی
در این صفحه تمام مندرجات روی جلد پایان نامه به همان ترتیب و مطابق نمونه صفحه (20س) ارائه شود.
-5تاییدیه هیئت داوران
در این قسمت صورت جلسه دفاع از پایان نامه که توسط اعضای هیئت داوران امضا شده آورده شود (.دریافت از
آموزش پس از تایید مندرجات روی جلد و پشت جلد پایان نامه )
-1صفحه تقدیم
این صفحه اختیاری است و در صورت تمایل،تنها یک برگه به آن اختصاص داده شود و با فاصله ی  5سانتی متر
از باالی صفحه و در سمت راست آن نوشته شود (مطابق نمونه صفحه)24
-7صفحه تشکر و قدردانی
این صفحه اختیاری بوده و بطور خالصه،در یک برگه مطابق نمونه صفحه (،)25با فاصله  5سانتیمتر از باالی
صفحه و در سمت راست آن قرار گیرد.
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-8چکیده فارسی
چکیده عبارت است از معرفی پروژه همراه با بیانی مختصر و مفید از مواد و روش ها،نتایج تحقیق حاضر و بحث
و نتیجه گیری و نهایتا،خالصه ای کارهای اصلی انجام شده شامل نقاط قوتفضعف،نتایج و پیشنهادات به دست
آمده برا ی ادامه تحقیق مورد نظر در آینده خوتهد بود.چکیده بایستی به صورت فشرده بین  000-0000کلمه
باشد در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود:
در نوشتن چکیده بایستی سعی شود متن مزین به کلمات و عبارات روان،آشنا،با معنی و روشن باشد.نداشتنغلطه های امالیی یا دستور زبانی و رعایت دقت در نظم و پیوستگی نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که
باد در نظر گرفته شود.
 در چکیده پایان نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان نامه خودداری شود. در چکیده کارهای انجام شده و نتایج بدست آمده در تحقیق به طور مختصر ارائه شود(حداکثر یک صفحه وبدون ذکر فرمول،شکل،مرجع،جمالت التین،مخفف ها و اعداد).
 آوردن چکیده انگلیسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا الزامی است.کلمه چکیده با حروف بزرگانگلیسی در قسمت باالی صفحه تایپ گردد.
 درچکیده انگلیسی می بایستی عینا متن چکیده فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شده و در صفحه جدیدیتایپ شود.
 محتوای چکیده ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه بندی می شود و به همین جهت وجود کلماتشاخص و کلیدی به دسترسی دقیق و سریع اطالعات یاری می دهد.
 کلمات کلیدی راهنمای نکات مهم وجود در پایان نامه هستند.بنابراین باید در حد امکان کلمه ها و یا عباراتیانتخاب شوند که منعکس کننده اصل موضوع بوده و ماهیت،محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نمایید.
 از ذکر تاریخچه،زمینه تحقیق و توصیف تکنیک های بدیهی خودداری گردد. تاکید روی اطالعات تازه (یافته ها) و اصطالحات جدید یا نظریه ها،فرضیه ها،نتایج و پیشنهادات متمرکز شود. اگر در پایان نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه می شود و تا به حال معمول نبوده است ،جزئیات بایستیبیشتر توضیح داده شود.
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* کلمات کلیدی در انتهای چکیده آورده شود.ذکر بین  4تا  7کلید واژه ای اجباری است.
* شایان ذکر است چکیده بایستی حتما به تایید استاد راهنما رسیده باشد.
نکته :چکیده فارسی می تواند برای هر مقاله جداگانه آورده شود و برحسب نظر استاد راهنما ،چکیده کل مقاالت
پایان نامه به صورت یکجا و حداکثر در قالب  000-000کلمه تهیه گردد( .مطابق نمونه صفحه )26
-3فهرست مطالب
بعد از چکیده پایان نامه ،فهرست مطالب قرار می گیرد.در یک پایان نامه همواره بایستی فهرست مطالب در
آخرین مرحله از کار یعنی پس از تایپ کلیه ی صفحات پایان نامه تهیه و تنظیم گردد.عناوین مطالب در ستون
سمت راست و شماره صفحات مربوط در سمت چپ ،مقابل عنوان مربوط ،مطابق نمونه صفحه ( )27آورده شود..
 -61فهرست جدول ها
در صورت وجود جدول هایی در متن پایان نامه،فهرستی از آنها با شماره صفحه متن آورده شود(.مطابق نمونه
صفحه )28
 -66فهرست اشکال و نمودارها
در صورت استفاده از اشکال و نمودارها در پایان نامه،فهرستی از آنها مطابق الگوی صفحات ( )22تهیه شود.
 -61فهرست عالئم و اختصارات
در صورت وجود کلمات اختصاری،مخفف و عالئم ،فهرستی از آنها با مشخص نمودن صفحه تهیه گردد(.مطابق
نمونه صفحه )00
 -69متن اصلی پایان نامه (این بخش از پایان نامه می تواند بر اساس قواعد و مقررات مورد تصویب در شورای
تحصیالت تکمیلی دانشکده ها متفاوت باشد) لذا در این آیین نامه بطور پیشنهادی موارد زیر تقدیم می گردد.
متن اصلی پایان نامه شامل قسمت های زیر است:
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 0-00مقدمه
در این قسمت،مقدمه ای درباره ی موضوع تحقیق،اهمیت موضوع ،اهداف ،پرسش های پژوهش ،فرضیات،
پیشینه ی انجام کار و مرورری بر کارهای انجام شده توسط دیگران در زمینه موضوع پابان نامه ،ارائه می
گردد.مقدمه موجبات آگاهی از موضوع و متن پایان نامه را فراهم می آورد و می بایست به نحوی نگاشته شود که
