
  نامه و گزارش پروژه دستورالعمل تهیه پایان
  
  

  مشخصات ظاهری پایان نامه - 1
  :  کاغذ-1- 1

 بوده و در موارد خاص A4کاغذ مورد استفاده در پایان نامه به رنگ سفید و از جنس مرغوب انتخاب شود، قطع کاغذ نیز   
باشد مشروط بر اینکه پس از صحافی پایان نامه  یجهت درج جداول و اشکال بزرگ، استفاده از کاغذهای با قطع بزرگتر مجاز م

  . در آیدA4تا خورده و به قطع 
  
  :   رنگ جلد -2- 1

   طوسی به رنگ ، کارشناسی ارشد ای سرمهجلد پایان نامه برای کارشناسی به رنگ   
  
  : قطع - 3- 1

  .  در نظر گرفته شودA4 و کاغذ 30×22قطع پایان نامه   
  
  :  صحافی - 4- 1

  . های روی جلد نیز زرکوب و خوانا باشد فیت خوب انجام شود و نوشتهحافی با کیص  
 
 : چاپ -5- 1

 .ها و به خصوص جداول و نمودارها واضح و روشن چاپ شود      نوع چاپ پررنگ و با کیفیت خوب انتخاب شود، نوشته
 
  شرح روی جلد و صفحه عنوان- 2
   شرح روی جلد -1- 2

  .استفاده گردد Times New Romanو  لوتوس برای تایپ مطالب روی جلد از قلم  
  :ترتیب قرارگرفتن مطالب روی جلد عبارت است از

  :دانشگاه آرم -
   سانتیمتر5/2صفحه  فوقانی  باالیی آرم از لبه   سانتیمتر، فاصله لبه4 عرض و  طول  به  

  
  : نام دانشگاه-

  18نام دانشگاه یک سانتیمتر پائین تر از آرم با فونت   
  
   : دانشکده نام-

  16 سانتیمتر پائین تر از آرم، با فونت 3 نام دانشکده   
  
   یا کارشناسی ارشد  پایان نامه کارشناسی-

   16تر از آرم با فونت   سانتیمتر پائین6درجه تحصیلی با ذکر گرایش تحصیلی   



  
  : عنوان پایان نامه -

  18تر از آرم با فونت    سانتیمتر پائین8 عنوان پایان نامه   
  
  :  نام نویسنده پایان نامه-

   18تر از آرم با فونت   سانتیمتر پائین12نام نویسنده با فاصله   
  
  : نام استاد یا  اساتید راهنما -

   16تر از آرم با فونت   سانتیمتر پائین17 شود با فاصله   نوشته “ استاد یا اساتیدراهنما ”نام استاد یا اساتید راهنما در زیرکلمه  
  
   :تحصیلیسال  -

  14 تر از آرم با فونت سانتیمتر پائین 20،سال تحصیلی بر اساس ماه و سال ارائه پایان نامه  
    :جلد -

 با  تر از آرم سانتیمتر پائین 21شود جلد اول، جلد دوم با فاصله جلد باشد نوشته می  در صورتی که پایان نامه بیش از یک  
  14فونت
   .بایست بر روی عطف پایان نامه نیز نوشته شود ان نامه مینام نویسنده، عنوان و تاریخ پای  

  
   : صفحه عنوان-2- 2

باشد با این تفاوت  ها مانند روی جلد می گیرد و مطالب آن از قبیل فواصل و فونت     این صفحه بعد از جلد پایان نامه قرار می
  .شود که پس از درجه تحصیلی رشته تحصیلی و گرایش نیز ذکر می

