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  "آئين نگارش پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد "
  

ارائه مي گردد كه رعايـت   )رساله فارغ التحصيلي ( در اين جزوه، شكل و شيوه اي يكسان در نگارش پايان نامه   
  .آن الزامي است و در ارزيابي پايان نامه مؤثر مي باشد

هـر   .آشنا مي شـود ... روشهاي استاندارد و تدوين جزوه، پروژه و با دانشجو رعايت اين نكات موجب ارتقاي كيفي شده و 
  :پايان نامه به لحاظ نگارش داراي دو وجه قابل تأمل است 

مكان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندي، شماره گذاري، صفحات و بخش ها، معادالت،  -۱
  .تصاوير جداول و منحني ها

 . موع پايان نامهترتيب ارائه مطالب در مج -۲

  .كه در طي دو فصل نكات بارز هر وجه بيان مي گردد
  

  فصل اول 
نكاتي كه مي بايست در مورد انتخاب كاغذ پايان نامه ونحوه تنظيم و كادربندي مطالب روي كاغذ رعايت گردد   

  :عبارتند از 
وارد كه نياز بـه كاغـذ در قطـع    به منظور نگارش پايان نامه استفاده شود و در م A4از كاغذ مرغوب و در قطع  -

به هنگام ضميمه نمودن كاغذ مربوطه به انـدازه   Aبزرگتر مي باشد، ضمن استفاده از اندازه هاي استاندارد رده 
A4 داخل صحافي قرار داده شود" تا شده و حتما.  

 .كامپيوتر و نرم افزارهاي فارسي موجود استفاده گردد ازدر تحرير متن،  -

و در صـورت اسـتفاده از ماشـين تحريـر،      ۱۴تـا   pt۱۲ورت استفاده از نرم افزار كامپيوتري اندازه حروف در ص -
 .اندازه معمولي باشد

    سـانتيمتر باشـد   ۲و  ۳سانتيمتر و از راست و چپ نيز بـه ترتيـب    ۲و  ۵/۲ي باال و پايين كاغذ به ترتيب حواش -
 ).سطري  ۲۴سطري و يا  ۱۸( 

معادل التين كه پس از مشخص شـدن بوسـيله شـماره    : روژه خودداري نمودهاز نگارش كلمات التين در متن پ -
در هر صفحه، شـماره  . در زيرنويس پايين صفحه آورده شود. اي كه باالي معادل فارسي آن كلمه تايپ مي شود

در هر سطر از زيرنويس صـفحه نيـز حـداكثر دو كلمـه     . هاي زيرنويس از يك آغاز و به ترتيب افزايش مي يابد
. اول از سمت اول از سمت چپ و كلمه دوم ازميانه تحريـر مـي گـردد   گليسي معادل تايپ مي گردد كه كلمه ان

الزم به توضيح اسـت كـه اگـر پيـدا     . ساير كلمات انگليسي نيز در سطور بعدي، به همين ترتيب درج مي شوند
مـي تـوان   . بسيار مشكل بـوده  )نام نويسنده يك مقالة التين : مثال (كردن معادل فارسي براي كلمه اي خاص 

 .تلفظ التين كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زيرنويس اصل كلمه را نوشت



 ٢

دسته اول صفحات پايان نامـه، از صـفحه چكيـده تـا     . شماره گذاري صفحات به دو نوع مجزا صورت مي پذيرد -
و دسـته   .... )الف، ب، پ، و ت ( با حروف الفباء و بصورت متوالي " ليست عالئم و اختصارات "انتهاي صفحات 

 .تا انتهاي پايان نامه بصورت عددي شماره گذاري مي گردد" مقدمه"دوم صفحات از صفحه 

... روي صفحه اول هر تقسيم اصلي از پايان نامه، مانند صفحه چكيـده، صـفحه اول فهرسـت، صـفحه اول هـر فصـل و       
برابـر فاصـله بـين سـطرها از      ۵/۱شماره هر صفحه بـا  . آيد شماره صفحه نوشته نمي شود ولي شماره آن به حساب مي

  .پايين كاغذ، در وسط سطر نوشته مي شود
قبـل از شـروع   . عناوين اصلي در وسط سطر و عناوين فرعي در ابتداي سطر نوشته شود "متن اصلي"در نگارش  -

.  خـالي منظـور شـود   يك سطر و قبل از شروع هر عنوان فرعي يك سـطر  ن هر عنوان اصلي دوسطر و پس از آ
شماره اي تعلـق   )چه اصلي و چه فرعي ( به هر يك از عناوين . ولي بعد از هر عنوان فرعي سطري رها نگردد

  .مي گيرد كه نحوه شماره گذاري آن در فهرست آمده است
نوشـته  )  XX-YY(شماره معادلـه درداخـل پرانتـز    . بين معادالت و نوشته ها يك سطر خالي آورده مي شود -