خواننده را عالقه مند نموده و موجبات دلگرمی او را در تمامی بخش های پایان نامه فراهم آورد.در مقدمه
بایستی دلیل انتخاب موضوع پایان نامه یا هدف از اجرای پژوهش بیان گردد.
 2-00فصل بندی متن پایان نامه
تعداد فصول و عناوین هر فصل به تناسب موضوع و با نظر استاد راهنما تعیین می شود.
نکته:پایان نامه بر حسب موضوع و ارتباط علمی مقاالت چاپ شده به دو روش چاپ می گردد.
روش اول :پایان نامه چهار فصل (مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و بحث) تقسیم می شود و در پایان نتیجه گیری
کلی از مجموعه کارهای تحقیقی اضافه خواهد شد.در صورتیکه موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است
هر فصل می تواند به چند برهه یا فر گرد تقسیم نمود(برهه اول ،فرگرد اول ،فرگرد دوم).
روش دوم :ساختار کلی پایان نامه به چهار بخش اصلی (بخش اول ،بخش دوم ،بخش سوم،بخش چهارم) تقسیم
می شود هر بخش ،می تواند دارای چهار فصل (فصل اول (مقدمه) ،فصل دوم (مواد و روشها) ،فصل سوم (نتایج)،
فصل چهارم (بحث) باشد و در انتهای فصل چهارم نتیجه گیری کلی که نشان دهنده بازتاب کلی تحقیق حاضر
باشد آورده می شود.
شماره گذاری بخش ها ،جدول ها ،شکل ها ،فرمول ها و...
 بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند ،بطوریکه شماره فصل در سمت راست و شمارهبخش بعد از آن آورده شود مانند:
  -4-2-0بیان کننده زیر بخش  4از بخش  2از فصل  0است.  -0-4-2-0بیان کننده زیر بخش  0از بخش  4از بخش  2از فصل  0است.  -حد مجاز شماره ها حداکثر  4رقم است پس از آن در صورت نیاز از حروف الفبا فارسی یا از خط تیره(_) استفاده شود.
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  -شماره گذاری شکل ها ،جدول ها ،نمودارها و نقشه ها نیز بصورت فوق می باشد.مثال دهمین شکل درفصل سوم بصورت شکل ( )00-0نوشته می شود.
  -پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود.و بعنوان مثا ل سومین جدول در پیوست "ب"بصورت جدول (ب )0-نوشته می شود.
  -برای شماره گذاری روابط و فرمول ها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپشماره رابطه مورد نظر است.مثال چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت رابطه ( )4-0نوشته می شود.
 جدول ها و شکل ها جدول ها و شکل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ،در داخل پرانتز بهعدد شماره گذاری می شوند.
 تمامی شکل ها (تصویر ها،نمودار ها،منحنی ها) و جدول ها باید کیفیت مناسب تهیه شوند.به گونه ایکه کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد.
 چنانچه جدول ،شکل یا تصویری از مرجعی آورده شده است ،مرجع در انتهای عنوان جدول یا شکلذکر گردد.همچنین الزم است به کلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.
 عنوان جدول در باالی جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می شود. جدول باید فاقد خطوط عمودی و حداقل خطوط افقی باشد. در نمودارها محور های عمودی و افقی باید کامال مشخص باشند و در صورتیکه نمودار بیش از یکمنحنی داشته باشد به راهنما نیاز دارد.با توجه به استفاده از چاپ سیاه و سفید ،منحنی ها باید با
بکارگیری طیف رنگی خاکستری از یکدیگر متمایز شوند.
 از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول ها و شکل ها خودداری شود.تمام اعداد و کلمات به فارسینوشته شود.
  9-69نتیجه گیری و پیشنهادات متناسب با موضوع و محتوای پایان نامه ،نتیجه گیری و پیشنهادات اریه می گردد.  -64نحوه استناد به آثار در پانوشت یا پاورقی در بخش پانوشت صفحات،اطالعات متعددی به شرح ذیل می تواند قرار گیرد.  6-64پانویس توضیحی برای معادل اصطالحات خارجی ،شرح بعضی اصطالحات دشوار ،توضیحات اجمالی یا ضروری که درخود متن آورده نشده است.
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 توجه :تا آنجا که امکان دارد از آوردن پانویسی خودداری شود و سعی شود در داخل متن و داخل پرانتزقرار گیرد در مواردی که با مشورت استاد راهنما آوردن پانویسی ضروری باشد ،پانویسی از متن جدا و
در انتهای هر فصل آورده می شود.
 فاصله بین دو سطر پانویسی به اندازه نصف فاصله بین دو سطر در متن اصلی است ( 0/2فاصله-سطر)پانویسی باید با حروفی کوچکتر از متن اصلی نوشته شود.
  1-64پانویس ارجاعی شامل مشخصات منابع مورد استناد در متن،اعم از کتاب یا مقاله و  ...است.در نحوه ی نوشتن پانویسارجاعی در پایان نامه،توجه به نکات زیر ضروری است:
 -0مشخصات منابعی که برای اولین بار در متن مورد استناد قرار می گیرد،به شیوه زیر در پایین صفحهدرج شود:
 الف) کتاب :نام و نام خانوداگی ،عنوان کتاب (مصحح ،مترجم و  )...نوبت چاپ(،محل نشر:ناشر،سالنشر) ،شماره جلد ،صفحات مورد ارجاع.
 ب)مقاله:نام و نام خانوداگی،عنوان مقاله "نام نشریه" ،دوره ،شماره ،ماه/سال:صفحات مورد ارجاع. مثال :عباس حری(( ،تحلیل استنادی و شباهت های آن با علم الحدیث)) ،نشر دانش- 0702،(00)0062