  ب قرارگرفتن صفحات داخل پایان نامه  ترتی-3
   اجباری - )سفید( صفحه بعد از جلد ـ
   اختیاری- صفحه به نام خدا ـ
   صفحه عنوان ـ اجباری ـ
   اجباری-)تأیید انجام پایان نامه ( صفحه تصویب نامه ـ
   اختیاری- صفحه تقدیمـ
   اختیاری- صفحه سپاسگزاریـ
  صفحه چکیده فارسی ـ  اجباری ـ
   در صورت لزوم-عالئم صفحه ـ
   فهرست مندرجات یا مطالب ـ اجباریـ
   در صورت لزوم-   فهرست شکل هاـ
   در صورت لزوم -  فهرست جدول هاـ
   نتیجه گیری و پیشنهادات ـ اجباری  مقدمه، متن پایان نامه،ـ
  ـ اجباری) کتابنامه (  فهرست مراجع ـ
   در صورت لزوم - واژه نامهـ
  م  در صورت لزو- ضمائمـ



   اجباری-)برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی( چکیده التین ـ
   اجباری-)برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی( صفحه عنوان التین ـ
   در صورت لزوم - فالپی دیسک یا دیسک نوریـ

  
   ساختار پایان نامه - 4

یق، توصیف آنچه تاکنون انجام شده،  قبلی مربوط به موضوع تحق بایست شامل بررسی مطالب انجام شدۀ یک پایان نامه می  
  . گیری و پیشنهاد برای کارهای آتی باشد نتایج حاصله و باالخره چند نتیجه

  :گردد به طور خالصه پایان نامه از چهار جزء اصلی تشکیل می
   نظریه کانونی -2               سابقه نظریه- 1  
   سهم- 4   ها  نظریه داده- 3  

  
  : نامه عبارتند از  انهای یک پای ساخت کلی و بخش

 مقدمه  ـ  
  بررسی مقاالت و تحقیقات قبلیـ  
  روش تحقیق ـ  
 تحلیل آماریـ   
 نتیجه گیریبحث و  ـ  

  
صفحه عنوان، مقدمه یا پیش گفتار : گیرد که شامل  انجام می “ارجاعات     ”و “ متن اصلی ”      مقدمات در عمل پس از تکمیل 

های کلی تحقیق و در آخر سپاسگزاری  امل تبیین اهداف، سوابق موضوع، گستره و ویژگیمقدمه ش. و فهرست مندرجات است
 .باشد می
 

 :نکاتی که در ساختار یک پایان نامه، مهم هستند عبارتند از 
 ـ ملموس بودن مطالب 

 ـ طبقه بندی مطالب 
 ـ پیوستگی انتقال مفاهیم 

 ـ میزان عمق
 ـ تأکید بر روی مفاهیم کلیدی

  
 نامه  ارائه صفحات داخل پایان نحوه-5
  .آید  پس از صفحه سفید بعد از جلد می: صفحه به نام خدا-5-1
آوردن این صفحه بعد از صفحه عنوان اجباری است این صفحه مربوط به ): تصویب نامه( صفحه امضای اساتید -5-2

  .باشد ارزشیابی پایان نامه می
شود که  معموالً از کسانی  سپاسگزاری می. نی و تشکر اختیاری است آوردن صفحه قدردا: صفحه قدردانی و تشکر-5-3

  . نگارنده به نوعی مرهون راهنمایی و یاری آنها می باشد
فشرده  نامه و بیانگر هدف و نتیجه تحقیق و پژوهش است که به صورت  چکیده شامل محتوای کلی پایان: چکیده -5-4

   .قسمت است  پنجشامل  چکیده . شود ه ارائه میصفح  در یک   کلمه است که400 تا 300حداکثر



  معرفی پروژه  احتماالً همراه با یک تاریخچه مختصر : قسمت اول
   کارهای انجام شده :قسمت دوم
  روش تحقیق  : قسمت سوم

  تحلیل آماری: قسمت چهارم
  گیری بحث و نتیجه: قسمت پنجم

   
بهتر است از . نامه را بدون ارائه هرگونه مرجعی به خواننده منتقل نماید نبایست حداکثر اطالعات مندرج در پایا       چکیده می

باشد که  نامه می ای از پایان چکیده اولین صفحه. ها و اعداد در چکیده جلوگیری گردد  فرمول ها، آوردن جمالت التین، مخفف
در چکیده انگلیسی .  فراوان صورت پذیردبایست دقت لذا در نگارش آن می. دارد خواننده حداکثر توجه را به آن مبذول می

