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 به نام خدا

 

 دانشجوي گرامي 

تحصيلي  نامهاينك كه به ياري خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشي قصد تدوين و نگارش رساله/پايان

، ايجاد نامهشيوهاين  هدف اصلي تهيه نماييد.شود مطالب زير را با دقت مطالعه خود را داريد، پيشنهاد مي

تحصيلي دانشجويان  نامهپردازي در رساله/پايانتايپ، صحافي و صفحه هماهنگي از نظر شكل ظاهري، نحوه

هاي نامه در رشتههاي تدوين رساله/پاياناتخاذ شيوهارشد است، به گونه اي كه هاي دكتري و كارشناسيدوره

، ذيلنيز حفظ شود. توجه به نكات  هاهمختلف دچار تشتت نگردد و تا حد امكان استقالل علمي رشت

آموختگي ياري نامه و دانشدانشجويان عزيز را در انجام سريع و آسان امور مربوط به دفاع از رساله/پايان

هاي الزم براي اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي نامه به عنوان بخشي از فعاليتنرساله/پايا نمايد.مي

مباني  تحقيق، هايهدفي تحقيق، ضرورت و اهميت تحقيق، و شامل مقدمه، طرح مسأله استمربوط 

ي تحقيق، تحقيق، تعاريف مفهومي، پيشينه هايههاي تحقيق، فرضيهاي تحقيق، پرسشنظري و تئوري

گيري و پيشنهادها، منابع تحقيق و ... متناسب با نتايج، بحث و تحليل، نتيجه قيق، مراحل تحقيق،روش تح

شود. بديهي است كه ترتيب، تعداد و عنوان  نوشتهماهيت هر رشته است؛ لذا بايد به طور منطقي و علمي 

 قابل تغيير است. نامه پايانمتناسب با ماهيت رشته و عنوان رساله/  نامهپايانهاي رساله/ فصل

هاي فارسي، عربي و انگليسي زبان دانشجويان نامهپايانبه ترتيب براي  Thesisو  الرسالة، نامهپايانعنوان 

هاي فارسي، عربي و  به ترتيب براي رساله Dissertationو  األطروحةارشد و عنوان رساله، كارشناسي

 انگليسي زبان دانشجويان دكتري به كار ميرود.

ي زبان و ادبيات بايد هاهارشد رشتدانشجويان دكتري و كارشناسي نامهپايانش طرح تحقيق، رساله و نگار

خود را به زبان فارسي  نامهها، بايد پايانارشد ساير رشتهدانشجويان كارشناسيبه زبان همان رشته باشد. 

ليسي )عالوه بر چكيده( در انتهاي اي از آن را به زبان انگتوانند خالصهبنويسند و در صورت تمايل مي

 نامه بياورند.پايان

 اعضاي محترم كميته همه اصلنامه بايد واجد امضاي رساله/پايان هاي صحافي شدهتمام نسخه

 گيرد.مورد پذيرش قرار نمي ،بدون امضا يا كپي امضا باشد. نسخه نامهپايانرساله/

 گاهوببارگذاري شده در  نامهپايانمطابق قالب رساله/ دقيقاًها بايد آرايي صفحهگذاري و صفحهحاشيه

به صورت دورو تنظيم و  نامهپايانرساله/ اتباشد. صفح http://shirazu.ac.ir/fa/node/983به نشاني  دانشگاه

 :مي شودتكثير 

 مقدماتي تا قبل از فصل اول به صورت يك رو؛ات صفح -

( به صورت Abstractو  نامهپايانرساله/ اعضاي كميته گواهي شده امضا صفحهانگليسي )جلد،  اتصفح -

 ؛يك رو

 به صورت دورو.Abstract خرين صفحه قبل از آاز فصل اول تا  -
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 ،صحافي اشكال در نحوه وجوددر صورت  ،كتابخانه ميرزاي شيرازينامه در توجه: در زمان تحويل رساله/پايان

 نامه تحويل گرفته نخواهد شد.رساله/پايان

 شماره دانشگاه باشد. گاهوببارگذاري شده در  نامهپايانمطابق قالب رساله/ بايد دقيقاً  اتشماره گذاري صفح

بايد در  هاهنوشته شود. همچنين شمار نامهپايانهاي اصلي و فرعي بايد به زبان متن رساله/ها و عنوانفصل

ي انگليسي از چپ به راست درج ها نامهپاياني فارسي و عربي از راست به چپ و در رساله/هانامهپايانرساله/

 گردد.

 

  نهايي فايل  نسخه تحصيالت تكميلي دانشگاه،كارشناس دانشجويان بايد پس از دريافت مجوز صحافي از

را در سامانه ايرانداک بارگزاري نموده و كد رهگيري ( latex/pdfيا ) docx/pdf)نامه )كامل رساله/پايان

 يکدانشجو موظف استدريافت و اين كد را در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه شيراز ثبت نمايند. 

را نسخه  2د. همچنينتحويل ده ميرزاي شيرازيبه كتابخانه صحافي شده را  نامهپاياناز رساله/  نسخه

 تحويل دهند.به تحصيالت تكميلي دانشكده خود 

 .دانشكده تحويل دهندبه نسخه اضافي بايد يك  ،اندياني كه دو استاد راهنما داشتهدانشجو: نكته     

 بنابراين دانشجويان بايد نسخه هاي زير را از رساله/پايان نامه خود تهيه نمايند:

 شود(راهنما )تحويل دانشكده  استاد نسخه -1

 )تحويل دانشكده شود(دانشكده نسخه -2

 .تحويل شودكتابخانه به  ميرزاي شيرازي مستقيما كتابخانهنسخه -3

 دانشجو )اختياري( نسخه -4
 

 راهنمانامه تهيه جلد پايان نامه/رساله در قطع وزيري در انتهاي همين  شيوه

 .ه شده استدآور

 

هايي كه از استانداردهاي تعيين شده برخوردار نباشند و يا موازين  نامهها و پايانرسالهقابل ذكر است كه 

 ها رعايت نشده باشد، مورد پذيرش دانشگاه قرار نخواهد گرفت.)براي مثال در تصاوير( در آن اسالمي

