
 ١

عا   ی     ه 

  
یک ی   نداد ه      کا

  
  

   نامه دستورالعمل نگارش پايان
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 بديهي اسـت  .علمي استتن يك م يک تحقيق در قالب      ، ارايه نتايج    نامهپايانيک  نگارش  از  هدف  
 . استيارش متون علمکه در انجام اين فرآيند، دانشجو نيازمند آشنايي با اصول نگ

مقدمـه و    ،، جـداول هـا شـکل  فهرسـت مطالـب، فهرسـت        ،اي است شامل چكيـده    نامه نوشته پايان 
شـرح تحقيـق   ، مـرتبط آخرين اطالعـات  بخصوص تاريخچه مختصر، مروري بركارهاي انجام شده     

به انگليسي نامه بحث و پيشنهادات، فهرست منابع و چكيده پايان  ، حاصل نتايجتشريح  و  انجام شده   
در صـورت   (كه توسط دانشجو و با هدايت و نظـارت اسـتاد راهنمـا و همكـاري اسـتادان مـشاور               

 .شودتنظيم و تدوين مي  )داشتن

-بخش. ها الزامي استنامهنامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان       رعايت اين شيوه  

  :بندي كردان دستهتوفوق مينکات توجه به  نامه را باهر پايانهاي 

  نامهپايانساختار 

  )به فارسيشده زركوب (نامه پاياناصلي  جلد         - 

  به فارسينامه پايانداخل جلد کاغذي          -

  رحيملالرحمن ا…  بسم ا        -

  )اختياري( تقديم         -

   تائيديه هيئت داوران        -

   اظهارنامه دانشجو        -



 ٣

  )Copyright and Ownership( تكثير و مالكيت نتايج ، حق چاپ        -

  )اختياري( تقدير و تشكر         -

  نامه به فارسي چكيده پايان        -

   فهرست مطالب        -

  جداولو  هاشکل فهرست         -

   فهرست عالئم و اختصارات        -

  نامه  متن پايان        -

  شنهاداتي پ ويگيره نتيج        -

  نابع  مفهرست        -

  )…، پيوست ب ،پيوست الف(ها  پيوست        -

  حاصل از تحقيق مقاالت  فهرست        -

  نامه به انگليسي چكيده پايان        -

  به انگليسينامه داخل پايانپشت جلد کاغذي          -

  )انگليسيبه شده زركوب (نامه جلد پايانپشت          -

                                         )عنوان پايان نامه و نام نويسنده(جلد شده زركوب  عطف         -

  :نامههاي خارج از متن پايانبرگ

  نامههاي ابتداي پايان برگ-الف

البتـه نـام اسـتاد     (عمل شـود  جلد يرو اين قسمت مطابق     :داخلي جلد به فارسي   صفحه   :برگ اول 
  .)شودين صفحه اضافه ميمشاور در ا
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  الرحمن الرحيم…بسم ا: برگ دوم

 تقـديم  …نامه خود را به شخصيتي و يـا  تواند پايان دانشجو مي، درصورت تمايل.تقديم  :برگ سوم 
  .نمايد

  تائيديه هيئت داوران  :برگ چهارم

  اظهارنامه دانشجو: برگ پنجم

  )wnershipO  and htCopyrig( تكثير و مالكيت بر نتايج ،حق چاپ  :برگ بعد

 اين متن عبارت است از قدرداني و تشكر از كليه كساني كه دانـشجو را  :ي و قدردان تشكر: برگ بعد 
  .انددر راه نيل به هدف كمك نموده

شامل توضيح مختصر موضـوع  نامه بايد با چكيده آغاز شود كه      هر پايان  :نامهچكيده پايان : برگ بعد 
  . و نتايج مهم به دست آمده استتحقيق، اهميت آن، روش تحقيق

 اين قسمت لمعموبه طور . ت مطالب باشدسنامه بايد داراي فهرهر پايان  :فهرست مطالب : برگ بعد 
  .نامه همراه با شماره صفحه مربوطه استي پايانها و زيربخشهاشامل عنوان بخش

 ذكر دقيق عنـوان،    اب ولاجدو  ها  شكل فهرست  دراين قسمت  :ولاجد و   هافهرست شكل : برگ بعد 
  .شودشماره و صفحه مربوطه درج مي 

  فهرست عالئم و اختصارات: برگ بعد

   