 -1اگر بالفاصله از منبعی در پانویس استفاده شد،ذکر((همان،شماره صفحه)) کفایت می کند؛چنانچه ازمجلدهای دیگر کتاب با ناشر دیگری استفاده شد،اطالعات کتاب شناختی به طور کامل نوشته می شود.
 -9هرگاه میان دو یا چند ارجاع به منبعی واحد،ارجاع به منبع یا منابع دیگری قرار گیرد ،ذکر نام پدیدآورنده و شماره صفحه کفایت می کند.
 -4برای ارجاع به قران ((نام سوره و شماره آیه)) کفایت می کند و برای سایر کتب مقدس ،مشخصاات
کامل کتاب شناختی الزم است.
 -5اگر کتاب یا مقاله مورد استناد در پانوشت،بیشتر از سه مولف داشت ،نام و نام خانوادگی مولف ائل طبق
شناسنامه کتاب یا مقاله و کلمه دیگران ( )et.al.به همراه اطالعات کتاب شناختی آورده شود.
توجه به نکات زیر درمتن پانویس ضروری است:
 - 0پانویس ترکیبی (پانویس توضیحی و ارجاعی با هم) زمانی شکل می گیرد که توضیح پانویس خود از
منبع دیگری اخذ شده است.در این گونه موارد ،پس از اتمام توضیح ،اطالعات کتاب شناختی متن مورد
استفاده در داخل پرانتز می آید.
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 - 2برای ارجاع به پانویس از اعداد  0،2،0و  ...در باالی متن مورد نظر استفاده شود.
 - 0در تصحیح متون،عنوان نسخه بدل ها را می توان در پاورقی و یا فهرست پایان رساله قید کرد.
 - 4در استناد به فرهنگ ها و دایره المعارف های مشهور،فقط نام فرهنگ و دایره المعارف و مدخل ،کافی
است..مانند:غیاث اللغات،ذیل ((حسوک))
 - 5در متون شعری مشهور ،می توان نام اثر و شماره ی صفحه یا بیت را داخل متن گنجانید.
 - 6درج پاورقی های توضیحی تکراری مانند معادل ها و ...ضرورتی ندارد.
 - 7در استناد به پاورقی ها و فهارس،چنانچه به ابهام هایی برخورد شد که در این شیوه نامه توضیحی
درباره ی آن داده نشده،می توان به یکی از این آثار رجوع کرد:
غالمحسین زاده ،غالمحسین ،راهنمای ویرایش ،انتشارات سمت.
حری،عباسی،آیین نگارش علمی،نهاد کتابخانه های عمومی کشور.
 - 8شیوه ی امال ،خط واژگان فارسی باید تابع دستورالعمل مصوب فرهنگستان زبان فارسی باشد.امکان
دسترسی از طریق وبسایت به آدرس www.persianacademy.irمی باشد.
مشخصات کتاب و مقاله در فهرست منابع
 65-6مشخصات کتاب در فهرست منابع
نام خانوادگی،نام ((عنوان کتاب)) شماره جلد،نام و نام خانوادگی مصحح یا مترجم یا محقق ،محل
نشر:ناشر،نوبت چاپ(،سال چاپ).
 65-1مشخصات مقاله در فهرست منابع
نام خانوادگی ،نام ،عنوان مقاله ،نام نشریه یا مجله ،نام سال یا دوره،شماره،تاریخ نشر ،شماره صفحه .
مثال :مهرداد ،جعفر؛ کلینی،سارا ((بررسی ساختار پایگاه اطالعات کتاب های الکترونیکی فارسی در
کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز)) کتابداری و اطالع رسانی ،دوره ششم-64 )0084(4،
 ( .55مطابق با صفحه )00
 65-9یادآوری
 - 0هرگاه نام پدید آورنده به صورت مستعار در صفحه عنوان منبع آمده باشد ،در پانویس نام واقعی وی
می آید و نام مستعار،پس از آن در داخل قالب قرار می گیرد ،مانند:مهدی اخوان ثالث ]م.امید[
برای نام های مستعاری که از نام واقعی مشهورترند،ذکر نام واقعی ضرورتی ندارد.
 - 2اگر مولفین بیش از یک نفر بودند ،نام نفر اول به ترتیب مذکور (نام و نام خانوادگی) نوشته می
شوند.و افراد دیگر نیز به همینن ترتیب بعد از ((؛)) ذکر شود.
مانند:علیجانی ،بهلول؛ محمدرضا کاویانی ((مبانی آب و هواشناسی))....
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در صورتی که مولفین سه نفر بودند بین اولی و دومی ((؛)) و بین دومی و سومی ((و)) قرار می
گیرد.
 - 0عنوان کتاب و مقاله پررنگ ( )Boldشود.
 - 4الف و الم (ال) تعریف که در ابتدای اسامی عربی می آید در تنظیم الفبایی نام نویسندگان نادیده
انگاشته شود.
 - 5القابی نظیر (دکتر ،مهندس و  )...ذکر نمی شود.
 - 6اگر از چند اثر یک نویسنده استفاده شد،به جای تکرار نام و نام خانوادگی ،خط تیره ممتد (())----
گذاشته می شود.
 - 7در استناد به پایان نامه ،نسخ خطی ،اسناد ومقاله چاپ نشده ،به شکل زیر عمل شود.
مثال:سعیدی ،همایون(( ،راهنمای تدوین پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی))،
پایان نامه دکتری/کارشناسی ارشد،دانشگاه مهرگان،محالت ،فروردین .0026
 05-4استناد به سایت های اینترنتی و لوح فشرده
نام لوح فشرده،موسسه تهیه کننده،سال پدید آمدن و  ...الزامی است.
نام خانوادگی ،نام ،تاریخ ،نام مقاله یا وبالگ  ،...تاریخ ارزیابی و بهره گیری توسط پژوهشگر ،نشانی
دقیق سایت شامل پسوند.نام دقیق www .نمونه www.mehrgan.ac.ir
نام خانوادگی ،نام ((عنوان مقاله)) ،نام نشریه ،دوره ،شماره ،تاریخ انتشار ،صفحه شماره ،نشانی
دسترسی ،تاریخ،دسترسی روز ،ماه ،سال مانند  22اردیبهشت .0025
(مقاله انگلیسی)
0-Bellman R.E Giertz M, ”on the analytic formalism of the theory of
theory of fuzzy sets”. information science 0270,vol.5, pp. 042-056.
“pattem recognition with fuzzy objective function

