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حظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فررود مری   همه کسانی که ل

 آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند
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 چکیده

 و معیارهای ارزشیابی آن صنایع مکانیک و روهگ نامه کارشناسی نامه نگارش و تدوین پایان ینیآ
 

در جهت  خيام دانشگاه صنايعمکانيک و از ارايه اين آيين نامه، کمک و راهنمايي به دانشجويان گروه هدف 

بعد از مطالعه اين دستور العمل، قادر خواهيد بود مطالبي را که در هنگام انجام آماده سازي صحيح پايان نامه است. 

 .روه و به صورت يک پايان نامه صحيح ارايه دهيدايد، به شيوه قابل قبول براي گ خود گردآوري کرده پايان نامه

 بديهي است که اين راهنما، به منزله ابالغ رسمي کليه قوانين به دانشجويان است.

هاي شما را در مطالعه آيين نامه، از يک جهت ديگر نيز مفيد است. توجه به تمامي جزييات نگارشي، ابهام

 برد. چگونگي ويرايش نهايي پايان نامه از بين مي
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 لیست عالیم و اختصارات
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 مقدمه
نامه خالصه و نشان دهنده  پايان نامه عاري از اشکال بر هيچ کس پوشيده نيست؛ چرا که پايان اهميت نگارش

کشد. پايان نامه دانشجو به عنووان تنهوا خواطره     تمامي زحماتي است که دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي

دهنده ميزان و نوع تالش دانشجو  پايان نامه نشان از طرفي ماندگار و البته قابل استناد در دوران تحصيل وي است.

در جهت انجام پروژه محوله است. بديهي است که يک پايان نامه ضعيف و پر از اشکال، از ارزش علمي پوروژه  

 خواهد کاست.

کوار   دانشجويان بايد تمام تالش خود را در جهت آماده سوازي پايوان ناموه مناسوب بوه     بنا به داليل ذکر شده، 

ايون اسوت کوه    هدف آيين ناموه  اکنون در دست شماست، به همين منظور تهيه شده است. گيرند. نوشته هايي که 

 شما با نحوه نگارش و صفحه آرايي پايان نامه آشنا شويد.

 

عدم ابالغ قوانين به شماست و پس از آن هيچگونه اعتراضي از جمله ، به منزله جزوهبديهي است مطالعه اين 

  قانون پذيرفتني نيست. اطالع از

شويد. رعايت تمامي قواعد ذکر شده الزامي  در فصل اول، با شيوه نگارش صحيح پايان نامه آشنا مير ادامه د

 شود.به تمام فصول اشاره اي مي ......و در ادامهاست. فصل دوم به توضيح مختصري از 
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 قواعد تنظیم پايان نامه – يکمفصل 
 

  نامه روي جلد پايان -1-1
در صوفحه روي   ، الگوي ارايه شده(صنايعمکانيک يا )مهندسي  ه به نام رشته تحصيليبا توج ددانشجويان باي

ناموه، نوام نويسونده و     راهنما، موضوع پايوان  يا اساتيد ساير مشخصات )نام استادرا تکميل کنند.  نامه جلد اين آيين

توضويحات زيور    .شود ميزرکوب  نامه با رنگ طاليي ر روي جلد پاياننيز به طور مناسب ب( نامهپايانزمان دفاع از 

  را ببينيد. 3-3را به دقت مطالعه کنيد و شکل 

 :مهم تذكرچند 

سوورمه   نشوجويان کارشناسوي  دا جلد پايان نامهرنگ   مرغوب باشد. گالينگوربايد از نوع  نامه جلد پايان -3

 .باشد اي مي

 لد اين آيين نامه را نگاه کنيد(.)روي ج گيرد. از لبه جلد قرار مي cm2در باال و در فاصله  دانشگاهآرم  -2

 شود. نوشته ميزر سياه  31با فونت  لبه بااليي جلداز  cm5/7رايش و نام رشته در فاصله گ ،مقطع -1

 شود. درج ميزر سياه  31با فونت « موضوع»، کلمه از لبه جلد cm31بعد از آن، به فاصله  -4