  نامه هاي انتهاي پايان برگ-ب

  حاصل از تحقيقمقاالت  فهرست :برگ اول

  نابعم فهرست :برگ بعدي

 بايـد اين بخش حداكثر در يـك صـفحه ارائـه شـده و              : )bstractA(چكيده انگليسي   : برگ بعدي 
  .چكيده فارسي باشداي روان از هترجم
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داخـل جلـد فارسـي در ابتـداي     متن ترجمه صفحه   اين   :داخل جلد به انگليسي   صفحه  : برگ بعدي 
  .استنامه پايان

   

  :نامهمتن پايان

 توان باهر فصل را مي   . نامه شامل چند فصل و هر فصل شامل چند بخش خواهد بود           متن هر پايان   
ادامـه  كـه در  صورتي هرفصل به . گيري مختصر به اتمام رسانديك نتيجه يك مقدمه كوتاه آغاز و با   
  .شودگذاري ميذكر خواهد شد، شماره

  

  : مقدمه -۱ 

نحوه انجـام    ،فعاليتهاي مرتبط قبلي، تحقيقف مورد نظر در    اهداو   نامهپايانموضوع  در اين قسمت،    
 اهميـت   که در صورت امکان،شوديهمچنين توصيه م .شودميارايه يج اتحقيق و به دست آوردن نت   

  . مورد اشاره قرار گيردنامهپايان  در مقدمهموضوع تحقيق در رابطه با توسعه كشور

بـسيار  هاي مختلـف آورده شـده اسـت    مطالبي كه در فصل مختصر  ذكر   نامه با توضيح ساختار پايان  
  .استمفيد 

  

  :هافصل -۲ 

نامـه  و تائيـد اسـتاد راهنمـا مطالـب مختلـف پايـان      بنا به نظر دانـشجو      از مقدمه    در چند فصل بعد   
ي براي ادامه  و پيشنهادات گيري  نتيجهل آخر به نتايج بدست آمده، بحث و         وفص. شودبندي مي سازمان
  .شودل توضيحاتي به شرح زير ارائه ميوباتوجه به اهميت خاص اين فص. اختصاص داردتحقيق 

  :و پيشنهاداتگيري نتيجهبحث و   -فصل آخر

 مقايـسه نتـايج   .توجه به مطالب عنوان شده به ويژه در مقدمه به نگـارش درآيـد             اين قسمت بايد با   
شـوند و مـورد   ها در اين فصل ذكر ميي و نوآورف از قبل تعيين شده در مقدمه     اهدابدست آمده با    
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در تحقيقـات  ادامـه   براي هايينامه پيشنهاددر ضمن ارائه دهنده پايان. گيرندتجزيه و تحليل قرار مي   
  .کندادامه کار خود ارايه مي

  :نابعمفهرست  -۴

گونـه مـوارد مطلـب بـين دو         بطور كلي چنانچه از منبعي استفاده شود ذكر ماخذ الزم است در اين            
 استفاده در متن بع به ترتيب امن. شودباز    ]      [شود و بالفاصله بعد از ان قالبنوشته مي "گيومه"

 مثال پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذكر مطلـب مربوطـه ايـن             . شوندمياري  گذشمارهنامه  پايان
  .]۱۵[: شودگونه آورده مي

  :براي مثال. مي شوداگر تعداد نويسندگان يک منبع بيش از دو نفر باشد تنها اسم نفر اول ذکر 

هـاي ربـات   يـستم راه حل براي كنتـرل س   را تنها تطبيقي  آرايش كنترل     ،]   [ و همکاران  علي رياضي 
  .ندندامي

   :هاپيوست -۵

 مـتن نبايـد حـاوي       ، همچنـين  .غير ضروري باشد  اطالعات  نامه نبايد داراي    قسمت اصلي متن پايان   
هـاي تجربـي   نها و دادهآافزاري يا چگونگي به دست آوردن معادالت رياضي و اثبات       هاي نرم برنامه

  .ه آورده شوندنامهاي پايانباشد، چنين مطالبي بايد در پيوست

  

  :جداولو ها شکل -۶

يـا  شـکل   هـر  . قـرار گيرنـد  هكه ممكن است نزديك به متن مربوطـ  جداول بايد تا جائي  ها و   شکل
 عنوان جـدول بهتـر   . مشخص گردد،شودنمودار بايد با عنوان مربوطه كه معموال در زير آن درج مي  

  .است در باالي جدول قرار گيرد

  : منابعاري و ارائهذگشيوه شماره

  :متنصفحات گذاري شماره   -۱ 
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بعـدي بـه   ات صـفح . شوندگذاري نميشماره الرحمن الرحيم ،… فرم داخل جلد و بسم اات صفح
گـذاري بـا عـدد از       شماره. شوندگذاري مي شماره) …،ث ،ت ،پ ب، الف، ( لفباترتيب با حروف ا   