و امور  نامهايانپصت تعيين شده براي انجام اصالحات رساله/ضروري است كه فرنيز يادآوري اين نكته 

 سه ماه ارشدكارشناسيبراي دانشجويان و  روز( 121) چهار ماهبراي دانشجويان دكتري  تگيآموخدانش

پس از تاريخ دفاع است. در صورت عدم رعايت اين مدت، با دانشجويان مطابق مقررات دانشگاه  روز( 01)

 رفتار خواهد شد.
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 دکتري و ارشد کارشناسيهاي دورهرساله و نامهنحوه نگارش پايان

 

، نسخه نهايي و مورد تأييد اعضاي كميته نامه پايان/رسالهدانشجو موظف است پس از اصالحات كامل  -1

فارسي و  به همراه صفحات امضاي فارسي و انگليسي، چكيده، تهيه( PDFخود را در چارچوب فايل

 :بارگذاري نمايد هاي زير با نام خودآموزشي  سامانهانگليسي در 

 

 فايل برايمجاز نام  فايل رديف

 Proposal.pdf (PDFنامه/رساله ) طرح پيشنهادي پايان 1

 Signature-Fa-En.pdf (PDF)امضاي فارسي و انگليسي  صفحه 2

 Abstract-Fa-En.pdf (PDFفارسي و انگليسي ) چكيده 3

 Abstract-Fa-En.docx (Microsoft Wordفارسي و انگليسي ) چكيده 4

 Thesis.pdf (PDFنامه/رساله ) پايان 5

 Thesis.docx (Microsoft Wordنامه/رساله ) پايان 6

 Presentation.pptx )اختياري و با نظر استاد راهنما(  (Microsoft PowerPoint)ارائه   7

 

 

 

 

 نکات مهم:
 فايل نهايي مقالهيا مستخرج از رساله  چاپ شده دانشجويان دکتري الزم است مقاله 

 نمايند.  بارگذاريرسمي پذيرش آن را در قسمت مقاالت  پذيرفته شده به همراه نامه

 

 مقاالت تحقيقاتي خود شود دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري همهتوصيه مي اًاکيد 

 اري نمايند.ذبارگ سامانهبراي ثبت در  ،استپايان نامهرساله/ که مرتبط با  را

 

 دکتري الزم است فايل نتيجه همانند جو در هر دو مورد  دانشجويان کارشناسي ارشد و

 در سامانه بار گذاري نمايند. را طرح تحقيق و پايان نامه/ رساله

 

نامه الزامي بوده، صدور مجوز صحافي منوط به رعايت  نامه رعايت اين شيوهپايانرساله/ هنگام نگارش -2

 يا باالتر و يا از 2007 نسخه   Microsoft Wordافزار بايد از نرم نامهپايان تهيهكامل آن خواهد بود. در 

 Latexمتر بــاشدسانتي 5/16×  5/23نامه بايد  پايان اتاندازه تمام صفحستفاده گردد. ا 

 (Page Layout, Page Setup,Size) . چارچوب و تزئينات ديگر به دور متن خودداري شود.ازقرار دادن 
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گاه مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه موجود در وب فارسي نامه/رساله از فايل قالب پايانبراي نوشتن  -3

 شود.استفاده  http://shirazu.ac.ir/fa/node/983شيراز به نشاني 

هايي كه دانشجو بايد بخشي از آن را حذف كند، به رنگ قرمز نوشته شده است مثالً در در اين قالب قسمت

ديگر حذف  نامه يا رساله انتخاب شود و واژهپايان امضاها، بسته به مقطع تحصيلي بايد واژه صفحه

هايي كه بايد توسط دانشجو با عبارت مناسب جايگزين شود گردد. همچنين در ابتدا و انتهاي عبارت

كه  نوشته شود...جا تحصيلي در اين گرايش-عنوان كامل رشته...سه نقطه قرار داده شده است. مثالً: 

 گرايش مناسب و با همان قلم موجود در قالب، جايگزين شود.-بايد با عنوان رشته

 

سانتي متر و حاشيه از سمت  2ها از باال، پايين و سمت چپ حاشيهصفحات فارسي:  كاغذ: حاشيهفاصله  -4

 ,Page Lyout, Page Setup) است. 5/2و در انگليسي: از سمت چپ  سانتي متر مي باشد 5/2راست 

Margins) وطخط فاصله بين (Line Spacing بايد در تمام صفحات )نامه پايان( يك فاصله ،Single )

 .باشد

 (Page Layout, Paragraph, Line Spacing, Single ) .5/1خط اول هر بند )پاراگراف(  فضاي خالي 

 شوند.شروع ميدومين بند بعد از هر عنوان فضاي خالي از متر است و سانتي

 مي باشد 24و بعد از آن تا شروع عنوان هاي فرعي  01"فصل اول"فاصله از باال فصل ها به عنوان مثال 
(  (Paragraph,Spacing,After 24,Before 90 

( بين كلمات وجود داشته باشد. پس از شماره Space، نبايد بيش از يك فاصله )نامه پاياندر تمام متن 

هر صفحه و وسط  ينيدر پاشماره صفحه، گيرد. شكل يا جدول و قبل از عنوان آنها، يك فاصله قرار مي

گذاري  شود. شمارهبا حروف الفبايي ابجد شروع مي ازچكيده فارسي و اتگذاري صفح قرار ميگيرد. شماره

 .يابد ( آغاز شده و تا قبل از چكيده انگليسي ادامه مياولين فصل )فصل اول از با اعداد

 Header .باشند داشته Headerنامه از شروع فصل اول تا آخرين فصل پايان نامه بايد پايان صفحات همه -5

به عنوان فصل پايان نامه و پايان  Headerكتاب داراي  زوج صفحات كليه شودكه تنظيم اي گونه به بايد

 نامه كارشناسي ارشد داشته باشد. به عنوان مثال:

 

 

 "فصل اول: مقدمه                                           پايان نامه كارشناسي ارشد          "

 

 سه گزينه Designدر قسمت ( Insert, Header)انتخاب شد Headerزماني كه 

Different First Page وDifferent Odd and Even Page  وShow Document Text   بايد

ديگري مانند مثال ذكر شده Header و صفحات زوج Headerانتخاب شده باشد تا صفحات فرد يك 

 داشته باشند.