دقت شوود کوه   شود.  زر سياه نوشته مي 21فونت  عنوان پايان نامه بااز لبه بااليي جلد،  cm5/33به فاصله  -5

 ، تاييد شده است.نامه پايانعنوان دقيقاً مطابق عنواني باشد که در هنگام انتخاب 

 تمام مندرجات روي جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن بايد کامالً در وسط قرار گيرد. -1

 فاصله داشته باشد. cm2عنوان پايان نامه با دوطرف جلد، حداقل  -7

گي نوشته شده و در خط بعد، نام و نوام خوانواد  « استاد راهنما»، عبارت لبه پاييني جلداز  cm32به فاصله  -1

 شود. نوشته ميزر سياه  31)دکتر يا مهندس( با فونت  صحيحاستاد راهنما همراه با پيشوند 

شده و در خط بعد، نوام  نوشته زر سياه  31با فونت « نام دانشجو»، عبارت لبه پاييني جلداز  cm7به فاصله  -9

شود. اگر تعداد دانشجويان بيشتر از يک نفر بود، نام هر دانشوجو در   و نام خانوادگي دانشجو نوشته مي

 شود. يک سطر نوشته مي

به اتمام رسيده و دفاع شوده   نامهپاياناز لبه پاييني جلد، ماه)يا فصل( و سالي که در آن  cm5/1در فاصله  -31

 شود. ه مينوشتزر  31با فونت است 
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. اگور  و سال آن با حروف کوچک زرکوب گردد دانشجوو نام  نامهپايان عنوان فقطعطف پايان نامه در  -33

را  2-3)شوکل   توانيد همه عنوان را روي عطف ننويسويد.  گيرد، مي روي عطف جا نمي نامهپايانعنوان 

   ببينيد(.

 

 

 
 هاي مناسب براي نوشته هاي روي جلد فاصله -1-1شکل 

 

10 cm 

2 cm 

2 cm 

7.5 cm 

11.5 cm 

2 cm 
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7 cm 

3.5 cm 
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 عطف پايان نامهو نام دانشجو روي  نامهپاياننوشتن عنوان  -2-1شکل 

 نامه داخلي پايان هاي هصفحو آرايش ترتیب  -1-2
هواي اصولي. تموامي     هاي فرعي و صفحه شود؛ صفحه هاي داخلي يک پايان نامه به دو بخش تقسيم مي صفحه

هاي بعد  هاي فرعي هستند و همه صفحه ههايي که قبل از شروع متن اصلي پايان نامه )مقدمه( هستند، صفح صفحه

 cm7/29×cm23معمولي در اندازه  A4تمامي مطالب پايان نامه بايد روي کاغذ  هاي اصلي هستند. از آن، صفحه

 تايپ شود. دوروصورت و به 

 

 رعيف هاي هصفح -1-2-1

(. 111 -ج-ث-ت-پ-ب-آ)شود  شماره گذاري مي حروف الفباي فارسيفقط بر اساس فرعي  هاي هصفح

ترتيوب   و از دو طرف کامالً در وسوط صوفحه قورار گيورد.     باشد باالتر از پايين صفحه cm 5/3بايد شماره صفحه 

 هاي فرعي به صورت زير است: قرارگيري صفحه

 «سم اهلل الرحمن الرحيمب»صفحه  -3

 صفحه عنوان -2

 )اختياري( صفحه سپاسگزاري -1

 صفحه تقديم -4

 هاي کليدي صفحه چکيده و واژه -5

 ي فهرست مطالبها صفحه -1

 )در صورت وجود حداقل يک شکل در پايان نامه( هالهاي فهرست شک صفحه -7

 )در صورت وجود حداقل يک جدول در پايان نامه( هاهاي فهرست جدول صفحه -1

 که به وجود چنين ليستي احساس نياز شود()در صورتي هاي ليست عاليم و اختصارات صفحه -9

 

 :مهم تذكرچند 

 مشخص شده است، الزامي نيست.« اختياري»با عنوان هايي که  وجود صفحه 

  ،آورده هواي روي جلود   هوا و فونوت   کليه مندرجات روي جلد، بوا هموان ترتيوب فاصوله    در صفحه عنوان ،

 شود. تنها تفاوت صفحه عنوان و روي جلد، در اين است که نام استاد داور نيوز بايود در صوفحه عنووان     مي

 گنجانده شود.