مكـان شـماره معادلـه،    .شماره معادله مـي باشـد   YYشماره فصل و  XX. ه درمقابل معادله آورده مي شودشد
حاشيه سمت راست خط معادله مي باشد كه در صورتيكه، سطر معادله داراي جاي كافي نباشد از سطر بعـدي  

 .استفاده مي شود

مـي بايسـت بطـرف بـاالي      ، طرف باالي آنهامنحني ها، جداول،تصاوير و يا اشكال درون كادر بسته قرار گرفته -
هر يك از منحني هـا، جـداول، تصـاوير و اشـكال     . كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ كاغذ قرار داده شود

توضـيح بعـد از   ( كادر به فاصله يك خط درج مـي شـود    زيرين داراي شماره و توضيح مي باشند كه در قسمت
ي ها، جداول، تصاوير و يا اشكال در طي متن پايـان نامـه داراي شـماره    هر يك از منحن. )شماره تايپ مي شود

هـا،   الزم به ذكر است كـه چنانچـه تعـداد منحنـي    . يابد افزايش مي متوالياي مستقل از يكديگر بوده و بصورت 
بايست مجموعـه   جداول، تصاوير و يا اشكال در قسمتي از متن بيش از حد معقول باشد جهت تداوم نوشتار مي

ها و نمودارها هـر يـك از محورهـاي مختصـات      دقت شود كه در كليه منحني: آنها در يك پيوست قرار گيرنده
اين موضوع در مـورد سـطرهاي و سـتونهاي    . معرفي شده و واحد مربوطه نيز در كنار محور مختصات درج شود

افزارهـاي   ود كه يكـي از نـرم  ش به منظور افزايش كيفيت و دقت نمودارها توصيه مي. باشد جداول نيز صادق مي
تمـام  . در رسم نمودارها مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد    .....) ،HG, HPG, EXCELLمانند (متداول كامپيوتري 

 .متن با يك قلم تايپ شود

در موارد اسـتثنايي كـه بـه علـت     . انجام شود SIالمللي  الزم است كليه محاسبات منحصرا در سيستم آحاد بين -
ضـروري اسـت كـه    . رسـد  ناپذير به نظر مـي  د استفاده از سيستمهاي ديگر آحاد اجتنابمحدوديت منابع موجو

نيـز   SIنتايج نهايي هر قسمت از محاسبات را عالوه بر سيستم آحاد مربوطه، پس از تبديل واحـد در سيسـتم   
وطـه بايـد   ضمنا به اين موضوع نيز حتما توجه شود كه در مقابل تك تك نتايج محاسبات، واحد مرب. درج نمود
 .ذكر شود
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  فصل دوم
سازي شيوه، عالوه بـر افـزايش ميـزان درك خواننـده، سـهولت دسترسـي و        نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان     

  .لذا در اين بخش، ضمن بيان مشخصات هر يك از قسمتها، ترتيب ارائه آنها نيز ذكر شده است. دريافت آن را در بردارد
  
  جلد پايان نامه -۱-۲

: جلـد آبـي تيـره رنـگ    نامـه، زركـوب و بـا     نامه، مطابق با نمونة طرح جلد ارائه شده در پيوست ايـن آئـين   پايان     
نامه با حروف بزرگ و سـاير مطالـب بـا     عنوان پايان .كارشناسي مجلد گردد: ارشد و جلد مشكي رنگ كارشناسي

  .نامه با حروف كوچك زركوب گردد يه كننده پاياندر كنار شيرازه نيز صرفا عنوان و نام ته. حروف كوچك درج شود
)M.Sc.Thesis :كارشناسي ارشد ....B.Sc :كارشناسي.(  

به منظور حفظ هماهنگي با مقـررات جـاري مـديريت تحصـيالت تكميلـي      : ارشد هاي كارشناسي نامه براي پايان** 
  .گردد پرهيزنامه  راهنما روي جلد پايان) اساتيد(دانشگاه، از ذكر نام استاد 

هنگـام ذكـر   . نامـه بالمـانع اسـت    راهنمـا روي جلـد پايـان   ) اسـاتيد (ذكر نام اسـتاد  : هاي كارشناسي نامه براي پايان
ذكر شده و سپس نام و نـام خـانوادگي   ) دكتر يا مهندس(نامه علمي ايشان  راهنما، صرفا پايان) اساتيد(مشخصات استاد 

در قسـمت زمـان ارائـه مـاه و     . پرهيز گـردد ... آقاي، جناب، استاد : مانند از نوشتن عناوين ديگر  .گردد يممربوطه درج 
 ۱۳۷۶اسفند : مثال بعنوان . سال دفاعيه پايان نامه قيد شود