 به عنوان مثال: باشد قرارداشته نامه پايان فرد،عنوان صفحات دركليه
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 "كشوربررسي و تحليل تمام عوامل موثر در اسيب نا پذيري اقتصاد يك "         

شروع هر فصل بايد فرد باشد در غير اين صورت يك صفحه سفيد قبل از آن قرار ميگيرد تا ترتيب فصل ها 

. در واقع براي ايجاد يك صفحه (Page layout, Break, Section Break , Next page)درست شود.

در صفحه آخري كه متن  Section Breakسغيد قبل از شروع فصل براي رعايت ترتيب فصل ها بايد يك 

يد ايجاد شده تا در صفحه سفيد فديگري در صفحه س Section Breakتمام مي شود گذاشته شود و يك 

 هدر قرار نگيرد.

 

 زير است: اتبه ترتيب شامل صفحنامه پايان

 گيرند: قرارمي زير ترتيب بهنامه پايان ابتداي در بدون شمارهكه صفحاتي -1

 

به ترتيب به شرح زير  قالبنامه )طرح روي جلد(: مشخصات اين صفحه مطابق عنوان فارسي پايان -1-1

براي  "رساله" و واژه ارشدكارشناسيبراي دانشجويان  "نامهپايان" است: )در تمام صفحات، واژه

 .دانشجويان دكتري استفاده شود(

گاه مديريت تحصيالت /رساله است كه در وبنامه پايان، فايل قالب قالبنامه منظور از توجه: در اين شيوه

 قرار دارد.  http://shirazu.ac.ir/fa/node/983تكميلي به نشاني 

 .وسطچين، قالبدانشگاه شيراز ) با فرمت عكس، مطابق نشان سطر اول،  -

 .نيوسطچB Nazanin 12 (Bold ،):از سطر اول(، نام دانشكده، قلم قالبمطابق  سطر دوم )با فاصله -

  "دكتري در رشته يا رساله ارشد كارشناسينامه پايان "سطر سوم )بدون فاصله از سطر قبل(، عنوان  -

 .نيچوسطB Nazanin 12 (Bold ،):قلم

B Nazanin 12 (Bold ،):قلمتحصيلي،  گرايش-عنوان كامل رشتهسطر چهارم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

 .نيچوسط

B Nazanin 14 (Bold ،):قلم "يا رساله نامهپايان"عنوان (، قبلاز سطر  قالبمطابق  با فاصلهسطر پنجم ) -

 .نيچوسط

 .نيچوسط، B Nazanin 12:قلم "به كوشش"عنوان (، از سطر قبل قالب مطابق با فاصلهسطر ششم )  -

B Nazanin 12 (Bold ،):قلمخانوادگي دانشجو، نام و نامسطر هفتم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

 .نيچوسط

استاد يا استادان راهنما )در صورت  خانوادگي(، نام و ناماز سطر قبل قالبمطابق  با فاصلهسطر هشتم ) -

استاد راهنماي دوم در سطر بعد و بدون فاصله از سطر قبلي  خانوادگي نام و ناماستاد راهنما،  داشتن دو

 .نيچوسط، B Nazanin 12: قلم، شود(ذكر مي

B Nazanin 12 (Bold ،): نامه، قلم (، ماه و سال دفاع از پاياناز سطر قبل قالب مطابق با فاصله) سطر نهم -

 .چينوسط
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 صفحه سفيد -1-2
 

 شود. مي دانشگاه قرار داده قالب بسم اهلل الرحمن الرحيم: به فرمت عكس و مطابق -1-3

 

 آموزشي دانشگاه در سامانهشده اين صفحه را در امضا دانشجو موظف است نسخهتعهدنامه:  صفحه -1-4

خود در  /رسالهنامهنامه پايان همچنين موظف است به تعهدات صفحه تعهدقرار دهد. نامه پايانفايل 

خانوادگي و ، با نوشتن نام و نامقالبفرم موجود در  دانشجو بعد از مطالعه برابر دانشگاه عمل نمايد.

. بعد از تكميل مراحل نمايد تاريخ، و قرار دادن اسكن امضاي خود در پايين صفحه آن را تكميل مي

 .كردخواهد  رشناس مربوطه امضافرم را دانشجو در حضور كانامه و اخذ مجوز صحافي، اين  نگارش پايان

 

با حجم ي فارسي: دانشجو بايد بعد از تكميل صفحه امضاي فارسي، آن را اسكن نموده و صفحه امضا -1-5

. الزم به ذكر است كه بعد از اخذ مجوز صحافي، نمايدخود وارد PDF وMicrosoft Word در فايل  كم

 كرنگياز خودكار امضاها  تا حد امكان براي گرفتندر نسخ صحافي، قرار داده شود. ها اصل امضابايستي 

داور خارجي يا استفاده شود. در صورتي كه به داليل موجه و قانوني يكي از اعضاي كميته يا ي مشك

 نمايدميتواند از طرف شخص مذكور امضا  ان گرفتن امضا حضور نداشته باشد، رئيس بخشدر زم داخلي

به  قالبصات اين صفحه مطابق خرا كنار امضا درج نمايد. مش " on Behalf ofاز طرف و"و كلمات 

 ترتيب به شرح زير است:

 .نيچ(، وسطBold) B Nazanin 12:قلم "به نام خدا"سطر اول، عبارت  -

B Nazanin 14 (Bold ،):رساله، قلم/نامه از سطر اول(، عنوان دقيق پايان قالبمطابق  سطر دوم )با فاصله -

بوده، درصورت يكسان آموزشي  رساله بايد با عنوان وارد شده در سامانهنامه/ )عنوان پايان. نيچوسط

 .يافته آورده شود( هرگونه تغيير در عنوان و بعد از طي مراحل قانوني، عنوانِ تغيير

 .نيوسطچ، B Nazanin 12:قلم "به كوشش "از سطر قبل(، عنوان  قالب مطابق سطر سوم )با فاصله -

 B Nazanin 12:خانوادگي دانشجو، قلم سطر چهارم )بدون فاصله از سطر قبل(، نام و نام -

(Bold)نيچ،وسط. 

