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 مقدمه -1

 
هاي استاندارد هاي دکتري با کیفیّت مطلوب و در چهارچوبها و رسالهنامهارائه کتبي مطالب علمي به خصوص پايان

اولین مراجعي هستند که نظارت بر رعايت اين « استادان محترم راهنما. »و يا تعیین شده حائز اهمیّت فراواني است

؛ کنندنامه را تأيید و آن را قابل دفاع معرفي ميپايان« کفايت علمي»ستادان محترم راهنما اصول را برعهده دارند؛  ا

؛ نامه رعايت کننددانشجويان محترم بايد کلیّة نكات مورد نظر استادان راهنما و تذکّرات آنان را براي تكمیل پايان

نامه نداشته و اين دانشجويان از پايان« ييهابخش»و يا « تمام»استادان راهنما مسؤولیتي درخصوص تصحیح متن 

محترم نیز « داوران»نامه دفاع نمايند. الزم به ذکر است که پايان« شكل»و « محتوي»عزيز هستند که بايد از 

نامه نداشته و اگر چه ممكن است نادرستي و کاستي را در شكل و محتوي گونه مسؤولیّتي در تصحیح متن پايانهیچ

.   هاي داوري نیستهايي را توصیه کنند، اّما اين کار جزو مسؤولیتتذکّر دهند و يا تكمیل بخش

 

 معرفی محتوی -2

در خصوص تهیّة  هکنوشتار حاضر به منظور ارائه يک ساختار عمومي وکّلي براي راهنمايي دانشجويان تهیّه گرديده 

.اين مجموعه شامل شودميدر  دانشگاه صنعتي امیرکبیر استفاده  "رساله دکترا"و « نامه کارشناسي ارشدپايان»

تر براي هر بخش سعي شده است الگوي الزم نیز ارايه گردد تا دانشجويان محترم راحت هاي متعددي است کهبخش

ها و شیوة نگارش ت مراحل اشاره شده در اين مجموعه جهت تدوين فصلکار گیرند. رعايبتوانند اين الگوها را به

 .باشدضروري ميکارشناسي ارشد و دکتري ها براي دانشجويان ها و رسالهنامهپايان
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 چکيده

ارشد و کارشناسي« نامهپايان»ر نوشتار حاضر اصول مقدماتي، شيوه و معيارهاي نوشتن د

 «دانشگاه صنعتي اميرکبير»هاي مورد قبول براي به اختصار تشريح گرديده و چارچوب «رساله دکترا»

يا رساله دکترا  نامه وتواند در بهبود کيفي پايانهايي که کاربرد آن ميذکر شده است. همچنين توصيه

توانند از ش پروژه ميمؤثر باشد، يادآوري شده است. دانشجويان دوره کارشناسي نيز براي نوشتن گزار

ذکر است که کليه دانشجويان بايستي پس از مطالعه کامل و در ه اين راهنما استفاده نمايند. الرم ب

نظر گرفتن مطالب ذکر شده در اين نوشتار، از الگوي ارايه شده در کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي 

 د.نامه خود استفاده نمايناميرکبير جهت تهيه و تنظيم پايان
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 مه مقدّ -1

 در ت مطلوب ويّفي( با کسالهر و نامهاني، پاناري)گزارش سم «يعلم»مطالب  يکتبارايه 

ا ي نارها ويسم و يعلم يهاکنفرانس «برگزارکنندگان»توسط ن شده ييا تعي استاندارد و هايارچوبچ

 يکلّ و يک ساختار عموميبه منظور ارائه  . نوشتار حاضراست يت فراوانيّحائز اهم ،ربطيذسات سّؤم

رساله » و «ارشدکارشناسي نامهانيپا» ةيّخصوص ته در و دهيه گرديّان تهيدانشجو ييراهنما يبرا

 د.شخواهد استفاده  «ريرکبيام يدانشگاه صنعت» در «دکترا

 و هانامهانينگارش پا ةويش ها ون فصليتدو در اين مجموعه جهتت مراحل اشاره شده يرعا 

 . باشدمي يان ضروريدانشجو يبراها رساله

  ؛ن اصول را برعهده دارنديت ايرعا هستند که نظارت بر ين مراجعياول «استادان محترم راهنما»

 ؛کننديم يرا قابل دفاع معرف آن د وييأنامه را تانيپا «يت علميکفا»استادان محترم راهنما 

نامه انيل پايتکم يرات آنان را براتذکّ راهنما و اننکات مورد نظر استاد يّةد کليان محترم بايدانشجو

 . ندينامه دفاع نماانيپا «شکل» و «يمحتو» ازد يباهستند که ز يان عزينشجواين دا .ت کننديرعا
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 نامهشيوة نگارش پايان -2

