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چک لیست نگارش پایان نامه /رساله
عنوان پایان نامه
نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

صفحه جلد فارسی

□ ًَع ٍ اًداشُ قلن هطالة صفحِ جلد ٍ زًگ آى هطاتق فسهت تٌظین ضدُ است.
□ آزم داًطگاُ دز سوت چپ ٍ اًداشُ آى هطاتق فسهت تٌظین ضدُ است.
□ ًام داًطکدُ صحیح ًَضتِ ضدُ است.
□ ًام زضتِ دز سطس اٍل ٍ ًام گسایص (دز صَزت ٍجَد) دز سطس دٍم ًَضتِ ضدُ است.
□ تؼد اش کلوِ ػٌَاى ،استاد زاٌّوا ،استاد هطاٍز ٍ ًگازًدُ ،دٍ ًقطِ ( ):گراضتِ ًطدُ است.
□ دز قسوت ػطف پایاى ًاهِ ،ػٌَاى پایاى ًاهِ ٍ ًام داًطجَ ٍ سال دزج ضدُ است.
□ تازیخ پایاى ًاهِ ضاهل هاُ ٍ سال دفاع تَدُ ٍ  3ساًتی هتس اش پاییي صفحِ فاصلِ دازد.
فهرست

□ چکیدُ فازسی اٍلیي ػٌَاى ٍ چکیدُ اًگلیسی آخسیي ػٌَاى دز فْسست هطالة است.
□ قلن فْسست هطالة ،جدٍل ّا ٍ ضکل ّاً B Lotus ،اشک تا سایص  33هی تاضد.
□ اًداشُ قلن فصل دز فْسست هطالةّ ،واى اًداشُ قلن ػٌاٍیي دز فْسست تَدُ ٍلی  Boldهی تاضد.
□ توام ػٌاٍیي دز فْسست ،تِ استثٌای ػٌاٍیي فصل ّا ًقطِ چیي دازد.
چکیده فارسی

□ قلن هتي چکیدُ  B Lotusتا سایص  ٍ 31ػٌَاى چکیدُ ٍ کلوِ «ٍاضگاى کلیدی» تا ّویي قلن ٍلی  Boldهی تاضد.
□ چکیدُ فازسی دز یک پازاگساف ًَضتِ ضدُ ٍ یک سطس فاصلِ تیي ٍاضگاى کلیدی ٍ هتي چکیدُ ٍجَد دازد.
□ ٍاضگاى کلیدی تا کاها ( )،اش یکدیگس جدا ضدُ اًد.
عناوین اصلی و فرعی

□ قلن ػٌاٍیي اصلی کِ تا  1ضوازُ ًوایص دادُ هی ضًَد  B Lotusتا سایص  ٍ 31تِ ضکل  Boldهی تاضد.
□ قلن ػٌاٍیي فسػی کِ تا تیص اش  1ضوازُ ًوایص دادُ هی ضًَد  B Lotusتا سایص  ٍ 31تِ ضکل  Boldهی تاضد.
□ تؼد اش ػٌاٍیي دٍ ًقطِ ( ):گراضتِ ًطدُ است.
□ ػٌاٍیي تَ زفتگی ًدازًد.
□ ػٌاٍیي تا هتي قثل یک سطس فاصلِ ٍ تا هتي تؼدی فاصلِ ًدازد.
□ پازاگساف اٍل تؼد اش ّس ػٌَاى تَزفتگی ًداضتِ اها سایس پازاگساف ّا  3ساًتی هتس تَزفتگی دازد.

