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هاسایرفهرست-10
)ياریشگفتار (اختیپ-11
اهـداف  متن اصلی که مشتمل برمقدمه یا دیباچه، تعریف موضوع، مروري بر مطالعات انجام شده و-12

شود.)یمی(مقدمه، فصل اول تلق. هاستطرح، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتایج و پیشنهاد
ضمائم (در صورت وجود)-13
نوشت (در صورت وجود)یپ-14
)ياریواژه نامه (اخت-15
بع و مآخذفهرست منا-16
17-ABSTRACTزبان و ادبیات فارسی)ارشد یکارشناسبه زبان انگلیسی) (به استثناي (چکیده
زبان و ادبیات فارسی)ارشد یکارشناس(به استثناي یسیشناسنامه انگل-18

) 16تـا  8يان صفحه فهرست منابع و مآخذ (بندهایصفحه فهرست مطالب تا پايالزم است که از ابتدا
ه گردد. یرو تهکی) به صورت 18و 17يو بندها7تا 1ير صفحات (بندهایرت دورو و سابه صو
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/ رسالهان نامهیپا)پیتا(ينگارحروف-ب
متن اصلی با قلم وبه باال استفاده شودWord 2003افزاراز نرم/ رسالهان نامهیبراي تایپ پاـ 1

BNazanin 14با قلم یسیمتون انگل. باشدTimes New Roman 12 .هانامهانیپ پایتايبراتایپ شود /
نیز LATEXافزار د از نرمنتوانمیدانشجویاناستفاده شود. 15یبدر عربقلماز یگروه عربيهارساله

استفاده کنند.
. در صفحات سمت تایپ شودک جنس یو از 4Aکاغذ يروبه صورت دورو د یبا/ رساله نامه انیپاـ 2
به غیر ازسطر مطلع پاراگراف که تا لبه کاغذ پنج –سانتیمتر 4تا لبه راست کاغذ خطاصله شروع چپ، ف

باشد. سانتیمتر5/2و لبه چپ کاغذ پایین ، لبهسه سانتیمترکاغذيفاصله خط تا لبه باال-سانتیمتر باشد
یر ازسطر مطلع پاراگراف غبه-سانتیمتر 5/2تا لبه راست کاغذ خطدر صفحات سمت راست، فاصله شروع 

و لبه 5/2کاغذ پایین ، لبهسه سانتیمترکاغذيفاصله خط تا لبه باال-سانتیمتر باشد5/3که تا لبه کاغذ 
1ن خطوط یو فاصله بسانتیمــتر 2فاصله عنوان مطلب تا اولین سطر نوشـته شده باشد. متریسانت4چپ 

متر یسانت1ن کاغذ ییفاصله شماره صفحه از لبه پا. .باشد)Line Spacing: Exactly 29 pt(متر یسانتـــ
جداول، فهرست، اعم از نمودارها، / رسالهنامهانیاین فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوین پا. باشد

.ها و غیره باید رعایت شودعکس
ت گردد:یر رعایصفحات مطابق نمونه زيکادربند

م و تشکر از هیچگونه کادر یر از صفحات تقدیبه غ/ رسالهنامهانیپاتوجه: در تدوین و تایپ صفحات 
تزیینی و تذهیب استفاده نگردد.

س (فقط یرنویرود به صورت زین بار به کار میاوليکه برایا اصطالحات فارسیلغات یسیمعادل انگلـ 4
با يهااز به کار بردن واژهرساله/ان نامهیالمقدور در متن پایمربوطه درج شود. (حتبار) در صفحهکیيبرا

متر از لبه چپ کاغذ و یسانت5/2ک خط که به فاصلهیر یها زسیرنویشود). زيخودداریسیانگليالفبا
شود، نوشته شوند. (در هر صورت الزم است یاز رسم میو به طول مورد نینییمتر از لبه پایسانت3حداقل 
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و ... در 2، 1ها در هر صفحه با گذاردن شماره سیرنویت شود). زین صفحه رعاییه پایمتر حاشیسانت5/2
ا اصطالحات یلغات یها فقط معادل زبان خارجسیرنوین کلمه در متن مشخص شوند. در زیآخريباالگوشه
ها آورده شود.نوشتید در قسمت پیشتر، بایحات بینوشته شود. در صورت وجود توضیفارس

رساله/ ان نامهیصحافی پا- ج
استادانراهنما، استاد/استاداناستاد/يبراتعداد الزم (بهباید پس از تایپ نهایی / رسالهپایان نامه