 گـذاري نيـز  طريقـه شـماره  . خواهد داشتادامه ) هاپيوست(نامه مقدمه شروع شده و تا انتهاي پايان   
  . هر صفحه قرار خواهد گرفت و سمت چپبصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت باال

  :گذاري روابط رياضيشماره   -۲

 يك خط فاصله از يكـديگر تميـز داده و مـشخص    ووسيله دو عدد ه هر رابطه و يا معادله رياضي ب  
 ترتيب رابطه در   نشانگر شماره، ،چپگر شماره فصل و عدد سمت       نشانراست  عدد سمت   . دشومي

     :صورت ذيل بايد نشان داده مثال رابطه چهارم در فصل پنجم را ب. باشدهر فصل مي

     ) ۵- ۴(   

   

  :جداولها و شکلگذاري شماره   -۳

. شـود گـذاري مـي  با درج شماره فصل و جدول در آن فـصل شـماره          ) شكل(درهرفصل هر جدول    
به طور مثـال جـدول      . گذاري درج خواهد شد   بالفاصله بعد از شماره   ) جدول( سپس موضوع شكل  

  :شودگذاري مي فصل دوم بصورت زير شماره۳شماره 

  تطبيقيكنترل  پاسخ سيستم با -۲-۳     )شكل( جدول          

  :ارائه منابع   -۴

  :مقاله: ۱-۴

  نام خانوادگي، نام ) گان( نويسنده  -۱

   عنوان مقاله  -۲

  …كنفرانس، ژورنال علمي و : منبع -۳

  . نام کنفرانس به صورت عادي و عنوان ژورنال به صورت ايتاليک درج شود:نکته



 ٨

  صفحاتشماره  -۴

  سال انتشار -۵

[12] Malik, N. H. and Al-Babrani, A. H. "Influence of the Terminal 
Capacitor on the Performance Characteristics of a Self-Excited Induction 
Generator", IEE Proc., Part C, Vol. 137, No. 2, pp.168-173, March 1990. 

  

  :كتاب -۲-۴

  نام خانوادگي، نام) گان (نويسنده -۱

  عنوان كتاب  -۲

  ناشر -۳

  سال انتشار -۴

[14] Craig, J. J. "Introduction to Robotics: Mechanics and Control", 

Addison Wesley, 1986. 

  :نامه پايان-۴-۳

   نام خانوادگي، نام:نويسنده -۱

   :نامهپايانعنوان  -۲

  ارشد، دکتريي کارشناس :پايان نامهنوع  -۳

   نام دانشگاه-٤

  سال انتشار -۵

نامـه  انيـ ، پا"هاي انتقال قـدرت اتوماتيـک  در سيستم ها  نسبت دنده سازي  بهينه"، عباس،   يدگليب ]۱[
  .١٣٩٠،ين طوسيرالديخواجه نصصنعتي دانشگاه   ارشد،يرشناسکا
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 :نامهچگونگي تايپ پايان

  :باشدنامه رعايت موارد زير الزم مي پاياندر تايپ

  .متر باشدسانتيو نيم فاصله بين سطرهاي متن يك  -۱

البتـه عنـاوين اصـلي و فرعـي بـا           . تمامي متن پايان نامه بايد توسط يك فونت تايپ شده باشد           -۲
  .فونتي بزرگتر از فونت متن تايپ شود

وسيله كامپيوتر تايـپ  ه بايست ب بكار برده شده مي  نامه، معادالت رياضي، عالئم    تمامي متن پايان   -۳
  .شودنويس به هيچ عنوان پذيرفته نميمتن يا فرمول دست. شوند

  .بايست كامپيوتري باشند تمامي جداول و نمودارها مي  -۴

متر و حاشيه بـاال و پـائين نيـز        سانتي ۳نامه   حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان          -۵
-نامه نيز مي هاي پايان اين دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت       . متر باشند نتي سا ۵/۲بايد  

  .باشد

  . انجام شودA4 در يك روي كاغذآن شود تكثير توصيه ميپس از تايپ پايان نامه  -۶

 ايتاليک، بردارها بـا حـروف کوچـک و     Times New Romanعالئم رياضي:  فرمول نويسي-٧
Boldحروف بزرگ و ها با  و ماتريسBoldو حروف يوناني به صورت ايتاليک .  