براي مقطع و يا مقاطع  ،ارشد و دکترامخصوصاً دانشجويان مقطع کارشناسي ،انياغلب دانشجو

 يبرا .رنددا ييآشنا «گارشن يهاروش»با  اند وي تنظيم کردهعلم نامه و يا گزارشپايان حتماً ،قبلي

 يهاگزارش گذشته و يهاسال ان دريدانشجو يهانامهانينگاه به پااگرچه زان ين عزيا دو گروه از هر

، اما شيوه ندارها زودتر آشنا شويمع و ارچوبخواهد کرد تا با چ يرثّؤشده کمک م منتشر ينارهايسم

 . ک عمل آنها باشدنامه حاضر و الگوي نوشتاري کتابخانه مرکزي بايد مال

 

 ر باشد:يشامل موارد ز به ترتيب ديان نامه بايک پاي

، تهيّه شده براي دريافت هآرم دانشگاه، نام دانشگاه، نام دانشکد :شامل صورت زرکوب(ه)ب جلدروي 

ن ستادانام دانشجو، نام استاد يا ا ،نامهپايان عنوان نام رشته و گرايش،، ارشد يا دکترادرجة کارشناسي

 ؛تاريخ)با ذکر عنوان علمي فقط(،  ، نام استاد مشاور)با ذکر عنوان علمي فقط( راهنما

 صفحة نام خدا )اختياري(؛ 

  ؛جلدروي مانند هصفحة عنوان 

 داوري؛ت نامه توسط هيأتأييد و تصويب پايان 

 ؛تعهد نامه اصالت اثر 

 سپاسگزاري، تشکّر و قدرداني )اختياري(؛ 

 تياري(؛صفحة اهداء و تقديم )اخ 

 نامه )فارسي(؛چکيدة پايان 

 ها؛فهرست مطالب و پيوست 

  ؛اشکالفهرست 

 ؛اولفهرست جد 

  ؛و اختصارات هامتعالفهرست 

 گيري )در انتها( و ساير هاي مقدّمه )در ابتدا( و نتيجهنامه شامل فصلپايان متن

 ها؛فصل

 مراجع؛ 

 ها؛پيوست 
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 چکيدة انگليسي؛ 

 صفحة عنوان انگليسي؛ 

  صفحه عنوان انگليسيبه انگليسي همانند پشت جلد. 

 

 ر تشکّ و يقدردان ةصفح -2-1

 يا براي و اندهمکاري داشتهنامه انيانجام پا که در يکسان ةيکلّ ازبرحسب لزوم ن صفحه يا در

ن صفحه ين ايتدو .شوديم يقدردان ر وتشکّ ،اندنموده «يمعنو» و «يماد»ق کمک يانجام تحق

 . شوديمه يّتهان يآن توسط دانشجومتن  بوده و يارياخت

 

 نامه ء اهدا -2-2

ط يشرا خود و ةقيسل ه به ذوق وبا توجّتوانند يان ميدانشجو ه وبود «يارياخت»ن صفحه يا

نامه جنبه اهداء پايان .ندينماء اهدا يا حقوقي و يقينامه را به اشخاص حقانيپامناسب،  يحاکم با متن

 شود.نامه منتقل نميحقوق قانوني پايانصوري داشته و از طريق آن 

 

  تعهد نامه اصالت اثر -2-3

 .......................... ةارائه به دانشکد يبرا نامه صرفاًانيد که پاشون «دمتعهّ» د کتباً يان بايدانشجو

افت يدر يبرا قبالً واست مقطع مورد نظر  يبرا ه ويّ( تهک تهرانيتکني)پل ريکبريامصنعتي دانشگاه 

صورت هب و ناًيز )عين بعداً ارائه نشده و يخارج و يداخل هسسؤچ ميبه ه يگريد يليچ مدر ک تحصيه

ه حن صفي. اشد نخواهدل يتحو ا باالتري مشابه و يليکسب مدر ک تحص يبرا ياسهسّؤچ مي( به هحاضر

 .( برسدشدنامه مشتر ک باانيکه پايصورت دران )ينشجوداا ي دانشجو و «امضاء»د به يبا

 

 فارسي و انگليسي  :دهيچک -2-4

ن است که يا ژه آن دريت وياهم ؛است يعلمتن ت هر مياز ارکان با اهمّ يکيده يچک

)گزارش،   يمطلب علم «موضوع»که  ندابيدربتوانند د يآن با ةمطالع از «داوران»ا ي و «گانخوانند»

انجام روشي  و با چه يي، چه کارهاه بوده استانجام آن چ «ضرورت»، ستي( چرساله يا  و نامهانيپا

 ومطالعه  ةل به اداميا مايد که آنريم بگيد تصمنکه بتوان ياگونهبه ؛ستيآن چ «يوردهاادست» شده و

