بسمه تعالی

شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی
با توجه به اهمیت مراعات اصول و قواعد یکسان در تدوین پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی ،به کار بستن دقیق
این شیوه نامه در تنظیم و تایپ پایان نامه و رساله ضروری است .دانشگاه از قبول پایان نامه  /رساله غیر منطبق بر این ضوابط
خودداری می کند.
الف -ترتیب و موارد صفحات

 -1اولین برگ :سفید
 -2دومین برگ :بسم  ...الرحمن الرحیم (در وسط صفحه)
 -3سومین برگ :مطابق پیوست شماره ( 1توجه :روی جلد نیز مشاابه این رر باشاد) ،کر نا استادان مشاور یا دیگر
ارراد در این صفحه مجاز نیست.
 -4چهارمین برگ :تصویب نامه با امضاء اساتید راهنما و مشاور ،داور(ان) و سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده مطابق
پیوست شماره 2
 -5پنجمین برگ :تشکر و قدردانی (اختیاری)
 -6ششمین برگ :واگذاری حقوق مطابق رر پیوست شماره 3
 -7هفتمین برگ :تقدیم اثر (اختیاری)
 -8هشاتمین برگ :رهرسات مطالب مطابق پیوسات شاماره  4و در ادامه رهرسات اشکال ،جداول و نمادها در صفحات
مجزا درج میگردد (هر مورد به شرط رزونی تعداد بر  11و به صورت اختیاری).
تبصره  :1شامارهگذاری صفحات ،با احتساب هر یک از برگ های اول تا هفتم (در صورت وجود) به عنوان یک صفحه،
از صافحه مربوط به رهرسات مطالب شاروع می شاود و تا قب از متن اصلی در وسط به راصله  1سانتیمتر از لبه پایین
صفحه با حروف (هشت ،نه )... ،نوشته میشود.
 -9متن اصلی پایان نامه یا رساله مطابق با ساختار ارائه شده در بند ب
تبصرره  :2صافحات متن اصلی با اعداد  1و  2و  3و  ...در پایین و وسط صفحه (به راصله  2/5cmاز لبه پایین کاغذ)
شماره گذاری می شود .توجه شود که بر روی صفحۀ اول هر رص  ،شماره صفحه کر نمی شود ،لیکن بحساب می آید.
 -11پیوست ها

 -11واژه نامه :معادل رارسی کلمات و عبارات التین معادل آنها (اختیاری)
 -12مراجع (طبق الگوی بند ج – )5
تذکر :شماره گذاری صفحات قسمت های  12-11تابع ضوابط شماره گذاری متن اصلی است.
 -13دو برگ ما قب آخر :ترجمه انگلیسی چکیده (با رونت Times New Roman 12و به راصله خطوط حدود 1/6cm
تنظیم از حاشیه پایین صفحه)
 -14یک برگ ما قب آخر :تصویب نامه رساله با اسامی اساتید راهنما و مشاور و سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده به
زبان انگلیسی مطابق پیوست شماره ( 5اختیاری)
تبصره  :3کلیه ررمول ها با  Times New Roman (Italic) 13نوشته شود.
 -15برگ آخر :سفید
تذکر :از هیچگونه حاشیه بندی در صفحات پایان نامه یا رساله استفاده نشود.
ب -ترتیب و ساختار متن اصلی پایان نامه یا رساله

 چکیده :در این قسامت کارهای انجا شاده و نتایب به دسات آمده در تحقیق به طور متتصار ارائه شود (حداک ر
یک صفحه و بدون کر ررمول ،شک و مرجع).
 فصل اول :مقدمه عمدتاً شام مطالب زیر است:
-

