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آبان 69

مقدمه
يکی از اهداف ارائه پايان نامه يا ر ساله ،آ شنايی دان شجويان با نحوهی نگارش و تنظیم مطالب يک مو ضوع علمی و
پژوهشی است .اين راهنما به شیوهای ساده نگاشته شده و میتواند شما را تا رسیدن به يک پايان نامه كامل همراهی
كند.
پايان نامه به عنوان بخشی از فعالیتهای الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصیلی مربوطه میباشد و بايستی
به طور منطقی و علمی نگا شته شود .يکی از داليل تهیه اين راهنما ايجاد هماهنگی بی شتر و يک سان سازی پايان
نامه های دان شجويان از نظر شکل ظاهری ،نحوهی تايپ ،صحافی و صفحهپردازی پايان نامه تح صیلی دان شجويان
است .
تنظیم مطالب پايان نامه

ترتیب صفحات
 .1صفحهی بسم ا...
 .2صفحهی عنوان (مشابه طرح روی جلد فارسی)
 .3صفحهی تايیديه دفاع (امضا شده در جلسه دفاع)
 .4فرم تعهدنامه اصالت
 .5صفحهی تقديم
 .6صفحهی تقدير و قدردانی
 .7فهرست مطالب
 .8فهرست جدولها
 .9فهرست نمودارها و شکلها
 .11چکیدهی فارسی
 .11فصلهای پاياننامه
 .12منابع
 .13پیوست
 .14چکیدهی انگلیسی
 .15صفحهی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی
جلد صفحه ر وی جلد ،به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طرف
پاياننامه قرار میگیرد (طبق نمونهی پیوست).

صفحهي بسم ا...
اين صفحه (بسم ا ...در وسط صفحه) و بايستی به شکل ساده و مشخص صفحهآرايی شود ،از به كار بردن
هرگونه كادر و تزيین در اين صفحه خودداری شود.

صفحهي فارسی مشابه طرح روي جلد فارسی
كلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله ها و قلمهای روی جلد در اين صفحه قرار میگیرد.

صفحهي تايیديه هیئت داوران
تصويبنامه با امضای استادان راهنما ،مشاور ،داور در اين صفحه قرار میگیرد.

صفحهي تعهدنامه اصالت

صفحهي تقديم (اختیاري)
اين صفحه اختیاری است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادی دارد كه پاياننامه به ايشان تقديم میشود.

صفحهي تقدير و تشکر
اين صفحه اختیاری است .در اين صفحه از افرادی كه در انجام پاياننامه به نحو موثری همکاری نمودهاند
سپاسگزاری میشود.

صفحهي فهرست مطالب

فهرست مطالب شامل چکیده ،فصل ها و عنوان فصلها ،بخشها و عنوان بخشها و همچنین زيربخشها،
فهرست منابع و چکیدهی انگلیسی میباشد.
 الزم است شماره صفحه در مقابل هريک از عناوين فهرست مطالب قید شود.

 صفحاتی که قبل از صفحهي فهرست مطالب میآيد در اين صفحه ذکر نمیشود.
 فهرستگیري اتوماتیک بر اساس سطوح عناوين  APAمندرج در متن توصیه میشود.
 در اين قسمت الزم نیست شماره گذاری انجام شود زيرا مطابق با فرمت  APAنیست.

صفحهي فهرست جدولها
اين صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحهی جدولهای موجود در متن میباشد.

صفحهي فهرست نمودارها و شکلها
اين صفحه شامل فهرست كلیهی تصاوير ،نمودارها و عکسهای موجود در متن است كه همگی تحت عنوان
شکل آورده میشود.

چکیده
يک چکیدهی خوب بايد شامل اين ويژگیها باشد :دقیق (اطمینان از انعکاس هدف و محتوای دست نوشته
به درستی) ،بدون ارزشیابی( گزارش به جای ارزشیابی) ،منسجم و قابل خواندن( با زبانی واضح و موجز
نوشته شود؛ از فعلها به جای اسم مصدر و از فعل معلوم به جای فعل مجهول استفاده كنید؛ از زمان حال
برای توصیف نتیجهگیری يا نتايج دارای قابلیت كاربرد مداوم و از زمان گذشته برای توصیف متغیرهای
دستکاری شده يا پیامدهای اندازهگیری شده استفاده كنید و موجز( مختصر باشد و هر عبارت حداكثر اطالعات
را منتقل كند .شامل چهار يا پنج مورد از مفاهیم ،يافتهها و استلزامها باشد از واژههای خاصی استفاده كنید
كه فکر میكنید ديگران در جستجوی الکترونیکی از آن بهره میبرند.
 ساختار چکیده يک مطالعهی تجربی به ترتیب شامل عناصر زير است :زمینهي مساله و هدف
پژوهش :شواهدی بر وجود مساله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهشهای پژوهشگران
مطرح میكند .روش :كه در آن اطالعات مربوط به شركتكنندگان شامل جامعه ،نمونه و ابزار يا
ابزارهای پژوهش ذكر میشود؛ يافتهها :كه يافتههای اصلی و مهم گزارش را شامل میشود.
نتیجهگیري :نتیجهگیری كلی از پژوهش.