 . گراف(ااالمکان در يک پار)حتي ديکلمه تجاوز نما 400د از يده نبايچک. ريا خي ندهستب موضوع يتعق
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 . گران ارجاع شوديد د به کارينبا ؛ارجاع شود يد به شکلينبا ؛دشونميده مرجع داده يدر چک

 

 کليد واژه -2-5

 ضروري است. "کليد واژه" 5تا  3)فارسي و انگليسي( ذکر  ،بعد از چکيده 

 

 فهرست مطالب  -2-6

  ؛( ذکر شودباالي صفحهقسمت مياني اوّلين خط ) در« فهرست»کلمة 

 و فرعي بايد در فهرست مطالب مشخص شوند؛ ، عنوان مطالب اصليهاعنوان فصل 

 ترتيب زير عنوان اصلي و با فاصله يک هعناوين اصلي در سمت راست و عناوين فرعي ب

 .گيرندتر از آن قرار ميسانتيمتر جلو

 

 شماره گذاري صفحات -2-7

 نامه را در پايان« اصلي»نشده و فقط متن « مقدماتي»گذاري صفحات شامل صفحات شماره

 گيرد؛ر ميب

 از شروع متن  وتا انتهاي فهرست از چکيده ، «مقدماتي»اي مشخّص کردن صفحات بر

 ؛استفاده گردد« ابجدحروف »

 ؛صفحات پس از فهرست با اعداد فارسي مشخص گردند 

  ؛دارندشماره و يا حرف ن «جلد»و  «عنوان»صفحة 

  ؛باشددو دهم يک و فاصلة بين سطرهاي فهرست 

  ؛باشدوسط حاشيه پائين صفحات مي ،حروف و يا اعداد توسطي صفحات گذارشمارهمکان 

 مرجع و يا مطالب ديگري جز عناوين و شمارة آنها ذکر گردد ةنبايد شمار در فهرست.  

 

  ولاجد و لاشکافهرست  -2-8

  گذاري شده و شماره (و يا پيوسته) بايد متناسب با فصل مربوطهها جدولو ها شکلکلية

 ؛آورده شودپس از فهرست مطالب  فهرست آنها

 ؛هر يک قيد گردد ةها بايد صفحها و جدولفهرست شکل در 
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 ها و ، در صورتي که فهرست شکلها داده شودها و جدولدر فهرست نبايد مرجعي براي شکل

 مانعي صورت خودکار )با استفاده از نرم افزار( تنظيم گردد، ذکر شماره مرجع ها بهجدول

 ندارد؛

 ؛در فهرست آورده شودها در متن، ها و جدولشکلعنوان ين ع  

 ؛هيچ شکلي و يا جدولي بدون شماره و عنوان نبايد باشد 

  هبه شمار تنها بايد گويا و روان و ضمن اختصار، کامل باشد ) نبايد هاها و جدولشکلعنوان 

 اکتفا گردد(؛

  شکل  "مانند  هاييذکرعبارت ،شود بار در متن اشارهبايد حداقل يکبه هر شکل و يا جدول

 ؛و بايد شماره شکل ذکر شود و شبيه آن قابل قبول نيست "شکل باال" ، "زير

 اشاره شود و فاصلة درمتن ها قبل از مکان آن ،در متناالمکان بايد به شکل و يا جدول حتي

 ؛متن باشدجدول در کمي بين محل قرارگرفتن شکل و 

 را در اندازة  توان آنمي ،صفحات متنيقشة بزرگتر از اندازة در صورت وجود شکل و يا ن

صورت هنامه بتا کرده و در انتهاي پايانصفحات متني بزرگتر تهيّه و سپس به اندازة ابعاد 

 .پيوست آورد

 

 اختصارات  و هامتفهرست عال -2-9

 نوشته فهرست ر بايد د ،اندهشد استفادهکه در متن و در معادالت  يفوو حرها متکليه عال

 ؛شوند

 ؛مشخص باشد ي )انگليسي(ها بايد با رعايت ترتيب حروف الفبافهرست عالمت 

 در ترتيب و پس ازحروف اصلي بايد هنيز ب (و يونانيم التين ي)عالم يعالو باال نويس نويس زير

 ؛بيايندم يفهرست عال

  نبايد استفاده نشده  از آنه در متن عالمت ک وهيچ حرف در فهرست عاليم و اختصارات  

 ؛بيايد

 بعد از ها را در متن و بالفاصله و اختصارات، حروف آن يمتوان به جاي تهيه فهرست عالمي

 اند تعريف نمود.شدهکاربرده هببراي اولين بار رابطه و يا محلي که آن حروف 
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  يمتن اصل -2

 :کليات

  4ها روي ورق نامهپايانمتنA نوشته شود؛يک رو و يا پشت و رو  به صورت تواندمي مرغوب 

 ضخامت کاغذ بايد مناسب بوده به نحوي که از يک  ،نامه در پشت و رودر صورت چاپ پايان

شروع فصل بايد در صفحات سمت چپ  ،در اين حالتهاي پشت آن ديده نشود. طرف نوشته

افي اي باشد که پس از صحچپ بايد به گونهفاصله سمت در صفحات سمت راست باشد. 