تاریتچه کارهای انجا شده

-

ارتباط موضوع تحیقی با کارهای قبلی

-

اهمیت موضوع و هدف آن

-

محتوای رص های بعدی

 فصل های دوم به بعد :میتواند شام مطالب زیر باشد:
-

تاریتچه کارهای انجا شده

-

ارتباط موضوع تحقیق با کارهای قبلی

-

اهمیت موضوع و هدف آن

-

محتوای رص های بعدی

 فصل آخر (نتیجه گیری) :میتواند شام موارد زیر باشد:
-

جمع بندی کلی نتایب

-

ارزیابی روش و یا کار انجا شده نسبت به روش یا کار سایر محققین

-

پیشنهادات

 مراجع

ج -نحوه تایپ

 -1متن چکیده بایساتی روی یک صافحه و با قلم مشاابه ( Zar 11 )Regularو با راصله خطوط حدود  cm1/7باشد
(به نحوی که آخرین سطر متن در حاشیه پایین صفح قرار گیرد).
 -2متن اصالی پایان نامه باید روی کاغذ  A4با قلم ( Zar 13 )Regularو با راصله خطوط حد ود  cm1/9تایپ شده
و حواشی صفحات مطابق نمونه زیر رعایت گردد:

3cm

6 cm
رص اول

3

شروع رص

2/5

3

2/5

صفحه اول هر رص

2/5

2/5

صفحات بعدی

 -3قسمت های متتلف هر رص با اعدادی نظیر  4-6یا  2-4-6مشتص می شود که عدد  6شماره رص ،عدد  4شماره
بتش و عدد 2شماره قسمت است (در صورت تقسیم یک قسمت به عناوین کوچک تر دیگر از شماره استفاده نشود،
به عنوان م ال نمی توان زیر بندی به شک  3-2-4-6نوشت).
تبصره  :4شاماره و عنوان هر رص با ( ،Zar 13 )Boldبتش های متتلف رصول با ( Zar 12 )Boldو زیر بتش ها
با ( Zar 11 )Boldتایپ شود (توجه :شمارۀ رص با حروف نوشته شود).
 -4جدوالی که در راسااتای طولی کاغذ تنظیم می شااوند ،باید طوری قرار گیرند که متن باالی آنها در ساامت عطف
پایان نامه (رسااله) واقع شاود .همچنین اشاکالی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند ،باید طوری قرار گیرند
که متن پایین آن درسمت لبه پایان نامه (رساله) قرار گیرد.
تبصره  :5شاک ها و جداول حتی المقدور داخ متن و در نزدیکترین راصله ممکن بعد از محلی که کر شده ،آورده
شوند.

 -5مراجع به ترتیب ظهور در متن * با شماره در داخ کروشه ] [ مشتص شده و در انتهای پایان نامه به ترتیب شماره
و باه صاااورت زیر بیان می شاااوند (به ایتالیک بودن عنوان کتاب و گزارش ،نام نشررریاا ادواری و
مجموعه مقاالا کنفرانس هاتوجه شده و از مثال ها به نحو کامل تبعیت گردد).
 -1-5مقاالا مندرج در نشریاا ادواری
نا خانوادگی ،حروف اول نا (های) مؤلف" ،عنوان مقال" ،نا نشاریه ادواری ،نا ناشر (در صورت وجود) ،شماره مجلد و
شماره نشریه ،صفحات از  ...تا  ،...سال انتشار.
مثال:
[ ]38عالمی ،ح" ،اثر اعتشااش در سیستم های متابراتی" ،استقالل ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،شماره  ،5ص ص ،34-27
.1361
[39] Jonas, J.J, “Simulation of hot strip rolling”, ISIJ Int., Vol. I, No. 4, pp. 34-42, 1994.

 -2-5کتب
نا خانوادگی ،حرف اول نا مؤلف  /مترجم (ین) ،نا کتاب ،شماره ویرایش ،ناشر و مح نشر ،تاریخ انتشار.
مثال:
[40] Ash, R., Information theory, John Wiley, NewYork, 1985.

[ ]41احدی ، ،مکانیک سیاالت ،انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.1375 ،
 -3-5پایان نامه (گزارشاا علمی)
نا خانوادگی ،حرف اول نا مؤلف (مؤلفین) ،عنوان پایان نامه (گزارش) ،دانشکده ،دانشگاه (ناشر) ،سال انتشار.
مثال:
[ ،] 42منصاوری ،، ،بررسای خوردگی در محیط های پوشایده ،دانشاکده مهندسای مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،گزارش
علمی ،ش .1364 ،33
 -4-5مجموعه مقاالا در کنفرانس ها
نا خانوادگی ،حرف اول نا مؤلف (مؤلفین)" ،عنوان مقاله" ،نا کنفرانس ،شاااماره مجله ،صااافحات از  ....تا  ،...مح  ،ساااال
کنفرانس.
مثال:
[ ]43کاظمی ،و احمدی،

" ،پایداری صاافحات  ،"...مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس بینالمللی مهندساای عمران ،ص

ص  ،37-21تهران .1374
[44] Hodges, J. L. and Lehmann, E. L., “Some applications of the Cramer-Rao inequality”,
Proceeding of 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics, and Probability, Vol.
1,pp. 13-22, 1951.

