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  گروه هنرهاي كارشناسي شيوه نامه تدوين پايان نامه

  

- نامه در تنظـيم و تايـپ پايـان   ها، به كار بستن دقيق اين شيوهنامهنظر به اهميت مراعات اصول و قواعد يكسان در تدوين پايان     

  .دداري خواهد كردهاي غيرمنطبق بر اين ضوابط خونامهدانشگاه از قبول پايان. نامه ضروري است

  الف ـ ترتيب و موارد صفحات

   و بدون شمارهسفيد: اولين برگ -1

  و بدون شماره)در وسط صفحه (الرحمن الرحيم... بسم ا: دومين برگ -2

تيد مـشاور در ايـن     ذكـر نـام اسـا     ). روي جلد نيز بايد مشابه اين فـرم باشـد         : توجه (1مطابق پيوست شماره    : سومين برگ  -3

 .يد بدون شماره باشدصفحه مجاز نيست و با

زشي مربوطه، مطابق پيوسـت شـماره       تصويب نامه با امضاء اساتيد راهنما و مشاور، داروان و مدير گروه آمو            : چهارمين برگ  -4

 . و بايد بدون شماره باشد2

 . و بايد بدون شماره باشد3واگذاري حقوق، مطابق پيوست شماره : پنجمين برگ -5

 .و بايد بدون شماره باشد) دانشجوبه اختيار (تقديم اثر : ششمين برگ - 6

 .و بايد بدون شماره باشد) به اختيار دانشجو(تشكر و قدرداني : هفتمين برگ -7

درج ) در صـورت نيـاز   (در ادامه فهرست تصاوير، جداول و نمادها . 4فهرست مطالب مطابق پيوست شماره      : هشتمين برگ  -8

 .و بايد بدون شماره باشد گرددمي

فحه  از صـ   به عنـوان يـك صـفحه و       ) در صورت وجود  (هاي اول تا هفتم     ات، با احتساب هر يك از برگ      شمارگذاري صفح : توجه

 .شودنوشته مي... ) هشت، نه،(هاي بعد بصورت حروف 

 .بند بمتن اصلي پايان نامه مطابق با ساختار ارائه شده در  -9

د اما مقدمه مستقيماً در مورد كتاب يا كار پژوهشي حاضر توضـيح    پيش گفتار انگيزه تأليف را بيان مي كن       ( پيش گفتار، مقدمه  صفحات  : تبصره

بـه  (در سـمت چـپ بـاالي صـفحه     ...  و 3 و 2 و 1متن اصلي با اعداد و  .)به نظر مي رسد در پايان نامه فقط مقدمه الزم باشد . مي دهد 

توجه شود كه بـر روي صـفحه        . شودميگذاري  شماره) متر از لبه سمت چپ كاغذ     سانتي 5/2متر از لبه باال و      - سانتي 2اصله  ف

 .درج نشده، ولي شامل تعداد صفحات مي شوداول هر فصل، شماره صفحه 

 .ها كه در صورت لزوم نوشته مي شودپيوست -10

 .معادل فارسي كلمات و عبارات التين معادل آنها: نامهواژه -11

  ).5 –طبق الگوي بند ج (مراجع  -12

  .گذاري متن اصلي است تابع ضوابط شماره12–10گذاري صفحات قسمتهاي شماره: تذكر

 )Times New Roman 12با فونت (انگليسي و كليد واژه چكيده  -13

 )ـ الف3ترجمه متن بند (عنوان انگليسي  -14

 . نوشته شوندTimes New Roman 14ها با فونت كليه فرمول -15

 .سفيد: برگ آخر - 16

  .اجتناب شودنامه بندي در صفحات پايان حاشيهرگونهاز ه: توجه

  



  نامهب ـ ترتيب و ساختار متن اصلي پايان

  :  و كليد واژهچكيده

. و كليـد واژه هـا درج شـوند    دهدر اين قسمت كارهاي انجام شده و نتايج به دست آمده در تحقيق به طـور مختـصر ارائـه شـ         

