
 ساخت پایان نامۀ کارشناسی ارشد و رسالۀ دکتري
 

هاي نامبرده در زیر  گردد، باید حاوي بخش ی که به ادارة تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران تحویل مییها نامه پایان      
 .ب ذکر شده در زیر تنظیم شوندها بایستی به ترتی باشد. این بخش

 
 نامه ساختار داخل پایان

  صفحۀ بسمله 
 عنوان  صفحۀ 
 (زبان اصلی) نامه و یا رساله گواهی دفاع از پایان فرم 
 (اختیاري) اهدا 
  هاي کارشناسی ارشد و دکتري) نامه واژه براي پایان 300چکیدة به زبان اصلی (حداکثر 
  (اختیاري) پیشگفتار 
 (اختیاري) تقدیر و تشکر 
 ها) ، و عناوین پیوستها، عنوان کتابنامه فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل 
 ها (در صورت وجود) فهرست جدول 
 ( در صورت وجود)ها  فهرست شکل 
 (در صورت وجود) فهرست عالئم و اختصارات 
 ) 100شناسی) و  شناسی، آموزش زبان و زبان هاي ترجمه صفحه (در گرایش 75حداقل بین متن اصلی 

صفحه  300ارشد و  هاي کارشناسی امهن صفحه براي پایان 150حداکثر صفحه در گرایش (ادبیات) و 
 دکتري)هاي  براي رساله

 ها (در صورت وجود) نویس پی 
 منابع و مآخذ 
 (اختیاري) فهرست اعالم 
 ها (در صورت وجود) پیوست 
  واژه) 300چکیدة فارسی (حداکثر 
 (به فارسی)نامه و یا رساله  فرم گواهی دفاع از پایان 
 (به زبان فارسی) صفحۀ عنوان 
 ه زبان فارسی)بسمله (ب 

 
  تذکر:

 .سطر در هر صفحه) باشد 24حدود متر ( سانتی 1 تقریباًپایان نامه فاصلۀ سطرها در تمامی  -
 باشد.متر  سانتی 5/1صلی و فارسی) ها (به زبان ا فاصلۀ سطرها در چکیده -



از  پایین حاشیهمتر ( سانتی 5/2 پایینحاشیه و   5/3باال  متر ، حاشیۀ سانتی 3راست و چپ حاشیۀ سمت  -
 .)باشد ( در متون به زبان اصلی)متر  سانتی 5/1برابر  گذاري لبه کاغذ تا شماره

 گذاري بایستی در وسط صفحه قرار گیرد. شماره -
باشد (در  متر سانتی 5/2پایین برابر حاشیه و  5/3متر ، حاشیۀ باال  سانتی 3 حاشیۀ سمت راست و چپ -

 متون فارسی).
 نامه رعایت شود. ها در سرتاسر پایان این حاشیه -
مانند: یک،  ،شوند مینوشته  به حروف ا اول متن اصلی) با اعدادنامه ت فحات آغازین (از اول پایانشمارة ص -

گذاري  صفحات با اعداد شماره(از اول مقدمه تا آخر کتابنامه)  تمامی صفحات متن اصلی دو، ... و
 ، ... . 2، 1مانند:  ،شوند می

راي متون و ب Times New Romanو نوع قلم جهت متن به زبان اصلی  12نامه  قلم پایان سایز  -
 باشد. به زبان فارسی نازنین

 چاپ صفحات پایان نامه و یا رساله پشت و رو باشد. -
 

 نامه و رساله مشخصات جلد پایان
 باشد. میلیمتر، با روکش چرم مصنوعی (گالینکور) می 3تا  2جنس جلد از مقوا با ضخامت  -1
 باشد. می اي سورمهها دکتري  ، و براي رسالهقرمزهاي کارشناسی ارشد  نامه رنگ جلد براي پایان -2
 متر بزرگتر از قطع کاغذ است. قطع جلد نیم سانتی -3
 .گردد هاي روي جلد به صورت زرکوب چاپ می نوشته -4
ویسنده، نام استاد راهنما و نامه، نام کامل ن در روي جلد آرم دانشگاه منقش، نام دانشکده، عنوان پایان -5

و در  ،و سال (نام رشته) رشناسی ارشد و یا دکتري در رشتۀنامه) براي دریافت درجۀ کا رساله (پایان
 به طور کامل باید ذکر شود.  نامه، نام نویسنده و سال قسمت عطف، آرم دانشگاه منقش، عنوان پایان

 
 

 تذکر: 
 نسخه دو به همراه ،نسخه یکنامه خود را حداقل در  د پایانی ارشدانشجو موظف است در دوره کارشناس      
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