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سانتی متر  1.5( است که باید 1،2،3شماره گذاری صفحات اصلی به صورت اعداد انگلیسی )...،
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 14یک خط و نیم یا یک خط است. متن آن با فونت در صفحات اصلی فاصله سطرها از یکدیگر 

 3سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت چپ کاغذ  28تا  20و تعداد سطرها در هر صفحه بین 

سانتی  3سانتی متر باشد و فاصله ی اولین سطر از باالی صفحه  2سانتی متر و از سمت راست 

 سانتی متر باشد. 2.5فاصله ی آخرین سطر از پایین صفحه متر و 

 ندارد.  indentationسطر اول هر بند)پاراگراف( تو رفتگی 

 استفاده می شود. Times New Romanدر تمامی متن پایان نامه باید از قلم 

 عنوان و شماره ی هر فصل

سانتی متر از باالی صفحه تایپ  11در یک صفحه جداگانه و با فاصله  bold 18با فونت  -
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 در صفحه اول هر فصل، بین عنوان فصل و نوشته های فصل، یک سطر خالی قرار دهید. -

برای شماره گذاری عنوانهای یک فصل، از سمت چپ ابتدا شماره فصل و سپس شماره عنوان  -

 اصلی آورده شود.)نمونه زیر:(

 تایپ می شوند. 14اصلی با فونت  عنوانهای -

1.1 Introduction 

1.2 Theoretical framework  



 

1.3 significance of the study 

 در صورت وجود زیر عنوانهای فرعی، بصورت زیر عمل کنید. -

4.1 Introduction 

4.2 Data    

4.2.1 Descriptive Analysis of the Data 

4.2.2 Inferential Analysis of the Data 

 تایپ می شوند. 13زیر عنوانهای فرعی با فونت  -

 توالی مطالب و فصول در یک پایان نامه

 Introductionفصل اول:مقدمه                                  

اله مورد پژوهش یا هدف مطالعه و تحقیق، بیان دالیل اهمیت مقدمه باید شامل بیان واضح و کامل مس

ی آن و مرور کلی اجزا و بخشهای پایان نامه باشد.در طول مقدمه باید سعی شود موضوع و ارزشیاب

موضوع تحقیق با زبانی روشن و ساده مطالب علمی را مطرح و خواننده را مجذوب و اهمیت تحقیق 

 را آشکار نماید.

  bold 14عناوین با فونت 

 bold 13متون با فونت 

 1.5سانتی متر فاصله خطوط یک خط و نیم ) 2و راست سانتی متر 3حاشیه های چپ، باال و پایین 

space ) 

 (Indentationپاراگراف اول بعد از هر عنوان بدون تو رفتگی )

 سانت تو رفتگی دارند.  1.5سطر اول پاراگرافهای پس از پاراگراف اول به فاصله 

 هستند. justifyتمام پاراگرافها 

 فصل مقدمه شامل موارد زیر است :
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1.1 Introduction 
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1.3 Significance of the study 

1.4 purpose of the study  

1.5 statement of the problem  

1.6 Research questions of the study  

1.7 hypo these of the study 

1.8 Definitions of key terms 

1.9 organization of the thesis 

 

  Review of Literatureفصل دوم: مروری بر منابع علمی             

این فصل شامل دو بخش است.بخش اول تئوریها و بخش دوم استناد به متون علمی و تحقیقات قبلی 

 انجام شده روی موضوع و وضعیت فعلی آن.

 bold 14عناوین با فونت  -

 13ت متون با فون -

  justifyپاراگرافها  -

 پاراگراف اول پس از عنوان بدون تو رفتگی  -

 سانتی متر 1.5پاراگرافهای بعدی در سطر اول با تو رفتگی  -
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این فصل شامل ارائه فرضیه ها و شرحی درباره شیوه ی کار تجربی و توضیح روشها یا 

 باشد.وسایل یا نرم افزارهایی که در حین انجام پایان نامه مورد استفاده هستند، می 

 (نحوه نگارش خطوط و متن به همان صورت فصل اول و دوم )

Chapter Three  
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3.1 Introduction 

3.2 The design of the study  

3.3 participants (if any) or corpus of the study 

3.4 Materials 

3.5 procedures 

3.6 Methods of Data collection 

3.7 Methods of Data Analysis 

3.8 Summary 

 

 Data Analysis and Resultsو نتایج پایان نامه  داده ها تجزیه و تحلیلفصل چهارم :  

در این فصل شیوه اجرای گام به گام مراحل تا رسیدن به هدف نهایی پایان نامه کامال شرح 

 داده می شود.همچنین نتایج حاصل در پایان نامه به طور کامل و شروح بیان می شود.