2-Bezdek J.D

algorithmus 0280, plenum press, new York.
 -06پیوستها
این بخش از پایان نامه شامل کلیه جداول ،نمودارها ،اشکال ،طیف ها ،آمار و ارقام ،طرز تهیه مواد
شیمیایی و سایر موارد و نیز شرح مطالبی می باشد که تکمیل کننده برخی از اطالعات نظری و یا
عملی مندرج در متن اصلی پایان نامه می باشند که ترجیحا به دلیل جلوگیری از طوالنی شدن متن
اصلی پایان نامه،باید در خارج از متن اصلی یعنی پس از فهرست منابع در پایان نامه ارائه گردند.
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نمونه هایی از موارد مذکور که در بخش پیوست ها قرار داده می شود عبارتند از:
*شرح کامل یک روش استاندارد شده مورد استفاده برای یک کار تجربی
* اثبات یک رابطه ریاضی
* ارائه گرافهای متعددی که در ارتباط با یک آزمایش خاص و یا استفاده از یک دستگاه خاص به دست
آمده اند.
* یک برنامه نرم افزار رایانه ای و غیره.
در صورت زیاد بودن پیوستها ،عناوین هرکدام از آنها به ترتیب فصولی که در آن به کار برده شده
اند با شماره مشخص گردند.
 -67چکیده به زبان انگلیسی
متنی مشابه چکیده فارسی به زبان انگلیسی ،حداکثر دریک صفحه تهیه و در این قسمت آورده می
شود(.مطابق نمونه صفحه )02
-68صفحه عنوان به زبان انگلیسی
با همان ترتیبی که در صفحه عنوان فارسی بیان گردید ،در این قسمت از پایان نامه آورده شود.مطابق
نمونه صفحه 05
-02صفحه آخر
قبل از رویه پشت جلد پایان نامه ،یک صفحه سفید  A4قرار داده شود.
-20نحوه تایپ وو نگارش پایان نامه
جهت تایپ و نگارش مناسب یک پایان نامه نکات و موارد ذیل مورد توجه قرار می گیرد:
 6-1انتخاب کاغذ مناسب
چاپ پایان نامه باید به صورت یک رو و به وسیله چاپگر با کیفیت بسیار خوب انجام پذیرد.کاغذ
مورد استفاده جهت تایپ مطالب پایان نامه بایستی سفید و با کیفیت عالی و مرغوب کاغذ  A4به قطع
 20*22/7انتخاب گردد.
دانشجو باید حتی االمکان از استفاده صفحات بزرگتر از  A4در پایان نامه خودداری نماید؛در صورتت
وجود داشتن چنین صفحات بزرگی از طریق گرفتن فتوکپی به صورت استاندارد به قطع  A4در
آورد .در صورت غیر عملی بودن آن بایستی چنین صفحه بزرگی با دقت به داخل پایان نامه به صورتی به
قطع  A4تا گردد که کامال در داخل پایان نامه صحافی شده قرار گیرد.
 1-11انتخاب قلم مناسب جهت تایپ پایان نامه
تایپ بخش های مختلف یک پایان نامه باید از طریق برنامه کامپیوتری  WORDو با استفاده از قلم
مناسب و نیز اندازه هایی به شرح ذیل صورت گیرد:
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اندازه و نوع قلم مورد استفاده
قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و برای فارسی قلم  Bلوتوس و برای انگلیسی قلم نوع
 TIMES NEW ROMANمیباشد.اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامه و
رساله مطابق جدول زیر می باشد.
جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامه
نوع متن