-،وسطB Nazanin 12:قلم "نامه يا رساله پايان"از سطر قبل(، عنوان  قالبمطابق  سطر پنجم )با فاصله -

 .نيچ

ارائه شده به دانشگاه شيراز به عنوان بخشي از "سطر ششم )بدون فاصله از سطر قبل(،  عنوان  - 

 .نيچ،وسطB Nazanin 12:قلم "هاي تحصيلي الزمفعاليت

 Bقلم:  ،"يا دكتري ارشدكارشناسي براي اخذ درجه"سطر هفتم )بدون فاصله از سطر قبل(، عنوان  -

Nazanin 12نيچ،وسط. 

 .نيچ،وسطB Nazanin 12قلم:، "در رشته"از سطر قبل(، عنوان  قالب مطابق هشتم )با فاصلهسطر  -

 B Nazanin:،قلمگرايش تحصيلي نوشته ميشود عنوان كامل رشتهسطر نهم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

 .نيچ،وسط12
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 .نيچ،وسطB Nazanin 12:قلم ،"دانشگاه شيراز"عنوان از سطر قبل(،  قالب مطابق سطر دهم )با فاصله -

 .نيچ،وسطB Nazanin 12قلم:  ،"شيراز"عنوان سطر يازدهم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

وسط ،B Nazanin 12قلم: ، "جمهوري اسالمي ايران"سطر دوازدهم )بدون فاصله از سطر قبل(، عنوان  -

 .نيچ

، "نامه يا رساله، با درجه: ... پايان ارزيابي كميته"از سطر قبل(، عنوان  قالب مطابق سطر دوازدهم )با فاصله -

 است. الزاميارزيابي كميته  . نوشتن درجهنيچراستB Nazanin 12 (Bold ،)قلم: 

خانوادگي و سپس نام و نام "دكتر"ابتدا واژه  قالبسطر سيزدهم به بعد )بدون فاصله از سطر قبل(، مطابق  -

و سطرهاي بعد و بدون فاصله از سطر  ")استاد راهنما("، مرتبه علمي، نام بخش و عبارت راهنمااستاد 

 داخلي( قبل به همين ترتيب ساير اعضاي كميته )استادان مشاور، داور خارج از دانشگاه، و داور متخصص

اي اول ودر شود. دانشجوياني كه داراي دو استاد راهنما هستند بايد در سطر اول استاد راهنمآورده مي

وارد كرده، در هر دو مورد در انتهاي سطر از  قالب سطر دوم استاد راهنماي دوم خود را مطابق

داور خارج ازدانشگاه،  برايآوردن محل اشتغال )بخش و دانشگاه( استفاده كنند.  ")استاد راهنما("واژه

هاي الزم را باشد كه دانشجو مجوزاستاد راهنماي اول در صورتي مي تواند از دانشگاه ديگري الزامي است. 

 يتمام در هش دهيد.راكا اندازهاعضاي هيأت علمي  افزايش تعداد بادر اين مورد اخذ كرده باشد. 

 است. نيچراستو  B Nazanin 11قلم:موارد

-،وسطB Nazanin 12قلم:، نامه ماه و سال دفاع از پاياناز سطر قبل(،  مطابق نمونه سطر آخر )با فاصله -

 .نيچ

 

اشخاص يا شخص براي تشكر و قدرداني از  تواند، درصورت تمايل ميدانشجو (:ياري)اخت ميتقد صفحه-1-6

اندازه و نوع قلم اختياري نمايد.  آنها تقديمبه حداكثر در يك صفحه  خود را /رسالهنامه پايانخاصي، 

اسالمي و فرهنگ  ئوناتاما با توجه به ش شخصي دانشجو بستگي دارد، متن اين صفحه به سليقه است.

 ييد شود.أاز سوي تحصيالت تكميلي دانشگاه ت بايد ملي كشور بايد متن آن

 

در ديگر افرادي كه  يا ونامه  اعضاي كميته پايانخود را نسبت به سپاسگزاري ، سپاسگزاري: دانشجو -1-7

اند، حداكثر در يك صفحه و در يك پاراگراف بيان  كردهبا او همكاري  و يااو را ياري نامه  پايان انجام

 عنوان ازمطابق قالب  فاصلهبا  و متن استB Nazanin 12 ، قلم:نامه . مانند متن اصلي پاياننمايد مي

 .شودنوشته مي

 

 .شوند مي گذاريشماره گزاريو بعد از صفحه سپاس حروف ابجد با كه صفحاتي-2

 

تحقيق، روش  اي از مسألهصفحه، به صورت مختصر شامل خالصه دوحداكثر در : يفارس دهيچك -2-1

مواد، نتايج حاصل شده و پيشنهادهاي احتمالي است. در چكيده بايد از ارجاع به مرجع و  تحقيق، ابزار،

-پايان "مقدمه"شود، اين موضوعات بايد در ذكر روابط رياضي، بيان تاريخچه و تعريف مسئله خودداري 
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ترتيب قرار گرفتن شوند. ده آورده ميايان چكيواژه در پ 7تا  3بين  واژگان کليدينوشته شود. نامه 

 بهتر است بر اساس حروف الفبا باشد. واژگان كليدي

تبديل زبه ح  ،تقديم ي)در صورت نداشتن صفحه شودمي گذاريشماره "ح"اين صفحه با حرف  

 .شود(مي

 به ترتيب زير است: قالبمطابق سطرهاي مختلف چكيده 

 .نيوسطچB Nazanin 12 (Bold ،)قلم:، "چكيده"از باالي صفحه(: واژه  مطابق قالب سطر اول )با فاصله -

B Nazanin 12 (Bold ،)قلم:رساله، /نامه از سطر قبل(: عنوان پايانمطابق قالب  سطر دوم )با فاصله -

