
 

 

 شيوه تدوین پایان نامه

یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظيم یک مبحث علمی است.

فهرست تفصيلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و پایان نامه نوشته ای است شامل چکيده پایان نامه به فارسی،

مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری برکارهای انجام شده و آخرین اطالعات تئوری، عملکرد تحقيقی و عملینمودارها،

يسی که توسط دانشجو و با هدایت وان نامه به انگلبحث و پيشنهادات ، فهرست منابع و ماخذ و چکيده پاینتایج،

  تنظيم و تدوین می شود.در صورت داشتن)نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (

رعایت این شيوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ هماهنگی بين پایان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پایان

  ق و به ترتيب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:نامه را باتوجه به تعریف فو

  *عنوان پایان نامه

  فرم زرکوب روی جلد به فارسی -

  فرم داخلی جلد به فارسی -

  الرحمن ارحيم…بسم ا -

  تقدیم (اختياری) -

  تائيدیه هيئت داوران -

  اظهارنامه دانشجو -

  (Copyright and Ownershipحق چاپ و تکثير و مالکيت نتایج ( -

  تقدیر و تشکر (اختياری) -

  چکيده پایان نامه به فارسی -

  فهرست مطالب -



  فهرست جدولها، نمودارها و اشکال -

  فهرست عالئم و اختصارات -

  متن پایان نامه -

  نتایج وتحقيقات آتی -

  …)،٢ضميمه،١پيوستها (ضميمه -

  ليست مقاالت ارائه شده -

  مرجع ها و ماخذها -

  چکيده پایان نامه به انگليسی -

  فرم داخلی جلد به انگليسی -

  فرم زرکوب روی جلد به انگليسی -

  عطف جلد (عنوان پایان نامه و نام نویسنده) -

  * عنوان پایان نامه باید رسا ومختصر باشد.

  برگهای خارج از متن پایان نامه:
  رگهای ابتدای پایان نامهب -الف

  این قسمت دقيقآ مطابق صفحه عمل شود. به فارسی:فرم داخلی جلد برگ اول:

  الرحمن الرحيم…برگ دوم: بسم ا

  تقدیم دارد.… ، درصورت تمایل دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصيتی و یا تقدیمبرگ سوم:

  تائيدیه هيئت داورانبرگ چهارم:

  برگ پنجم: اظهارنامه دانشجو



 Copyright andت بر نتایج (حق چاپ و تکثير و مالکيبرگ بعد :
ownership)  

ین متن عبارت است از قدردانی و تشکر از کليه کسانی که دانشجو را در راه نيل به هدفا برگ بعد: قدردانی و تشکر:

  کمک نموده اند.

پایان نامه ، ا چکيده آغاز شود که عبارت است از بحث پيرامون موضوعهر پایان نامه باید ب  برگ بعد: چکيده پایان نامه :

  شيوه های تحقيق و نتيجه کلی

هر پایان نامه باید دارای فهرت مطالب باشد معموآل این قسمت شامل عنوان بخشهای پایانبرگ بعد: فهرست مطالب:

  نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است.

شماره و صفحه مربوطهان ،ودراین قسمت ليست جدولهاو شکلها باذکر دقيق عن برگ بعد: فهرست جدولها و شکلها:

  درج می شود.

  برگ بعد: فهرست عالئم و اختصارات

  گهای انتهای پایان نامهبر -ب
  برگ اول: ليست مقاالت ارائه شده

  برگ بعدی: ليست مراجع و ماخذ

): این بخش حداکثر در یک صفحه ارائه شده و می تواند ترجمه چکيدهABSTRACTبرگ بعدی: چکيده انگليسی (

  فارسی باشد.

ترجمه فرم داخل جلد فارسی در ابتدای پایان نامه می باشد. این فرم دقيقآ برگ بعدی : فرم داخل جلد به انگليسی :

  متن پایان نامه:

هد بود. هر فصل را می توان بایک مقدمهمتن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خوا

کوتاه آغاز و بایک نتيجه گيری مختصر به اتمام رساند. هرفصل به شکلی که در ذیل ذکر خواهد شد، شماره گذاری

  می شود.

  مقدمه : -١

حث قراره دست آوردن نتيجه ها مورد ببنحوه انجام تحقيق و در این قسمت، هدفهای مورد نظر در پایان نامه، روشها ،

نيز در این قسمت انجام می پذیرد، همچنين ذکر اهميت موضوع (Literature Reviewمی گيرد. اغلب منابع مروری (

  تحقيق در رابطه با توسعه کشورتوصيه می شود.

توضيح ساختار پایان نامه باذکر بسيار مختصر از مطالبی که در فصل های مختلف آورده شده است ضروری می باشد.

  صل ها:ف -٢



در چند فصل بعدی بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب مختلف پایان نامه سازمان بندی می شود. فصل

آخر به نتيجه های بدست آمده ، بحث و برداشت و پيشنهادات اختصاص دارد، باتوجه به اهميت خاص این فصل

  توضيحاتی به شرح زیر ارائه می شود.