نوع قلم

اندازه

متن فارسی

 Bلوتوس نازک

04

عنوان فصل

 Bتیتر

08

تیترهای اصلی

 Bتیتر

06

تیترهای فرعی

 Bتیتر

04

چکیده فارسی

 Bلوتوس نازک

02

عنوان جدول یا شکل

 Bلوتوس سیاه

02

متن جدول

 Bلوتوس نازک

حداکثر 02

زیر نویس جدول

 Bلوتوس نازک

حداکثر 00

پاورقی فارسی

 Bلوتوس نازک

00

پاورقی انگلیسی

TIMES NEW ROMAN

8

عنوان چکیده انگلیسی

TIMES NEW ROMAN BOLD

00

متن چکیده انگلیسی

TIMES NEW ROMAN

02

فهرست منابع فارسی

 Bلوتوس نازک

00

فهرست منابع انگلیسی

TIMES NEW ROMAN

02
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 9-11تایپ عنوان های پایان نامه
در صورتی که یک پایان نامه عالوه بر عنوان اصلی دارای یک یا چند عنوان فرعی نیز باشد،جهت تایپ
این عناوین از قلم با اندازه های مختلف و پررنگ استفاده شود ،به صورتی که هر عنوان فرعی از عنوان
اصلی عنوان فرعی تر از عنوان فرعی قبل از آن با اندازه کوچکتر به صورت زیر تایپ شود:
عنوان های اصلی پایان نامه با قلم تیتر ) (B Titrو با اندازه 06
عنوان های فرعی با قلم تیتر ) (B titrو با اندازه 04
عنوان های فرعی تر با قلم تیتر ) (B Titrو با اندازه 02
 4-11تایپ متن اصلی پایان نامه
متن اصلی پایان نامه با قلم بی لوتوس با اندازه  04انجام شود به منظور حفظ و پاسداری از زبان فارسی،
بایستی از بکار گرفتن کلمات و اصطالحات خارجی در متن پایان نامه خودداری گردد و از معادل
فارسی آنها استفاده شود (مراجعه به وبسایت فرهنگستان)
در صورت نیاز به ارایه ،کلمات و یا اصطالحات خارجی ،مزبور با قید شماره در باالی معادل فارسی آن
در متن به صورت پانویس در پایین صفحه مربوطه تایپ گردد.
پانویس مربوط به هر صفحه با رسم یک خط افقی از متن اصلی جدا می گردد؛ فاصله بین دو سطر
پانویس به اندازه نصف فاصله سطر تعیین شده جهت متن اصلی می باشد.پانویس با قلم ((لوتوس))،
((رز))((،بدر)) و یا ((نازنین)) با اندازه  00تایپ گردد.
 5-11ابعاد متن اصلی پایان نامه
تایپ مطالب در هر صفحه از متن اصلی پایان نامه بایستی در چهارچوب زیر مطابق با نمونه صفحه 00
صورت گیرد.
حاشیه سمت راست صفحه 4 :سانتیمتر
حاشیه سمت چپ صفحه 0 :سانتیمتر
حاشیه باالی صفحه 0 :سانتیمتر
حاشیه پایین صفحه 0 :سانتیمتر
تذکر:در دو مورد از اجزا یک پایان نامه،صفحه چکیده انگلیسی و نیز صفحه عنوان انگلیسی ،اندازه
حاشیه سمت راست و سمت چپ به ترتیب  0سانتیمتر و  4سانتیمتر تعیین می گردد.
 فاصله بین دو سطر متوالی در هر جلد (پاراگراف) به نحوی تنظیم گردد که بین  04تا  26سطر
در هر صفحه از پایان نامه گنجانیده شود.
 فاصله بین دو بند برابر فاصله معمولی بین دو سطر در هر بند باشد.
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 سطر اول در هر بند حدود  0سانتیمتر عقب تر نسبت به کادر اصلی شروع می گردد.
 فرمول ها اعم از فرمول های ریاضی و یا شیمیایی ،بایستی در محدوه مجاز صفحه و از سمت
چپ صفحه شروع به تایپ گردند.فاصله بین فرمول ها و نیز فاصله یک فرمول از سطر باال و یا
پایین متن،بسته به نوع فرمول بایستی مناسب انتخاب شود ،به صورتی که نه زیاد متراکم و نه
زیاد دور از یکدیگر به نظر آید.
 شماره و توضیح مربوط به هر شکل در زیر آن تایپ شود و همچنین شماره و توضیح مربوط به
جدول در باالی آن تایپ گردد.فاصله بین آخرین سطر از متن تا توضیح مربوط به جدول و یا
شکل و نیز فاصله بین جدول و یا توضیح مربوط به شکل تا اولین سطر متن پایان نامه بایستی
حدود دو برابر فاصله معمولی بین دو سطر انتخاب گردد.
 در اولین صفحه هر فصل بایستی سطر  5سانتیمتر پایین تر از سایر صفحات آغاز گردد.
 1-11شماره گذاری
در شماره گذاری صفحات مربوط به فهرست ها ،از حروف ابجد (الف،ب،چ و )...استفاده می
گردد؛شماره گذاری صفحات مربوط به متن اصلی پایان نامه که از مقدمه شروع می گردد با