  ؛قابل خواندن باشدکلمات ابتداي سطر در زير شيرازه قرار نگيرد و 

 ؛باشدوالگوي کتابخانه مرکزي ستورالعمل دنامه بايد مطابق فونت قسمت هاي مختلف پايان  

 ( درنظر گرفته شود؛ 2/1فاصله سطرها )خط 

  نوشته شود.سط بايد صفحه و وپايين حاشيه شمارة صفحه در 

 ( از سربرگHeader) در باالي صفحات هاي مختلف و بخشها براي بيان عنوان فصل

 ؛استفاده شود

 

 بندي:جمله

 ؛ها با اشاره به مرجع مربوطه باشدبايد کلية نقل قول 

 ؛جا بايد مرجع آن ذکر شودشود در همانهر مطلب مهمي که در متن آورده مي 

 اي که اگر شماره حذف شود شماره مرجع نبايد بخشي از جمله و يا عبارت باشد به گونه

 ؛جمله ناقص شود

  کاربرد اول شخص و جمع )من و ما( به عنوان . شوندمياستفاده  «مجهول»افعال به صورت

از نظر افعال متن در هر حال روش واحدي را در تمامي انجام دهنده کار مطلوب نيست. 

 ؛کارگرفتهبايد ب

 ؛ افعال بايد به طور کامل نوشته شوند 

 کشي و يا کادر نبايد باشد؛خط ،دور متن و پايين و باال 

  (؛123يا  %7اعداد داخل متن بايد فارسي باشند )مانند 

  ؛در پاورقي بيايدبه انگليسي و نوشته شود اسامي افراد غير ايراني به فارسي 

 ؛نوشته شودهاي خاص به فارسي اسامي وسايل و روش 
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 پاورقي صورت هدر متن بايد بها آنادل انگليسي کلية توضيحات ضروري براي کلمات و يا مع 

و در  شده« باالنويسي»با شماره صورت فارسي بهبراي اين منظور کلمه در متن  نوشته شود.

 ؛نوشته شودبه انگليسي ( خطو يا نيمپس از رسم يک خط )پاورقي 

  ،اختصاري  اگر حروفاستفاده از کلمات و عبارات التين در متن فارسي مجاز نيست

و جلوي آن مربوط به آن در پاورقي بيايد ، اوّلين بار بايد کلمات کامل شودمي کارگرفتهبه

 داخل پرانتز حروف اختصاري آورده شود؛

  ( بالفاصله بعد از حرف آخر نوشته مي شوند. جمله بعدي با ويرگول نقطه پايان جمله ).( و،(

 . شودشروع ميويرگول يک فاصله از نقطه و يا 

 

 محتويّات فصول:

 هر فصل بايد از صفحة جديد شروع شود؛ 

  نامه و نقش و موضوع پايانباشد. در اين فصل  "مقدمه"تواند به صورت معموال ميفصل اوّل

 ؛شودميتبيين و اهداف آن اهمّيت و ضرورت کار انجام شده 

  و يا  «ل اوّلفص»تاريخچه و مروري بر کارهاي انجام شدة قبلي توسط ساير محقّقين در

 ؛شودارايه مي« فصل دوّم»

 رعايت  از گذشته تا حال « تسلسل زماني»االمکان در مرور کار ساير محقّقين بهتر است حتي

ه صورت  موضوعي مورد ضمن رعايت تقدم زماني تحقيقات، مطالب مربوط به پروژه ب،  شود

بررسي قرارگيرد. مثال موضوع مطالعه خواص مکانيکي، الکتريکي و... جداگانه با رجوع به 

مراجع مختلف بررسي شود، نه اين که ابعاد مختلف هر مقاله خالصه شده و پشت سر هم در 

 ؛همچنن از ذکر عنوان مقاله بدون نقد وتحليل اجتناب شود نامه قرار گيرند. پايان

 نامه، خالصه اي از نتايج به دست آمده قبلي ذکر شده و سپس به در پايان قسمت نظري پايان

 ؛پرداخته شودآن  هاياختالف آن با کارهاي قبلي و نوآوري اهداف پروژه حاضر و احياناً

  در فصل مربوط به کارهاي عملي پروژه، بايستي به معرفي کامل مواد اوليه و ميزان استفاده از

هاي مورد استفاده با ذکر نام دستگاه و شرايط استفاده شده و به طور ها و آزمونا، دستگاههآن