  
  )اختياري ( صفحه نخست  -۲-۲

بسيار مناسب است كه نخستين برگ . از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و كاري مي باشد  
باشد كه فضل الهي موجب توفيق روز افزون . اختصاص يابد "الرحمن الرحيم ... بسم ا"يان نامه به درج كالم الهي از پا

  . گردد
  
  صفحه عنوان -۳-۲

با اين تفاوت كه در دو مقطـع تحصـيلي ذكـر    . تكرار مي گردد" در اين صفحه، مطالب روي جلد پايان نامه عينا  
  .نام استاد راهنما الزامي است

 
  چكيده -۴-۲

كلمه تهيه شده و شامل بيـان مختصـر مسـئله مـورد بررسـي،       ۳۰۰چكيده پروژه حداكثر در حجمي معادل با   
مراحل بكار گرفته شده براي كسب و جمع آوري اطالعات، نحوه عمل و نتيجه كلي حاصله مي باشد، بطوريكه خواننـده  

  طالب مورد عالقه وي مي باشد يا خير ؟با مطالعه آن تشخيص دهد كه پروژه موجود در بر گيرنده م
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چكيـده دريـك   . مي شـود  بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده تاريخچه و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده  
صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار مي گيرد ودر باالي آن به فاصله دو سطر از حاشيه بـاالي صـفحه در ميانـه سـطر     

  .مي شودعنوان پايان نامه نوشته 
  
  )اختياري ( صفحه تقديم  -۵-۲

  در يك صفحه مستقل، بعد از قسمت چكيده، برحسب صالحديد نگارنده، به فرد، افـراد يـا مؤسسـه اي تقـديم      
  .مي گردد

  
  )اختياري ( صفحه قدرداني  -۶-۲

و  در اين قسمت، در يـك صـفحه مجـزا بعـد از صـفحه تقـديم نگارنـده مراتـب قـدرداني خـود را از اشـخاص             
  .ابراز مي نمايد. يامؤسساتي كه در تدوين مطلب يا فراهم آوردن اطالعات، امكانات و يا تأمين بودجه همكاري نموده اند

  
  فهرست -۷-۲

در وسـط و بـاالي كليـه صـفحات      "فهرسـت  " كلمـة  . صفحات فهرست بعد از صفحه قدرداني قرار مي گيرند  
شـماره عنـوان   . مت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شودعناوين اصلي و فرعي در س. مربوطه ماشين گردد

نوشـته مـي شـود كـه      XX-YY-ZZشماره عناوين فرعـي بصـورت   . اصلي با خط تيره از عنوان مربوطه جدا مي شود
XX  شماره عنوان اصلي وYY  يكي از بخشهايXX  وZZ  نيز يكي از بخشهاي زيرينYY  كـه البتـه در   . مي باشـد

  .فقط تا عنوان فرعي دوم شماره گذاري شده و نوشته مي شودفهرست نويسي 
عناوين اصلي از منتهاي اليه سمت راست هر سطر و عناوين فرعي به انـدازة چهـار حـرف داخـل تـر از عنـوان         

ترتيبي كه در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان گشت و به گونـه ايسـت كـه همـواره در فهرسـت      . اصلي نوشته مي شوند
  .را بخود اختصاص مي دهد"  ۱" شماره " مقدمه " و " الف "حرف " چكيده"نويسي 

  
  ليست عالئم و اختصارات -۸-۲

در اين قسمت كه بالفاصله بعد از فهرست قرار مي گيرد، ليستي از كليه عالئم و اختصاراتي كـه در مـتن بكـار      
   مـت و در سـمت راسـت مفهـوم آن درج    در چـپ عال . نحوه نگارش آن همانند فهرست است. رفته است، درج مي گردد

انگليسـي  " حـروف "نخسـت  " ترتيب نگارش عالئم مطابق با نوع عالمت بكار رفته، متفاوت مي باشد ولي معموال. گردد مي
الزم به ذكر است كه دركل متن پايان نامه براي نمايش هر پـارامتر فيزيكـي فقـط    . شوند سپس حروف يوناني نوشته مي

  .استفاده شود Tبعنوان مثال براي نمايش دما فقط از يك حرف مانند . ستفاده كردبايد از يك نماد ا
  

  مقدمه -۹-۲
  .مقدمه مي بايست شامل موارد ذيل باشد  
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  بيان واضح و كامل مسئله مورد بررسي يا هدف مطالعه -۱
 بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن -۲