 .نيوسطچ

 .نيوسطچ ،B Nazanin 12:، قلم"كوششبه "از سطر قبل(: عبارت  مطابق قالب سطر سوم )با فاصله -

B Nazanin 12 (Bold ،):خانوادگي دانشجو، قلم سطر چهارم )بدون فاصله از سطر قبل(: نام و نام -

 .نيچوسط

 ذكر از سطر قبل(: چكيده به فارسي حداكثر در دو صفحه بدونمطابق نمونه  سطر پنجم )با فاصله -

 نوشته ميشود.  B Nazanin 12:قلم با منابع، و فرمول،شكل

 مقابلو در  B Nazanin 12  (Bold):با قلم "واژگان كليدي:"فاصله از سطر قبل(: عبارت بدون سطر آخر ) -

 به ترتيب الفبا نوشته ميشود. B Nazanin 12:آن واژگان كليدي مورد نظر با قلم 

 

ست. )بهتر است با  پيوستها وعناوين منابعها،شامل عناوين اصلي و فرعي فصل :مطالب فهرست-2-2

ها و...، از  ها، جدول ها و فهرست شكل براي هر كدام از عنوانهاي اصلي و فرعي فصلانتخاب سبك 

فهرست مطالب تنظيم شود تا در صورت  Table of Contentsو گزينه Referencesطريق سربرگ 

، بتوان تغييرات را به صورت خودكار اعمال كرد(. مطابق اتها و يا شماره صفح هرگونه تغيير در عنوان

و به صورت  B Nazanin 12 (Bold):با قلم "فهرست مطالب"رائه شده، از باالي صفحه عبارت ا قالب

 B: با قلم "صفحه" و"عنوان"هاي  از سطر قبل( واژه مطابق قالب وسطچين و در سطر دوم )با فاصله

Nazanin 12 (Bold )و  "عنوان"هاي  در يك سطر نوشته ميشود )در فهرست مطالب نوشتن واژه

است(. شماره فصل )مثل فصل اول، دوم و ...( در سطر  الزامي ه اول هر فهرستدرباالي صفح"صفحه"

و بدون شماره در قبل يا بعد از  B Nazanin 12(Bold):ز سطر قبل( با قلما مطابق قالبسوم )با فاصله 

اختصاص داده شده به آن در جلو و انتهاي سطر با همان قلم و اندازه  صفحهآن، نوشته شده و شماره 

 نوشته ميشود. 

 پژوهش هر فصل )مانند مقدمه، پيشينه اصليسطر چهارم )بدون فاصله از سطر قبل( شامل عنوان 

اختصاص داده شده به آن در جلو و انتهاي  ، نوشته شده و شمارهB Nazanin 12(Bold):...( با قلمو

 مي شود. نوشته همان قلم و اندازهسطر با 

هر  فرعيعنوان اولين فصل، عنوان اصلي و عنوان فرعي است.  داراي تعدادي شماره نامه پايانهر 

 بيانگر راست متس عدد شود. مي مشخص اندشده جدا يكديگر از فاصله خط با كه شماره دو با فصل

به ترتيب از راست به  -1-1به عنوان مثال عدد  .است عنوان فرعي چپ شماره سمت وعدد فصل شماره
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 فرعيبيانگر فصل اول و دومين عنوان  -2-1فصل اول و عدد  فرعيچپ بيانگر فصل اول و اولين عنوان 

سمت  حاشيه هاي فرعي )با فاصله مناسب از هاي عنوان فصل اول است. در فهرست مطالب بايد شماره

 ( وارد شود.قالبراست و مطابق 

( قالبعنوانهاي فرعي )مطابق B Nazanin 12: در سطرهاي بعد مطابق توضيحات داده شده و با قلم

نيز مطابق قبل نوشته ميشود. الزم است بين آخرين مطلب هر  شود. عنوان فصل دوم و سوم ونوشته مي

داده شود. همچنين در صورت طوالني بودن هركدام از  قرارمطابق قالب  فصل و عنوان فصل بعد فاصله

ه ا رعايت همترازي بب قبل از اين كه در رديف شماره صفحه وارد شود آخرين كلمهفرعي(  يها عنوان

 .شود مي خط دوم منتقل 

نوشته  B Nazanin 12(Bold) از آخرين مطلب آخرين فصل و با قلم فاصله مطابق قالبمنابع با -

اختصاصي دارد كه در  صفحه جداگانه و يك شماره در متن و فهرست مطالب يك صفحه ميشود. منابع

خودداري  "منابع فارسي"و  "منابع انگليسي"هاي فرعي  فهرست مطالب ذكر ميشود. از افزودن عنوان

 شود. در متن اصلي نيز ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي آورده شود.

-نوشته ميB Nazanin 12(Bold ) : از منابع و با قلم مطابق قالبفاصله   با ها، در صورت وجود، پيوست -

 صفحه اختصاصي دارند. در سطر بعد از جداگانه با يك شماره پيوستها نيز مانند منابع يك صفحه شود.

 .شودبه ترتيب آورده ميB Nazanin 12 :ها با قلمپيوستها، فقط عنوان پيوست

 واريانس . . . تجزيه جدول -1پيوست :)مثالً 

ها، بالفاصله در انتهاي فهرست گذاري آندر صورت داشتن جدول يا  شكل پيوست، بعد از شماره

-يا شكل پ -1-: جدول پشكلگذاري جدول ياشماره شود. )مثال براي نحوهها آورده ميها يا شكلجدول

 ..(..1-2ويا شكل پ 1-1و يا جدول پ -1
 

راست بيانگر  داراي دو شماره بوده كه با يك خط از هم جدا ميشوند. عددسمت ها شكلو  ها جدول -2-3

ارائه شده،  قالبنشان ميدهد(. مطابق  را درهرفصل جدول يا شكل شماره چپ سمت وعدد فصل شماره

و وسطچين و در سطر دوم  B Nazanin 12 (Bold):با قلم "ها جدول فهرست "از باالي صفحه عبارت 