 ؛معرفي کامل کارهاي عملي پروژه پرداخته شودبه خالصه 

 نامه از نظر تجربي و يا تئوري بودن و يا مشتمل بر هردو فصول ديگر متناسب با نوع پايان

فصل توانند شامل ه عنوان مثال، فصول ميب شوند.گذاري و تدوين ميبخش بودن نام
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خود  يمن اين که مطالعات نظرد، ضنمطالعات نظري، کارهاي تجربي و نتايج و بحث باش

 ؛چند فصل را شامل شودتواند مي

 نامه بوده و بايستي در اين ترين قسمت پاياناست، مهمنامه پايانآخر که نتايج و بحث  فصل

ها و... به طور کامل توضيح داده شده ، عکسهاولاز نمودارها، جد وژه، با استفادهنتايج پر فصل

و تبيين شوند. پس از تفسير نتايج هر بخش، بايستي به کارهاي نزديک قبلي در اين زمينه 

مقايسه شود. ممکن است نتايج پروژه تاييد کننده کارهاي  هااشاره شده و نتايج پروژه با آن

که در صورت اخير بايستي توجيحات الزم در خصوص تناقض ها، لف آناقبلي باشد و يا مخ

االمکان بايد تجزيه و تحليل خطا در محاسبات و حتي نتايج پروژه با کارهاي قبلي ارائه گردد.

ها روي نتايج گيري اثر آنها به عمل آمده و ضمن اشاره به دقت وسايل اندازهگيرياندازه

 ؛نشان داده شود

  و منظم شده بندي صورت دستههايد بب بنديدارد. جمعاختصاص بندي جمعفصل انتهايي به

بندي بايد مبتني بر . جمعهاي مجزابه صورت جداگانه و در پارگراف ، نکته به نکتهارايه شوند

 ؛نتايج به دست آمده و حاصل از کارانجام شده در پروژه باشد

  تواند با يک چه هر فصل مي ، اگردرشروع هرفصل نيست "مقدمه"ضرورتي براي ذکر کلمه

 ؛مقدمة کوتاه شروع شود

  هر عنوان بايد داراي يک شرح کوتاه باشد، هيچ عنواني بدون شرح نيايد و هيچ عنواني در

 انتهاي صفحه قرار نگيرد.

 

 عناوين:

  ابتداي خط  درها( )زير فصلوسط و عناوين فرعي  در)نام فصل و عنوان آن( عناوين اصلي

 ؛هتر است براي يک جمله و يا پاراگراف کوتاه عنوان گذاشته نشود، بگيرند قرار

 روي يک خط جاي گيرد؛ قالًتعنوان فرعي مس هر 

 صورت درشت روي يک صفحة مجزا قبل از فصل مربوطه تايپ به تواندميها عناوين فصل

 ود )مشتمل بر شمارة فصل و عنوان آن(؛ش

  اگر همه مطالب يک بخش از نبايد باشدها لفصعناوين زير و ها فصلذکر مرجع در عناوين ،

  ؛يک منبع يا مرجع گرفته شده بهتر است آن مرجع در انتهاي آن بخش آورده شود

  متر جلوتر باشد؛سانتي 1در شروع پاراگرافها سطر اول 
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 ها نباشد؛فاصله بين پاراگراف 

 عنوان و قبلي پاراگراف  بين انتهايشوند هايي که با عنوان جديد شروع ميدر مورد پارگراف 

فاصله مربوط به آن و سطر اول پاراگراف  عنوانبين  .پاراگراف بعدي يک خط فاصله باشد

 ؛الزم نيست

 باشد:زير ميصورت بهها عنوان گذاري شماره 

                           5سطح اول- 

                               1-5سطح دوّم- 

             1-1-5                     سطح سوّم- 

 ها:حاشيه

 :فاصلة متن از لبة کاغذ 

  سانتيمتر 3لبة سمت راست 

  سانتيمتر 5/2لبة سمت چپ 

 سانتيمتر 3  لبة باال 

  سانتيمتر 3لبة پايين 

 

 :هالهمعاد

 شماره آنها به فارسي نوشته  وري گذاهنامه بايد بر حسب فصل شماردر متن پايانها لهمعاد

 ؛نوشته شودآن ، شمارة کامل به معادله در موقع اشاره شوند و

  باشد؛مي هاعنواناري گذصورت شمارهبهها لهگذاري معادشمارهفرمت 

 د فارسي يا انگليسي باشند؛نتوانميها لهبايد انگليسي باشند، اعداد در داخل معادها لهمعاد 

 2xيا   2x: مانند

  مانند دنانتز باشرراست نوشته شده و در داخل پسمت شروع سطر بايد از ها معادلهشمارة ،

 ؛مي باشد 2از فصل  3( که منظور معادله 2-3)