 وضعيت فعلي آن ه روي موضوع وبيان مختصر تاريخچه كارها و تحقيقات قبلي انجام شد -۳

 معرفي و مرور اجزاء و بخشهاي پايان نامه -۴

دهـد كـه گـاهي در جهـت      رت مي پذيرد پاسخ داده و نشان مياين مطالب با اين سؤال كه چرا اين بررسي يا پروژه صو
  .تكميل و يا رفع نقص فعاليت گذشتگان مي باشد

له و نتايج بدست آمده از آن بنظر مي رسد كه ضـرورتي  توضيحات مختصري در مورد نحوه تجزيه و تحليل مسأ -۵
 .نداشته باشد

 
  

  متن اصلي -۱۰-۲
خش است كه به دانش پژوهـان كمـك   در واقع اين ب. از پايان نامه، اصل واساس پايان نامه مي باشداين بخش   

ارائـه  ... خش كليات و معادالت و در اين ب. بنابراين مطالب آن بايد بصورت واضح، منظم و قابل فهم ارائه گردد. نمايد مي
با موضوع مورد بحث مربوط است آورده شود و مابقي مطالب " بايستي سعي گردد تنها قسمتهايي كه مستقيما. گردد مي

براي مثال اگر آشنايي با بعضي قضايا براي درك مطلب الزم است ولي اثبات آنها منظـور  . به صورت پيوست اضافه گردد
  .ورت پيوست اضافه شوداصل گزارش نيست بص

مگر در مـواردي كـه صـورت پـروژه     . برنامه كامپيوتري، طرز استفاده و فلوچارت آن، نيز در پيوست آورده شود  
  .در ارتباط با يك برنامه كامپيوتري تعريف شده باشد" عمدتا

  :متن اصلي پايان نامه بطور منطقي به چند فصل تقسيم مي شود هر فصل را مي توان با 
  .بيان آن قسمت از تحقيق كه فصل بدان اختصاص يافته:   الف  
  .توضيح مطلب و روشهايي كه در رابطه با اين قسمت مورد استفاده قرار گرفته: ب      
  .و بر شمردن نكاتي كه بايد كشف و دانسته شود، آغاز نمود: پ      

  
  بحث،نتيجه گيري، پيشنهادات -۱۱-۲

) تحقيقاتي(لف در مورد ادامه كار ن نامه مرور شده و در ادامه پيشنهادات مؤدر اين قسمت نتايج حاصل در پايا  
  .گردد ارائه مي

  
  مراجع -۱۲-۲

در داخـل براكـت   . مـي يابـد   اي كه به ترتيب افزايش به هنگام ذكر نام نويسنده و يا مرجع در طول پروژه شماره  
شته مي شود و بعـد از آن نـام خـانوادگي نويسـنده     نو [   ]ثبت گشته و در قسمت مراجع شماره مرجع درداخل براكت 

. اگر موضوع داراي چند نويسـنده باشـد  . شود از يكديگر جدا مي گردند آورده ميسپس حرف اول نام كه بوسيله عالمت، 
  .گردد هاي ايشان با عالمت از هم جدا مينام 
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مه چنانچـه مطلـب مـوردنظر از كتـاب     اداشود و در  وان مطلب در داخل گيومه آورده ميبعد از نام نويسنده، عن  
چنانچه مطلـب نگاشـته   . ال انتشار ذكر مي شودراتي، صفحه يا صفحات مورد رجوع و ساخذ شده باشد نام مؤسسه انتشا

براي نمونه بـه مثالهـاي زيـر    . شماره صفحه و ماه و سال انتشار خواهد آمد (no)شماره  (Vol)شده از مجله باشد جلد 
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  پيوست ها -۱۳-۲
پيوسـت بگونـه اي انتخـاب    .ذكر گرديد" متن اصلي"همانگونه در . در انتهاي پايان نامه، پيوستها قرار مي گيرند  

ن انسـجام و پيوسـتگي مطلـب    ن رفـت مي شود كه ضمن نياز به وجود آنها، قراردادن آنهـا در مـتن اصـلي باعـث از بـي     
  .هر پيوست به يك موضوع اختصاص مي يابد. گردد مي

  .بمنظور مرتب نمودن پيوستها، ترتيب زير پيشنهاد مي گردد
  .منحني هاي حاصل و يا تهيه شده از استاندارد در صورتيكه تعداد آنها زياد باشد -۱پيوست 
  .ر صورتيكه تعداد آنها زياد باشدجداول حاصل و يا تهيه شده از استاندارد د -۲پيوست 
  اثبات قضايا -۳پيوست 
  دستورالعمل استفاده از برنامه كامپيوتري تهيه شده -۴پيوست 
  ليست برنامه كامپيوتري -۵پيوست 
  نقشه هاي تهيه شده -۶پيوست 

خط فاصـله در  در صفحه اول هر پيوست در باال و وسط كادر كلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس با يك 
  .وسط كادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده مي شود

 
  