  ).حداكثر يك صفحه و بدون ذكر فرمول، شكل و مرجع(

  : عمدتاً شامل مطالب ذيل است: مقدمه

  )متغيرها و فرضيه ها(ه و بيان موضوع تحقيق ارائ •

  و پيشينه تحقيقتاريخچه كارهاي انجام شده •

  ارتباط موضوع تحقيق با كارهاي قبلي •

 اهميت موضوع، هدف و روش تحقيق •

  هاي بعديمحتواي فصل •

  :ارائه فصل هاي پايان نامه

 آوري شده بر اساس موضوع تحقيقجمعهاي فصل •

 تجزيه و تحليل مطالب •

 :د ذيل خواهد بودشامل موار): گيرينتيجه(ل ماقبل آخر فص •

 بندي كلي موضوعجمع .1

 پيشنهادها .2

 فصل آخر •

 )شامل موضوع كارها، هدف كارهاي عملي، نحوه كار، روش كار و مسائل مربوطه به پروژه عملي(پيشگفتار يا مقدمه  •

  

  ج ـ نحوه تايپ

متـر   سـانتي 7/0 يا مشابه آن و با فاصله خطوط حـدود  12متن چكيده بايستي روي يك صفحه با قلم نازنين نازك          .1

) فاصله خطوط بايد به قسمي تنظيم شود كه آخرين سطر متن در حاشـيه پـائين صـفحه قـرار گيـرد            (. نوشته شود 

 .نوشته شود

 (Single)متـر   سـانتي 1 يا مشابه آن و بـا فاصـله خطـوط حـدود     13نامه بايد با قلم نازنين نازك  متن اصلي پايان   .2

  :ايپ شده و حواشي صفحات مطابق نمونه ذيل رعايت گردندت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول

  

  

   شروع فصل

 

 ه اول هر فصلصفح

5/2 
5/2 

5/2 

3 

3 

6 

5/2 

3 

 صفحه اول هر فصل صفحات بعدي



 3 شـماره فـصل، عـدد    5 مشخص مي شود كـه عـدد    2-3-5 يا   3-5قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير          .3

در صورت تقسيم يك قـسمت بـه عنـاوين كـوچكتر ديگـر از شـماره                 . (  شماره قسمت است   2شماره بخش و عدد     

  نوشت4-2-3-5تفاده نشود، به عنوان مثال نمي توان زيربندي به شكل اس

جداول و اشكالي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند بايد طوري قرار گيرند كه متن يا قسمت بـااليي آنهـا                        .4

 .در سمت عطف پايان نامه قرار گيرد

ه و در انتهاي پايان نامه مĤخـذ بـه ترتيـب    مشخص شد[] مراجع به ترتيب ظهور در متن با شماره در داخل كروشه    .5

 .شماره بيان مي شوند

از    .  نوشـته شـوند     ايتاليـك  بـه صـورت   عنوان كتاب و گزارش، نام نشريات ادواري و مجموعه مقاالت كنفرانـسها             : توجه

  .مثال ها دقيقاً تبعيت شود

  ـ كتاب1

  211ص ) 1386انتشارات زرين و سيمين، : تهران(رويين پاكباز، نقاشي ايران از ديرباز تا امروز : پانويس

  .1386انتشارات زرين و سيمين، : نقاشي ايران از ديرباز تا امروز، تهران. پاكباز، رويين: مأخذ

  

  ـ ترجمه يك اثر2

  12ص ) 1381شركت انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران(اريك نيوتن، معني زيبايي، ترجمه پرويز مرزبان : پانويس

  .1381شركت انتشارات علمي و فرهنگي، : اريك، معني زيبايي، ترجمه پرويز مرزبان، تهراننيوتن، : مأخذ

  

  ـ مقاله3

  34): 1377پائيز و زمستان ( ،13 و 12، جلوه هنر، » نقش تحقيق در آموزش هنر« محمد رجبي، : پانويس

  34-39): 1377 زمستان پائيز و .(13 و 12. جلوه هنر. » نقش تحقيق در آموزش هنر« . رجبي، محمد: مأخذ

  

  ـ پايان نامه4

پايـان نامـه هـاي كارشناسـي ارشـد گرافيـك،            (،  »نمادگرايي رنگ و كاربرد آن در توليدات گرافيكـي        « زهرا سجاديان،   : پانويس

