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 نیتدو راهنماي

 یلیتحص نامه انیپا نگارش و

 مقدمه

 یگرام دانشجوي

 نامه انیپا نگارش و نیتدو قصد یآموزش مراحل گذراندن با متعال خداوند اريی به که نکیا

 نیا. دیینما مطالعه بدقت را راهنما نیا مطالب شود، یم هیتوص شما به دیدار را خود یلیتحص

 یهمراه کامل نامه انیپا کی به دنیرس تا را شما تواند یم و شده نگاشته اي ساده وهیش به راهنما

 .دینما

 مربوطه یلیتحص مقطع و رشته در درجه اخذ براي الزم هاي تیفعال از یبخش عنوان به نامه انیپا

 که باشد، یم

 جهینت و بحث ق،یتحق مراحل ق،یتحق روش هدف، ه،یفرض انیب ،یعلم مسئله طرح ،یشناسائ شامل

 .شود نگاشته یعلم و یمنطق طور به یستیبا لذا است، ريیگ

 صفحه و یصحاف پ،یتا نحوه ظاهري، شکل نظر از یهماهنگ جادیا راهنما نیا هیته دالئل از یکی

 انیپا نیتدو هاي وهیش که نحوي به باشد، یم یلیتکم دوره انیدانشجو یلیتحص نامه انیپا پردازي

 حفظ زین ها رشته یعلم استقالل امکان حد تا و نگردد تشتت دچار مختلف هاي رشته در نامه

 از کهیهائ نامه انیپا. ندینما مینظت یفارس زبان به را خود نامه انیپا انیدانشجو است الزم .شود

 .گرفت نخواهد قرار دانشگاه قبول مورد نباشند برخوردار شده، نییتع استانداردهاي

 

 نامه انیپا مطالب میتنظ :اول فصل

 یمقدمات صفحات – الف

 جلد روي -

 دو در یسیانگل زبان به چپ سمت در و یفارس زبان به راست سمت بیترت به جلد روي صفحه

 راهنما استاد و سندهینو یخانوادگ نام و نام ،فسا دانشگاه آرم شامل و ردیگ یم قرار نامه انیپا طرف

 نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است.. براي آگاهی بیشتر باشد یم نامه انیپا هیته خیتار و

 دیسف صفحه -

 .ردیگ یقرارم دیسف صفحه جلد از قبل نامه انیپا آخر در نیهمچن و جلد از بعد

 ...ا بسم صفحه -
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 شود، ییآرا صفحه مشخص و ساده شکل به یستیبا و ردیگ یم قرار دیسف صفحه از بعد صفحه نیا

 .شود خودداري صفحه نیا در نیتزئ و کادر گونه هر بردن کار به از

 :تهیکم اعضاء هیدییتأ صفحه -

براي آگاهی  .شود یم امضاء تهیکم اعضاء توسط و باشد یم نامه انیپا اتیکل انگریب صفحه نیا

 بیشتر نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است.

 

 :میتقد صفحه -

 میتقد شانیا به نامه انیپا که دارد افرادي ای فرد نام ذکر به اختصاص و است اريیاخت صفحه نیا

 و یمل شئونات به توجه با اما دارد، یبستگ یشخص قهیسل به صفحه نیا متن چه اگر .شود یم

 .باشد زین دانشگاه یلیتکم التیتحص دییتأ مورد آن متن یستیبا کشور یسالم ا فرهنگ

 

 :سپاسگزاري صفحه -

 یم سپاسگزاري اند نموده همکاري مؤثري نحو به نامه انیپا انجام در که افرادي از صفحه نیا در

 یاصل متن و شده نوشته نیچ وسط صورت به کادر لبه از سطر 3 فاصله به صفحه نیا عنوان. شود

براي آگاهی بیشتر نمونه فرم مذکور در سایت قابل . شود یم نوشته آن ریز در سطر دو فاصله به

 رؤیت است.
 