  از باال و پايين يک خط فاصله باشد؛و متن ها معادلهبين 

  فاصله نباشد؛ها معادلهبين 

  باشد؛کادر نبايد ها معادلهدور 

 بدون شماره باشند ندتوانشود، ميکه به آنها ارجاع داده نميهايي معادله. 
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 :هادولو ج هاشکل

 مختلف  هاولها و جدعنوان و شرح شکل ؛ها بايد داراي شرح باشندها و جدولتمام شکل

 نبايد تکراري باشند؛

 ؛هرگز نبايد يک شکل يا جدول پيش از معرفي آن، در متن ظاهر شود 

 باشند، شماره و عنوان  که از جاي ديگري برداشته شدهها در صورتيو شکلها ولبراي جد

هاي خود شکل صورت نوشته)شرح( آن بايد به فارسي و همراه با ذکر مرجع باشد. در اين

متن  شکل درشماره ، ماندجدول به زبان اصلي مرجع باقي مي)شامل منحني و عکس( و 

 ؛شودميشده و شماره جديد براي آن درنظر گرفته اصلي حذف 

 ها ها و جدول، عنوان شکلها بايد خوانا و واضح باشندو عکسها ها، منحنيها، جدولشکل

 باشد؛بايد کامل و گويا باشد، ذکر شماره تنها )مثال شکل...( کافي نمي

 بين عنوان جدول و خود جدول نبايد فاصله باشد؛ 

 بين متن اصلي و عنوان جدول، شکل و منحني بايد يک خط فاصله باشد؛ 

 شود؛در پايين نوشته  عنوان شکلدر باالي آن و  عنوان جدول 

 بين پايين شکل، منحني و عکس با زيرنويس آنها نبايد فاصله باشد؛ 

 ترتيب و بر حسب فصل و به صورت بايد به (هاها و منحنيعکس)شامل  هاها، شکلجدول

 گذاري شوند؛مسلسل شماره

 يک خط فاصله باشد؛نامه بايد بين زير نويس )عنوان( شکل، منحني و عکس با متن پايان 

 صورت ولي به 12بي با فونت نازنين  (هاو منحنيها )شامل عکسها ها، شکلعنوان جدول

 شود؛نوشته مي  )بولد( پررنگ

 ها مجاز نيست؛ها، نمودارها و عکسها، جدولکشيدن کادر )کادر اضافي( دور شکل 

 صورت پيوست توان بهند را ميها که اهميّت کمتري دارها و جدولها، منحنيتعدادي از شکل

 .ارائه نمود

 

 نه حاضريزم در شتريب کار يبرااد هشنيپ -4

ا ي واده نشده وشش دنامه حاضر پمرتبط وجود دارد که در پايان يگريد يهانهيکه زميصورت در 

ر کا ةادام درتکميل و ديگري که در  کار ا هري و «ط متفاوتيشرا»نه با ين زميهم درهاي ديگري کار
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د برخاسته از بخش يشنهادها بايپ .شودآورده ميبخش  حاضر قابل انجام مي باشد، دراين يقيتحق

 .شودز يپره «ير عمليغ» يشنهادهاياز پ .ق باشديله تحقأمربوط به اصل مس و «جينتا»

 

 در متننحوه ارجاع و فهرست مراجع  -5

 متن به آنها رجوع داده شده  ترتيب شماره و مسلسل به همان ترتيبي که درکلية مراجع به

 ؛ذکر شوندپس از آخرين فصل، 

  بلکه با ذکر نام نويسنده شود، برده نميکار به "مرجع"براي رجوع به يک کار تحقيقي کلمه

-داده ميبه آن رجوع [ ] قالب يا نويسندگان و سال انتشار و يا ذکر شمارة مرجع داخل 

 ؛شود

  هايي که کار ديگران ها و جدولذکر مرجع براي شکل ،جدولعنوان شکل و يا عنوان در

 است ضروري است؛

  و مسلسل هستند به شکلشود براي يک موضوع چند مرجع مختلف ذکر  قرار استاگر 

مد نظرهستند، در صورتي که مراجع به صورت غير  10تا  1يعني همه مراجع  ]1-10[

دو مرجع باشد به صورت   ، و اگرذکر شوند] 10و 5، 3، 1 [تسلسلي هستند به شکل 

 ؛]7و2[

  1[ز که ا شود، سعي شودبراي مرجع دادن استفاده مي« گذاريشماره»در متن اگر روش[ 

اشکالي ندارد اگر به يک مرجع  و مسلسل ادامه يابد.نامه ترتيب تا انتهاي پايانشروع و به

