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1. ساختار 

* بخشها و ترتیب مطالب پایاننامه:  

1,1. طرح جلد فارسی (مطابق نمونهاي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد)  
2,1. صفحه بسماهللا ( به شکل ساده، مشخص، پرهیز از هرگونه کادر و تزیین)  

3,1. منشور اخالق پژوهش (مطابق نمونهاي که در پیوست 1 به آن اشاره خواهد شد) 
4,1. فرم تعهد اصالت: مطابق نمونهاي که در پیوست  2به آن اشاره خواهد شد، میبایست توسط دانشجو، تکمیل و پس از امضاء، تصویر

فرم به صفحات ابتدایی پایاننامه اضافه گردد.  

5,1. تصویر صورتجلسه دفاع:  فرم صورتجلسه دفاع که نمره نهایی پایاننامه در آن درج گردیده است.
6,1. تقدیم: این بخش اختیاري بوده و در صورت تمایل، به پایاننامه اضافه خواهد گردید  

7,1. تقدیر و تشکر: این بخش نیز اختیاري بوده و در صورت تمایل، به پایاننامه اضافه خواهد گردید 
8,1. چکیده فارسی: این بخش حداکثر میتواند  300 کلمه باشد و در آن از فرمول و تصویر نمیتوان استفاده کرد و در انتهاي آن نیز  3

تا  5کلمه به عنوان واژههاي کلیدي" آورده میشوند.

9,1. فهرست مطالب: این بخش مشتمل بر شماره  فصل یا بخش یا زیربخش و عناوین کلیه فصلها، بخشها، زیربخشها، فهرست منابع
و ماخذ، پیوستها و چکیده انگلیسی به همراه شماره صفحه مربوطه میباشد.

10,1. فهرست جداول و شکلها: این بخش مشتمل بر شماره جدول یا شکل، عنوان و شماره صفحه جداول و شکلهاي موجود در متن
پایاننامه میباشد.

11,1. فهرست عالئم و اختصارات: (در صورت وجود)

12,1. متن اصلی:  پایاننامه ً شامل 5 فصل میباشد. کلیات تحقیق/ مروري بر ادبیات موضوع/ شناخت محدوده مورد مطالعه و  روش.
شناسى/ تجزیه، تحلیل و یافته هاى پژوهش /  نتیجه گیرى و ارائه پیشنهادات ( طراحى- برنامه ریزى) 

:  APA 13,1. منابع و ماخذ: مطابق با شیوه استناد دهى
14,1. فهرست اعالم: این بخش اختیاري بوده و در صورت تمایل، به پایاننامه اضافه خواهد گردید.

15,1. پیوستها : (در صورت وجود)

16,1. چکیده انگلیسی: میبایست ترجمه سلیس، روان و دقیق چکیده فارسی باشد
17,1. طرح جلد انگلیسی:  مطابق نمونهاي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد   
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 شیوه نگارش:. 2

  نوع قلم، اندازه:. 1,2
نامه:هاي مختلف پایاناندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش .1شماره  جدول

 اندازه نوع قلم نوع متن

- - جدا کننده فصول
 B Lotus (Regular)14 متن فارسی

 Times New Roman (Regular)12 متن انگلیسی
 B Lotus (Regular)14 فهرست مطالب

(بر حسب عنوان) B Lotus (Bold)18-16 عناوین فرعی و اصلی
 B Lotus (Regular)12 چکیده فارسی

 B lotus (Bold)12 عنوان جدول یا شکل
 B Lotus (Regular)12 متن جدول

 B Lotus (Regular)10 زیرنویس جدول
 B Lotus (Regular)10 پاورقی فارسی

 B Lotus (Regular)12 فهرست منابع فارسی/ عربی
 Times New Roman (Regular)8 پاورقی انگلیسی
 Times New Roman (Regular)10 چکیده انگلیسی

 Times New Roman (Regular)10 فهرست منابع انگلیسی
 Math11 عالیم ریاضی و یونانی

 B Lotus (Regular)9 توان و اندیس

. فاصلهگذاري و حاشیهبندي   2,2
فاصله سطرها در تمامی پایاننامه باید به صورت Single باشد. اما فاصله سطرها در چکیده برابر lines 1.5 است. حاشیه 

سمت راست و باال برابر 3 سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پایین برابر 2/5 سانتیمتر میباشد. این حاشیهها باید در 