اعداد انجام می گیرد.شماره صفحات باید در پایین هر صفحه و در وسط آن درج گردد.
 عنوان اصلی پایان نامه به عناوین فرعی و نیز هر عنوان فرعی به عناوی فرعی دیگر تقسیم می
گردد .لذا برای شماره گذاری هر کدام از عناوین فرعی با دو عددکه با خط فاصله از یکدیگر جدا
شده اند ،استفاده می گردد.که عدد سمت راست بیانگر شماره عنوان اصلی و نیز عدد سمت چپ
بیانگر شمارره ترتیب عنوان فرعی مورد نظر می باشد.
هم چنین عناوین فرعی دیگر (زیر فرعی) با سه عدد مشخص می گردند.
مثال عنوان زیر فرعی 4-0-2مشخص کننده ی چهارمین عنوان زیر فرعی از سومین عنوان
فرعی مربوط به دومین عنوان اصلی می باشد.
 کلیه اشکال ،جداول  ،پیوست ها  ،فرمول ها بایستی با دو عدد که با یک خط فاصله از هم جدا
می شوند شماره گذاری گردندکه عدد سمت راست مربوط به شماره فصلی که این موارد در آن
آورده شده است و عدد سمت چپ مربوط به شماره ردیف آن مورد می باشد.
مثال جدول  5 -0بیان کننده پنجمین جدول از فصل سوم پایان نامه می باشد.
-20سایر موارد مهم
اصل پایان نامه یا رساله ،بدون صحافی و پس از تایپ و اعالم نظر اساتید راهنما و مشاور،در
اختیار ناظر شکلی پایان نامه(کارشناس دفتر تحصیالت تکمیلی) قرار گرفته که پس از
بررسی  ،در صورت مطابقت با شیوه نامه حاضر ،مجوز تکثیر و دفاع صادر و برای تکثیر به
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دانشجو مسترد می شود ،سپس نسخه های تکثیر شده همراه با فرم مخصوص تحویل اساتید
هیات داوران قرار میگیرد.
تذکر :در صورت وجود نقایص ،موارد آن روی فرم مخصوص منعکس شده و برای رفع  ،به
دانشجو عودت داده میشود که پس از آن ،مجوز دفاع صادر میشود.
دانش آموخته موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اشکاالت پایان نامه مطرح شده در
جلسه دفاع  ،زیر نظر استاد راهنما و سایر استادان اقدام و پس از تایید اصالحات انجام شده ،
نسبت به صحافی آن مبادرت ورزد.
دانش آموخته می بایست اطالعات پایان نامه خود را در وب سایت اعالمی (پایگاه ثبت
اطالعات پایان نامه ها) ،درج و کد رهگیری را جهت فارغ التحصیلی اعالم نماید.
 از هر پایان نامه 0،نسخه صحافی شده (جهت ارسال به ایران داک)و4عدد لوح فشرده()CDحاوی
پایان نامه با  word 2000یا باالتر و فرمت  pdfتوسط دانشجو تحویل دفتر تحصیالت
تکمیلی دانشگاه میشود راهنمای تنظیم و تحویل  CDهای پایان نامه در صفحه  08بطور کامل
توضیح داده شده است.
لوح فشرده می بایستی دارای شرایط زیر می باشد:
 - 0پوشه ای به نام خود و شماره دانشجویی ساخته و داخل آن اطالعات پایان نامه را با فرمت
 PDFو ( wordالزامی) قرار دهید(مانند شکل صفحه ).
 - 2موارد درخواستی در پوشه های جداگانه قرار داشته باشد(مانند شکل صفحه .)07
 - 0عناوین هر فایل به زبان انگلیسی نوشته شود(مانند شکل صفحه ).
 - 4در صورتیکه اطالعات با برنامه ای جهت استفاده و با خواندن پایان نامه الزم می باشد در
پوشه ای به نام  Read meقرار دهید .
 - 5چکیده ی پایان نامه (فرم موجود در سایت موسسه مهرگان محالت)تکمیل و wordو
نسخه چاپ شده تحویل گردد.
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پوشه اصلی :نام و نام خانوادگی +شماره دانشجویی
پوشه-6پوشه کل اطالعات پایان نامه (از صفحه عنوان فارسی تا انتهای پایان نامه صفحه عنوان انگلیسی)و در
صورت امکان به صورت پیوسته
پوشه -1شامل صفحه عنوان فارسی و انگلیسی با فایل های جداگانه.
پوشه -9شامل چکیده فارسی و انگلیسی با فایل های جداگانه.
پوشه -4شامل عناوین مندرجات پایان نامه باشد.
پوشه -5فرم تکمیل شده چکیده پایان نامه قابل دریافت از سایت موسسه
رنگ برچسب CDروشن و بدون شکل عالئم باشد و نام و نام خانوادگی  ،شماره دانشجویی و عنوان پایان نامه را
روی آن قید نمایید.مطابق با شکل صفحه 08