الزامی لیذنسخه کتابخانه مرکزي) تکثیر و صحافی شود. هنگام صحافی پایان نامه رعایت نکات کیمشاور و 
است:

/ رساله نامهانیچگونگی تنظیم روي جلد پا–1
مربوط، ذکر درجه پردیسنامد مشتمل بر آرم دانشگاه یزد، نام دانشگاه یزد، ینامه / رساله بالد پایانج

راهنما و مشاور، استادان/خانوادگی استاد، نام و نام/ رسالهنامهرشته...، عنوان پایانيارشد / دکتریکارشناس
ه مراجعه کنید).باشد (به ضمیمنام و نام خانوادگی دانشجو و تاریخ دفاع

قرار / رساله ان نامه یتوجه: در مورد رشته زبان انگلیسی، به طور استثناء شناسنامه انگلیسی پشت جلد پا
گیرد.می

/رسالهان نامهیتنظیم عطف پا–2
خانوادگی دانشجو و سال تحصیلی باید و نام و نام/ رساله نامه انی، عنوان پا/ رسالهنامهانیدر عطف پا

.ته شود (به ضمیمه مراجعه کنید)نوش

/ رسالهنامهانیو انگلیسی) داخل پایتنظیم شناسنامه (فارس–3
ارشد / یذکر درجه کارشناسمربوط، پردیسناممشتمل بر نام دانشگاه یزد،/ رساله نامهانیشناسنامه پا

م خانوادگی راهنما و مشاور، نام و ناتاداناسخانوادگی استاد/، نام و نام/ رسالهنامهانیعنوان پارشته...، يدکتر
د).یمه مراجعه کنی(به ضمدانشجو و تاریخ دفاع است

/ رسالهان نامه یرنگ جلد پا–4
ياسورمهیبآبا رنگ پردیس علوم انسانی و اجتماعیي ها/رسالههانامهانیپا

ايبا رنگ سورمهفنی و مهندسیپردیسي ها/رسالههانامهپایان
با رنگ سبز علوم پردیسي ها/رسالههانامهپایان
ياروزهیو کویرشناسی با رنگ فیعیانشکده منابع طبدي ها/رسالههانامهپایان
دانشکده هنر و معماري با رنگ زرشکیي ها/رسالههانامهپایان
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محل صحافی–5
به / رساله نامهانیپایشود جهت صحافیه میتوص،/ رسالهنامهانیپایت صحافیفیش کیافزايدر راستا

دانشگاه مراجعه شود.یلیالت تکمیشده توسط حوزه تحصیمعرفيهاآدرس

گذاري شماره-د
اتگذاري صفحشمارهـ 1

وتشکر ،هاي مربوط به نام ا...، تقدیمبه صفحه/ رسالهنامهانیگذاري براي صفحات پادر هنگام شماره
اي داده نشود. صفحات مربوط به فهرست مطالب، جداول، چکیده هیچگونه شمارهو و امتیازقدردانی، ارزیابی

گذاري و متن اصلی با استفاده از شمارهها با استفاده ازحروف ابجد یا اعداد رومینمودارها و سایر فهرست
صفحه اول هر فصل، شمارهصفحهيتوجه شود که بر روگذاري شود. اعداد فارسی تا آخرین صفحه شماره

متر از لبه پایین صفحه یسانت1گذاري صفحات باید وسط و به فاصله شمارهد. یکن به حساب آیذکر نشود، ل
صورت گیرد.

هاها و قسمتبخشفصول،يگذارشماره- 2
6شود که عدد یمشخص م2- 4-6ا ی4-6ر ینظيمختلف هر فصل با اعداديهاقسمتها و بخش

BNazanin 18فصل با قلم شماره قسمت است. شماره و عنوان هر 2و عدد شماره بخش4فصل، عدد شماره

Boldمختلف هر فصل با قلم يهان بخشیو عناوBNazanin 16 Boldهر بخش با قلم يهان قسمتیو عناو
BNazanin 14 Boldپ شود.یتا

گذاري جداول، نمودارها و ...شماره- 3
گردد، دارايتنظیم می/ رساله ان نامه یفهرست جداول، نمودارها و ... که قبل از شروع متن اصلی در پا

کند و باید است تبعیت میکه در متن اصلی آورده شدهیاي است که این شماره از نمودارها یا جداولشماره
ها داراي یک نظم و ترتیب ویژه باشد.این شماره
، 2فصل يبراشوند. مثالًيگذارب ظهور در هر فصل شمارهید به ترتیها باها و جدولشکلیتمام