 طول چکیده حداكثر  311كلمه و در يک پاراگراف نوشته شود .ذكر منابع ،نام نرمافزار آماری و دادههای
آماری استفاده نشود.
 كلید واژهها بین 3تا  5واژهی اصلی باشد.

فصلهاي پايان نامه

پايان نامه معموال شامل  5فصل به ترتیب زير میباشد.

 ابتدای هر فصل با يک مقدمهی كلی راجع به محتوای آن فصل شروع میشود .اين قسمت بدون نام
است و از ذكر مقدمه در اول هر فصل خودداری شود و سپس مطالب اصلی بر اساس سطوح عنوانبندی
 APAآورده میشود.
 عنوان فصل به صورت وسطچین در ابتدای هر فصل قرار داده شده ،سپس بعد از  3خط فاصله،
پاراگراف آغازين آن فصل كه به عنوان مقدمهی آن محسوب میشود ،آورده میشود) توجه :نیازی به
درج عنوان هر فصل در صفحهای جداگانه نیست)
 رعايت شیوهنامه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در نگارش پاياننامه/رساله ضروری است (به سايت
فرهنگستان مراجعه شود).

عنوان اول وسطچین ( BOLDعنوان هر فصل)

عنوان دوم راست چین  ،BOLDبدون تورفتگی (شامل تیترهاي اصلی هر فصل)
عنوان سوم راستچین ،فونت  BOLDبا توررفتگی از اول خط (زير تیترها)

عنوان چهارم فونت فونت ايتالیک و  BOLDبا تورفتگی از اول خط

عنوان پنجم اول پاراگراف فونت معمولی .ادامه پاراگراف به بعد..

فصل اول :مقدمه پژوهش

اين فصل شامل بیان مساله ،فرضیه ها يا سوالهاي پژوهش ،تعريف عملیاتی متغیرهاي پژوهش
بیان مساله

بیان مساله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است .در اين قسمت بايد به اين سوال جواب داده شود كه چرا
مساله پژوهش مسالهای است كه بايد مورد پژوهش علمی قرار گیرد .اصل كلی در بیان مساله رعايت يک روند منطقی
است به طوری كه شروع آن با مساله و ختم آن با هدف پژوهش میباشد .در بیان مساله معلوم میشود كه :بروز و
شیوع مشکل چقدر است؟ چه كسانی را در بر می گیرد؟ اين موضوع از چه زمانی و با چه ترتیبی در جامعه به صورت
مساله درآمده و چه تحولی داشته است؟ داليل احتمالی مشکل چیست؟ چه راهحلهايی تا كنون بهكار رفته است؟ و
تا چه اندازه موفق بودهاست و چرا اين روش انتخاب شدهاست؟ الزم است عوارض ناشی از تداوم مشکل و فوايد ناشی
از اجرای پژوهش و كاربرد ان به روشنی مطرح گردد.
ضرورت اجرای پژوهش نیز در همین قسمت آورده میشود.
 زمینه مساله بايد شواهدی دال بر وجود مساله با استناد به نظرات متخصصان و يا نتايج پژوهشهای
پژوهشگران مطرح كند.
 زمینه مساله بايد علل احتمالی بروز مساله ،محدوده مساله و ويژگیهای آن را مشخص سازد.
 بیان مساله خوب حاوی چند اطالعات مهم است :اهمیت مساله ،محدود كردن مساله در يک حوزه تخصصی،
اطالعات كلی درباره پژوهشهای انجام شده و چهارچوبی برای ارائه نتايج پژوهش.
 در بیان مساله بايد تمام متغیرهای مورد مطالعه شامل مستقل ،وابسته ،تعديل كننده و واسطهای (در صورت
وجود) گنجانده شود.
 يک مساله پژوهش زمانی از اهمیت برخوردار است كه دست كم يکی از ويژگیهای زير را دارا باشد :فراهم
آوردن دانش در يک زمینهی خاص ،كمک به تدوين نظريه ،تعمیم يافتههای پژوهشهای قبلی ،پیشبرد
روش شناسی پژوهش و روشن ساختن برخی از مسائل مهم روز.