   72، ص )1382دانشكده هنر، دانشگاه تربيت مدرس، 

دانـشكده  . پايان نامه هاي كارشناسي ارشد گرافيك. »كينمادگرايي رنگ و كاربرد آن در توليدات گرافي      « . سجاديان، زهرا : مأخذ

   1382. دانشگاه تربيت مدرس. هنر

  

  ـ مصاحبه5

  1387 فروردين 22، تبريز، )ص(مصاحبه با كامران افشار مهاجر، دانشگاه نبي اكرم: پانويس

   1387 فروردين 22مصاحبه، . ، تبريز)ص(دانشگاه نبي اكرم: افشار مهاجر، كامران: مأخذ

  

  ) مراجع اينترنتي(ـ وب سايت 6

  1387 آبان 13، »آموزش هنر و چالش هاي پيش رو«حسن بنيانيان، : پانويس

  1387 آبان 13، »آموزش هنر و چالش هاي پيش رو«. بنيانيان، حسن: مأخذ

< www.rasekhoon.net/article/show-13495.aspx>  1387 آبان 23بازيابي شده در                                     

  

*********************************************  

  

  

  



  

از شخصي ترين كارهاي متـأخر او، سـي   بعضي . گذر عمر و تاثيرات و پي آمدهاي آن داشتپيكاسو نگاه محنت باري بر     « :ثالم

  » .آثار چاپي در اين موضوع هستند

  )65، ص 1385لوسي اسميت، (

  

   APAروش استناد نويسي در فهرست مأخذ با روش 

  

  ـ كتاب1

چـاپ و نـشر   : ، تهـران )چاپ ششم(مفاهيم و رويكردها در آخرين جنبش هاي هنري قرن بيستم  ). 1385(لوسي اسميت، ادوارد  

  نظر

  

  مقاله ي مجلهـ 2

   34-39، )13 و 12(جلوه هنر، . نقش تحقيق در آموزش هنر). 1377(رجبي، محمد 

  

  ـ پايان نامه3

  پايان نامه دكتري، دانشگاه الزهرا، تهران. روند مدرنيسم در نقاشي ايران). 1385(علي نقي، شايسته

  

  ـ مصاحبه 4

  . ، تبريز)ص(دانشگاه نبي اكرم). 1387(افشار مهاجر، كامران

  

  ـ وب سايت5

  ، سايت مجله تنديس1387 مهر 25بازيابي در . سه روز با جنبش هنر مدرن ايران). 1387(خاكباز، مژده

708=T&60=c&3=id?aspx.archive/archive/ir.Tandismag.www 

 

************************************* 

  

و در » بـي نـام  «در مورد منبعي كه نويسنده آن مشخص نيست به جاي نام خانوادگي و نام نويسنده، در منبع فارسـي از كلمـه                      

با وجود اين مي توان نام موسسه يا گروه نويسنده منبع را نيـز بـه جـاي                  . استفاده مي شود  » Anonymous«منابع خارجي از    

  .ذكر كرد» Anonymous«يا » بي نام«

  :مثال

[45] Anonymous. Maize in human nutrition, FAO Food and Nutrition Series. No. 25, FAO, 

Rome, Italy, 1992.  

 [46] CIP, Workshop on germ-plasm exploration and taxonomy of potatoes: I. CIP, Peru, 

1973. 

 به صورت زيرنويس و فقط بـراي   و عالئم اختصاصي كه براي اولين بار به كار مي رود        معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي     

زير نـويس هـا    .) حتي المقدور در متن پاياننامه از به كار بردن لغت انگليسي خودداري شود            (يك بار در صفحه مربوطه درج شود      

سانتي متر از لبه پائيني و بـه طـول مـورد نيـاز      3 سانتي متر از لبه سمت چپ كاغذ و حداقل    2/5زير يك خط پر كه به فاصله        

فارسي در گوشه باالي آخرين كلمـه در    . . . ،  2،  1زير نويس ها در هر صفحه با گذاشتن شماره          . رسم مي شود، نوشته مي شوند     