 :دهیچک صفحه -

 جینتا مواد، ابزار، ق،یتحق روش ق،یتحق مسئله از اي خالصه شامل صفحه، کی در حداکثر دهیچک

 صفحه متن. باشد دیمف و مختصر یستیبا دهیچک ضمن در است، یاحتمال شنهاداتیپ و حاصله

. براي آگاهی بیشتر نمونه شود یم نگارش واحد (0) سطرها فاصله و( 01) نینازن بی فونت با دهیچک

 قابل رؤیت است.فرم مذکور در سایت 

 

 :مطالب فهرست صفحه -

 باشد، یم نامه انیپا متن در مندرج مطالب هیکل رئوس فهرست و فصول نیعناو شامل صفحه نیا

 .است همراه صفحه شماره و عنوان با بیترت به که

 .شود ینم ذکر صفحه نیا در دیآ یم مطالب فهرست صفحه از قبل که یصفحات :1ر تذک -
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 4 فاصله با سرستونها بعدي، صفحات در باشد، صفحه کی از شیب یفهرست چنانچه:  2تذکر -

براي آگاهی بیشتر نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت  .شود یم پیتا صفحه باالي از متر یسانت

 است.

 

 صفحه فهرست جداول: -

بیشتر براي آگاهی  .باشد یم متن در موجود هاي جدول صفحه و شماره عنوان، شامل، صفحه نیا

 نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است.

 

 :ریتصاو و ها شکل فهرست صفحه -

 یهمگ که است، متن در موجود هاي عکس و نمودارها ر،یتصاوي:  هیکل فهرست شامل صفحه نیا

 براي آگاهی بیشتر نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است. .شود یم آورده شکل عنوان تحت
 

 :اختصاري هاي نشانه فهرست -

 اختصاري عالئم از یفهرست خوانندگان، اطالع جهت نامه، انیپا متن به توجه با و لزوم صورت در

 گان واژه از اول مرتبه در نامه انیپا متن در که شود توجه. گردد یم هیته آنها معادل با همراه

نمونه فرم مذکور در سایت براي آگاهی بیشتر . شود یم استفاده اختصاري عالئم آن از پس و یاصل

 قابل رؤیت است.

 

 :نامه انیپا یاصل متن -ب

 ارائه با و شده شروع مقدمه عنوان تحت یفصل با معموالً نامه انیپا متن شد اشاره که همانطور

 .ردیپذ یم انیپا ها وستیپ و منابع فهرست

 الفبا حروف با مقدمه از قبل صفحات است، مقدمه صفحه نامه انیپا دار شماره صفحه نیاول :تذکر

 2 فاصله به ن،یچ سط و صورت به صفحه نییپا در صفحات شماره و شوند یم گذاري شماره

 .شود یم نوشته کاغذ ینییپا لبه از متر یسانت

 در یباالئ کادر از متر یسانت سه فاصله به که دارد یاصل عنوان کی تنها فصل هر که شود توجه

 به یفرع عنوان نیاول که دارد، یفرع نیعناو شماري فصل، هر ضمناً . شود یم ظاهر صفحه وسط

 متن آن از پس. ردیگ یم قرار کادر راست سمت هیال یمنته در و یاصل عنوان از سطر دو فاصله

 یقبل قسمت از سطر دو فاصله به همواره یفرع نیعناو. شود یم شروع سطر کی فاصله به فصل

 نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است.. براي آگاهی بیشتر شود یم نگاشته
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 :مقدمه 1-

 مورد موضوع با خواننده ییآشنا آن از هدف و باشد یم نامه انیپا یاصل متن فصل نیاول مقدمه

 مسأله تیاهم ساده اریبس جمالت با که باشد نحوي به دیبا مقدمه در مندرج مطالب است، قیتحق

 و یمنطق روش با و نموده مشخص را نظري چوب چهار ق،یتحق هاي تیمحدود ق،یتحق مورد

 و رهایمتغ ها، واژه فیتعر ارائه د،ینما تیهدا قیتحق مورد موضوع سوي به را خواننده دار هدف

 .شد خواهد آن تیجذاب باعث مقدمه متن در حاتیتوص از گرید یبعض

 

 :شده انجام قاتیتحق بر مروري 2-

 مورد نامه انیپا در که ینیمحقق نظرات رامونیپ بحث و ارائه به نسبت سندهینو فصل نیا در

 حاوي و خالصه طور به االمکان یحت یستیبا قسمت نیا د،ینما یم اقدام است گرفته قرار استفاده

 توجه. ستیضرور درمتن زین او قیتحق سال و نظر مورد سندهینو نام ذکر ضمناً .باشد یکل مطالب