مطالب متن

□ صفحات فسػی تا حسٍف اتجد ضوازُ گرازی ضدُ است ٍ  3/5ساًتیوتس اش پاییي صفحِ فاصلِ دازد.
□ صفحِ اٍل ضسٍع ّس فصل هطاتق فسهت تٌظین ضدُ است ،تطَزیکِ ػٌَاى فصل تا  1ساًتی هتس فاصلِ اش تاال تا قلن  B Titrاًداشُ 31
تَدُ ٍ هطالة فصل تا  35ساًتی هتس فاصلِ اش تاالی صفحِ ضسٍع ضدُ است.
□ حاضیِ صفحات ،فاصلِ سطسّا ٍ تؼداد سطسّا هطاتق فسهت ًگازش تٌظین ضدُ است.
□ هطالة هتي تا قلن ً B Lotusاشک تا سایص  31تایپ ضدُ است.
□ ضوازُ صفحات دز ٍسط آهدُ ٍ  3/5ساًتی هتس اش پاییي صفحِ فاصلِ دازد.
□ دز ازجاػات داخل هتي تؼد اش ًام ًَیسٌدُ کاها ( ٍ )،سپس سال آٍزدُ ضدُ است( .تقی شادُ ٍ ّوکازاى)3391 ،
□ اش ذکس آدزس ایٌتسًتی دز داخل هتي خَددازی ضدُ است.
□ اًداشُ قلن کلوات اًگلیسی استفادُ ضدُ دز داخل هتي 1 ،ضوازُ اش هتي فازسی کَچکتس است.
جدول ها و شکل ها

□ قلن ػٌَاى جداٍل  B Lotusتا سایص  ٍ 31تِ ضکل  Boldهی تاضد.
□ قلن هتي جداٍل ً B Lotusاشک تا سایص  31هی تاضد.
□ ضوازُ جدٍل دز ػٌَاى جدٍل داخل پساًتص قساز گسفتِ است.
□ جدٍل ّا فاقد خطَط ػوَدی ٍ حداقل خطَط افقی (تاستثٌای جدٍل ّای پیَست) هی تاضٌد.
□ تیي جدٍل ٍ ػٌَاى جدٍل فاصلِ ًثَدُ ٍ ػٌَاى جدٍل ،دز تاالی جدٍل قساز دازد.
□ ضوازُ دّی جدٍل  1ضوازُ ای تَدُ ٍ تسای ّس فصل جداگاًِ ضوازُ دّی ضدُ است.
□ اػداد ٍ خطَط جدٍل  ٍ Boldزًگی ًوی تاضد.
□ اػداد داخل جدٍل فازسی هی تاضٌد.
□ ػٌَاى ضکل دز شیس ضکل ،تدٍى فاصلِ تیي ضکل ٍ ػٌَاى آٍزدُ ضدُ است.
□ ضوازُ ضکل دز ػٌَاى ضکل داخل پساًتص قساز گسفتِ است.
□ ضوازُ دّی ضکل  1ضوازُ ای تَدُ ٍ تسای ّس فصل جداگاًِ ضوازُ دّی ضدُ است.
□ دز توام هتي پایاى ًاهِ ،تجای کلوِ ًوَداز اش ػثازت ضکل استفادُ ضدُ است.
پاورقی

□ حسف اٍل ًام ًَیسٌدُ (گاى) دز پاٍزقی تا حسف تصزگ تایپ ضدُ است.
□ قلن پاٍزقی  Time New Romanتا سایص  1هی تاضد.
□ ضوازُ گرازی پاٍزقی ّا دز ّس صفحِ جداگاًِ ٍ اش ػدد یک ضسٍع ضدُ است.
منابع

□ اًداشُ قلن هٌاتغ فازسی  B Lotusتا سایص  ٍ 33اًگلیسی  Times New Romanتا سایص  31هی تاضد.
□ هٌاتغ اًگلیسی تا یک سطس فاصلِ تؼد اش هٌاتغ فازسی آٍزدُ ضدُ است.
□ هٌاتغ ایٌتسًتی جداگاًِ آٍزدُ ًطدُ ٍ تساساس حسٍف الفثا دز هٌاتغ فازسی یا اًگلیسی آٍزدُ ضدُ است.
□ ضسٍع هٌاتغ فاقد ّس گًَِ ػالهت است.
□ حسف اٍل ًام خاًَادگی ٍ ًام کَچک ًَیسٌدگاى تا حسٍف تصزگ تایپ ضدُ است.
□ هٌاتغ فازسی ٍ اًگلیسی تساساس حسٍف الفثای ًام خاًَادگی ًَیسٌدگاى تٌظین ضدُ است.