نکته مهم :فرم چکیده پایان نامه را از سایت موسسه مهرگان محالت دانشگاه دانلود نموده و
قیقا تکمیل نمایید .الحاق عکس دانشجودر فرم الزامی میباشد.
این فرم جهت تهیه کتابچه فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد هر سال تحصیلی مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.
دانشجویان محترم میتوانند نسخه  PDFان را از سایت موسسه مهرگان محالت دانلود و یا اقدام به خرید
کتابچه چاپ شده آن نمایند.
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راهنمای تنظیم و تحویل  CDپایان نامه
هر دانشجو موظف است صرف نظر از تعداد  CDهای مورد درخواست اساتید راهنما و مشاور ،تعداد  4عدد CD
حاوی فایل های  WORDو  PDFپایان نامه و چکیده پایان نامه به شرح زیر آماده نمایند .
 - 0کل مطالب پایان نامه باید مشابه نسخه چاپی و بر اساس جدول شماره گذاری صفحات در راهنمایی شیوه
نگارش پایان نامه فقط و فقط در قالب یک فایل  WORDو  ، PDFتنظیم شود.
 - 2هر  CDباید حاوی یک فایل  ،WORDیک فایل  PDFو فایل چکیده پایان نامه باشد.
 - 0فرم تکمیل شده چکیده پایان نامه همراه با الحاق عکس دانشجو باشد.
 - 4فایل های  CDباید مطابق با فونت های نسخه چاپی ،ذکر شده در راهنمای شیوه نگارش پایان نامه موسسه
مهرگان باشد.
 - 5سی دی ها در قاب پالستیکی بدون رنگ به تحصیالت تکمیلی ارائه گردند.
 - 6کد رهگیری
الف) ایران داک