ان مرجع ذکر براي هم« واحدي»، منتهي در همه جا شمارة شودچند بار در متن اشاره 

 ؛(در متن آمده استبراي اولين بار به همان ترتيب و توالي که ) شود

  اگر اين  ،«سال»است با ذکر « نويسنده يا نويسندگان»، نوشتن نام مرجعدادن نوع ديگر

 شودرعايت « ترتيب الفبايي»بايست در فهرست مراجع ، ميشودمينوع مرجع دادن انتخاب 

 ؛شوداستفاده ناالمکان حتياز ترکيب دو روش  ،متن و در فهرست( گذاري در)بدون شماره

  در هنگام ذکر نام نويسندگان هرگز به جنسيت آنان، نظير آقا و يا خانم و همچنين عناوين

آنان نيز در )کوچک( آنان مانند دکتر، مهندس و يا پروفسور اشاره نکنيد. به کارگيري نام 

نام و نام فاميلي  ،ر فهرست مراجع بايد به صورت کاملمتن مجاز نيست ولي در انتها و د

  ؛آورده شودمطابق الگوي کتابخانه مرکزي همه نويسندگان 
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  نام ذکر تنظيم گردد. در متن اگر از روش  الگوي کتابخانه مرکزيآدرس هر مرجع مطابق

دقت  ، بايدشودسال انتشار براي مرجع دادن استفاده مينويسندگان( و )نويسنده فاميلي 

، نام فاميل هر دو بايد ذکر شود امّا اگر باشند« دو نفر»که اگر نويسندگان مقاله  شود

. است کافي "همکاران"کلمه نويسندگان بيش از دو نفر باشند ذکر فاميل نويسنده اول و 

و تنها ذکر آورده شود « تمام نويسندگان»که در فهرست مراجع همواره بايد نام  شوددقت 

 ؛باشدمجاز نمي "همکاران "ول و نويسنده ا

 شده « پذيرفته»شده باشد و يا « منتشر»اي درصورتيکه از کار تحقيقي انجام شده مقاله

باشد براي انتشار، و الزم است در متن به آن رجوع داده شود، با ذکر کامل مشخصات نظير 

 ؛ساير مراجع ذکر گردد

 در حال داوري»مقاله و يا مقاله « رسالا»شود که در مراجع از وجه توصيه نميبه هيچ »

نامه باشد چه آيد، چه ارسال مقاله از نويسنده پايانبراي مجله و يا کنفرانس ذکري به عمل

 شخص ديگري.

 

  هاوستيپ -6

نامه انيمتن پا د دريبا. شوديعنوان کامل آورده م و هبا شمار ن بخش ويا ها دروستيپ ةيکل

 نشده،استفاده  ا ي متن به آن اشاره نشده و که در يوستيچ پيه ،شده باشد «ارهاش»ها پيوستبه  حتماً

 ؛د اضافه شودينبا

 ةبرنام، هانامه، نقشهانيپا شده حاصل از منتشر «مقاله يکپ»ند شامل نتوايها موستيپ 

، يا پذيردصورت و مسلسل مستقل صورت بهتواند ها ميپيوست يگذارشماره ؛ره باشديغ و يوتريکامپ

صورت مسلسل و در ادامه شماره ها بهمتناسب با فصول شماره گذاري شود. شماره صفحه پيوست

 ؛صفحات متن است

 ها پس از فهرست مراجع آورده مي شوند. پيوست

 

  يسيان نامه به انگليپا ةديچک -7

به  ه ويتهروان  س ويسل يسيبا انگل يمنطبق با متن فارسبايد نامه انيپا يسيانگل ةديچک

 . نامه اضافه گرددانيپا يانتها
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  يسيانگل صفحه عنوان -8

 آمده «يفارس»عنوان  ةکه درصفحاست  يز مشتمل بر همه مواردينانگيسي  عنوان ةصفح

 اضافه شود.نامه پايان يبه انتها ه ويد تهيبا است و

 

  نامه پايان فايل الکترونيکي -9

ک، به همراه فايل تِيا لَ« ورد»نامه خود را به صورت نيکي پاياندانشجو مي بايست نسخه کامل الکترو

فهرست مطالب، چکيده فارسي و  «اف-دي-پي»و همچنين فايل  صورت پيوستهه آن ب« اف-دي-پي»

تحويل مرکزي دانشگاه انگليسي، نتيجه گيري و فهرست مراجع  را به صورت جداگانه به کتابخانه 

 .دهد

هاي نسخه چاپي پايان نامه کارشناسي،  رنگ جلد پروژه ،بخانة مرکزيبر اساس دستورالعمل کتا 

 طوسي و سفيد باشد.  هاي دکتراي تحويلي به کتابخانه بايد به ترتيب مشکي، ارشد و رسالهکارشناسي

 

 نامه انيپان يتدو ژه در نوشتن وينکات و -10

 سؤال ر يز «حيصر»صورت هبنبايد ه نامانيا پايدر متن رساله  «گرانيد»ق يج تحقينتا ها وافتهي

 ؛برده شود

 ًمتن به آنها اشاره  در ،است «ارياخت» در و «دسترس»در  وشده آنها استفاده  که از يمراجع صرفا

 ؛يدايفهرست مراجع ب در انتها در وشود 

 داده شودارجاع نبايد  ،ستنديدسترس ن درکه ( يخارج و يداخل) يهانامهانيا پاي به رساله و. 

