راھنمای نگارش پايان نامه
برای دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد
گروه زيست شناسی

مقدمه

نگارش پايان نامه به عنوان بخشی مھم از اقدامات و فعاليت ھای الزم برای اخذ درجه در رشته
ھا و مقاطع تحصيلی مختلف دانشگاھی می باشد و بايستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود .از
داليل اصلی تھيه اين راھنما می توان به ايجاد ھماھنگی بيشتر و يکسان سازی پايان نامه ھا و رساله
ھای دانشجويان در گرايشھای مختلف رشته زيست شناسی از نظر شکل ظاھری ،نحوه تايپ،
صحافی و صفحه پردازی و مھم تر از ھمه تاکيد بر لزوم دقت در نگارش و ويرايش پايان نامه
تحصيالت تکميلی اشاره کرد چرا که در روند يک تحقيق علمی مراحل نگارش و ويرايش نتايج و
ساير مباحث مربوطه ھمانند مرحله عملی انجام پژوھش واجد اھميت می باشند و در واقع نگارش و
ويرايش صحيح متن پايان نامه است که نتايج حاصل از تحقيق مربوطه را برای ساير پژوھشگران
قابل استفاده نموده و به ان اعتبار می بخشد  .راھنمای حاضر بر اساس دستور العمل ھای کلی
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی و ھمچنين با لحاظ کردن نکات برجسته آيين نامه ھای دانشگاه
ھای معتبر داخلی و واحد ھای ديگر دانشگاه ازاد و نيز اصول نگارش متون و مقاالت علمی در
زمينه علوم زيستی تھيه گرديده است .الزم به ذکر است که الگو ھا و قالب ھای پيشنھادی برای بيان
مطالب و تنظيم بخشھای مختلف پايان نامه که در اين راھنما ارائه شده به معنی نفی ساير الگو ھای
موجود نبوده بلکه در بسياری از موارد به جھت يکسان سازی و ھماھنگ نمودن ساختار نگارش
مطالب در پايان نامه ھای دانشجويان در گرايش ھای مختلف گروه زيست شناسی توصيه گرديده اند .
پايان نامه ای که از استانداردھای تعيين شده در اين راھنما ،برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه
قرار نخواھد گرفت.

شرح مندرجات جلد فارسی:
ارم دانشکاه
دانشگاه ازاد اسالمی
واحد کرج
دانشکده علوم – گروه زيست شناسی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد
زيست شناسی  -ميکروبيولوژی
زيست شناسی  -علوم جانوری گرايش زيست شناسی سلولی تکوينی
زيست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
زيست شناسی  -بيوشيمی گرايش بيوشيمی

عنوان:

استاد راھنما:

استاد مشاور:

نگارش:

سا ل:

ترتيب صفحات ابتدايی:
•

صفحه سفيد

•

صفحه بسم  Cالرحمن الرحيم

•

منشور اخالقی

•

تعھدنامه اصالت تحقيق

•

طرح روی جلد به زبان فارسی

•

تقدير و سپاسگزاری

•

تقديم

•

فھرست مطالب

•

چکيده

•

مقدمه

•

فصل اول  :کليات تحقيق

•

فصل دوم  :مواد و روش ھا

•

فصل سوم  :نتايج

•

فصل چھلرم  :بحث و پيشنھادات

•

بحث

•

پيشنھادات

•

منابع

•

چکيده انگايسی

•

فھرست جدول ھا( در صورت وجود)

•

فھرست نمودار ھا( در صورت وجود)

•

فھرست شکل ھا( در صورت وجود)

صفحات ابتدايی براساس حروف الفبای فارسی مرتب می شوند

در نگارش مطالب فارسی از فونت  Bنازنين  ١۴و برای کلمات انگليسی از فونت ١٢ New Times Roman
استفاده شود.

فاصله سطر ھا ا ز ھم  ١٫۵سانتی متر باشد.
فاصله از سمت چپ ٢و راست صفحه  ٣سانتی متر واز باال و پايين صفحه  ۴سانتی متر باشد.
منابع به ترتيب حروف الفباء تنظيم گردد و در متن به صورت عدد آورده شود.
اشکال و نمودارھا و جداول مربوط به ھر فصل با شماره مربوط فصل و شماره عکس يا نمودار
آورده شود ،
مثال شکل  ١-١اولين شکل در فصل اول و به ھمين ترتيب برای نمودارھا و جداول
توضيحات مربوط به شکل ھا و نمودارھا در زير آنھا و توضيحات جداول در قسمت فوقانی آنھا
آورده شود.
اعداد التين مربوط به فرمولھای التين به صورت التين آورده شود .
صفحات پايان نامه از چکيده پشت رو زده شود.
از صفحه بعد از بسم  Cالرحمن الرحيم تا صفحه چکيده با حروف ابجد مشخص گردد و از صفحه
چکيده شماره  ١آورده شود.
جلد پايان نامه برای دانشجويان ارشد به رنگ سرمه ای و برای دانشجويان دکتری به رنگ مشکی
باشد.

چکيده
صحفه چکيده يا خالصه فارسی نخستين صفحه ای است که با عدد شماره گذاری می شود به عبارت
ديگر چکيده در صفحه شماره  ١متن پايان نامه آورده می شود
چکيده بايستی در عين اختصار رسا و دقيق بيان شود و حداکثر در يک صفحه ( ترجيحا کمتر از
 ٣٠٠کلمه ) بدون ذکر فرمول ،نگاره و منابع باشد .چکيده در چھار پاراگراف شامل مقدمه و ھدف ،
مواد و روش کار  ،نتايج و نتيجه گيری تنظيم شود از اوردن تيتر ھای مذکور در ابتدای پارگراف
ھا خودداری شود و صرفا ترتيب بيان مطالب به صورت فوق باشد در انتھای چکيده می توان  ۴تا ۶
واژه کليدی آورد.
مقدمه
مقدمه قبل از فصل اول پايان نامه اورده می شود و به تربيت شامل مطالبی در ارتباط با اھميت
موضوع تحقيق ،جنبه ھای معلوم و مجھول مرتبط با ان ،بيان مساله و در پايان بيان صريح ھدف از
انجام تحقيق ودر صورت لزوم ذکر فرضيه ھای مورد نظر.
مطالب فوق بدون تيتر بندی و در قالب پاراگرافھای متوالی بيان می گردد .

فصل ھای پايان نامه
پايان نامه شامل  ۴فصل به ترتيب زير می باشد.
•

فصل اول :کليات تحقيق

در اين فصل کلياتی در زمينه ھای مختلف مرتبط با تحقيق و مستقل از اھداف و نتايج حاصل از ان
اورده می شود البته بھتر است اصول کلی روش تحقيق و ساير روشھايی که در تحقيق از ان استفاده
نشده مورد اشاره قرار گيرد
در پايان اين فصل سوابق مستند موجود در زمينه تحقيق در بخشی با عنوان " مروری برمطالعات انجام
شده " اورده می شود(
فصل دوم :مواد و روش ھا
مطالب اين فصل شامل ذکر نوع روش پژوھش ( مشاھده ای يا مداخله ای بودن ،مقطعی يا طولی
بودن ،گذشته نگر يا اينده نگر بودن و )  ، ....جامعه مورد بررسی در پژوھش ،محيط و مکان انجام
پژوھش ،ماھيت نمونه  ،روش نمونه گيری ،حجم نمونه و روش محاسبه آن  ،بازه زمانی نمونه
گيری  ،معيارھای ورود و خروج از مطالعه( درصورت وجود) ،توضيح ابزار گردآوری اطالعات ،
روش گردآوری اطالعات ،روش تجزيه و تحليل داده ھا و نرم افزار اماری مورد استفاده  ،محدوديت
ھای پژوھش و مالحظات اخالقی( در صورت وجود )است.
نکته مھم  :بھتر است در بيان جزييات مراحل روش کار در قسمتھای مختلف با ذکر شماره از
جمالت در زمان گذشته و با افعال مجھول استفاده گردد  .عالوه بر اين در نگارش فصل ھای

مختلف به ويژه در فصل دوم ھماھنگی جمالت مرتبط با ھم از نظر معلوم يا مجھول بودن افعال و
نيز تطابق فعل و فاعل جمالت از حيث مفرد و يا جمع بودن ضروری است .
فصل سوم :نتايج
اين فصل شامل بيان نتايج حاصل از تحقيق است .مطالب اين بخش تنھا بر اساس يافته ھای حاصل
از پژوھش تنظيم می گردد و شامل اطالعات نوشتاری ،جداول ،اشکال و نمودارھا می باشد .بايد از
ذکر اطالعات يکسان در قالبھای متفاوت( متن ،جداول و نمودار ) ...پرھيز شود .البته ضروری
است يافته ھا در ابتدا با جمالت ساده و روان بيان شده و برای بيان جزئيات به جداول و نمودار
استناد شود .اين فصل به بيان يافته ھا اختصاص دارد نه تفسير آنھا لذا صرفا نتايج به شکلی منطقی
و متناسب با اھداف و فرضياتی که پيشتر در پروپوزال طراحی شده بيان گردد و ترجيحا ترتيب
ذکر نتايج مطابق با ترتيب بيان مراحل روش کار در فصل دوم پايان نامه باشد.
فصل چھارم  :بحث پيشنھادات
اين فصل شامل بحث ،تفسير ،نتيجه گيری ،جمع بندی نتايج و پيشنھادات است .در اغاز اين
فصل می توان جمالت اوليه ذکر شده در ابتدای فصل کليات را در بيان مساله  ،فرضيه و يا سوال
اصلی تحقيق و نيز ضرورت و ھدف از انجام ان تکرار کرد و سپس به بيان کلی نتايج پرداخت،
قسمت عمده مطالب مربوط به فصل بحث بايست به مقايسه نتايج حاصل از تحقيق با يافته ھای
سايرين در تحقيقات مشابه اختصاص يابد و ضمن مشخص کردن ھمخوانی ،تقابل يا تفاوت نتايج با
ساير بررسی ھای به عمل امده در گذشته تا حد امکان به داليل تفاوت
ھای موجود پرداخته شود و در اين رابطه صرفا جزيياتی از نتايج تحقيق مورد اشاره قرار می گيرد
که در فصل سوم به انھا پرداخته نشده باشد  .در پرداختن به ھر مورد از سوابق در پيشينه تحقيق
ھماھنگی در بيان تاحد امکان رعايت شود و نام محقق اصلی ،سال و مکان انجام تحقيق ،تعداد و
ماھيت نمونه ھا ،روش بررسی ،نتايج حاصل و نتيجه گيری( در صورت وجود )ذکر گردد .
نتيجه گيری در آخر بحث آورده می شود .در اين قسمت نتايج اختصاصی و مھم به صورت دسته
بندی ارائه می گردد ،طوری که خواننده پايان نامه با خواندن آن بتواند يافته ھای مھم پايان نامه را به
دست آورد  ،در اين قسمت می توان به محدوديتھای موجود در مسير تحقيق نيز اشاره کرد .
در قسمت پيشنھادات به مسائل بی جواب در رابطه با تحقيق انجام شده اشاره می شود و پيشنھاداتی
برای تحقيقات بعدی به استناد نتايج بدست آمده در اين تحقيق ارائه می شود .در حقيقت در اين بخش
زمينه ھای تحقيقاتی جديد پيش روی محققان گذاشته می شود.
ترتيب صفخات انتھايی:
فھرست منابع فارسی
فھرست منابع انگليسی
ضمايم و پيوست ھا ( درصورت وجود)
چکيده انگليسی ( اخرين صفحه ای که شماره می خورد ) ترجيحا کمتر از  300کلمه

طرح روی جلد به زبان انگليسی
صفحه سفيد
منابع
ترتيب نوشتن مشخصات ھر منبع به صورت زير باشد:
1.نام خانوادگی نويسنده ٢حرف اول نام کوچک نويسنده . ٣سال انتشار . ۴عنوان کتاب ،مقاله،
گزارش ،پايان نامه يا رساله . ۵نام ناشر ،مجله ،سمينار يا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و
يا نام دانشگاھی که پايان نامه در آنجا ارائه گرديده است . ۶شماره صفحاتی که مطلب مورد نظر از
آن استخراج شده است.
نمونه ھايی از شيوه نگارش فھرست منابع( به نقطه و کاما گذاری ھا توجه شود)
توجه شود که در فھرست منابع فارسی و انگليسی ،نخست نام خانوادگی نويسنده و سپس نام کوچک
ذکر شود.
•

مقاله

نام خانوادگی نويسنده( گان )حرف اول نام کوچک نويسنده( گان ).عنوان کامل مقاله .نام مجله .سال
انتشار .شماره جلد مجله :صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله .
در صورتيکه مجله مورد استناد نام مخفف شناخته شده ای داشته باشد از ان استفاده گردد در غيراينصورت نام کامل مجله قيد گردد.
تا حد امکان در بيان نام نويسندگان از اوردن "" et al.يا" ھمکاران "خودداری شود و نام تمامینويسندگان ذکر شود  ،در مواردی که تعداد نويسندگان يک مقاله بسيار بيشتر از حد معمول باشد می
توان بعد از نام نويسنده ششم از ""et al.يا" ھمکاران "استفاده کرد

Ficht TA, Bearden SW, Sowa BA, Adams LG. DNA sequence and expression of the 36)kilodalton outer membrane protein gene of Brucella abortus. Infect Immun. 1989 ;57(11
:3281-91.
•

کنفرانس ھا

نام خانوادگی نويسنده( گان )حرف اول نام کوچک نويسنده( گان ).سال ارائه .عنوان مقاله .
عنــــــوان سمينار يا کنگره
به طور کامل ،محل برگزاری ،ماه و روزھای برگزاری ،صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در کتاب
مجموعه مقاالت.
•

کتاب
نام خانوادگی نويسنده( گان )حرف اول نام کوچک نويسنده( گان ).سال انتشار .عنوان کامل
کتاب .شماره چاپ .محل يا شھر محل انتشار :اسم ناشر ،صفحات مورد ارجاع.

نکات مھم در نگارش متن فصول مختلف پايان نامه
• پاورقی يا زيرنويس
• در صورتی که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصی داشته باشد ،توضيح را می توان در
ھمان صفحه ارائه نمود .در اين صورت عبارت يا واژه در متن توسط شماره ای که به صورت
کوچک در باال و سمت چپ آن تايپ می شود مشخص شده و در زيرنويس( پاورقی ) ،توضيح
مربوطه بعد از ذکر شماره نوشته می شود.
•

اندازه قلم مورد استفاده در زيرنويس برای فارسی 10و برای انگليسی  8باشد.

•

پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگليسی از سمت چپ درج شود

• شماره گذاری پاورقی بصورت صفحه ای باشد يعنی از شماره گذاری پيوسته پاورقی ھا در
صفحات متوالی خودداری شود  ،به بيان ديگر پاورقی ھا در ھر صفحه از شماره  1شروع شوند
• درج لغات التين در متن فارسی
• حتی المقدور از آوردن کلمات انگليسی در متن فارسی خودداری شود و ترجيحا ً معادل فارسی آن
آورده شود و در صورت لزوم معادل انگليسی کلمه يا عبارت در پاورقی آورده شود.
• در مواردی که الزم است از کلمات اختصار انگليسی در متن استفاده شود ،ابتدا معادل فارسی آن
نوشته شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار گيرد و اصل کلمه يا عبارت انگليسی در پاورقی
آورده شود.
•

آوردن اصل کلمه يا عبارت انگليسی در پاورقی فقط برای اولين بار ضرورت دارد.

• در صورت استفاده از کلمه انگليسی در متن فارسی اندازه قلم آن  2شماره کوچکتر از اندازه قلم
فارسی باشد.

• در صورت استفاده از جدول ،تصوير و يا نمودار در متن فصول مختلف پايان نامه تمامی انھا بايد
شماره و شرح داشته باشند  ،شماره وشرح جداول به صورت باال نويس و شماره و شرح تصاوير و
نمودار ھا بايد به صورت زير نويس اورده شوند
• اسامی علمی تمامی ميکرارگانيسمھا و ساير موجودات زنده شامل اسم جنس و گونه بايد به صورت
ايتاليک تايپ شود

• واحدھای مورد استفاده در بيان نتايج ويا ساير بخشھای پايان نامه بر اساس سيستم بين المللی )(SI
انتخاب و سمبل ھای مربوطه به طور صحيح ذکر گردد به عنوان مثال:
گرم ) ، (gليتر )(Lو ....
در بيان دما ھای مختلف از واحد درجه سيلسيوس )  ( ºCبه جای درجه سانتيگراد استفاده شود.در بيان مقادير ، pHبين مخفف  pHو عدد مربوطه صرفا يک فاصله گذاشته شده و از قرار دادن= : ،و ...خودداری شود) ( 7 pH

• در بيان اسامی ژنھا به نکات زير دقت شود:
1ژنھای مربوط به باکتريھا به صورت مخفف ھای سه حرفی و با حرف کوچک ذکر می گردندمی کنند برای
که معموال به فرايند يا مسير تحت کنترل پروتئين محصول بيان ان ژن اشاره
مخفف سه حرفی استفاده
مشخص کرن انواع( اللھای )مختلف ژن از حروف بزرگ بعد از
ميشود به عنوان مثال ژن  rpoBکد کننده ساب يونيت  Bانزيم  RNA polymeraseمی باشد و
پروتئين( انزيم )محصول بيان ژن را با سه حرف با حرف اول بزرگ و غير ايتاليک نشان می دھند
به عنوان مثال RpoB
2ژنھای مربوط به انسان ،پريماتھا و ماکيان به صورت مخففھای  3تا  6حرفی با حروف بزرگ وايتاليک ذکر می گردند ) (AFPو پروتئينھای مربوطه با حروف بزرگ و غير ايتاليک )(AFP
3ژنھای مربوط به موش و رت به صورت مخفف تماما ايتاليک و تمام حروف کوچک به استثنایحرف اول ) (Gfapو پروتئينھای مربوطه با حروف بزرگ و غير ايتاليک ) (GFAPذکر می
شوند.

• در بيان درصد در ارايه نتايج و اطالعات ،عالمت درصد در سمت چپ اعداد فارسی ) (25%و در
سمت راست اعداد انگليسی ) (25%اورده می شود
• در ذکر اعداد اعشاری ،اعداد صحيح و اعشار در فارسی با مميز ) (8/25و در انگليسی با نقطه
)(8.25جدا می شوند
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