 با همراه دیبا بلکه ست،ین مختلف منابع و مراجع از قول نقل به صرفاً فصل نیا ارائه از منظور شود

 .دینما ارضاء را خواننده که نحوي به باشد، یکل بحث و نظرات نیا از خالصهاي

 ....( معادالت حل روش و سازي مدل شات،یآزما) کار انجام روش 3-

 و ردیگ یم قرار بحث مورد ... و معادالت حل سازي، مدل ، شاتیآزما انجام روش فصل، نیا در

 که شود توجه .دینما یم گزارش را آنها لیتحل و هیتجز و اطالعات آوري جمع روشهاي محقق

 .ردیگ یم قرار قسمت نیا در شما یقیتحق گزارش اعظم قسمت
 

 :نهاداتشیپ و بحث ج،ینتا 4-

 صورت به تواند یم جینتا نیا شود، یم داده حیتوض قیتحق از حاصل یکل جینتا فصل نیا در

 شنهاداتیپ حاصله، استنباط و آمده بدست جینتا مورد در بحث .باشد زین ریتصاو ای جدول نمودار،

 .دشو یم ارائه فصل نیا در که است مواردي جمله از بعدي پژوهشگران براي موضوع نهیزم در
 

 :ینترنتیا منابع از استفاده وهیش و متن در ارجاع نحوه منابع، فهرست -ج

 مانند نامه، انیپا متن در استفاده مورد ارجاعات و منابع از یفهرست دیبا سندهینو قسمت نیا در

 .دینما ارائه ریز شرح به را (نترنتیا و مصاحبه مقاله، کتاب،)
 

 :متن در ارجاع نحوه
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(( ازین صورت در) صفحه ،لسا سنده،ینو یخانوادگ نام نام،) بیترت به نامه انیپا متن در ارجاع براي

 .شود یم آورده

 :منابع فهرست

 انیدانشجو .شود یم ارائه ها، وستیپ از قبل و نامه انیپا متن انتهاي در منابع فهرست صفحه

 .ندینما اقدام منابع فهرست هیته به نسبت ریز شرح به الفبا حروف روش از استفاده با یستیبا

 

 :بیترت به ،کتاب

 سال سنده،ینو نام اول حرف ای نام ،(دریگ یم قرار کاما، آن دنبال به) سندهینو یخانوادگ نام

 یم قرار نقطه عنوان از بعد) مورب فونت با عنوان ،(نقطه پرانتز از بعد) پرانتز داخل در ،اثر انتشار

 (.ردیگ یم قرار نقطه دو ناشر و نشر محل نیب) ناشر و نشر محل ،(ردیگ

 

 :دییفرما مالحظه را ریز هاي نمونه

 دانشگاه انتشارات :تهران .اول چاپ .التینی حقوقی اصطالحات فرهنگ (.0611) محمد ،یطالقان

 .یبهشت دیشه
Miner, J.B.(1992). Industrial Organization of Psychology. New York: 

McGraw Hill, Inc. 

 

 بیترت به مقاله،

 از بعد) پرانتز داخل در اثر انتشار سال سنده،ینو نام اول حرف ای نام سنده،ینو یخانوادگ نام

 فونت با) مجله عنوان( نقطه ومهیگ از قبل) (ومهیگ نیب و ساده فونت باعنوان ) ،(نقطه پرانتز

 مقاله مورد در) صفحات و مجله جلد شماره ضمن در( مورب فونت با ای عنوان ریز خط و ساده

: نقطه دو ناشر و نشر محل نیب) ناشر و نشر محل لزوم صورت در ،(ستین الزم موارد نیا ناریسم ي

 .(ردیگ یم قرار نقطه ان،یپا در و

 

 :دیبنگر را ریز هاي نمونه

 نیدوم مقاالت مجموعه در ، 16ص ،1ج ،"تکنولوژي جذب ای انتقال نظام ". (1372) بهروز قت،یحق

 .ریکب ریام یصنعت دانشگاه :تهران توسعه، و ولوژيتکن علم، ناریسم
Miner, J.B., N.R. Smith, J.S. Brocker (1989). "The Role of Entrepreneurial." 

Journal of Applied Psychology, Vol. 74, No. 4, P.75-84. 