در  نوشته ميشود. در يك سطر "صفحه" و  "عنوان"هاي  از سطر قبل( واژه قالبمطابق  )با فاصله

و  "عنوان"هاي نوشتن واژهها و همچنين فهرست مطالب، ها و فهرست شكلفهرست جدول

جدول و عنوان آن در سطر سوم )با  شمارهضروري است. اول هر فهرست در باالي صفحه"صفحه"

، نوشته شده و شماره اختصاص داده شده به B Nazanin 12از سطر قبل( با قلم: بق قالبامط فاصله

آن در جلو و انتهاي سطر با همان قلم و اندازه نوشته ميشود. همچنين در صورت طوالني بودن عنوان 

يگيرد به خط دوم منتقل شده و اولين حرف صفحه قرار م اي كه بر روي شماره جدول، آخرين كلمه

 زيرنويسشود(.  اقدامآن بايد دقيقاً زير اولين حرف سطر اول باشد )دقيقاً مانند فهرست مطالب 

( باشد. در صورتي B Nazanin 10از متن )حداقل قلم:  كمتر اندازه كد يباي جدول نويسباالوها شكل

در آخرين صفحه به درج شرح شكل و در اولين  بايدكه شكلي يا جدولي بيش از يك صفحه باشد 
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 -1-2جدول "عبارت از مي توان و در صفحات دوم به بعد كرد صفحه به درج شرح جدول اكتفا 

 نمود. استفاده "ادامه

 

و مانند  ها نقشه ،نمودارها ها، منحني تصويرها، ها، نگاره ها )شامل فهرست شكل :ها شكل فهرست -2-4

 هاست. نحوه نوشتن آن دقيقاً مانند فهرست جدول .وارد ميشوند ترتيب به (آن

 

نامه، : در صورت لزوم و با توجه به متن رساله/ پايان)درصورت وجود(ياختصاري هانشانه فهرست -2-5

گردد. توجه شود ي اختصاري همراه با معادل آنها تهيه ميهاه، فهرستي از نشانبراي آگاهي خوانندگان

ي اختصاري استفاده هاهدر مرتبه اول از واژگان اصلي و پس از آن از نشاننامه  پايانرساله/كه در متن 

 .دنماييتهيه  قالبشده در نمونه ارائه مطابقرا ي اختصاري هانشانهفهرست  .مي شود

 

 نامه(:شوند )متن اصلي پايان مي گذاريشمارهعدد  با كه صفحاتي -3

 

صفحه يك  نامه با شماره)فصل اول، دوم، سوم، چهارم و ...(: اين قسمت از پايان امهن انيپاهاي فصل -3-1

دهد. عنوان هر فصل )فصل شروع ميشود. فصل اول، اولين شماره )شماره يك( را به خود اختصاص مي

مقدمه(  عنوان فصل )مثالً مطابق قالب فاصلهبا و B Nazanin 16 (Bold):اول، دوم، سوم و ...( با قلم

از سطر قبل( عنوان  مطابق قالب نوشته شده و در سطر بعد )با فاصله B Nazanin 16 (Bold):با قلم

 دوم فرعيمتن مربوط به عنوان نوشته ميشود. سطر بعد  B Nazanin 12: (Bold)با قلم اول فرعي

 نوشته ميشود. B Nazanin 12: از عنوان اصلي و با قلم مطابق قالب است كه با فاصله

نوشته  Times New Roman 10: هاي انگليسي موجود در متن فارسي با قلمها و عبارتكلمه

در صورت  (.تر استشماره قلم انگليسي هميشه دو شماره از قلم فارسي کوچک)شودمي

 B Nazanin:و با قلم عنوان فرعي قبلياز  مطابق قالب ، اين عنوان با فاصلهبعدي داشتن عنوان فرعي

12 (Bold) هاي ديگر نيز نوشته ميشوند. شود. به همين ترتيب فصلنوشته مي 

 است. Times New Roman 8و زيرنويس انگليسي: B Nazanin 10 زيرنويس فارسي:  اندازه

 .مي باشدB Nazanin 10زيرنويس هاي شكل ها
 

هايي از اين روش در قالب، )نمونه 1APAترتيب الفبا و به روش  بهيا با روش ترتيبي و منابع : منابع -3-2

 با فاصله و سپسB Nazanin 12:نوشته ميشود. ابتدا منابع فارسي و با قلمقسمت منابع وجود دارد( 

 نوشته ميشود. Times New Roman 10: منابع انگليسي با قلم مطابق با قالب

 

 و توضيحات داده شده در مطالب قبل.قالب : مطابق )وجود )درصورتهاوستيپ -3-3

 
                                                 
1. American Psychological Association 
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 گيرند. زيرقرارمي ترتيب به /رسالهنامه پايان درانتهاي شماره بدون كه اتيصفح -4
 

در سطر اول واژه  قالبي: حداكثر در يك تا دو صفحه تنظيم ميگردد. مطابق سيانگل دهيچك -4-1

"Abstract" با قلم: Times New Roman 10(Bold) مطابق با  فاصله بادر سطر دوم ) ،نوشته شده

Times New Roman 10(Bold ) :به انگليسي و با قلم /رسالهنامه از سطر قبل( عنوان پايان قالب

هاي ربط، نامه/رساله به استثناي حرف الزم است كه حرف اول تمام كلمات عنوان پايانآورده ميشود. 