ها در و .... عنوان جدول2-3، جدول 1-3، جدول 3فصل يهاجدوليو ...، برا2-2، جدول 1-2جدول 
منبع از يریا تصویشکل اگر .گرددیذکر مBNazanin 12 Boldر آنها با قلمیها در زنها و عنوان شکلآيباال

ر شکل آورده شود.ینقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زيو مأخذ
آنها در يرند که متن باالیقرار گيد طوریشوند، بایم میکاغذ تنظیطوليکه در راستاییهاجدول

شوند، یم میکاغذ تنظیطوليکه در راستاییهان شکلیواقع شود و همچن/ رسالهان نامهیسمت عطف پا
ها ها و جدولرد. شکلیقرار گ/ رسالهنامهانین آنها در سمت لبه پاییرند که متن پایقرار گيد طوریبا

، جدولهاگذاري هشمارکه ذکر شده، آورده شوند. ین فاصله به محلیکتریالمقدور داخل متن و در نزدیحت
گیرد. مستقل از همدیگر صورت میو ... ، نمودارها شکلها
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هاگذاري روابط و فرمولشماره-4
ها، ها و شکلشوند مانند جدولیکه ظاهر میبیها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتفرمول

از دو / رسالهان نامهیمتن اصلی پاشده در نوشتههاي گذاري روابط و فرمولبراي شمارهگردد.يگذارشماره
ها از ابتدا که تمام روابط و فرمولطوريهشود بگردند، استفاده میشماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می

براي هر فصل خواهد بود که شماره سمت n، ... و 2، 1به ترتیب داراي شماره / رساله ان نامه یتا انتهاي پا
دهنده شماره فصلی است که فرمول یا رابطه در رمول و شماره سمت راست نشاندهنده ترتیب فچپ نشان

شود.) نوشته می20-3صورت (هطور مثال فرمول بیستم در فصل سوم بهآن ذکر گردیده است. ب

منابع و مآخذ-هـ
تن از رد اشاره شود. چنانچه در داخل میگیکه مورد استفاده قرار میه منابعیالزم است در متن به کل

در داخل مرجع شماره باز شود و ا کروشه ینقل شود، بالفاصله پس از خاتمه جمله، پرانتزیک منبع مطلبی
باشد:یر میاز دو روش زیکیمراجع به يگذارذکر گردد. شمارهآن 

ب شماره در ین روش، مراجع به ترتیشوند. در ايگذارند شمارهیآیکه در متن میبیمراجع به ترت- 1
ست منابع و مآخذ ذکر گردد.فهر

ب در فهرست ین ترتیده و به همیگرديگذارسنده اول شمارهینام نوییب حروف الفبایمراجع به ترت- 2
شود.یمنابع و مآخذ ذکر م

ن ننموده، ذکر منابع و مآخذ ینوشتن مراجع معيرا برایخاصساختارکه دانشکده مربوطه يدر موارد
یب زیر آورده شود: با مشخصات کامل به ترتد یبا

مصحح (در ، نام اثر، نام مترجم و)) بر نام کوچک او مقدم خواهد بودمؤلفنام خانوادگینام (نام مؤلف 
صورتی که ترجمه شده باشد)، نام گرد آورنده، مشخصات کامل چاپ ( شماره چاپ، ناشر، محل چاپ، سال 

چاپ)، جلد و صفحه. 
ن اگر کتاب یگردد و همچننام مؤلف، مترجم حذف میياز جلو…و القاب و عناوین دکتر، مهندس 

خذ آمده است، أباشد نام و نام خانوادگی همه آنها به ترتیبی که در پشت جلد مشتریا بینویسنده دو داراي 
آورده شود.

طور مثال:هب
آستان مشهد: احقی، محمد جعفر و ناصح، محمد مهدي، راهنماي نگارش و ویرایش، چاپ هشتم،ی

.106ص، قدس رضوي
خذي داراي تمام مشخصات کامل مذکور نباشد که در این حالت مشخصات به همین أممکن است م

خذ فاقد آن است، آورده شود. وش و ترتیب با حذف آن مشخصه که مأر
ۀکلمهرگاه از یک منبع در متن به صورت متوالی و پشت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدي 

.107د مانند: همان مأخذ، ص یآیشماره صفحه مهمان و
خذ مورد استفاده ارجاع نخستین باشد، بدین صورت باید عمل ر ارجاع بعدي با فاصله به همان مأاگ
. 107ناصح، محمد مهدي، همان کتاب، ص ویاحقی، محمد جعفرگردد: 

شـود. یر مراجـع ذکـر مـ   یسـا و سـپس  یهاي مختلف، ابتدا مراجع فارسدر صورت وجود منابع به زبان
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