 :ینترنتیا منابع به استناد وهیش
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 عنوان مدرك، عنوان اثر، آورنده دیپد ای مؤلف، :لیقب از مواردي یستیبا ینترنتیا منابع به استناد در

 لحظه هر چون ضمن در. شود گنجانده تیسا آدرس و انتشار خیتار دهنده، انتشار سازمان ای مرکز

 وهیش البته. شود دیق زین مشاهده خیتار است، ضروري کند رییتغ تیسا کی ینشان است ممکن

 .NLM, MLA, APA :مانند شده نیتدو یکیالکترون منابع به استناد با ارتباط در متعددي هاي نامه

 .شود عمل ریز نمونه طبق مقاالت مجموعه و کتاب لیقب از ینترنتیا منابع به استناد براي ضمناً

 

 :مقاالت مجموعه و کتاب

 در) شیرایو نیآخر خیتار. انتشار خیتار ناشر،: نشر محل کتاب، عنوان مؤلف، نام ،یخانوادگ نام

 (.بودن موجود صورت

 ].مشاهده خیتار[، <یدسترس ینشان >، ]رسانه نوع[


Rijsberjen. C.J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1976. 17 Aug 

1999. [Online]. <http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [12 Feb 2004] 

 

 )یفن امور (نامه انیپا ظاهري بیترک مورد در ییراهنما :دوم فصل

 نامه انیپا سندهینو باشد، آراسته ظاهري و مناسب قطع و شکل داراي دیبا خوب نامه انیپا کی

 قبل شیرایو نگارش، قواعد و اصول بردن بکار کلمات، حیصح انشاء و امال: لیقب از مواردي در دیبا

 یفارس افزار نرم هر در نامه انیپا گارشن چه اگرد. دار مبذول یکاف ودقت توجه . . . و نگارش از

 نینازن بی فونت با Word Office برنامه از یستیبا انیدانشجو حال نیع در است چاپ قابل نگار

 .ندینما استفاده نامه انیپا نیتدو براي 01و التین  01

 

 :کاغذ نوع

 کامل متن توانند یم انیدانشجو. باشد یم A4 کاغذ نامه انیپا نگارش براي کاغذ یرسم اندازه

 پس و ندینما نگارش خواهند یم که یبیترت همان به و A4 کاغذبر روي  پیتا از قبل را نامه انیپا

 .کنند اقدام آن پیتا به نسبت باشد، شده نییتع استانداردهاي با مطابق نکهیا از نانیاطم از

 

 :صفحات هیحاش

 .باشد تمتریسان 3 کدام هر نییپا و چپ سمت باال، از و ،4راست سمت از یستیبا صفحات یحواش

 واحد1  صفحه هر در سطرها فاصله. است ثابت یفارس نامه انیپا صفحات تمام در ها هیحاش نیا

 .ردیگ قرار تواند یم سطر 33 تا 30 نامه انیپا صفحه هر در بیترت نیا به و باشد
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 براي آگاهی بیشتر نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است.

 

 :صفحات گذاري شماره

. شود گذاري شماره عددي صورت به نامه انیپا یاصل متن و الفباء حروف با دیبا یمقدمات صفحات

 کاغذ صفحه نیپائ لبه از متریسانت 2 فاصله به و صفحه نییپا و وسط در یستیبا صفحات شماره

 .ردیگ قرار

 

 :یسیانگل زبان به دهیچک صفحه و تهیکم اعضاء هیدییتأ صفحه جلد، روي میتنظ نحوه

 صفحه جلد، روي بیترت به راست به چپ از و یفارس صفحات از بعد و نامه انیپا آخر در است الزم

 هیحاش درضمن .ردیگ قرار یسیانگل زبان به نامه انیپا دهیچک و تهیکم اعضاء هیدییتأ صفحه د،یسف

 حداکثر دهیچک صفحه و باشد متریسانت 3 نییپا و باال راست، سمت از و 4 چپ سمت از صفحات،

 بیشتر نمونه فرم مذکور در سایت قابل رؤیت است.براي آگاهی . شود پیتا صفحه کی در
 

 :ها وستیپ

 مورد نحوي به که رهیغ و ارقام و آمار مکمل، مطالب ها، یبررس ها، پرسشنامه و نمونه ها، نامه

 وستیپ نیا که یصورت در .شوند یم آورده جداگانه هاي وستیپ صورت به اند گرفته قرار استفاده

