
 نامه پایان چاپی نسخه شرایط
 

 . باشد گالینگور جلد با شده صحافی باید نامه پایان . 1

 .باشد داشته صفحه شماره حتما باید نامه پایان . 2

)پایان نامه های . باشد شده زرکوب زبان اصلی پایان نامه عنوان صفحه اطالعات ،جلد روی . 3

به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه نوشته می شود، ، و پایان نامه هایی که فارسی عنوان فارسی

 عنوان همان زبان پایان نامه باید روی جلد زرکوب شود(

. عالوه بر استاتید جلسه دفاع امضای در نسخه چاپی الزامی است صورتجلسه امضاء شدهوجود . 4

 نیز در صورتجلسه دفاع الزامی است. مدیر گروه

باید حتما یکی باشد. در غیر این صورت قابل قبول  نامهعنوان پایانبا  ععنوان صورتجلسه دفا. 5

 در صورت تغییر عنوان در جلسه دفاع، عنوان تایید شده باید در صورتجلسه دفاع نخواهد بود.

 و تایید گردد.ذکر شده  نماینده تحصیالت تکمیلیتوسط 

باشد در نسخه چاپی الزامی  امضا شدهو استاد راهنما که توسط خود دانشجو  اصالتنامهوجود  .6

توسط  این صفحه دهد، حتما بایدنامه را شخص دیگری تحویل میاست. پس در صورتی که پایان

 شده باشد.خود دانشجو امضا 

)پایان نامه هایی که به زبان  .باشد شده زرکوب انگلیسی عنوان صفحه اطالعات جلد پشت . 6

 انگلیسی است، پشت جلد به زبان فارسی زرکوب شود(

 پایین(( دفاع سال و )وسط( عنوان از قسمتی ،)باال( خانوادگی نام و نام نامه پایان عطف در . 7

 . شود زرکوب

 . باشد رو و پشت صورت به باید نامه پایان اصلی متن صفحات . 8

 اصالتنامه مطالب، فهرست ، انگلیسی و فارسی چکیده انگلیسی، و فارسی عنوان صفحه وجود . 9

 از غیر به که هایی نامه پایان ( است الزامی منابع فهرست و شده امضاء صورتجلسه شده، امضاء

 ). است الزامی نیز زبان آن چکیده و عنوان صفحه وجود شوند می نوشته انگلیسی و فارسی زبان

 نامه، پایان عنوان خدا، نام به صفحه )برای پایان نامه های فارسی( : نامه پایان صفحات ترتیب .10

چکیده ، تشکر و تقدیر صفحه  تقدیم، صفحه ،اصالتنامه امضاء شده ،امضاء شده دفاع صورتجلسه



 متن ،) باشد داشته وجود اگر ( ... و نمودار و جدول مثل ها فهرست سایر مطالب، فهرستفارسی، 

 انگلیسی.  عنوان صفحه انگلیسی، چکیده نامه، واژه ها، پیوست اصلی،

 نکات مهم:

 .باشد داشته کامل مطابقت باید نامه پایان متن با مطالب فهرست صفحه شماره: 1 نکته

 صفحه و ابتدا در انگلیسی چکیده و عنوان صفحه ،است انگلیسی زبان به نامه پایان اگر :2 نکته

 . شود آورده انتها در فارسی چکیده و عنوان

 و عنوان صفحهعربی قبل از  چیکده و عنوان صفحه ،عربی است زبان به نامه پایان اگر :3 نکته

و صفحه عنوا ن و چکیده انگلیسی در انتهای پایان نامه آورده . شود آورده فارسی های چکیده

 شود. 

صفحه عنوان فرانسه در ابتدا و  چکیده و عنوان صفحه ،فرانسه است زبان به نامه پایان اگر :4 نکته

 و چکیده فارسی و صفحه عنوان و چکیده انگلیسی در انتهای پایان نامه آورده شود. 

با زبان اصلی پایان نامه باید یکی باشد. )پایان نامه هایی که به عنوان روی جلد پایان نامه : 5نکته 

، انگلیسیه زبان بانگلیسی ، پایان نامه های فارسیبه زبان است، عنوان روی جلد باید فارسی زبان 

 باشد(.فرانسه باید به زبان فرانسه و پایان نامه های عربی به زبان عربی پایان نامه های 

خالصه ای نوشته می شود، باید زبان انگلیسی به به غیر رشته انگلیسی : پایان نامه هایی که 6نکته

 در انتهای پایان نامه داشته باشند.  صفحه به زبان فارسی 25تا  15حدود 

 

  : پایان نامه جلد رنگ. 11

 . ای سورمه : تربیتی علوم و مهندسی معماری، دانشکدهپایان نامه های 

 . قرمز : علوم و ادبیات دانشکدهپایان نامه های 

 . سبز : دامپزشکی و طبیعی منابع کشاورزی، دانشکدهپایان نامه های 

 . ای قهوه : اقتصاد و اداری وعلوم الهیات دانشکدهپایان نامه های 

 طوسی : بدنی تربیت و ریاضی دانشکدهپایان نامه های 