نمونه برچسب سی دی
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تشکر و قدردانی
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود .در اینجا بر خود الزم
می دانم از تمامی اساتید بزرگوار  ،به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیان
گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخالقی یاری نموده اند تقدیر و تشکر نماییم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای /سرکار خانم................................................که در راهنمایی
اینج انب را در انجام تحقیق ،پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده اند  ،نهایت تشکر و
سپاس گزاری را دارم .
از جناب آقای /سرکار خانم..............................................به عنوان مشاور که با راهنمایی خود مرا مورد
لطف قرار داده اند کمال تشکر را دارم.
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چکیده :
بررسی همراهی دو پلی مورفیسم ()SNPsدر ژن گیرنده ی آلفای استروژن با سرطان
پستان در استان مرکزی
مقدمه  :هورمون استروژن تنظیم کننده فیزیولوژیکی تکثیر در بافت پستان محسوب می
شود .شواهد نشان می دهد که تغییرات در مسیرهای سیگنالینگ استروژن ،از جمله رسپتور آلفا
آن،در طول سرطان پستان و پیشرفت آن اتفاق می افتد Erα.در بیشتر تومورهای پستان بیان
شده و ارتباطش با پیشرفت تومورهای درجه پایین به اثبات رسیده است.پلی مورفیسم های تک
نوکلئوتیدی در ژن )(rs2204620:c/t)(pvllو (rs2040722:A/G),Erαبا سرطان پستان
برای مقایسه در دو گروه بیمار و کنترل هدف واقع شده است.
مواد و روش ها 151:زن از مبتال به سرطان پستان و  142زن سالم بدون تاریخچه
خانوادگی سرطان پستان وارد مطالعه شدند.استخراج  DNAاز نمونه های خون انجام
شد.بعد از طراحی پرایمرها ،تکنیک های  tetra ARMS-PCRو pcr-RFLPاستفاده شد و
با الکتروفورز ژل اکریل آمید،نمونه ها ژنوتایپ شدند.از نرم افزار  spssنسخه  21جهت
بررسی آماری استفاده و نتایج نهایی مشخص شد.
نتایج:از نظر آماریاختالف معنادار بین دو گروه بیمار و کنترل برای سه ژنوتیپ جایگاه
) A/G(p>1015و جایگاه ) PVll,C/T (P=10118مشاهده نگردید.اگرچه ژنوتیپ
هموزیگوت موتانت  GGجایگاه  A/Gدر گروه بیمار فراوانی بیشتری نشان می
دهد.ژنوتیپ های  TTو CTنسبت به  CCدر جایگاه  PVUllبه ترتیب افزایش خطر 505و
 105برابری را نشان دادند.
بحث:یافته های ما به ارتباط ضعیف پلی مورفیسم  PVUllدر ژن گیرنده استروژن با
سرطان پستان اشاره دارد که با مطالعات برخی محققین دیگر مطابقت دارد.
کلمات کلیدی:سرطان پستان ،گیرنده آلفای استروژن ،پلی مورفیسم
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