در  هاي علمي(، بزرگ نوشته شود.)مانند نام( و كلمات ويژه a, an, theهاي تعريف )اضافه، حرف

ذكر مي  Times New Roman 10:با قلم "By" از سطر قبل( واژهمطابق قالب اصله فسطر سوم ) با 

 Times:به انگليسي و با قلم دانشجوخانوادگي بدون فاصله از سطر قبل( نام و نام شود. سطر چهارم )

New Roman 10(Bold)خانوادگي بزرگ نوشته  نام و نام اولشود. الزم است كه حرف نوشته مي

از  مطابق قالب و در سطر پنجم )با فاصلهTimes New Roman 10 :شود. متن اصلي چكيده با قلم

شود. در آخرين سطر )بدون فاصله از آخرين سطر سطر قبل( و حداكثر در يك تا دو صفحه نوشته مي

و در جلو آن واژگان كليدي Times New Roman 10(Bold):قلمبا  ":Keywords"چكيده( عبارت 

 ندارد. صفحه انگليسي شماره انگليسي به ترتيب الفبا نوشته ميشود. چكيده

 

مشخصات اين صفحه  شود.امضاهاي فارسي تكميل مي اين صفحه مانند صفحههاي انگليسي: امضا -4-2

 به ترتيب به شرح زير است: قالبمطابق 

 .نيوسطچTimes New Roman 10(Bold ،):قلم "In the Name of God "اول، عبارت سطر  -

 Times:نامه يا رساله به انگليسي، قلم از سطر اول(، عنوان دقيق پايان مطابق قالب سطر دوم )با فاصله -

New Roman 12 (Bold)نامه به استثناي . الزم است كه حرف اول تمام كلمات عنوان پايانني،وسطچ

نامه يا رساله بايد با عنوان  )عنوان پايانربط، اضافه، تعريف و كلمات ويژه، بزرگ نوشته شود.  هايحرف

بوده و در صورت هرگونه تغيير در عنوان و بعد از طي مراحل قانوني،  يكسانآموزشي  شده در سامانه ثبت

 .يافته آورده شود(عنوانِ تغيير

 .ني،وسطچTimes New Roman 10: قلم "By" از سطر قبل(، واژه مطابق قالب سطر سوم )با فاصله -

 Times New (Bold):خانوادگي دانشجو به انگليسي،قلمسطر چهارم )بدون فاصله از سطر قبل(، نام و نام -

Roman 10 ،نيوسطچ. 

 Times Newقلم:"Dissertationيا  Thesis" هايواژهاز سطر قبل(،  مطابق قالب سطر پنجم )با فاصله -

Roman 10وسطچين ،( .Thesis  و  ارشدكارشناسي براي دانشجويانDissertation/Thesis براي

 شود(.دانشجويان دكتري استفاده مي

 سطر ششم )بدون فاصله از سطر قبل(، عبارت  - 
Submitted to Shiraz University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

 . ، وسطچينTimes New Roman 10قلم:

 سطر هفتم )بدون فاصله از سطر قبل(، عبارت -
Master of Science (M.Sc.)/ Master of Arts (M.A.)/ Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
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و  ارشدكارشناسيدانشجويان  براي Master of Science (M.Sc.). ، وسطچينTimes New Roman 10: قلم

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) شود(.براي دانشجويان دكتري استفاده مي 

 .، وسطچينTimes New Roman 10: ، قلم"In" از سطر قبل(، واژه مطابق قالب سطر هشتم )با فاصله -

 Times Newقلم:به انگليسي، گرايش تحصيلي -عنوان كامل رشتهسطر نهم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

Roman 10 وسطچين ،. 

 Times New Roman: قلم،" Shiraz University"از سطر قبل(، عبارت  مطابق قالب سطر دهم )با فاصله -

 .، وسطچين10

 .، وسطچينTimes New Roman 10: قلم،" Shiraz"سطر يازدهم )بدون فاصله از سطر قبل(، واژه -

 Times New: قلم، "Islamic Republic of Iran"عبارت سطر دوازدهم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

Roman 10وسطچين ،. 

 از سطر قبل(، عنوانفاصله مطابق قالب  )با سيزدهمسطر  -

 " Evaluated and Approved by the Thesis/Dissertation Committee as:" ،قلم :(Bold) Times 

New Roman 10 ،است. )ارزيابي كميته به انگليسي الزامي  نوشتن درجه.چين چپThesis براي 

 شود(.براي دانشجويان دكتري استفاده مي Dissertation Thesis/و  ارشدكارشناسي دانشجويان 

-و نام)به صورت كوتاهه(  به ترتيب ابتدا نام قالببه بعد )بدون فاصله از سطر قبل(، مطابق  چهاردهمسطر  -

( و سِمَت در كميته آورده … of the Dept. ofعلمي و نام بخش ) ، درجه" ,(.Ph.D)"، عبارت )  خانوادگي

ميشود. در سطرهاي بعد و بدون فاصله از سطر قبل به همين ترتيب ساير اعضاي كميته )استادان مشاور، 

داور خارج از دانشگاه، و داور متخصص داخلي( آورده ميشود. دانشجوياني كه داراي دو استاد راهنما هستند 

وارد كرده و در  قالبسطر اول استاد راهنماي اول و در سطر دوم استاد راهنماي دوم خود را مطابق بايد در 

استفاده كنند. آوردن محل اشتغال )بخش و دانشگاه(  "(Supervisor)"هر دو مورد در انتهاي سطر از واژه 

 .است Times New Roman 9:براي داور خارج از دانشگاه، الزامي است. قلم تمامي موارد

 Times New Roman: قلم،نامه به ميالدي ماه و سال دفاع از پايانسطر آخر )با يك فاصله از سطر قبل(،  -

 .چين، وسط10

 

 صفحه سفيد-4-3

 

به ترتيب به شرح زير  راهنمانامه )طرح روي جلد(: مشخصات اين صفحه مطابق  عنوان انگليسي پايان -4-4

 است: 

 .(، وسطچينقالبدانشگاه شيراز ) با فرمت عكس، مطابق  نشانسطر اول،  -

 (Bold): قلم(،… School ofاز سطر اول(، نام دانشكده به انگليسي ) بمطابق قال سطر دوم )با فاصله -

Times New Roman 12 ،چينوسط. 

 (Bold): قلم"M.Sc./M.A. Thesis/Ph.D. Dissertation"سطر سوم )بدون فاصله از سطر قبل(، عبارت  -

Times New Roman 12 ،عبارت چينوسط(."M.Sc. Thesis"  ارشد  كارشناسيبراي دانشجويان
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هاي علوم انساني ارشد رشته كارشناسيبراي دانشجويان  "M.A. Thesis"عبارت هاي علوم تجربي، رشته

 .شود(براي دانشجويان دكتري استفاده مي "Ph.D. Dissertation/Thesis"عبارت و

 (Bold): قلم، به انگليسي گرايش تحصيلي-عنوان كامل رشتهسطر چهارم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

Times New Roman 12 ،چينوسط. 