  تيتر سپاسگزاري )اختياري( ها اختصاص دارد اريسپاسگز هببعد صفحه .cm5/9 تر از باالي صفحه و  پايين

 3195...       نام دانشجو          آيين نامه نگارش و تدوين پايان نامه کارشناسي گروه صنايع  يا مکانيک..
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از سمت   cm4با فاصله  34ت ننوشته شود و مطالب آن با فو 31از دو طرف کامالً وسط صفحه و با فونت 

 از سمت چپ نوشته شود.  cm1راست و 

 وشته و فاصله آن از بواال  ن 32با فونت  «تقديم به». تيتر استتقديم  ، صفحهصفحه بعديcm31   و از سومت

نوشوته شوود. مطالوب ايون قسومت       cm5و با طول سطر  32باشد. مطالب اين قسمت با فونت  cm31راست 

 نبايد از يک صفحه تجاوز کند.

 شود از فونتهواي معموولي    انتخاب نوع فونت در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري است. اما پيشنهاد مي

 زر، نازنين يا غيره استفاده شود.مانند لوتوس، 

  لوتوس سياه نسبت  34با فونت  «چکيده»باشد. عنوان  نامه مي پايان و کليدواژه چکيده صفحهقسمت بعدي

در سطر بعود و در وسوط صوفحه عنووان      شود و است کامالًدر وسط صفحه نوشته مي cm4به باالي صفحه 

از   cm1از سمت راسوت و    cm4با فاصله  زر 32ا فونت بچکيده مطالب  پروژه با همان اندازه نوشته شود.

شور   نوشته شود. چکيده شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسوي،   صفحه نصفسمت چپ و حد اکثر در 

باشد،  آوري اطالعات، نحوه عمل و نتيجه کلي حاصله مي مراحل بکارگرفته شده براي کسب و جمعکلي 

باشد يا  در بر گيرنده مطالب مورد عالقه وي مي نامهپايانيص دهد که طوريکه خواننده با مطالعه آن تشخ به

 خير؟

 هواي  واژه»عنووان   .اسوت  الزاموي ( نيز در هموين صوفحه و بعود از چکيوده     تا 31هاي کليدي )حداکثر  واژه 

لوتوس سياه نوشوته   34حداقل با يک خط فاصله از آخرين خط چکيده در سمت راست با فونت  «کليدي

گيرنود. بوين    همگي در يک خط قرار ميزر  32با فونت د از آن در خط بعد، کلمات کليدي شود و بع مي

  خواهد آمد.».« و در انتهاي خط يک نقطه « ،»هر کلمه کليدي، يک ويرگول 

  نسوبت بوه    «فهرسوت مطالوب  »فهرست مطالب اختصاص دارد. فاصوله تيتور   اولين صفحه از صفحه بعدي به

 34گيرد و بوا فونوت    ت به دو طرف صفحه کامالً در وسط صفحه قرار مياست و نسب cm33باالي صفحه 

و  «عنووان » هواي  هکلمو  لوتووس سياه  34تر از تيتر، با فونت  نمتر پايي شود. يک سانتي نوشته مي لوتوسسياه 

صفحه  چپتا سمت  «صفحه»و فاصله  cm1تا سمت راست صفحه  «عنوان»شود. فاصله  نوشته مي «صفحه»

cm2 زر بنويسويم.   32هواي آن را بوا فونوت     عنواوين و مطالوب و شوماره صوفحه     توانيم عد از آن مي. بباشد

 هواي يا زير موضوع و محتوياتشماره و عنوان فصل ان بخش، شماره و عنوشامل مقدمه،  مطالب فهرست

الزم به توضيح است که اگر چند فصل از پايوان ناموه از لحوا     . است شده گذاري فصل به صورت شماره

بنودي کنيود. وجوود بخشوها در      دسوته « بخش»توانيد آنها را در قالب کلي  محتويات به هم وابسته است، مي

 پايان نامه اختياري است.

 شود استفاده از فونت نازنين براي اعداد توصيه مي. 