 . . . و دو ک،ی وستیپ عنوان تحت و شده بندي دسته باشند، مختلف عتیطب ای موضوع داراي ها

 مراجعه ای اشاره ها وستیپ نیا به که باشد الزم رساله متن نگارش موقع در اگر .شود یم آورده

 هیبق همانند ها وستیپ صفحات شیآرا .است یالزام پرانتز داخل در وستیپ شماره درج گردد،

 .ردیگ یم صورت متن صفحات
 

 :یلیتکم نکته چند

 

 شود، یم شروع یاصل کادر به نسبت یرفتگ تو متر یسانت 5/1( با پاراگراف) بند هر سطر نیاول

 .یفرع ای یاصل عنوان هر شروع بند بجز

 .است سطر ود نیب یمعمول فاصله برابر بند دو نیب فاصله -

 .شود یم شروع یتورفتگ بدون یاصل کادر بند از یفرع هاي عنوان -

 هشت اندازه به یاصل کادر طرف دو هر از که کادري با ،(سطر سه از شیب) یطوالن قول نقل -

 یمعمول سطرهاي فاصله نصف آن، سطرهاي فاصله و شود یم پیتا باشد، داشته فاصله حرف

 .شود یم مشخص مورب صورت به معموالً و بود خواهد
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 گذاري شماره مسلسل بطور و جداگانه بطور کدام هر نامه، انیپا متن در رهایتصو و ها جدول -

 .شود یم

 هم از رهیت خط با که حیصح عدد چند ای دو با یفرع هاي عنوان گذاري شماره شود یم هیتوص -

 .ردیپذ صورت شوند، یم جدا

 در واحد 5/0 برابر بعدي سطر تا (شکل) ریتصو یسیرنویز و یقبل سطر تا جدول یسیباالنو فاصله

 .شود یم گرفته نظر

 شده، درج سطر اول در مراحل هاي شماره ش،یآزما ای ندیفرآ کی مختلف مراحل شینما جهت -

 .گردد یم درج متن آن بدنبال و (-) رهیت خط کی سپس

 

 :دانشگاه به نامه انیپا ارائه

 و نامه انیپا یصحاف به نسبت است الزم قبل صفحات راهنماي با مطابق نامه انیپا نیتدو از پس

 ر،یتکث نحوه ریز در. گردد اقدام نامه انیپا از فشرده لوح هیته نیهمچن و زريیل چاپگر با آن ریتکث

 براي دانشگاه یلیتکم التیتحص شوراي مصوبه طبق ضمن در است، شده آورده فشرده لوح ارائه و

 .است شده گرفته نظر در ریز رنگهاي نامه انیپا لدج

 (.یطوس رنگ) یمهندس دانشکده(، سبز رنگ) کشاورزي دانشکده(، ینفت یآب رنگ) علوم دانشکده

 

 (CD) فشرده لوح هیته و شده یصحاف نامه انیپا لیتحو مراحل

 .دیکن مراجعه راهنما نیا متن به یلیتحص نامه انیپا نیتدو و نگارش یچگونگ از اطالع براي -

 یصحاف نامه انیپا( نسخه 5) دکتري و (نسخه 1) ارشد یکارشناس النیالتحص فارغ است الزم -

 یاضاف نسخه کی راهنما استاد دو با دانشجو. )دهند لیتحو دانشگاه یلیتکم التیتحص به شده

 (.دهد لیتحو

 زبان به دهیچک و نمودارها جداول، عکس، شامل) نامه انیپا کامل متن از (CD) فشرده لوح هیته

 در یستیبا که است یالزام دکتري و ارشد یکارشناس النیالتحص فارغ براي( یسیانگل و یفارس

 یفارس زبان به دهیچک ضمناً  .شود ارائه دانشگاه یلیتکم التیتحص به پوشه کی درون و Pdf  قالب

 Word Office  رمتف با یسیانگل و

 .ردیگ قرار  CD روي جداگانه بطور

 یلیتکم التیتحص دییتأ و نامه انیپا یینها اصالح از پس را نامه انیپا متن از (CD) فشرده لوح

 از دفاع خیتار و یلیتحص رشته ،یخانوادگ نام نام، بیترت به و هیته محافظ قاب با همراه دانشگاه

 .شود درج آن روي بر نامه انیپا