تبصرره  :6در پایان نامه ها و رسااله های دانشاجویان دانشاکده های کشاورزی و منابع طبیعی"ً ،سالً" بالراصله بعد از نا
مؤلفین کر میشود.

 -6معادل انگلیسای لاات یا اصاطالحات رارسی و عالئم اختصاری که برای اولین بار به کار می رود به صورت زیرنویس
(رقط برای یک بار) در صافحه مربوط درج می شااود (حتی المقدور در متن پایان نامه از به کار بردن لات انگلیساای
احتراز شااود) .زیرنویس ها زیر یک خط پر که به راصااله  2/5 cmاز لبه ساامت چپ کاغذ و حداق

 3 cmاز لبه

پایینی و به طول مورد نیاز رسام می شاود ،نوشته می شوند (در هر صورت الز است  2/5cmحاشیه پایین صفحه
رعایت شااود) .زیر نویس ها در هر صاافحه با گذاردن شااماره  ... ،2 ،1رارساای در گوشااه باالی آخرین کلمه در متن
مشاتص می شاوند( .در زیرنویس ها رقط معادل انگلیسای لاات یا اصاطالحات رارسای و یا عالئم اختصاری نوشته
شود و حتی المقدور از توضیحات دیگر اجتناب گردد).
تدوین زیرنویس ها تا سرحد امکان به صورت ارقی انجا شود.
 -7شاماره و عناوین جداول در باالی آن ها و شاماره و عناوین شک ها و نمودارها در پایین آورده می شود( ،قلم Zar

 .)11 Regularاگر شک یا نموداری از مرجعی نق شده باشد ،الز است مرجع آن در زیر شک آورده شود.
 -8نحوه صاحاری پایان نامه یا رسااله مطابق نمونه زیر اسات .روی جلد م
عنوان و نا مؤلف زرکوبی می شود.

 -9رنگ جلد پایان نامه ها و رساله ها باید به صورت زیر باشد:
-

کارشناسی ارشد :قهوه ای

-

دکترا :آبی

ساومین برگ و در عطف آن سااال انتشار

د – سایر موارد

 -1اصا پایان نامه یا رسااله بدون صحاری و پس از تایپ و آماده سازی کام همراه با رر متصوص با امضاء سرپرست
تحصایالت تکمیلی دانشاکده به مرکز تحصایالت تکمیلی ررستاده می شود که پس از بررسی ،در صورت مطابقت با
ضوابط مصوب ،تأییدیه صادر و همراه با اص پایان نامه جهت تک یر و صحاری به دانشجویان مسترد می شود.
تذکر  :در صورت وجود نقایص ،موارد آن روی رر متصوص منعکس شده و برای ررع ،به دانشجو عودت داده میشود.
 -2از هر پایان نامه یا رسااله موارد زیر توسط دانشجو تحوی سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده می شود تا به استاد
راهنما و کتابتانه دانشگاه (همراه با رر متصوص تأییدیه مطابقت با ضوابط) تحوی گردد.
 دو نساته صاحاری شاده * (همگی با اصا امضااء در صافحه تصویب نامه ،یکی برای استاد راهنما در صورت
درخواست ایشان و دیگری برای موسسه)


دو  CDحاوی پایان نامه یا رساااله کام با  word 2007یا باالتر و ررمت  pdfو  pptو مقاالت مسااتترج از
پایان نامه و نیز حاوی چکیده مبسوط به زبان انگلیسی با ررمت مصوب (پیوست .)6

(*) تک یر پایان نامه ها و رساله ها به صورت دورو بالمانع است.
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