 هماننود  قالوب کلوي آن   اختصواص دارد کوه    «هوا فهرست جدول»و  «هافهرست شکل»بعدي به  هاي هصفح
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 شود. است؛ با اين توضيح که هر کدام در صفحه جديدي شروع مي «طالبفهرست م»

 هاي بعدي از فاصله  ها در صفحه اگر هر يک از فهرست ها، بيش از يک صفحه باشد، نوشتهcm5/2  از لبه

 شوند. شروع ميکاغذ 

   م و يو اختصواص دارد.در ايون قسومت ليسوتي از کليوه عال      «م و اختصوارات يو ليسوت عال »قسمت بعدي بوه

ايون ليسوت   گردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست اسوت.   اختصاراتي که در متن بکار رفته است درج مي

 گردد. چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج مي سمت درشود.  نيز در صفحه جديد شر وع مي

 

 هاي اصلي هصفح -1-2-2

 گوذاري  تايپ شود. شماره سرصفحه بدون استفاده از کادر و ياصورت ساده و  بايست به اصلي مي هاي هصفح

بواالتر از پوايين صوفحه و از دو     cm 5/3اسوت کوه بايود     ، ...(1، 2، 3)  اعداد فارسوي  صورت اصلي به هاي هصفح

 طرف کامالً در وسط صفحه قرار گيرد.

در نظر گرفته  يک خط يا يک و نيم خطو فاصله سطرها از يکديگر  cm31 در صفحات اصلي طول هر سطر

سطر باشود. فاصوله هور سوطر از سومت       21تا  21بين و تعداد سطرها در هر صفحه  34يا  32تن آن با فونت شود. م

وفاصله آخورين سوطر از    cm1باشد و فاصله اولين سطر از باالي صفحه  cm2 و از سمت چپ cm1راست کاغذ 

 .فتگي داشته باشدتور cm3تا  cm1/1سطر اول هر پاراگراف بايد به اندازه  باشد. cm5/2پايين صفحه 

توانند بوه دلخوواه خوود يکوي از      فونت استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يکسان باشد. دانشجويان مي

 را انتخاب کنند.هاي معمولي، مانند زر، لوتوس، ميترا، نازنين و يا کامپست  فونت

 

 :مهم تذكرچند 

 صفحه باشد. 311هاي کارشناسي)بدون احتساب ضمائم( نبايد بيش از نامهتعداد صفحات پايان 

 و با فاصله  در يک صفحه جديدزر سياه  31با فونت هر فصل  و شماره عنوانcm33  تايپ از باالي صفحه

 هاي فصل، يک خط خالي وجوود دارد. اضوافه کوردن يوک صوفحه کوه       شود. بين عنوان فصل و نوشته مي

در هور حوال اگور چنوين      شوود.  منحصراً حاوي عنوان و شماره فصل باشد، موانعي نودارد، اموا توصويه نموي     

 اي را اضافه کرديد، باز هم بايد در صفحه بعد، عنوان و شماره فصل را با قاعده ذکر شده بياوريد. صفحه

 اصولي  ره عنوان ابتدا شماره فصل و سپس شما از سمت راست، عنوانهاي يک فصلگذاري  براي شماره

 :(3-3فرمول )؛ يعني به صورت شود شود و بين آنها از يک خط تيره استفاده مي فصل آورده مي

 )عنوان( -عنوان اصلي( )شماره-)شماره فصل(    (3-3)

 شوند. بوين هور    گذاري نوشته مي زر سياه و با رعايت قوانين شماره 31هاي اصلي يک فصل با فونت عنوان
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 قبل، يک خط خالي وجود دارد. عنوان و پاراگراف

 بوه  )شوود.   تکرار مي (2-3فرمول )به صورت شماره گذاري  هاي فرعي، قاعدهدر صورت وجود زيرعنوان

گذاري در يک پايان نامه  سطح شماره 4اصوالً بيشتر از  (نحوه شماره گذاري در اين آيين نامه دقت کنيد.