  ، بحث و برداشت:نتيجه ها –فصل آخر

این قسمت باید باتوجه به مطالب عنوان شده به ویژه در مقدمه به نگارش درآید مقایسه نتيجه های بدست آمده با

هدفهای از قبل تعيين شده در مقدمه، دستيابی های نوین در این فصل ذکر می شوند و مورد تجزیه و تحليل قرار می

ه به عنوان پيشنهاد برای تحقيقات بعدی به طرح چند موضوع در راستای تحقيقاتگيرند. در ضمن ارائه دهنده پایان نام

  خود می پردازد.

  پيوستها: -۴

غير ضروری باشد، همچنين متن نباید حاوی برنامه های (dataقسمت اصلی متن پایان نامه نباید دارای داده های (

نرم افزاری یا چگونگی به دست آوردن معادالت ریاضی و اثبات انها و داده های تجربی باشد، چنين مطالبی باید در

  پيوستهای پایان نامه آورده شوند.

  هاجدولها و نمودار -۵

جدولها و نمودارها باید تا جائيکه ممکن است نزدیک به متن مربوط قرار گيرند هر جدول یا نمودار باید با عنوان مربوطه

  که معموال در زیر آنها درج می شود. مشخص گردد.

  مرجع ها و ماخذ ها -۶

موارد مطلب بين دو گيومه )) بطور کلی چنانچه از منبعی برای مطلبی استفاده شود ذکر ماخذ الزم است در اینگونه

باز می گردد. و منبع مذکور به ترتيب عددی از اول پایان نامه در آن(( نوشته می شود و بالفاصله بعد از ان قالب] [

  [١۵قرار می گيرد. مثال پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطه اینگونه آورده می شود: ]

ه یک مقاله که توسط یک شخص نگارش یافته است در یک جمله ذکر می شود که در اینگاهی اوقات در نقل خالص

  گونه موارد به شرح زیر اقدام می کنيم:

  ای کنترل سيستم های ربات می داند.آرایش کنترل آداپتيو را تنهاراه حل برعلی ریاضی] [،

  شيوه شماره گزاری و ارائه منابع:

  شماره گذاری متن: -١



شماره گذاری نمی شوند. صفحه های بعدی به ترتيب با حروفالرحمن الرحيم ،…صفحه های فرم داخل جلد و بسم ا

شماره گذاری می شوند. شماره گذاری با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهای پایان نامه…) ابجد ( الف،ب،ج،د،ه،

ی خواهد بود که اعداد در قسمت وسط و باالی هر(پيوستها) ادامه خواهد داشت. طریقه شماره گذاری نيزبصورت

  صفحه قرار خواهد گرفت.

  شماره گذاری روابط ریاضی : -٢

هر رابطه و یا معادله ریاضی بوسيله دو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر تميز داده و مشخص می گردند. عدد سمت

ابطه چهارمرابطه در هر فصل می باشد. مثال رترتيب  نشانگر شماره، چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست،

  در فصل پنجم را بصورت ذیل باید نشان داد:

)۴-۵ (  

  شماره گذاری جدولها و نمودارها: -٣

درهرفصل هر جدول (شکل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاری می شود. سپس موضوع شکل(

فصل دوم بصورت زیر شماره گذاری ٣د شد. به طور مثال جدول شماره جدول) بالفاصله بعد از شماره گذاری درج خواه

  می شود:

  پاسخ سيستم باکنترل آداپتيو:  ٢-٣ جدول (شکل)

  ارائه منابع: -۴

  مقاله:: ۴-١

  نویسنده -١

  عنوان مقاله -٢

  …منبع: کنفرانس، ژورنال علمی و  -٣

  صفحات-۴

  سال انتشار-۵

]١٢ [N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on  



the performance characteristics of a self Excited Induction Generator” , IEE proc, part.C,V٠١ ١٣٧n٢, 

pp.١۶١٧٣-٨, March ١٩٩٠.  

  کتاب:: ۴-٢

  نویسنده-١

  عنوان کتاب باخط ریز-٢

  ناشر -٣

  سال انتشار-۴

]١۴ [J.J Craig, (Introduction to Robotics: Mechanics and Control,)  

Addison Wesley, ١٩٨۶  

  چگونگی تایپ پایان نامه:

  در تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر الزم می باشد:

  متن باید یک خط در ميان تایپ شود. فاصله بين سطرهای متن یک سانتی متر باشد. -١

تمامی متن پایان نامه باید توسط یک فونت تایپ شده باشد.البته عناوین اصلی و فرعی با فونتی بزرگتر از فونت -٢

  متن تایپ شود.