  .بایستی عیناً متن چکیده فارسی به زبان انگلیسی ترجمه گردیده و در صفحه جدیدی تایپ شود می
بایست به همراه معادل  ها می  کلید واژه اجباری است در چکیده فارسی کلید واژه5 تا 3      ضمناً در پایان چکیده، ذکر بین 

  .ها تنها به صورت التین کافی است   ذکر کلید واژه(Abstract)ولیکن در چکیده التین .  شوندالتین آنها آورده
  

  :مثال 
   . . . 3،2،1ها را به  فصل

  -3- 1 /  - 2- 1 /.   1- 1زیر فصل ها را به 
  . تقسیم شوند-2-3-1 / -1-3- 1  / -  2-2-1 / - 1-2-1  /  -2-1- 1 / -1-1- 1ها را به  زیرزیرفصل

  
  ها، تصویرها  ها، جدول  ارائه شکل نحوه-5-5
 .گردند بایستی باقید شماره ارائه ، نامه شده در پایان جداول ارائه  اشکال وـ
  .شود  تایپ 10آید و با فونت  شکلها در زیر آنها و عناوین جداول در باالی آنها می  عناوینـ
  . شود اشاره   نامه پایان جا از متن حداقل دریک بایستی هایی که وجود دارند، می ها، جداول و فرمول کلیه شکل  بهـ
  از فصل 4به مفهوم  شکل شمارۀ  ) 4-3(قید گردد برای مثال شکل  جداول شماره فصل مربوطه  گذاری اشکال و  در شمارهـ

  .باشد سوم می
  نامه در قسمت پائین و باالی شکل یا ها و متن پایان ها، فرمول ها، جدول بین کلیه شکلـ 

  .ها سطر خالی الزم نیست ها و جدول ها با خود شکل ها یا جدول یک سطر خالی الزم است ولی بین عناوین شکلجدول 
 . اگر شکل یا جدولی از مراجع دیگر کپی شده است باید در انتهای عنوان آنها شماره مرجع مربوط در داخل کروشه ذکر شودـ

 .شود نامه خودداری جدول وغیره به صفحات پایان     نقشه،       نمودار،   از الصاق هرگونه تصویر،ـ 
  
  نامه  های پایان گذاری صفحه  شماره-5-6

   . گذاری گردد فهرست مندرجات و غیره بایستی به صورت الفبایی شماره  چکیده،       صفحاتی از قبیل قدردانی، تقدیم،
های اصلی متن  صفحه. نوان و تصویب نامه الزم نیستگذاری برای دو صفحه اول پایان نامه یعنی صفحه ع          شماره

ها، کتابنامه و سایرضمائم و پیوستها  فهرست: نامه از شروع اولین صفحه یعنی مقدمه یا پیشگفتار تا انتهای متن که شامل پایان
   سانتیمتر باالتر از لبه5/1 صفحه و با فاصله  و کامالً در وسط...  ، 3،2،1ردیف  صورت شود و به  آغاز می1باشد از شمارۀ  می

  .گردد گذاری می  شماره12پائینی صفحه با فونت 
  



  
  فونت متن اصلی -6
گردد تایپ  پیشنهاد می. استفاده شود 12  اندازهTimes New Roman  جهت تایپ حروف متن پایان نامه از فونت-

  .  یا باالتر صورت پذیرد word 2000نامه با استفاده از برنامه  پایان
  . باشدTitle typeها باید به صورت  عنوان بخش.  تایپ گردد16 عنوان فصل ها با فونت -
  .ها ها به زیرزیربخش تر باشد و به همین صورت اندازه زیربخش ها باید بزرگ ها نسبت به زیر بخش  اندازه عناوین بخش-
 آمده است در فونت فهرست مندرجات نیز تایپ  عناوین به همان صورتی که از نظر فونت، سایز، کم رنگی و پررنگی در متن-