 شود. توصيه نمي

 )عنوان(-(n)شماره زيرعنوان فرعي -...  -(3)شماره زيرعنوان فرعي -نوان اصلي()شماره ع -)شماره فصل(   (3-2)

  زر سوياه و بوا رعايوت     34زيرعنوانهاي فرعي يک فصل بدون توجه به اينکه در چند سطح باشند، با فونت

و پواراگراف قبول، يوک خوط خوالي وجوود        فرعي شوند. بين هر زيرعنوان گذاري نوشته مي قوانين شماره

 دارد.

   .ممکن است در پايان نامه، بعضي از تيترهاي فرعي که احتياج به شماره گذاري ندارند وجود داشته باشود

 شوند. زر سياه و با يک خط خالي قبل از آن نوشته مي 34اين عنوانها نيز مانند زيرعنوانهاي فرعي با فونت 

 در صفحه قبل دقت کنيد.( چند تذكر مهم)به عنوان 

 

 يک پايان نامهتوالي مطالب در  -1-3
کرد. بديهي اسوت بوا توجوه بوه      ساس طر  پيشنهادي زير تنظيمبر اتوان  را مينامه  والي صفحات اصلي پايانت

انتخواب   يوا صوالحديد اسوتاد راهنموا     خوود با سليقه  توانيد فصل بندي مناسب را عنوان پروژه و شيوه نگارش، مي

ندي رعايت شود. الزم به تذکر است کوه وجوود مقدموه، و    در هر صورت، بايد نظر استاد راهنما در فصل ب کنيد.

 گيري و پيشنهادها و همچنين مراجع و منابع در هر پايان نامه، ضروري است. فصل نتيجه

له موورد بررسوي يوا هودف مطالعوه، بيوان داليول        ئبايست شامل بيان واضح و کامل مسو  مقدمه مي  :مقدمه -3

 باشد. نامهپايانو بخشهاي  ازاج کلي اهميت موضوع و ارزشيابي آن و مرور

انجوام شوده روي   کارهوا و تحقيقوات قبلوي     هشامل بيوان مختصور تاريخچو    :مروري بر گذشته ؛فصل اول -2

 باشد. موضوع و وضعيت فعلي آن مي

شورحي دربواره شويوه کوار دانشوجو و      شوامل   لوازم و نيازهاي پوروژه:  و يا عمل روش تحقيق ؛فصل دوم -1

 باشد. مورد استفاده بوده، مي نامهپايانافزارهايي که در حين انجام  توضيح روشها يا وسايل يا نرم

شيوه اجراي گام به گام مراحل تا رسيدن به هودف نهوايي   در اين قسمت  :نتايج پروژهاجرا و  ؛فصل سوم -4

 شود. بيان ميو مشرو  به طور کامل  نامهپاياننتايج حاصل در شود. همچنين  کامالً شر  داده مي نامهپايان

و درباره  شدهمرور  نامهپاياندر اين قسمت نتايج حاصل در  :گيري، پيشنهادات بحث، نتيجه ؛چهارم فصل -5

ذکور شوده و در حود امکوان      نامهپايانمزايا و معايب بخش بايد  اين شود. در عملکرد يا کارايي بحث مي

 گردد. ه مييکار ارا در ادامه پيشنهادات مؤلف در مورد دست آمده استدالل شود. درباره داليل نتايج به
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، قراردادن آنها در نياز است به وجود آنهاگيرد که در عين حاليکه  قرار ميپيوست مطالبي در : ها پيوست -1

گردد. هر پيوست به يک موضووع اختصواص    باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب مي متن اصلي

 رد زير است:آيد، شامل موا مطالبي که در يک پيوست مي معموالًيابد.  مي

 در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد(است تهيه شده به کمک نرم افزارهاي مورد استفادهيي که ها منحني(. 

 در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد( ي که به آنها استناد شده استجداول(. 

 اثبات قضايا. 

  تهيه شده کامپيوتريدستورالعمل استفاده از برنامه. 

   در صورتيکه فهم مطلب بدون آن امکان پذير نباشد. ريکامپيوتليست برنامه 

 نمونه خروجي برنامه. 

 هاي تهيه شده نقشه. 

  براي نوشتن عنوان پيوست، از قواعد ذکر شده براي عنوان يک فصل تبعيت کنيد.