 و از در زيرنويس ها فقط معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي و يا عالئم اختـصاري نوشـته شـده       . متن مشخص مي شوند   

  .توضيحات ديگر اجتناب شود

  

  



  

). 12قلـم نـازنين نـازك    . (شماره و عناوين جداول در باالي آنها و شماره و عناوين شكل ها و نمودارها در پايين آورده مي شـود      

 از اگر شـكل يـا نمـوداري   . عنوان تاحد ممكن به صورت مختصر و گويا ارتباط عوامل مورد بحث در شكل يا جدول را بيان نمايد   

  . مرجعي گرفته شده باشد، الزم است مرجع آن در ذيل شكل آورده شود

روي جلد مثل سويمن برگ بوده و در عطف پايان نامه عنوان، نـام خـانوادگي و            . نحوه صحافي پايان نامه مطابق نمونه ذيل است       

  .حرف اول نام نويسنده و سال انتشار زركوبي مي شود

  .باشد................ رنگ ها بايد به رنگ جلد پايان نامه

  :ساير موارد

سازي كامل همراه با فرم مخصوص بـا امـضاي مـدير گـروه آموزشـي بـه        اصل پايان نامه بدون صحافي و پس از تايپ و آماده    -1

نامـه جهـت    صادر و همـراه بـا اصـل پايـان    تائيديهشود كه پس از بررسي در صورت مطابقت با ضوابط          گروه مربوطه فرستاده مي   

بـراي رفـع بـه    شود در صورت وجود نقايص موارد آن روي فرم مخصوص منعكس شـده و  تكثير و صحافي به دانشجو مسترد مي   

  .شوددانشجو عودت داده مي 

نامـه كامـل    حاوي پايانCDو ) همگي با اصل امضا در صفحه تصويب نامه       (نامه حداقل چهار نسخه صحافي شده        از هر پايان   -2

       تحويـل ) همراه بـا فـرم مخـصوص تائيديـه مطابقـت بـا ضـوابط              (اد راهنما، كتابخانه دانشگاه و مدير گروه        توسط دانشجو به است   

  .شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       سال               نام خانوادگي و نام  عنوان پايان نامه           



  
   1پيوست شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  ..................................................دانشكده 

  ) 14نازنين سياه (

  ........................................................گروه 

  )14نازنين نازك (

  .............................................................................................................................................................عنوان 

  )16نازنين نازك (

  

  .........................................................................................ريافت درجه كارشناسي رشته پايان نامه براي د

  )16نازنين نازك (

  

  :پژوهشگر

  )14نازنين نازك (

............................................................  

  )12نازنين سياه (

  

  :استاد راهنما

   )14نين نازك ناز(

  ......................................دكتر 

    )12نازنين سياه (

  

1386  

  )12نازنين سياه (

  

  

  

  

  



   2پيوست شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..................................................دانشكده 

  ) 14نازنين سياه (

  ...............................................................آقاي / خانم ....................................... .....................پايان نامه كارشناسي رشته 

  

  تحت عنوان 

  )16نازنين نازك (

.............................................................................................................................................................  

  )14نازنين نازك (

  

  

  

  

  .توسط كميته تخصصي ذيل مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت...................................................... در تاريخ 

 ...............................................استاد راهنماي پايان نامه  .1

 ....................................................استاد مشاور پايان نامه  .2

 ..........................................................................استاد داور  .3

 ..........................................................................استاد داور  .4

  .........................................................................ير گروه مد .5

  

  

  

  

  



  

   3پيوست شماره 

  

  

  

  كليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات و 

  نوآوري هاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامه 

  . تبريز است) ص(متعلق به دانشگاه نبي اكرم

  

  

  4ره پيوست شما

  

  

  فهرست مطالب 

  )14نازنين سياه (

  

  عنوان

  )12نازنين سياه (

  صفحه

  )12نازنين سياه (

  هشت  )12نازنين نازك (فهرست مطالب 

  1  چكيده

    مقدمه

    )12نازنين سياه : (فصل اول

1-1-    

2    

1-2-     

6    

1-3-    

8    

    : فصل دوم

2-1-    

2-2-    

  

  