فرضیهها يا سوالهاي پژوهش
به صورت يک جمله خبری و در حد امکان جهت دار نوشته شود و حاوی يک پیشگويی باشد و زيربنای علمی داشته
باشد .زمانی كه پیشینه اجازه دهد فرضیه ،زمانی كه پیشینه كافی برای ارائهی فرضیه وجود نداشته باشد سوال ارائه
میشود.

تعريف عملیاتی متغیرهاي پژوهش
به صورت واقعیاتی قابل اندازهگیری با كلمات ساده ،عینی ،واضح و قابل اندازهگیری بیان شود.

فصل دوم :گستره نظري و پیشینه پژوهش
مروری بر مطالعات به منظور دست يابی به جنبههای مختلف موضوع پژوهش است كه برای محقق فرصتی فراهم
می سازد تا درک كند در اين زمینه چه كارهايی انجام شده و چه اطالعاتی در اين زمینه وجود دارد و او بايد از كجا
شروع كند و يا چه كاری و چگونه كار را انجام دهد .در حقیقت مروری بر مطالعات خالصهای از نکات اصلی ،نتیجهگیری
عمومی و خالء موجود در مطالعات و كاربرد در پژوهش میباشد .در هنگام سازماندهی مرور مطالب ،اول بحث را به
مطالعاتی كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهید .ضمنا ذكر نام خانوادگی نويسنده موردنظر و سال
پژوهش او نیز در متن ضروری است .توجه شود منظور از ارائهی اين فصل صرفا به نقل قول از مراجع و منابع مختلف
نیست ،بلکه بايد همراه با خالصه ای از اين نظرات و بحث كلی و با ديدی انتقادی باشد .در پايان اين فصل يک
جمعبندی كلی از مطالب فصل ارائه شده و جايگاه پژوهش حاضر در بین پژوهشهای قبلی مشخص شده و الگوی
نظری كار بیان میشود .در اين فصل الزم نیست مباحث نظری از پژوهشهای داخلی و خارجی جدا شود بلکه در هر
قسمتی كه يک بحث نظری ارائه میشود پژوهشهای داخلی و خارجی مربوطه نیز عنوان میشود .نیازی به جداكردن
اين قسمتها در فصل دوم نیست.

فصل سوم :روش پژوهش
تشريح دقیق بخش روش نزديک شدن به هدف اصلی علم و تکرارپذير بودن مطالعه را نويد میدهد .بنابراين در گزارش
دقیق و مفصل اين بخش كوشا باشید .اين بخش شامل قسمتهای زير است:

طرح پژوهش
با توجه به مطالعه ،نوع طرح پژوهش ،حجم نمونه و روش محاسبه آن ،روش نمونهگیری ،معیارهای ورود و خروج
مطالعه و مالحظات اخالقی ،داوطلب يا داوطلب نبودن و  ...مطرح میشود.

ابزارهاي پژوهش
ابزارهای استفاده شده می توانند شامل پرسشنامه ،مشاهده ،مصاحبه ،مقیاسهاي درجهبندي و آزمونها باشند.
در گزارش ابزار استفاده شده ،ابتدا اين ابزار توصیف شوند ،سپس شیوه نمره گذاری آنها ذكر شود و در پايان ويژگیهای
روانسنجی نظیر اعتبار و روايی آنها گزارش شود .توصیف ،شیوه نمره گذاري و ويژگی هاي روانسنجی هر
يک از ابزارها در يک پاراگراف ارائه شود.
در بعضی از مطالعات تکالیفی وجود دارد كه شركتكنندگان بايد آن را انجام دهند يا موادی وجود دارد كه تمام افراد
بايد از آن ها استفاده كنند .تکلیف و مواد استفاده شده دقیقا تشريح شوند.

روش اجراي پژوهش
در اين قسمت ،مراحل اجرای مطالعه و شیوهی گردآوری دادهها توضیح داده میشود .ترتیب خاص گامهای برداشته
شده برای مطالعه بیان میشود .روش های جديد را دقیقا توضیح دهید .مراحل انجام تکالیف در صورت وجود ،به گونه
سلسله مراتبی و مرحله وار بیان شود.