 باشد:  متواند نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير  :و منابع مراجع-7

آيند شماره گذاري مي شوند. در اين روش مراجع به ترتيب ي که در متن ميمراجع به ترتيبروش اول:   

 شماره در فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.  

  1مثال  

 باشد. .... متفاوت مي [2]نامه با روش بروکر و همکاران .. روش ارائه شده در اين پايان    :در متن  

 قسمت مراجع:  
[2] Brucker, P., Drexl, A., Moohring, R., Neumann, K., Pesch, E., Resource constrained project scheduling: notation, 

classification, models and methods, European J. Oper. Res. 112 (1999) 3–41. 

        

راجع به ترتيب ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار آن مي باشد. در اين روش، مروش دوم:   

 حروف الفباي نام نويسنده در فهرست منابع ذکر مي گردد. 

  2مثال  

 در متن:  
 (.  .....6891)بالزويچ و همکاران،  ....  منابع شامل مواردی چون نيروی انساني، تجهيزات و سرمايه مي باشد   

 قسمت مراجع  
[12 ] Blazewicz, J., Cellary, W., Slowinski, R., Weglarz, J., 1986. Scheduling under resource constraints–Deterministic models. Annals 

of Operations Research 7. 
 

 

که جزئيات و شيوه ذکر منبع در متن و در   در صورت استفاده از هر يک از دو روش، الزم است

 شده باشد. يمعروف مراجع منطبق بر يکي از دو شيوهفهرست 
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 از شيوه ارجاع به منابع فارسي:اي  نمونه
 .9731اداره کل تحصیالت تکمیلی،  ، دانشگاه تهران،مجموعه آئین نامه ها و بخشنامه های دوره های تحصیالت تکمیلی  [3]

 . 9731 های عمومی کشور، دبیرخانه، هنهیأت امنای کتابخا ،آیین نگارش علمی ،حری، عباس [2]

)در رتيوب نوشوتن منوابع بوه ترتيوب حوروف الفبوا باشود.        تشوند.  گذاري مي شماره 3منابع به ترتيب از شماره 

نوشوته   و در انتهوا منوابع و سوايتهاي اينترنتوي     ابتدا منابع فارسي سپس منابع التوين  صورت انتخاب روش اول(

 باشد:بر اساس قاعده زير بايد نابع کاغذي م نوشتنشوند. 

 از يکديگر جدا شوند( «و»ورت وجود چند نويسنده، نامها با )در ص نام نويسنده -2خانوادگي نويسندهنام  -3

 )بوه صوورت ايتاليوک(    عنوان کتاب يا مقاله-5 )در صورت ترجمه بودن( نام مترجم -4نام خانوادگي مترجم  -1

صفحاتي که -1سال انتشار کتاب يا سال انتشار و شماره مجله  -7 اي که مقاله چاپ شده است نام ناشر يا مجله -1

 ب مورد نظر از آن استخراج شده است.مطل

براي هر منبع، تمامي اطالعات فوق بايد با يک کاما از يکديگر جدا شده و همگي پشت سر هم در يک خط 

 توانند در خط بعدي هم نوشته شوند. نوشته شوند. در صورتيکه جاي کافي در يک خط نباشد، اطالعات مي

بوه هموراه تواري      که اطالعات فوق را در خود جواي داده اسوت   سايتيکامل براي منابع الکترونيکي، آدرس 

شود. چون ممکن است منوابع اينترنتوي    ، در يک خط مستقل و از سمت چپ آورده مياستفاده از آدرس مربوطه

 تغيير کنند، سعي شود از سايتهاي معتبر استفاده شود.

 

 

 نکات تکمیلي در نگارش پايان نامه -1-4
 پايان نامه به آنها توجه شود. تمامپردازيم که بايد در  در ادامه، به توضيحاتي مي

ناموه رعايوت    گذاري فارسي را در تموام پايوان   نقطهبندي فارسي، آيين نگارش و قواعد  نحوه صحيح جمله -3

 تعدادي از قواعد که مورد استفاده بيشتري دارد به اين صورت است:کنيد. 