سرتاسر پایاننامه رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکلها یا جداول بزرگتر از فضاي داخل حاشیه باشد، با 

کوچک کردن آنها، حاشیه رعایت میگردد.  
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. شمارهگذاري   3,2
صفحات ابتدایی شامل: طرح جلد فارسی، بسم اهللا، منشور اخالق پژوهش، فرم تعهد اصالت، تصویر صورتجلسه دفاع، 

   . تقدیم، تقدیر و تشکر، چکیده فارسی و فهرست مطالب شمارهگذاري نمیشوند

متن اصلی از شروع فصل اول تا انتهاي چکیده انگلیسی با اعداد فارسی براي پایاننامههاي به زبان فارسی و تا انتهاي 

چکیده فارسی با اعداد انگلیسی براي پایاننامههاي به زبان انگلیسی، در پایین و وسط صفحه شمارهگذاري میشوند.   

تمامی صفحات متن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع میشوند باید شمارهگذاري شوند. شمارهگذاري شامل صفحات 

حاوي شکل، جدول، منابع و پیوستها نیز میگردد. فاصله شماره صفحه، 1/5 سانتیمتر از لبه پایین است. بخشها و 

زیربخشها به عدد شمارهگذاري میشوند. به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود . 

مثًال 4-2-3 بیان کننده زیربخش 4 از بخش 2 فصل 3 است.  

4,2 . جداول و شکلها   
تمامی شکلها(تصاویر، نمودارها و منحنیها) و جداول باید با کیفیت مناسب تهیه شوند. به گونهاي که کپی تهیه شده از 

آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تصاویر، نمودارها و منحنیها با لفظ شکل نامیده میشوند. تمامى شکلها و جدولها باید 

به ترتیب ظهور در هر فصل شمارهگذارى شوند. مثًال براى جدولهاى فصل2 ، جدول2 ـ1، جدول2 ـ 2و ... براى جدولهاى 

و .... عنوان جدولها در باالى آنها و عنوان شکلها در زیر آنها درج مىگردد. چنانچه جدول یا شکلى از  فصل 3، جدول 1-3 

مرجعى آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر مىگردد. همچنین الزم است به کلیه اشکال و جداول، در 

متن اصلی ارجاع وجود داشته باشد.  

. پینویسها   5,2
در صورتى که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصى داشته باشد، توضیح را مىتوان به صورت زیرنویس در همان صفحه 

ارائه نمود.  

در این صورت عبارت یا واژه توسط شمارهاى، که به صورت کوچک در باال و سمت راست آن چاپ مىشود، مشخص شده و 

در زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه مىشود.   

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
موسسه آموزش عالى عالمه دهخدا
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  ذکر اعداد در متن .6,2
باشد آن عدد  10ها و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از شود (غیر از جدولدر مورد اعداد صحیحى که در داخل متن نوشته مى

یا  46شود، مثل باشد به صورت عدد نوشته مى 10و بزرگتر از  10؛ و هر گاه شود، مثل چهار یا هفتبا حروف نوشته مى

  )% ( و چنانچه درصد موردنیاز است از عالمت 4/12شود مثل ) استفاده مى / داد اعشارى از (. براى مشخص کردن اع13

  . % 44شود مثل استفاده مى

  درج لغات التین در متن فارسى. 7,2
 شود. مثالً درنویس به زبان التین (یا به زبان اصلى) نوشته مىهـاى خارجى در متن به زبان فارسى و در پیهـمـه نـام

 .شودنوشته می Michaelنویس آورده شده و در پی "مایکل"متن 

  هاروابط ریاضى و فرمول .8,2
شوند. به گذارى مىآیند در داخل پرانتز به عدد شمارهها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبى که در متن مىفرمول

  شود. طبق نمونه زیر:مىطورى که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده 

)1- 5 (F=ma

که بیان کننده رابطه 5 از فصل اول است. قبل از برخى از رابطهها به مرجع آن اشاره مىشود. بعد از هر رابطه کمیتهاى 

مورد استفاده در آن توضیح داده مىشود.  

. نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ   9,2
الزم است در متن به کلیه منابعى که مورد استفاده قرار مىگیرد، اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبى نقل 

شود، بالفاصله پس از خاتمه، مرجع ذکر مىگردد. نحوه ارجاع در متن بر مبناى شیوه استناد دهى APA و به یکى از دو 

روش زیر مىباشد: 

. نحوه ارجاع منابع در متن   1,9,2

براي ارجاع منابع در متن پایاننامه به ترتیب نامخانوادگی نویسنده و سال آورده میشود. (الوانی، 1387) 

در صورتی که مطلب به صورت نقل قول مستقیم آورده میشود، ذکر صفحه نیز ضروري است. (الوانی، 1387 : 50) 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
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(مردوخی و جهانگیري، . شودخانوادگی هر دو نویسنده ذکر مینام ،گان منبع موردنظر دو نفر باشندنویسندهدر صورتی که 

1387(  

ذکر می "و همکاران" نویسنده اول خانوادگیبعد از نام ،دو نفر باشندبیش از گان منبع موردنظر در صورتی که نویسنده

  )1385(حسینی و همکاران، . شود

(اسمیت و همکاران،  شودگان) به فارسی مانند موارد فوق آورده میخانوادگی نویسنده (نویسندهانگلیسی نامدر مورد منابع 

خانوادگی آن به زبان نام ،شودبراي اولین بار، نام فارسی نویسنده منبع انگلیسی ذکر میدر آن قسمت از متن که ). 2004

  ).Smith et alبه صورت(در پاورقی . آورده شود نویسپیانگلیسی به صورت 

گان) و سال در داخل پرانتز باز قرار میخانوادگی نویسنده (نویسندهمله به منبعی ارجاع داده شود، نامچنانچه در پایان ج

  گیرد.

؛ حسینی و 1387شوند. (حقانی، از یکدیگر جدا می )؛  (چنانچه در پایان جمله به چند منبع ارجاع داده شود، منابع با 

 )1385ن، همکارا

  نحوه نگارش فهرست منابع .2,9,2

سانتیمتر تورفتگی شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر گونه عالمت و نشانه  1بجز سطر اول هر منبع سایر سطرها باید با 

 باشد.

 شود.ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیرفارسی آورده می 

ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسی و انگلیسی )حروف الفباي نامخانوادگی نویسنده( میباشد.  

در صورتی که چندین منبع از یک نویسنده استفاده شود ترتیب نگارش منابع از سال قدیم به جدید و منابع منفرد نویسنده 

میباشد.  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
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  ها توجه شود)گذاري(به نقطه هایی از شیوه نگارش فهرست منابعنمونه. 3,9,2

 توجه شود که در فهرست منابع فارسی و انگلیسی، نخست نام خانوادگی نویسنده و سپس نام کوچک ذکر شود.

  مقاله -

شماره جلد مجله: صفحه  ،نام کامل مجلهحرف اول نام کوچک نویسنده(گان). سال انتشار. عنوان کامل مقاله.  ،خانوادگی نویسنده(گان)نام
  شروع تا صفحه آخر مقاله.

 .)قزوین –آزادراه تبریز  (مطالعه موردي:  هاي کنترل سرعت در تصادفات. بررسی میزان تاثیرگذاري دوربین1394ب.  ،، میربهاء.ر ،غیبیاکبري
 .97-107 :صص :31 ،راهورفصلنامه 

Akbari Gheibi, R., Mirbaha, B. 2015. Evaluating the effect of speed control cameras on decreasing the accidents 
caused by speed (Case Study: Tabriz – Qazvin highway). Journal of Rahvar, 31: pp. 97-107. 

*
*

 فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته میشود.  
 حرف اول تمام کلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته میشود.  

 هاهمایش -
حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). سال ارائه. عنوان مقاله. عنوان همایش یا کنگره به صورت کامل، محل  ،خانوادگی نویسنده(گان)نام

  برگزاري، ماه و روزهاي برگزاري، صفحه شروع تا صفحه آخر مقاله در کتاب مجموعه مقاالت.
هاي پولی و ارزي تحت عنوان: االنه سیاستها. مجموعه مقاالت هجدهمین کنفرانس س. حاکمیت شرکتی در بانک1387پ.  ،کرمانیعقیلی

ها و راهکارها)، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي (نقاط قوت و ضعف، ایده نوسازي و اصالح ساختار نظام بانکی کشور
   .9-21 ص:خرداد، ص 7جمهوري اسالمی، 

Aghili Kermani, P., 2008. Corporate governance in banks. The 18th Conference on Monetary and Foreign 
Exchange Policies Modernization and Improvement in the Structure of the Banking System (Strength and 
Weaknesses, Ideas and Solutions), Tehran, Monetary and Banking Research Institute of Central Bank of 
IRI, 27 May, pp. 9-21.