نبايد  ،دست آوردهآنها را بتواند ميخواننده ن و «اندنشده»که هنوز منتشر  يبه مطالبهمچنين 

 ؛داده شودرجوع 

  ؛داده شودگران رجوع يبه مرجع دنبايد 

  شود به خود يده ميد يمراجع خارج يبعض که در يا ارتباطات شخصي و "حال انتشار در"ذکر

 ؛نيستستفاده ازآنها ا ةاجاز سندگان مربوط است ويآن نو

 ؛مهم است و يار اساسيگران بسيج کار ديت در ذکر درست نتادقّ ت امانت ويرعا  

 بايد  اذکر آنه از ،وجود داردابهام  شک و د ويتردشود، ذکر ميمطالبي که در که يدر صورت

 ؛خودداري شود
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 که در ييهاچهارچوب و و ضوابط به عمل آيدت ت دقّينهابايد نامه انيپا نگارش متن رساله و در 

 ؛شودت ياست رعا ن نوشتار آمدهيا

 ؛( باشدييانشا و ييامالاالمکان بدون غلط )يد حتينامه باانيمتن پا  

 تر خواهد بود؛احتر بهتر و آنمراجعه به  و يکار داور ،تر باشدروشن تر و چقدر متن روان هر 

 مراقبت  ت دقت ويگاه آنها نهايجا روابط و ها وجدول ها وشکل يگذارم صفحات، شمارهيتنظ در

 ؛عمل آيدبه

 ؛داوران گردد ول استاد راهنما يتحو نقص ب ويعينامه  بانيپا شود يسع يکلطورهب 

  نقطه «:  »دو نقطه ، «؟  » ، عالمت سوال«،  »ويرگول، «  . » ) نقطه «يذارعالمت گ»به ،

و درمکان صحيح  داده شود در خور ييا بهاهبه آن و شود ( در متن دقت کامل و.....« ؛  »ويرگول 

   ؛کار برده شودبه

 شود()مياند و هر دو ناصحيح "مي شود"و  "ميشود"ها بايد رعايت گردد، ها و نيم فاصلهفاصله 

  ؛ها( درست استصحيح و )شکلهر دو نا "شکل ها"و  "شکلها"صحيح است، 

 يسع و شودک جمله به شدت اجتناب ي در «ند مطلبچ»طرح  و «يجمالت طوالن»نوشتن  از 

 ؛روشن باشند ح ويصر و يکامل با معنا امّ «کوتاه»جمالت شود 

   را به  ام روشن آنيپن توايکه نم يسيمتون انگل «نوسأنام»ا ترجمه ي و «ياشهيکل»جمالت

 ؛شود، استفاده نردکمنتقل خواننده 

 ؛شود يخودداردفاع  از «قبل»نامه انيجلد کردن پا از 

 ضوابط و ةيت کلينان از رعاياطم استاد راهنما و داوران و يياز اعمال نظرات نها قبل 

جلدکردن  و يدانشگاه( اقدام به صحاف دانشکده ونامه )انيم پايتنظ مورد نظر در يهاچهارچوب

 ؛شودننامه انيپا

 ؛بيق دهيدبا دقت و حوصله، عنوان پايان را قبل از صحافي با عنوان مصوب تط 

  از  و ينامه بررسانيپا يجلدها ةيکل يصفحات برا ةي، کليصحاف يبرا ييل نهايقبل از تحو

 .شودنان حاصل يها اطمشکل ها وعکس ها ويت کپيفي، کب صفحاتيترت

 

 مراجع و قدرداني

،  "عمرانمهندسي دستورالعمل اجرايي و مصوبات دانشکدة "کتابچة  ن نوشتار ازيم ايتنظ در

مورد  يپي، ازمتن تاناريارائه گزارش سم ياول برااردکتر صفّ يس جناب آقاينودست يهاادداشتي
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ت ين از متن موجود در سايهمچن نامه وانيم پايتنظ يک برايمکان يمهندس ةدانشکد عمل در

کار ها و نقطه نظرات جناب آقاي دکتر ديلمي، سراز پيشنهاد .بهره گرفته شده است يمرکز ةکتابخان

خانم دکتر سليماني، جناب آقاي دکتر غفاريان، جناب آقاي دکتر کالهدوزان، جناب آقاي دکتر 

در تنظيم متن نهايي استفاده  و جناب آقاي دکتر ذکايي بخشصاحب زماني، جناب آقاي دکتر صفا

 شود.شده است که در همين جا از اين بزرگواران تشکر مي