 [ و عالمت سوال و تعجب ]؟ ![ هميشه به کلمه قبول از   ويرگول ]؛[، دونقطه نقطه ].[، ويرگول ]،[، نقطه:[

 چسبند، اما با کلمه بعد از خود دقيقاً يک جاي خالي فاصله دارند. خود مي

  اي نيست، اموا کلموات    و آکوالد}{ و خود آنها هيچ فاصله»« پرانتز )(، کروشه ][، گيومه  داخلبين متن

 از دو طرف يک جاي خالي فاصله دارند.آنها )منظور همان پرانتز و غيره است(  خارج

  مراجعه کنيد.[ 2] و[ 3جع ]ا، به مرنگارش فارسيبراي آگاهي بيشتر از قواعد 

کنيود، آنورا داخول     سعي کنيد در صورتيکه جمله يا عبارت يا پوارگرافي را عينواً از يوک کتواب نقول موي       -2

عوي کوه مطلوب از آن اسوتخراج     قرار داده و پس از آن، به کمک يک جفت ]کروشه[ شماره منب« گيومه»
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را قرار دهيد. در هر صورت براي رجوع به يک مرجع، بايود شوماره مرجوع را در يوک جفوت       شده است

 کروشه قرار دهيد. منظور از شماره مرجع، شماره ترتيبي است که به آن در مراجع اختصاص داده ايد.

 اي که باالي شماره گذاردنپس از ، تينمعادل ال اييد.از نگارش کلمات التين در متن پروژه خودداري نم -1

پايين صفحه آورده شود. در هر صفحه، شوماره زيور    3در زيرنويس  شود، معادل فارسي آن کلمه تايپ مي

الزم به توضيح است کوه اگور پيودا کوردن معوادل فارسوي       . يابد ترتيب افزايش مي نويس از يک آغاز و به

کلموه را بوا حوروف فارسوي نوشوته و در       2ان تلفو  التوين  توو  اي خاص بسيار مشکل باشد، موي  براي کلمه

 .حروف مخفف انگليسي از اين قاعده مستثني هستند زيرنويس اصل کلمه را به التين نوشت.

)به همراه  پايان نامهپروژه در انتهاي يا ديسکت   CDسازي نرم افزار باشد،  پيادهشامل در صورتيکه پروژه  -4

)به کموک قورار    ضميمه گردد (مربوط به دفاع pptنامه و فايل   پايان pdf و docفايل -ساير موارد الزامي 

 .دادن يک پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن(

در داخل  فرمولشماره هايي که در پايان نامه آمده است، بايد شماره داشته باشد. ها و فرمول تمامي معادله -5

شماره فصول  حاصل ترکيب )از سمت راست به چپ(  شماره فرمولشود.  آورده ميآن پرانتز و در مقابل 

، حاشويه سومت   فرموول . مکوان شوماره   اند است که با يک خط تيره از هم جدا شدهشماره ترتيب فرمول و

داراي جاي کافي نباشد، از سوطر بعودي اسوتفاده     فرمولباشد که درصورتيکه سطر  مي فرمولراست خط 

 شود. شروع مي 3ز شماره فرمولها در ابتداي هر فصل اشود.  مي

 و نمودارهوا و جوداول نيوز بايود شوماره داشوته باشوند.        تصواوير و اشوکال  و اهو منحنيهمانند فرمولها، همه  -1

هوا،  تموامي منحنوي  پوذيرد.   گذاري اشکال به صوورت جداگانوه انجوام موي     گذاري جدولها و شماره شماره

گوذاري   قاعوده شوماره   شووند.  موي  گوذاري  شوماره « شوکل »ها و غيره تحت نام نمودارها، تصويرها، ترسيم

سوپس   ، يوک خوط فاصوله و   ابتدا شماره فصول از سمت راست است، يعني  اهجدول و شکل مانند فرمول

 شود. شروع مي 3هر فصل از  آغازشماره شکل يا جدول که در 

طورف بواالي کاغوذ و يوا در      بايسوت بوه   کادر بسته قرار گرفته، طرف باالي آنهوا موي  يک درون هر شکل  -7

 لزوم در سمت چپ کاغذ قرار داده شود.  صورت

در يک خط و در وسط « شکل»ها، عالوه بر شماره، عنوان نيز دارند. شماره و عنوان «جدول»ها و «شکل»  -1

