نحوه نگارش وتدوین پایان نامه هاي کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
به منظورهماهنگی بیشتربین پایاننامه های دانشجویان ویکسان سازی نگارش آنها آیین نامه تنظیم ورعایت
مواردآن برایدانشجویان الزامیست.
الف :مشخصات ظاهري:
. 1کلیه مطالب ومندرجات پایان نامه یارساله میبایست بابرنامه ورد ) (wordتایپ وحروفچینی شود
. 2کارروی کاغذA4تایپ شود))21×29/7
.3جلدپایاننامه ازنوع گالینگورانتخاب شودومندرجات روی جلدبه شکل زرکوب چاپ شوند
. 4رنگ جلدبرای پایان نامه های کارشناسی ارشدسورمه ای (آبی تیره) ترجیحاازنوع ساده انتخاب شود
.5تبصره پشت جلد :عالوه برمندرجات روی جلد (سمت چپ) که به زبان انگلیسی است الزم است کلیه
مندرجات به زبان فارسی نیز درپشت جلد(سمت راست) به صورت طالکوب چاپ شود.
ب :اطالعات کلی
 .1صفحات اصلی میبایست به صورت ساده،بدون سرفصل یاحاشیه تایپ شوند .طول هرسطر 16
سانتیمتروفاصله سطرهاازیکدیگر دوسانتیمتروبه صورت( )double-spacedدرنظرگرفته شود .فاصله
متن پایان نامه ازلبه سمت چپ  3سانتیمتر،ازلبه سمت راست 2سانتیمتروازلبه های باالوپایین 3
سانتیمتردرنظرگرفته شود) .شماره صفحه در قسمت باال سمت راست صفحه قرارگیرد.
 .2نوع قلم متن پایان نامه Times New Romanو اندازه ی آن  13باشد .نوع قلم زبان فارسی " B
 "Zarو اندازه آن  11باشد.
 .3شماره گذاری موضوع ها
موضوع های اصلی پایان نامه معموالًچندفصل است .هرفصل نیزممکن است به چندبخش تقسیم
گردد .صفحه اول هرفصل بایدازخط پنجم شروع شود .هریک ازبخش های هرفصل بادو یا چندشماره که
بانقطه ازیکدیگرجداشده اندمشخص میگردد .عددسمت چپ بیانگرشماره فصل واعداد
سمت راست شماره ترتیب بخش موردنظراست.
 .1شماره گذاری شکلها،جدولها،و نمودارهاا:
شماره گذاری شکلها وجدولهابه صورت مجزا از یکدیگر و به ترتبب فصل شماره گذاری می شود.
 .5عناوین نمودارهاوجداول بایدواضح ودارای مقیاس باشند .عنوان جداول درباالی جدول و مابقی شامل
نمودار،عکس و .....درپایین ذکرمیشود
 .6منابع ومآخذ :ترتیب نوشتن فهرست منابع درانتهای پایان نامه بر اساس  APAو به ترتیب الفبا می باشد.
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