  .شود
  

  .شود آورده می(:) به استثناء محل نشر که بعد از ذکر آن عالمت . شوند از یکدیگر جدا می)،(    کلیه موارد ذکر شده با ویرگول 
  : ها مثال

  :با یک نویسنده
1. Smith, John E. Biotechnology. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2004 

  : با دو نویسنده
2. Kantz, Holger; Schreiber, Thomas. Nonlinear Time Series Analysis. 2nd ed. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004 

  :با سه نویسنده
3. Budnick, Franks; Mcleavey, Dennis; Mojena, R. Principles of Operations Research for 
Management. 2nd ed. Delhi: AI.T.B.S.Pub, 2004 

  
  مقاالت مجالت

  )وارونه(ـ نام کامل نویسنده یا نویسندگان 
  ) ایتالیک (  بزرگ و همه عنوان به صورت مایل   اول کلمات عنوان نشریه با حروف  حروف ـ عنوان نشریه به صورت مخفف

  ) ها صفحهاول و آخر ( صفحات مقاله  دوره یا سال و شمارۀ ـ شمارۀ 
  

  :ها مثال
1. Yoshinobu, Tanaka. “ The Effect of Solution Leakage in an Ion- Exchange Membrane 
Electrodialyzer on Mass Transport Across a Membrane”.  J. Memb Sci. 231, 1-2 2004: PP 13-24 
2. Anderson, V.M. “ Undular Hydraulic Jump. ” j. Hydraul. Div. Am. Soc. Civ. Eng. 104 (8), PP 
1185-1188  

  
  ها مقاالت کنفرانس

  .باشد     برای ارجاع به یک مقاله در مجموعه مقاالت یک کنفرانس، به اطالعات زیر نیاز می
  .ناشر، سال: محل نشر....).مجموعه مقاالت اولین سمینار(عنوان مجموعه مقاالت . سمینار نام

  : مثال
Myers, A. “ Value added using focus group Methodology ”. International Conference on Power 
Station Maintenance (18-20 September 2000), Presented at the Proceedings. St Catherine’s 
Colledge, Oxford: Institution of Mechanical Engineers, the Steam Plant Committee, Power 
Division, 2000 

  



  :ها مقاالت مجموعه
  ها ناشر، سال نشر، صفحه: یا مجموعه، محل نشرنام کتاب ، “عنوان مقاله”    نام خانوادگی و نام، 

  :مثال
Kandel, Abraham: “Theory and Applications of Fuzzy Statistics ”. 
Combining Fuzzy Imprecision Probabilistic Uncertainty in Decision Making 
Berlin: Springer- Verlag, 1988, PP 89-112 

  
  گزارش های فنی

 : با نویسنده
، عنوان گزارش، ذکر گزارش فنی و شماره گزارش، محل نشر، نام سازمان از کل به جزء، )وارونه(    نام نویسنده یا نویسندگان 

  سال نشر
  :ها مثال

-  Turpie, D.W.F., The Effect of Speed and Production Rate During Carding on Carding and 
Subsequent Combing Performance. SAWTRI Technical Report 
    NO. 376. 1977 
-  Akbari, S. (and others), The Group of Units of an Artinian Ring Institute for Studies in 
Theoretical Physics and Mathematics, Technical Report IPM- 
    333. Tehran, IPM, 2000 

  
   نام گزارش، محل نشر، ناشر، سال نشر:بدون نویسنده

  :مثال
- Aerofoil Rae 2899 Pressure Distribution and Boundary Layer and Wake  
   Measurements. AGARD Advisory Report NO. 138., 1979 

  های تحصیلی  پایان نامه
  درجه تحصیلی،  نام دانشکده، نام دانشگاه، سال. “عنوان پایان نامه”). وارونه( ه ذکر نام نویسند     

  
 مراجع الکترونیکی

 
 و یا منابعی که توسط Online       در صورت استفاده از منابع الکترونیکی به صورت دیسک نوری یا پایگاههای اطالعاتی 