 اليابدر يک خط و در وسط صفحه در « جدول»گيرد و شماره و عنوان  شکل قرار مي پايینصفحه در 

ه همراه شماره آنها در فهرست اشکال و جوداول بوه طوور    عناوين اشکال و جداول ب گيرد. جدول قرار مي

 شود. مستقل آورده مي

 نوشته شود. 32يا  31و متن داخل آنها با فونت  سياه 31با فونت نازنين ، و جدولها شماره و عنوان شکلها -9

                                                 
1 Footnote 
2  Latin 
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 پايان نامهصحیح انجام براي یه كاربردي چند توص -1-5
تواند در جهوت انجوام موفقيوت آميوز و      ، ميها تهزير توجه کنند. عمل به اين نک هاي تهشود به نک به دانشجويان عزير توصيه مي

ا تکميول و  از ابتوداي انتخواب تو    ترين درس در دوران تحصيل شماست، اگور  ، کاربرديپايان نامه. درس مفيد باشد نامه پايانآسان 

انجوام  و يا بدون نظم و ترتيوب  لگي و رفع تکليف ووحوص اي که از سر بي پايان نامه ارايه آن با نظم و برنامه ريزي دقيق عمل کنيد.

 .باعث سرخوردگي شما در مقاطع بعدي تحصيلي شود تنها ارزش علمي ندارد، بلکه ممکن است شود، نه

 پايان نامهي راجع به سوابق، منابع، قابليتها، محدوديتها، اهداف و ديگر خصوصيات ، تحقيقات کاملپايان نامهقبل از انتخاب  -3

 بکنيد.

تدوين کنيد و تا حد امکان خود  پايان نامهبندي دقيق با واقع بيني براي انجام  قبل از هر کاري يک برنامه زمان براي شروع، -2

 رعايت آن کنيد.را ملزم به 

 گيري را فراموش نکنيد.مطالعه و تحقيق در منابع مختلف و ياد ، هيچگاهپايان نامهدر طول انجام  -1

رود، چوه   شما با موفقيت به پيش موي  پايان نامههميشه و در همه حال با استاد راهنماي خود در ارتباط باشيد؛ چه در حاليکه  -4

ظويم کنيود و خوود را    هنگاميکه با شکست مقطعي روبرو شده است. سعي کنيد جلسات هفتگي را با استاد راهنماي خود تن

 به ايشان نماييد. هفتگي ملزم به ارايه گزارش

شوود در   ، تمامي نتايج خوب يا بد مقطعي را به صورت مکتوب نگهداري کنيد. اين کار باعث موي پايان نامهدر طول انجام  -5

 هنگام نگارش پايان نامه، بهتر بتوانيد کار خود را شر  دهيد.

کوچکتر، البته با نظر استاد راهنما، تقسيم کنيد و سعي کنيد به صورت جزيي، از هر قسمت  خود را به چند مرحله پايان نامه -1

 نتيجه بگيريد و در انتها نتايج را ترکيب کنيد.

 هيچگاه سعي نکنيد يک کار بزرگ را به صورت ضربتي انجام دهيد. سعي کنيد پله پله به سمت موفقيت حرکت کنيد. -7

دها يا نتايج جديد و خوبي رسيده است، سعي کنيد بوا نظور اسوتاد راهنموا و تاييود او، مقالوه يوا        شما به دستاور پايان نامهاگر  -1

مقاالتي را از آن استخراج کنيد و به کنفرانسهاي مربوط ارسال کنيد. با اين کار، شوما بوراي خوود يوک شخصويت علموي       

 مستقل خواهيد ساخت.

پرداختوه   پايوان ناموه  درصد آن به شر  کارهاي شما در طول انجوام   71يک پايان نامه خوب، پايان نامه اي است که تقريباً  -9

 ان ناموه مناسوب در مقطوع   درصد مطالب مقدماتي يا ورود به بحث باشد. در عين حوال، يوک پايو    11باشد و حداکثر شامل 

 صفحه داشته باشد. 311تا  71کارشناسي، بايد بين 
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