□ تواهی هٌاتغ ٍاجد سال هی تاضٌد (حتی هٌاتغ ایٌتسًتی).
□ تٌْا حسف اٍل کلوِ اٍل ػٌَاى هقالِ تصزگ تایپ ضدُ است.
□ حسف اٍل توام کلوات ًام ضٍزًال (هجلِ) تِ استثٌای حسٍف اضافِ تصزگ تایپ ضدُ است.
□ حسف اٍل توام کلوات ػٌَاى کتاب تِ استثٌای حسٍف اضافِ تصزگ تایپ ضدُ است.
□ حسف اٍل توام کلوات ًام ًاضس تِ استثٌای حسٍف اضافِ تصزگ تایپ ضدُ است.
□ دز زضتِ ّای ػلَم اًساًی چٌاًچِ اش سثک  APAاستفادُ ضدُ است ػٌَاى کتاب یا ػٌَاى هجلِ تصَزت ایتالیک یا  Boldآٍزدُ ضدُ
است ،سال ًیص دز داخل پساًتص آٍزدُ ضدُ است.
چکیده انگلیسی
□ ػٌَاى پایاى ًاهِ تِ اًگلیسی تا قلن  Times New Romanسایص  ،33تِ ضکل ٍ ،Boldسط چیي ٍ دز تاالی چکیدُ قساز گسفتِ است.
□ حسف اٍل توام کلوات ػٌَاى پایاى ًاهِ تاستثٌای حسٍف اضافِ تصزگ تایپ ضدُ است.
□ تا یک سطس فاصلِ اش ػٌَاى ،کلوِ ًَ Abstractضتِ ضدُ است.
□ کلوِ  Keywordsتا یک سطس فاصلِ اش هتي چکیدُ ضسٍع ضدُ ٍ  Boldهی تاضد.
□ حسف اٍل کلوات کلیدی اًگلیسی تصزگ تَدُ ٍ تا کاها( )،یا (؛) اش یکدیگس جدا ضدُ است.
□ چکیدُ اًگلیسی دز یک پازاگساف ًَضتِ ضدُ است.
□ دز اًگلیسی تجای هویص (ً ،)/قطِ ( ).گراضتِ ضدُ است.
□ چکیدُ اًگلیسی ضوازُ صفحِ فازسی داضتِ ٍ آخسیي صفحِ ای است کِ ضوازُ دازد.
صفحه جلد انگلیسی
□ آزم اًگلیسی داًطگاُ دز سوت زاست ٍ اًداشُ آى هطاتق فسهت تٌظین ضدُ است.
□ ًَع ٍ اًداشُ قلن صفحِ جلد اًگلیسی هطاتق فسهت تٌظین ضدُ است.
□ ًام داًطکدُ آٍزدُ ضدُ ٍ حسف اٍل توام کلوات ػٌَاى اًگلیسیً ،ام داًطگاُ ،داًطکدُ تِ استثٌای حسٍف اضافِ ،تصزگ تایپ ضدُ است.
□ حسف اٍل توام کلوات ًام زضتِ تصزگ تایپ ضدُ است.
□ تؼد اش کلوات ً ):( Title, Supervisor, Advisor, Byدازد.
□ تازیخ تِ هیالدی تس حسة هاُ ٍ سال تَدُ ٍ کاهل ًَضتِ ضدُ است (حسف اٍل کلوِ هاُ تصزگ ٍ حتواً  3ساًتی هتس اش پاییي صفحِ
فاصلِ دازد) تِ ػٌَاى هثال .January 2015 :
□ حسف اٍل ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد زاٌّوا ،هطاٍز ٍ داًطجَ تصزگ ًَضتِ ضدُ است.
□تؼد اش کلوِ  Dr.حتواً ًقطِ ًیاش داضتِ ٍ تا یک فاصلِ ًام آًْا ضسٍع ضدُ است .تِ ػٌَاى هثال ()Dr. Hossein Moghadam
□ ًام استاد زاٌّوا ،هطاٍز ٍ داًطجَ تِ طَز کاهل ًَضتِ ضدُ است.

حوزه معاونت پژوهشی

دانشگاه آزاد اسالمیواﺣﺪ راﻣﺴﺮ