سایت منبع و یا آدرس پست الکترونیکی فرستنده، در انتهای   وبURLذکر نام پایگاه، یا . گردد پست الکترونیکی دریافت می
  . مشخصات کتابشناسی مرجع ضروری است

  
  نامه  واژه-7

  :بایست موارد زیر رعایت گردد نامه باشد با توجه به چنین پیوندی می واژه نامه بایستی مرتبط به متن پایان       
  .تی در طول نوشته به صورت زیرنویس ظاهر شده باشد نامه بایس  اصطالحات به کار رفته در واژه-
  .های احتمالی آن اصطالح باید همانی باشد که در متن به کار رفته، نه کلیه مترادف) های( معادل-
های دیگر ظاهر شده و  نامه  اصطالحات باید حاوی مواردی باشد که تازگی دارد نه هرگونه اصطالحی که بارها در متون و پایان-
  .ی مخاطبان بالقوه آشنا استبرا
  .شودنامه ضروری است به صورت الفبایی تنظیم   واژه-



 
   پیوستها و ضمائم-8

تواند ایجاد  نامه است که آوردن آنها در متن اصلی نوشته می ، درک بهتر موضوع پایان ها       هدف از به کاربردن پیوست
ها، یا اطالعات مشابهی است که در متن اصلی  ها، فرم اری، تصاویر، نقشههای آم ها معموالً حاوی جدول پیوست. گسستگی نماید

 . ای به آنها اشاره شده است به گونه
 .که این گونه موارد، موضوع بحث نوشته است و بایستی پیوسته به آنها رجوع کرد، بهتر است در متن قرار گیرد ـ درصورتی

 هر یک از 2، پیوست 1های کوچکتری تقسیم کرد، مانند پیوست سمتتوان براساس نوع اطالعات به ق ـ این بخش را می
نامه نیست بدین معنا که شماره و عنوان هر  های پایان گذاری صفحه ها ادامه شماره پیوستها را بایستی شماره داد این شماره

  . نامه آورد ترتیب، آخر پایان های پایان نامه تنظیم گردد و سپس آنها را به باید مطابق با شماره و عنوان فصل پیوست می
  “...رجوع شود به پیوست شمارۀ ”نوشت  توان ها اشاره نمود می ـ هرجا الزم باشد به پیوست

  .نامه آورد توان با فاصله یک صفحه سفید پس از متن پایان ها را می ـ پیوست
  
  :(Abstract)چکیده انگلیسی - 9

کلمه چکیده با حروف بزرگ انگلیسی در . ناسی ارشد و دکترا الزامی است های کارش     آوردن چکیده انگلیسی در پایان نامه
 . کلید واژه به زبان انگلیسی باشد7 الی 4 کلمه و یا کمتر و همراه با 250چکیده بایستی . قسمت باالی صفحه تایپ گردد

  
  :نامه    عطف پایان-10

 .نی عطف ضروری است سانتیمتر از لبه پائی5 فاصله نامه زرکوب با      عطف پایان
  
  .شرایط تحویل پایان نامه به کتابخانه -11

  .     ضروری است دانشجو در هنگام تسویه حساب با کتابخانه موارد زیر را رعایت نماید
   و کارشناسی ارشد نامه کارشناسی  تحویل یک نسخه پایان-
 به باال  به همراه 2000 ویرایش Wordد به صورت  کارشناسی ارش نامه  تحویل دیسک نوری حاوی اطالعات متن کامل پایان-

  نامه مربوط به معاونت پژوهشی فرم تکمیل شده اطالعات پایان
  

بدیهی است . نامه خودداری نماید  از الصاق هرگونه تصویر، نمودار، نقشه، جدول و سایر موارد خارجی به صفحات پایان:1تبصره 
  .باشد ها معذور می کتابخانه از پذیرفتن اینگونه پایان نامه

نامه حاوی دیسک نوری و یا فالپی دیسک باشد آنرا در پوشش مخصوص قرار داده و در انتهای  در صورتی که پایان: 2تبصره 
  .نامه چسبانده شود پایان
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