روش تجزيه و تحلیل دادههاي پژوهش
روشهای آماری مورد استفاده جهت تجزيه و تحلیل هريک از سوالها يا فرضیههاي پژوهش به تفکیک ذکر
شود.

فصل چهارم :يافتههاي پژوهش
در ابتدا مقدمهای در خصوص نحوه غربال دادهها و روشهای آماری و تجزيه و تحلیل دادهها آورده شود .ترتیب ارائهی
يافتهها ،متناسب با نوع پژوهش ذكر میشود.
يافتههای جمعیت شناختی
اطالعات توصیفی مربوط به جنسیت ،تحصیالت و  ...شركتكنندگان در قالب جدولهای آمارههای توصیفی ذكر گردد.
يافتههای مربوط به هر فرضیه در پژوهش
هر فرضیه يا سوال ذكر میشود و در زير آن فرضیه يا سوال ابتدا داده های توصیفی مربوط به آن و سپس شیوهی
استنباطی آزمون آن فرضیه يا پاسخ به آن سوال با استفاده از روشهای متناسب آماری ذكر میشود.
 بايد از ذكر اطالعات يکسان در الگوهای متفاوت (متن ،جدول ها و نمودار و )...پرهیز شود .البته ضروری است
يافتهها در ايتدا با جمالت ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جدولها و نمودار استناد شود.
 اين فصل به بیان يافتهها اختصاص دارد نه تفسیر آن ها .لذا صرفا نتايج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف
و فرضیه هايی كه پیشتر در پروپوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقض گويی پرهیز شود.
 شیوهی ارائه ی جدول ها به سبک  APAيعنی اينکه هیچ خط عمودی در جدول موجود نباشد و صرفا خطوط
افقی اصلی در جدول ديده شود.
بر حسب مورد اگر دو جدول در يکديگر ادغام شدند به يک خط افقی از يکديگر جدا شوند.
 اگر در جدول از عناوين اختصاری استفاده میشود بايد در پايین جدول توضیح داده شود.
 به گونه كلی ،واژهی جدول برای جدولها و واژهی شکل برای ساير موارد (نظیر نمودار ،عکس ،تصوير و )...
استفاده می شود .در صورت استفاده از جدول و شکل الزم است :عنوان جدول در باال و عنوان شکل در پايین
آن درج گردد .الزم به ذكر است كه در عنوان جدول ابتدا نوشته میشود شکل و در ادامه عنوان نوشته میشود
و با يک نقطه از هم مجزا میشود.

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیري
اين فصل با يک مقدمه مختصر از ضرورت ،هدف و فرضیه های پژوهش شروع میشود و شامل موارد زير است:

بحث و نتیجهگیري سوال يا فرضیهها به ترتیب طرح در پژوهش
ايتدا نتیجهی پژوهش بدون استفاده از نمادهای آماری ذكر میشود ،سپس اين نتیجه با نتايج پژوهشهای مرتبط
داخلی و خارجی مقايسه میگردد و در ادامه به تبیین اين نتیجه پرداخته میشود .تک تک سوالها يا فرضیههای
پژوهش اين گونه مورد بحث و نتیجهگیری قرار میگیرند.

جمعبندي نهايی
محدوديت هاي پژوهش
پیشنهادهاي پژوهش

منابع
در اين قسمت نويسنده بايد فهرستی از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه(مانند كتاب ،مقاله ،مصاحبه،
اينترنت و  )...را ارائه نمايد.

نحوهي نگارش منابع به شیوه ي  APAمی باشد که به پیوست ارائه شده است.

پیوست ها
در صورتی كه احتیاج به پیوست ها باشد اين بخش بعد از فهرست منابع و قبل از چکیده انگلیسی آورده
می شود.
پیوست ها با حروف الفبا مشخص می شوند و سپس عنوان آنها ذكر می شود.

چکیدهي انگلیسی
در اين صفحه ترجمه چکیده فارسی به زبان انگلیسی قرار می گیرد .ذكر عنوان پايان نامه يا رساله در چکیده انگلیسی
الزامی است .در عنوان انگلیسی حرف اول كلمات به استثنای حروف اضافه بزرگ تايپ شود.

صفحهي انگلیسی مشابه طرح روي جلد انگلیسی
كلیه مندرجات روی جلد انگلیسی با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در ا ين صفحه قرار می گیرد)طبق
نمونه).
بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد صفحه سفید قرار میگیرد.