 (Bold): قلمبه انگليسي، نامه يا رساله  پاياناز سطر قبل(، عنوان  مطابق قالب سطر پنجم )با فاصله -

Times New Roman 14 ،به /رسالهنامه اول تمام كلمات عنوان پايان . الزم است كه حرفچينوسط 

 هاي ربط، اضافه، تعريف و كلمات ويژه، بزرگ نوشته شود.استثناي حرف

 .، وسطچينTimes New Roman 10: قلم "By"از سطر قبل(، واژه  مطابق قالب سطر ششم )با فاصله -

 Times New (Bold): قلم،به انگليسي خانوادگي دانشجونام و نام سطر هفتم )بدون فاصله از سطر قبل(،  -

Roman 12 ،خانوادگي دانشجو با حروف بزرگنوشته شود.نام و نام حرف اول. الزم است كه فقط چينوسط 

، Times New Roman 10 :قلم،  "Supervised by "از سطر قبل(، واژه مطابق قالب سطر هشتم )با فاصله -

 .چينوسط

ستاد يا استادان راهنما )در صورت داشتن دو ا يانوادگخ قبل(، نام و نامسطر نهم )بدون فاصله از سطر  -

استاد راهنماي دوم در سطر بعد و بدون فاصله از سطر قبلي ذكر  خانوادگي نام و ناماستاد راهنما، 

 در ابتداي نام استاد ".Dr" . از قرار دادن واژه(، وسطچينBold) Times New Roman 12: قلم شود(،مي

انتهاي نام استاد راهنما وارد شود. همچنين الزم است در  "(.Ph.D)" عبارتراهنما خودداري شود و فقط 

 با حروف بزرگ نوشته شود. استاد يا استادان راهنمانام و نام خانوادگي  حرف اولكه فقط 

نام ماه كامل ميالدي )نامه به سطر قبل(، ماه و سال دفاع از پاياناز  مطابق قالب سطر دهم )با فاصله -

 .چينوسط، Times New Roman 12 (Bold): قلم، (نوشته شود

 

 

 سانتی متر 5.32×5.32ابعاد  -شیوه نامه تهیه جلد پایان نامه در قطع وزیری
 

هاي  هاي مقاطع كارشناسي ارشد و رسالهنامه بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه پايان

( و به صورت 1635*2335به بعد انجام گيرد، در قطع وزيري ) 07بهمن  1هايي كه از دكتري، براي دفاع 

نامه براي تهيه  سازي و هماهنگي بيشتر اين شيوهشود. بر اين اساس و با هدف يكسانديجيتال چاپ مي

ه نمونه ده شده است كنامه/رساله تدوين شده است. براي طراحي جلد از نرم افزار فتوشاپ استفاجلد پايان

( روي سايت تحصيالت تكميلي قرار jpg( و همچنين نمونه جلد طراحي شده )psdفتوشاپ فايل اصلي )

  دارد.

 زمينه جلد به رنگ آبي پر رنگ با حاشيه روشن در باال و پايين مي باشد )مطابق نمونه(. -1

راست روي جلد و قرينه  آرم دانشگاه شيراز به رنگ طاليي در زمينه سورمه اي در باال و گوشه سمت -2

 گيرد )مطابق نمونه(.آن در پشت جلد قرار مي
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روي جلد به فارسي از سمت راست به ترتيب از باال به پايين عبارت رساله دكتر ي/ پايان نامه  -3

(، نام و نام خانوادگي دانشجو، نام استاد راهنما، نام  11كارشناسي ارشد، عنوان پايان نامه )فونت 

  شوددرج ميگيرند. همين موارد بصورت قرينه، در پشت جلد و به انگليسي بخش قرار ميدانشكده و 

 )مطابق نمونه(. 

سانتي متر روي جلد و بين نام  1 ×11تصويري از محتواي درون يا موضوع پايان نامه به ابعاد  -4

 دانشجو و نام استاد راهنما قرار مي گيرد )مطابق نمونه(.

 گيرد. در پايين صفحه و در گوشه سمت  چپ و قرينه آن در پشت جلد قرار مي ماه و سال انتشار -5

روي شيرازه به ترتيب عبارت رساله دكتري/ پايان نامه كارشناسي ارشد، عنوان رساله/پايان نامه، نام  -6

 )مطابق نمونه(. و نام خانوادگي دانشجو و سال دفاع، و عبارت دانشگاه شيراز قيد گردد 

و فونت فارسي روي شيرازه و روي   Times New Romanنگليسي پشت جلدفونت ا -7

 و همگي به رنگ روشن مي باشند.  -Nazanin  Bجلد

مي باشد.  51و ساير قسمت هاي پشت و روي جلد  51اندازه قلم براي عنوان پايان نامه  -1

 مي باشد. 55اندازه قلم براي شيرازه و تاريخ در پايين صفحه 

 هاي مختلف به شرح زير است:ه و نوار حاشيه جلد براي دانشكدهرنگ شيراز -0

هاي دانشكده

 مهندسي

هاي دانشكده

 علوم انساني

هاي دانشكده

 كشاورزي 

 دانشكده

 دامپزشكي
 دانشكده علوم

دانشكده هنر 

 و معماري

 سفيد آبي روشن صورتي سبز زرد طوسي

 .رشته خود مطابق جدول فوق *دانشجويان دانشكده هاي مجازي و بين الملل بسته به

 

دانشجويان مي توانند براي چاپ ديجيتال به هر چاپخانه اي كه مايل هستند، مراجعه نمايند  -11

اما چاپ ديجيتال و صحافي پورسهراب بصورت آزمايشي قبال چند پايان نامه را به شيوه ديجيتال و 

ز ابتداي بلوار عدالت پاساژ آدرس: شيرادر قطع وزيري چاپ نموده و با روش كار آشناست. 

  13511551.11 :همراه آقاي پورسهراب 1.551.5.-115تلفن  51مرسدس، پالک 
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