  شود.فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته می *
 .شودحرف اول تمام کلمات نام کنفرانس به استثناي حروف اضافه نیز به صورت بزرگ نوشته می *

 کتاب-
  . وقتی نویسنده کل کتاب یک یا چند نفر باشند:1

خانوادگی نویسنده(گان) حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). سال انتشار. عنوان کامل کتاب. شماره چاپ. محل یا شهر محل انتشار: اسم نام
  .ناشر، تعداد کل صفحات کتاب
  صفحه. 250هاي تحقیق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات آگاه، . روش1381سرمد ز، بازرگان ع، حجازي ا. 

Morrice, C., 1999. Quantitative Approach to Business Studies. 5th ed, London: Financial Times Pitman Publishing. 
650 p. 

*
*

 حرف اول تمام کلمات عنوان کتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته میشود.  
 حرف اول تمام کلمات ناشر به صورت بزرگ نوشته میشود.   

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
موسسه آموزش عالى عالمه دهخدا
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  . اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان کتاب بیان شود:2
 .صفحه 230روان پزشکی. ترجمه ن پورافکاري، جلد دوم، تهران: شهر آب،  –. خالصه روان پزشکی: علوم رفتاري 1385کاپالن ه، سادوك ب. 

پایاننامه -
نامخانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده. سال. عنوان کامل پایاننامه. نوع پایاننامه، نام دانشکده و دانشگاه.  

شاهین نیا، ف. 1397. ارزیابى پالت رنگى فضاهاى شهرى و ارائه الگوهاى طراحى منظر رنگى، با تاکید بر معیار افزایش تعامالت اجتماعى؛ 
نمونه موردى، بلوار مالصدراى شهر قزوین. پایاننامه کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالى عالمه دهخدا قزوین. 

Wilson, L.R. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand. MSc thesis, University 
of Auckland, New Zealand.

شود.نامه به صورت بزرگ نوشته میفقط حرف اول کلمه اول عنوان پایان

*   
 فنی  گزارش علمی یا -

  گزارش.خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). سال انتشار. عنوان گزارش. نام موسسه، سازمان یا دانشگاه، شماره نام
 .33هاي پوشیده. دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، گزارش علمی شماره . بررسی خوردگی در محیط1364منصوري س . 

Smith, P., Golladi, K. 1994. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. 
Final report. Dallas, Texas: Department of Health and Human Services, Office of Evaluation and 
Inspections, Report No.: HHSIGOE169200860. 

*
*
*

 در صورتی که گزارش، نویسنده مشخصی نداشته باشد، بجاي نام نویسنده(گان) نام سازمان یا موسسه مربوطه نوشته میشود.  
فقط حرف اول کلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته میشود.  

 حرف اول تمام کلمات موسسه سازمان یا دانشگاهی که گزارش را منتشر نموده است، به صورت بزرگ نوشته میشود. 

 سایت اینترنتی -
رسانی. عنوان. آدرس کامل خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده یا شرح پدیدآورنده یا نام پایگاه. سال نشر یا آخرین تاریخ به روز نام

  .). تاریخ دسترسی شامل ماه و روزAvailable Fromدسترسی (
Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: 

http://www.rba.gov.au/publicationsandreaserach/statementsonmonetarypolicy/index.html, Accessed 6 
February 2007. 

 مقاالتی که در مجالت الکترونیک درج می شوند-
Christensen, p. 2004. The health-promoting Family: A conceptual framework for future research. Journal of Social 

Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp. 223-243. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/scinece/journal/02779536, Accessed 5 may 2004. 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
موسسه آموزش عالى عالمه دهخدا

شیوه نامه  تدوین پایاننامه کارشناسیارشد 
شهرسازى(برنامه ریزى شهرى- طراحى شهرى)
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3. توضیحات مربوط به طرح جلد فارسی و انگلیسی (صفحه اول و آخر پایاننامه)
 1,3. آرم موسسه در وسط و باالي صفحه قرار گیرد.  

2,3. در قسمت پایین آرم،عبارت " وزارت علوم، تحقیقات و فناورى"و در سطر بعد، نام موسسه  قرار 
میگیرد.

 3,3. سپس نام " گروه شهرسازى" در زیر آن قرار میگیرد .