ويرايش و نکات فنی پايان نامه و رساله
كلیه مطالب و مندرجات پايان نامه يا رساله میبايست با برنامه  Wordتايپ و حروفچینی شود .تمامی متن ها روی كاغذ
A4يک رو تايپ شود .صفحات اصلی میبايست به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و يا سرصفحه تايپ شود .خط
اول كلیه پاراگرافهای متن به استثنای پاراگراف اول هر بخش بايد به اندازه  1/27سانتی متر تو رفتگی داشته باشد.

جلد
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلی متر با روكش چرم مصنوعی) گالینگور (می باشد. رنگ جلد برای پايان نامه های كارشناسی ارشد به رنگ سورمه ای میباشد. قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع كاغذ است. نوشته های روی جلد به صورت طال كوب چاپ می گردد. تمام مندرجات روی جلد اعم از آرم دا نشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد كامالً در و سط قرار گیرد. در قسمت عطف ،عنوان پايان نامه  ، ...نام و نام خانوادگی نويسنده و سال نوشته و زركوب می شود. ترتیب و محل قرار گرفتن هريک از مندرجات دقیقا مطابق نمونه پیوست می باشد. -صفحه جلد به انگلیسی كه مطالب آن ترجمه روی جلد فارسی است و تاريخ ماه و سال آن به میالدی قید شود.

 حرف اول كلمات عنوان انگلیسی به جز حروف اضافه بزرگ تايپ شود. عال وه بر مندرجات روی جلد كه به زبان فارسی است  ،ال زم است كلیه مندرجات به زبان انگلیسی در پشت جلدنیز طالكو ب شود.

اندازه و نوع قلم مورد استفاده
نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن يکنواخت و برای فارسی قلم  Bنازنین و برای انگلیسی قلم Times
 Roman Newمی باشد .اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخشهای مختلف پايان نامه و رساله مطابق
جدول زير باشد.

جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخشهاي مختلف پاياننامه
نوع متن

نوع قلم

اندازه

متن فارسی

 Bنازنین نازک

12

عنوان فصل

Bنازنین توپر )(Bold

16

تیترهای اصلی

Bنازنین توپر )(Bold

14

تیترهای فرعی

Bنازنین توپر )(Bold

12

چکیده فارسی

 Bنازنین نازک

12

چکیده انگلیسی

Times New Roman

12

عنوان جدول يا شکل

Bنازنین توپر )(Bold

12

متن جدول

 Bنازنین نازک

12

زيرنويس جدول

 Bنازنین نازک

11

پاورقی فارسی

 Bنازنین نازک

11

پاورقی انگلیسی

Times New Roman

11

فهرست منابع فارسی

 Bنازنین نازک

12

فهرست منابع انگلیسی

Times New Roman

12

حاشیه بندي و فاصله گذاري
-

حاشیه ها ی سمت چپ  ،باال و پايین  2/5سانتی متر و حاشیه سمت راست برابر  3سانتی متر می باشد.
در صورتی كه در برخی موارد اندازه شکلها يا جدولها بزرگتر از فضای داخل حاشیهها باشد ،با كوچک
كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ)  A3به صورت تا خورده ( حاشیه رعايت میگردد.

استفاده از سرصفحه ) (Headerو کادر در صفحهها مجاز نیست.
-

فاصله سطرها در تمامی پايان نامه برابر  5/51است.

-

فاصله بین عناوين با متن قبل يک سطر و و با متن بعد فاصله نیاز ندارد .
بین متن و جدولها نیز يک سطر فاصله در نظر گرفته شود .
بین عنوان جدول و جدول فاصله نیاز ندارد.

شماره گذاري صفحات
 شماره صفحات با رعايت فاصله  1/5سانتی متر از پايین صفحه و كامال در وسط صفحه میباشد.شماره گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پايان نامه يا رساله مطابق جدول زير میباشد.

شماره گذاری صفحات پاياننامههای فارسی

صفحه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
صفحه عنوان به زبان فارسی
صفحهی تايیديه هیات داوران
صفحهی تعهدنامه اصالت پايان نامه
سپاسگزاری
تقديم به ...
فهرست مطالب
فهرست جدولها
فهرست شکلها
چکیدهی فارسی
فصول پاياننامه
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پیوستها
چکیده انگلیسی

شماره گذاری
الف
ب
ج
د
ادامهی حروف ابجد
ادامهی حروف ابجد
ادامهی حروف ابجد
ادامهی حروف ابجد
1
ادامه اعداد
ادامه اعداد
ادامه اعداد
ادامه اعداد
ادامه اعداد