  .باشد صورت زيره بايد ب A4نامه در ورق شكل كلي نگارش پايان 

  

 :نامهرنگ جلد پايان

  .باشدها سبز سدري مينامه كارشناسي ارشد دركليه دانشكده رنگ جلد پايان  -۱

  .باشديها مشكي مهاي دكتري در كليه دانشكدهرساله رنگ جلد   -۲
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  :هاتوصيه 

  .االمكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد جمالت متن حتي  -۱

 در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده ماخذ يا شماره منبع                  -۲
  . ]    [ اين شماره در داخل قالب نوشته شود. مشخص گردد

 SIكاربرد سيستم متري و يا اينچـي در كنـار واحـدهاي             .  داده شود  SIم   كليه واحدها در سيست    -۳
  .مانعي ندارد

  .هاي استاندارد استفاده شوداالمكان از عالمت حتي  -۴

شـود بايـد كـامال    نامه ارائه ميصورت فتوكپي يا اسكن شده در پايانه كه تصويري ب    در صورتي  -۵
  .واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد

لذا از مطالـب تكـراري،     . هاي نگارنده بستگي دارد   نامه صرفا به نوآوري   بطور كلي اهميت پايان     -۶
  .صورت اختصار كمك گرفته شوده كالسيك و متعلق به ديگران فقط ب

نامه ضرورت ندارد و در صـورت نيـاز بـا نظـر     طور مفصل در پايان   ه   نوشتن برنامه كامپيوتري ب    -۷
  . صفحه باشد۳ تا ۲ در هرحال نبايد بيش از .ده شودآورپيوست استاد راهنما در 

  .انتخاب شودA4  كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع   -۸

  . همانند روي جلد و به زبان انگليسي باشدبايد پشت جلد   -۹

               وي کلمــات فارســيلوتــوس بــرابــيو بــا قلــم وســيله كــامپيوتر ه نامــه بــتايــپ مــتن پايــان -۱۰
Times new Roman باشد کلمات التين يبرا.  

  گذاري و با شماره۱۴ و با قلم Boldعناوين اصلي  -۱۱

  گذاري و با شماره۱۲ و باقلم Boldعناوين فرعي درجه بعد  -۱۲

  گذاري و با شماره۱۲و با قلم ) Boldغير (عناوين فرعي تر بعدي ساده  -۱۳

  .ه شود نوشت۱۴متن اصلي با قلم  -۱۴
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  . آغاز گردد١ فاصله از اول سطرهر پاراگرافي با -۱۵

االمكـان  حتي وارد نشود،    يکه به وضوح اطالعات نمايش داده شده در تصوير لطمه ا           تا جائي  -۱۶
  .از اشكال سياه و سفيد استفاده گردد

بيات ها فارسي اختيار شود مگر در فصل مرور بر اد          مطالب جداول و عناوين محورهاي شكل       -۱۷
ـ  كه از كارهاي ديگران عينا شكلي نقل مـي        موضوع و در صورتي      لحـاظ امانـت داري،  ه شـود ب

  .)عين مرجع اصلي( محورهاي التين عنوان نويسي شود 

  .نامه روي جلد خودداري گرددمشاورين پايان/  از ذكر نام مشاور-۱۸

  .استنامه فارسي زبان نوشتاري پايان -۱۹

 آن آورده شود در صورتيكه كمتر از يك خط است بـصورت مركـزي و              عناوين شكل در زير     -۲۰
  . شودjustifyكه بيش از يك خط است  ر صورتيد

 عناوين جداول در باالي آنها و در صورتيكه يك خط يا كمتـر اسـت بـصورت مركـزي و در             -۲۱
  . شودjustifyصورتيكه بيش از يك خط است بايد 

  . كليدي آورده شودواژگان ۶اکثر گليسي حدهاي فارسي و ان در انتهاي چكيده-۲۲

شوند در پاورقي هر صـفحه بـا شـماره ارجـاع        اصل كلمات التين كه به فارسي برگردانده مي         -۲۳
  الحات علميط اسامي نويسندگان خارجي و يا اص:لمثابراي . آورده شود

  . صفحه باشد۳۰شود فصل مروري بر ادبيات موضوع حداكثر توصيه مي -۲۴

  .زياد نباشدنامه كارشناسي ارشد صفحات پاياناالمکان تعداد حتيشود ميصيه تو -۲۵

  . باشدA4نامه بايد از يك نوع و اندازه آن  جنس كاغذ به كار رفته در پايان -۲۶

  

  

                                                
1 Indent 



 ١٢

  يادآوري مهم  

ضـبط نمـوده و يـك نـسخه از     ) CD(نامه خود را بر روي لوح فـشرده   پايان دانشجو موظف است  
CD نامه را در پايگـاه الكترونيكـي پژوهـشگاه    يالت تكميلي دانشگاه تحويل و متن پايان را به تحص

  .نمايد اطالعات وارد علوم و فناوري