تمامی متن پایان نامه، معادالت ریاضی، عالئم بکار برده شده می بایست بوسيله کامپيوتر تایپ شوند. متن یا -٣

  ه نمی شود.فرمول دست نویس به هيچ عنوان پذیرفت

  تمامی جدولها و نمودارها می بایست کامپيوتری باشند. -۴

سانتی ۵/٢سانتی متر و حاشيه ای باال و پائين نيز باید  ٣حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پایان نامه  -۵

  متر باشند. این دستور شامل متن، نمودارها و دیگر قسمتهای پایان نامه نيز می باشد.

  انجام شود. A۴می شود پس از تایپ پایان نامه تکثير در یک روی کاغذ توصيه  -۶



  باید بصورت زیرباشد. A۴شکل کلی نگارش پایان نامه در ورق
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  رنگ جلد پایان نامه:



  رنگ جلد پایان نامه کارشناسی ارشد درکليه دانشکده ها سبز سدری می باشد. -١

  رنگ جلد پایان نامه های دکتری در کليه دانشکده ها مشکی می باشد. -٢

  توصيه ها :

  جمالت متن حتی االمکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسی باشد. -١

در قسمت مرور بر منابع مطالعاتی در پایان جمله یا پاراگراف مورد استفاده ماخذ یا شماره منبع مشخص گردد. این -٢

  در داخل قالب نوشته شود.] [ شماره

  مانعی ندارد. SIداده شود. کاربرد سيستم متری و یا اینچی در کنار واحدهای  SIکليه واحدها در سيستم  -٣

  حتی االمکان از عالمتهای استاندارد استفاده شود. -۴

مال واضح و از کيفيت خوبیدر صورتيکه تصویری بصورت فتوکپی یا اسکن شده در پایان نامه ارائه می شود باید کا -۵

  برخوردار باشد.

بطور کلی اهميت پایان نامه صرفا به نوآوریهای نگارنده بستگی دارد. لذا از مطالب تکراری، کالسيک و متعلق به -۶

  دیگران فقط بصورت اختصار کمک گرفته شود.

نوشتن برنامه کامپيوتری بطور مفصل در پایان نامه ضرورت ندارد و در صورت نياز با نظر استاد راهنما در ضميمه آورده -٧

  صفحه باشد. ٣تا  ٢شود در هرحال نباید بيش از

  انتخاب شود. A۴کاغذ مورد استفاده برای نوشتن پایان نامه باید از قطع  -٨

  جلد و به زبان انگليسی باشد. پشت جلد می تواند همانند روی -٩

  تایپ متن پایان نامه بوسيله کامپيوتر باشد. -١٠

  و با شماره گذاری ١۴و با قلم  Boldعناوین اصلی  -١١

  و با شماره گذاری ١٢و باقلم  Boldعناوین فرعی درجه بعد  -١٢

  و با شماره گذاری ١٢و با قلم  (Boldعناوین فرعی تر بعدی ساده (غير  -١٣



  نوشته شود. ١۴متن اصلی با قلم  -١۴

  آغاز گردد. Indentهر پاراگرافی با  -١۵

  از اشکال سياه و سفيد حتی االمکان استفاده گردد. -١۶

مطالب جداول و عناوین محورهای شکل ها فارسی اختيار شود مگر در فصل مرور بر ادبيات موضوع و در صورتيکه -١٧

نوان نویسی شود. ( عين مرجعمحورهای التين عود بلحاظ امانت داری،از کارهای دیگران عينا شکلی نقل می ش

  اصلی)

  از ذکر نام مشاور / مشاورین پایان نامه روی جلد خودداری گردد. -١٨

  باشد.زبان نوشتاری پایان نامه فارسی می -١٩

صورتيکه بيش از یک خط عناوین شکل در زیر آن آورده شود در صورتيکه کمتر از یک خط است بصورت مرکزی و رد -٢٠

  شود.justifyاست

عناوین جداول در باالی آنها و در صورتيکه یک خط یا کمتر است بصورت مرکزی و در صورتيکه بيش از یک خط است -٢١

  شود.justifyباید

  کلمه کلمات کليدی آورده شود. ۶در انتهای چکيدههای فارسی و انگليسی در حد  -٢٢

تين که به فارسی برگردانده می شوند در پاورقی هر صفحه با شماره ارجاع آورده شود.اصل کلمات اساسی ال -٢٣

  مثال اسامی نویسندگان خارجی و یا اصالحات علمی

  صفحه باشد. ٣٠توصيه ميشود فصل مروری بر ادبيات موضوع حداکثر  -٢۴

  صفحه باشد. ١٢٠توصيه شود حداکثر صفحات پایان نامه کارشناسی ارشد  -٢۵

  باشد. A۴جنس کاغذ به کار رفته در پایان نامه باید از یک نوع باشد و اندازه آن  -٢۶

  یادآوری مهم

را به تحصيالت تکميلی CDضبط نموده و یک نسخه از  (CDدانشجو موظف است پایان نامه خود را بر روی لوح فشرده (

  دانشگاه تحویل و متن پایان نامه را در پایگاه الکترونيکی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات وارد نماید.

 