صفحه عنوان به زبان انگلیسی

بدون شماره

حروف ابجد :ابجد ،هوز ،حطی ،كلمن ،سعفص ،قرشت ،ثخذ ،ضظغ
اعداد....-6-5-4-3-2-1:

شماره گذاري جدولها ،شکلها ،فرمولها و...
شماره گذاری شکلها ،جدولها ،نمودارها از راست به چپ ابتدا شماره فصل و سپس شماره شکل يا جدول و ...
میآيد.
برای مثال شکل دهم در فصل سوم به صورت شکل ( )3-11نوشته می شود.
پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود و به عنوان مثال سومین جدول در پیوست" ب "بصورت
جدول(ب )3-نوشته می شود.
برای شماره گذاری روابط و فرمولها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد
نظر است .مثالً چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت رابطه ( )4-3نوشته می شود.

جدولها و شکلها
-

-

جدولها و شکلها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی كه در متن میآيند  ،در داخل پرانتز به عدد
شماره گذاری میشوند.
تمامی جدولها بايد بر اساس سبک  APAبه صورت خطوط افقی اصلی و بدون خطوط عمودی آورده شوند.
تمامی شکلها) تصويرها ،نمودارها ،منحنیها (و جدولها بايد با كیفیت مناسب تهیه شوند .به گونهای كه
كپی تهیه شده از آنها از وضوح كافی بر خوردار باشد.
چنانچه جدول ،شکل يا تصويری از مرجعی آورده شده است ،مرجع در انتهای عنوان جدول يا شکل ذكر
گردد .همچنین الزم است به كلیه شکلها و جدولها در متن ارجا شده باشد.
عنوان جدول در باالی جدول و عنوان شکل در پايین شکل به صورت راست چین آورده میشود.
در نمودارها موورهای عمودی و افقی بايد كامالً مشخص باشند و در صورتیکه نمودار بیش از يع منونی داشته
باشد به راهنما نیاز دارد .با توجه به استفاده از چاپ سیاه و سفید ،منونی ها بايد با بکارگیری طیف رنگی
خاكستری از يکديگر متمايز شوند.
از درج اعداد و كلمات انگلیسی در جدولها و شکلها خودداری شود .تمام اعداد و كلمات به فارسی نوشته
شود.

پاورقی يا زيرنويس
-

در صورتی که يک عبارت يا واژه نیاز به پاورقی دارد با فوت نوت مشخص می شود .پانويس
اصطالحات خاص با حرف بزرگ انگلیسی شروع می شود و بقیه موارد با حروف کوچک شروع
می شود.

-

اندازه قلم مورد استفاده در زير نويس براي فارسی  51و براي انگلیسی  51باشد.

-

پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود .
شماره گذاری پاورقی بصورت صفحهای باشد ،يعنی شماره پاورقی در هر صفحه از شماره 1شروع میشود.
كلیه اسامی التین بايد در پاورقی و با ذكر حرف اول نام كوچک آورده شوند .مثال: Nigg, J.T.
حتی المقدور از آوردن كلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحا معادل فارسی آن آورده
شود و در صورت لزوم معادل انگلیسی كلمه يا عبارت در پاورقی آورده شود.
در مواردی كه الزم است از كلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود ،ابتدا معادل فارسی آن نوشته شده
و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار میگیرد و اصل كلمه يا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده میشود.
آوردن اصل كلمه يا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد.
در صورت استفاده از كلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن  1شماره كوچکتر از اندازه قلم فارسی
باشد.

نحوهي نگارش منابع به شیوه ي APA

وزارت علوم،تحقیقات و فناوري
موسسه آموزش عالی غیر دولتی اديب مازندران
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می شوم:

 )1این پایان نامه  /حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهــــای
علمی و پژوه شی دیگران (اعم از پایان نامه  ،کتاب  ،مقاله و  ) .....ا ستفاده نموده ام ،مطابق ضوابط و رویه موجود،
نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام .
 )2این پایان نامه  /قبالٌ برای دریافت هیچ مدرک تح صیلی ( هم سطح  ،پایین تر یا باالتر )در سایر دان شگاهها و
موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
 )3چنانچه بعد از فراغت از تح صیل  ،ق صد ا ستفاده و هر گونه بهر برداری اعم از چاپ کتاب  ،ثبت اختراع و ...
از این پایان نامه داشته باشند از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
 )4چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود .عواقب نا شی از آن را می پذیرم و واحد دان شگاهی
م جاز اســـت با این جا نب م طابق ضــوابط و مقررات رف تار نموده و در صــورت اب طار مدرک
تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء

