نکاتی در خصوص نگارش پایان نامه

 فونت و نوع خط متون می بایست در زبان فارسی ( )B Lotusبا سایز  14و در زبان انگلیسی ( Times New
 ) Romanبا سایز  13می باشد .
 فاصله بین خطوط می بایست  1.15باشد .
 فاصله از لبه باالی هر صفحه  2.5سانتی متر و از لبه پایین  ،راست و چپ  3سانتی متر می باشد .
 تعداد سطر در هر صفحه می بایست بین  21تا  24خط می باشد .
 فونت های عنوان می بایست با فونت های ذکر شده در نکته شماره  1و به صورت  Boldباشد .
 ساختار ارجاعات در داخل متن و در فهرست منابع بر اساس سیستم (  )A.P.Aطبق فایل



نحوه نگارش

پایان نامه  باشد .
 فهرست منابع و ماخذ در صورت استفاده از منابع انگلیسی در دو بخش منابع فارسی و منابع انگلیسی تنظیم
گردد .
 دقت نمایید در سیستم ارجاعی (  )A.P.Aنشریات از منابع کتابی تفکیک نمی شود .
 کلیه منابع با توجه به نام و نام خانوادگی مولف و رعایت ترتیب حروف الفبا در بخش مربوط به فهرست منابع و
ماخذ ذکر گردند.
 چکیده فارسی و انگلیسی فقط در یک پاراگراف تنظیم گردد و حداکثر از  200کلمه تجاوز ننماید .
 ترتیب صفحات می بایست به صورت ذیل باشد :
)صفحه بسم اله )2صفحه صورتجلسه دفاع )3فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه )4صفحه عنوان فارسی )5صفحه
تقدیر و تشکر )6صفحه تقدیم به(در صورت لزوم و بنابر تشخیص دانشجو) )7صفحه فهرست مطالب )8صفحه
فهرست جداول(در صورت وجود) )9صفحه فهرست شکل ها(در صورت وجود) )10صفحه فهرست عالئم و
اختصارات) 11صفحه چکیده(در یک پاراگراف شامل اهداف  ،متدلوژی و نتایج  ،کلید واژه ها) )12صفحه
پیشگفتار )13فصول یک تا پنج با رعایت نحوه نگارش پایان نامه )14منابع فارسی و انگلیسی )15چکیده انگلیسی
در تطابق کامل با فارسی آن )16صفحه عنوان انگلیسی

 شماره گذاری عددی صفحات از صفحه چکیده شروع می شود و حروف ابجد ( الف  ،ب  ،ج  ،د  )...بعد از صفحه
فهرست شروع می گردد .

 حروف اول کلمات انگلیسی در صفحه عنوان انگلیسی همگی به استثنای کلمات اضافه حتما از حروف بزرگ
استفاده گردد.
 پایان نامه می بایست با جلد جگری رنگ در رشته مدیریت بازرگانی(کلیه گرایش ها) و رنگ سبز در رشته
حسابداری(کلیه گرایش ها) صحافی گردد.
 صفحه ای که در آن عنوان فصل نوشته می شود  ،شماره صفحه دارد اما در هیچ جای آن نوشته نمی شود.
 شماره هر صفحه چه حروف و چه اعداد  ،می بایست در وسط و پایین صفحه قرار داشته باشد.

 ساختار جداول  ،اعم از شماره گذاری  ،عنوان  ،توضیحات طبق توضیحات ذیل :

با توجه به نمونه باال  ،حال به نوع دوم نمونه که در ذیل آورده شده است توجه نمایید :