 

Chapter Four 

Data Analysis and Results 

4.1 Introduction 

4.2 Data Analysis and Findings 

4.2.1 ……. 

4.2.2 ……. 

4.3 Results 

4.4 Summary 

 (نحوه نگارش متن و فونت مانند فصل اول و دوم)

 در صورت وجود جدول در این فصل، از فرمت زیر استفاده شود:

                  Table 4.2 

                  Paired Samples Statistics for control group 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 
Pre-test 16.667 35 5.7135 0.966 

Post-test 18.239 35 6.0747 1.071 

 

 

 Discussion , conclusion , suggestionsفصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری ، پیشنهادات 

 

حاصل در پایان نامه مرور شده و درباره عملکرد یا کارایی روشها بحث در این فصل نتایج 

می شود. در  این فصل مزایا و معایب پایان نامه ذکر شده و در حد امکان درباره دالیل نتایج 

بدست آمده استدالل می شود. در ادامه، پیشنهادات مؤلف در مورد کارهای آتی در راستای 

 می شود. طرح ارائه

 (نگارش متون و فونت مانند فصل اول و دوم است.)

Chapter Five  

Conclusion 

5.1 Introduction 

5.2 General discussion 

5.3 Limitation of the study 

5.4 Implications of the study 



 

5.5 Suggestions for further research 

5.6 Conclusion 

 

 Appendicesها     پیوست

مطالبی در پیوست قرار می گیرد با این که به وجود آنها نیاز است، گنجاندن آنها در متن 

اصلی باعث از بین رفتن انسجام و پیوستگی مطالب می گردد. هر پیوست به یک موضوع 

 اختصاص می یابد.

 معموال مطالبی که در یک پیوست می آید،شامل موارد زیر است:

زارهای مورد استفاده تهیه شده است)در صورتی که تعداد آنها منحنی هایی که به کمک نرم اف -

 زیاد باشد(

 )در صورتی که تعداد آنها زیاد باشد( نداستفاده شده اجدولهایی که  -

 دستورالعمل استفاده از برنامه کامپیوتری تهیه شده. -

 ر نباشد.در صورتی که فهم مطالب بدون آن امکان پذیلیست برنامه محاسبات کامپیوتری  -

 آزمون های انجام شده -

 متون تجزیه و تحلیل شده -

 برای نوشتن عنوان پیوست از شیوه های ذکر شده برای عنوان یک فصل تبعیت کنید. -

 

  References          منابع و مأخذ

 الف( منابع داخل متن : منابعی که در متن پایان نامه آورده می شوند.

 ب( منابع خارج متن:فهرست منابع مورد استفاده 

 باید بطور دقیق و کامل در فهرست منابع نیز آورده شوند. منابعی که داخل متن آورده می شوندتذکر :

 منابع داخل متن به صورت نمونه های زیر نوشته می شوند.

 در حالت نقل قول غیر مستقیم :

According to Chomsky (1989),… 



 

Chomsky (1989) states that …. 

…………. (Halliday 1969) 

 در حالت نقل قول مستقیم :

……………"(Halliday 1969,P.12)" 

 منابع خارج متن به صورت زیر نوشته می شوند.)فهرست منابع(

سانتی متر.همه  1.5( در خط دوم indentation، تو رفتگی )Times New Romanقلم  13فونت 

 سانتی متر می باشد. 2سانتی متر و راست  3شوند. حاشیه های چپ، باال و پایین   justifyمنابع باید 

 از نمونه زیر در نگارش منابع پیروی نمایید:

Bloor, T. & Bloor, M. (1995). The Functional Analysis of English: A Hallidayan Approach. 

London: Arnold. 

Catalano, Theresa (2011). Barack Obama: A Semiotic Analysis of his Philadelphia Speech. 

University of Nebraska-Lincoln Issues in Political Discourse Analysis. Volume 3. 

Chang, Cheuguang. (2001). Interpersonal Grammar Metaphor in English. Foreign Languages 

and their Teaching. Vol. 7: pp 6-8. 

 

 