4,3. در سطر بعد عبارت "پایاننامه براي دریافت درجه کارشناسیارشد" درج میگردد. الزم بذکر است در طرح جلد 
انگلیسی واژه ".M.A" استفاده میشود.   

به عنوان نمونه:  
در طرح جلد فارسی: 

پایاننامه براي دریافت درجه کارشناسیارشد  
برنامه ریزى شهرى 

در طرح جلد انگلیسی  

M.A. Thesis on Urban Planning

6,3. در قسمت عنوان، باید عنوانی که در صورتجلسه دفاع دانشجو قید گردیده، درج شود.
7,3. در قسمت نگارش، نام و نامخانوادگی دانشجو به صورت کامل درج شود. در طرح جلد انگلیسی حرف اول نام و نام  

خانوادگی، با حرف بزرگ شروع میشود.  
فقط نام و نامخانوادگی استاد درج شود. از درج هرگونه رتبه علمی و سمت   8,3. در بخش استاد راهنما،
خودداري نمایید. در طرح جلد انگلیسی حرف اول نام و نامخانوادگی اساتید، با حرف بزرگ شروع مى شود.

9,3. در قسمت فصل، فصل دفاع از پایاننامه بر حسب سال نوشته شود (نمونه: در طرح جلد فارسی: تابستان1399  و در 
  (Summer 2020 :طرح جلد انگلیسی

حروفچینی میشوند. از چپ چین یا راست چین نمودن طرح جلد خودداري  تمامی این توضیحات در قسمت وسط صفحه 
کنید. توجه داشته باشید تمامی نوشتههاي روي جلد فارسی باید در طرح جلد انگلیسی نیز به همان صورت عیناً ترجمه شود. 

از هرگونه ترجمه اضافی خودداري نمایید. فونتها و اندازههاي موردنظر مقابل هر عنوان و زیرعنوان در نمونه طرح جلد 

فارسی و انگلیسی توضیح داده شده است.  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
موسسه آموزش عالى عالمه دهخدا

شیوه نامه  تدوین پایاننامه کارشناسیارشد 
شهرسازى(برنامه ریزى شهرى- طراحى شهرى)
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وزارت علوم، تحقیقات و فناورى

موسسه آموزش عالى غیر انتفاعى 

عالمه دهخدا
(B Titr 18)

(B Zar 16 )گروه شهرسازى

 (B Zar 16)ارشدنامه براي دریافت درجه کارشناسیپایان

(B Zar 16) گرایش – تحصیلی رشته

 (B Zar 22 Bold) عنوان
............................................................................ (B Zar 20) 

 (B Zar 18 Bold) نگارش
(B Zar 18) ……………………………………

 (B Zar 18 Bold) استاد راهنما
(B Zar 18) …………………………………………

(B Zar 16 Bold) فصل
(B Zar 16)……………………………………

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
موسسه آموزش عالى عالمه دهخدا

شیوه نامه  تدوین پایاننامه کارشناسیارشد 
شهرسازى(برنامه ریزى شهرى- طراحى شهرى)
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 Ministry of science, Research and
Technology

 Allameh Dehkhoda Higher Education 
Institute

 (Times New Roman 18 Bold) 
 Department of ………………………………….. Times New Roman 16

(M.A. Thesis on … [Discipline]…, … [Subdiscipline] … (Times New Roman 16

Subject (Times New Roman 22 Bold) 
……………………… (Times New Roman 20)

By (Times New Roman 18 Bold)
……………………… (Times New Roman 18)

Supervisor (Times New Roman 18 Bold) 
……………………… (Times New Roman 18)

Season (Times New Roman 16 Bold) 
………………… (Times New Roman 16) 
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پیوست 2

تعهدنامه اصالت پایاننامه 



 نامهتعهدنامه اصالت پایان

که در تاریخ  ....................................................................ارشد در رشته آموخته مقطع کارشناسیدانش.......................................................................... اینجانب 
...............................................................................................................................................................................................................نامه خود تحت عنوان از پایان ..............................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

با کسب نمره ............................................................، دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد میشوم:
1) این پایاننامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی 

     دیگران (اعم از پایاننامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر  
     مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.

در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش  2) این پایاننامه قبًال براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا باالتر) 
عالی ارائه نشده است.  

3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهرهبرداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایاننامه 
مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.   داشته باشم، از حوزه پژوهشى موسسه، 

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با   (4
اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت. 

خانوادگی:  تاریخ و امضا نام و نام 




