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  مقدمه
هاي الزم به منظور استانداردسازي  هدف از تدوين و تنظيم دستورالعمل حاضر، ارايه راهنمايي    

 1369سالنامه در  نخستين آئين. باشد هاي تحصيلي دانشگاه صنعتي سهند مي نامه نحوه تدوين پايان
تهيه شده بود كه در شرايط حاضر بر آن نقدهاي مختلف شده است كه بازنگري و تكميل جدي آن 

 . را اجتناب ناپذير ساخته است

هاي تحصيلي در دانشگاه صنعتي سهند به ويژه در دوره تحصيالت تكميلي، ثمره  نامه اساساً پايان    
ل پردازش اطالعات دانشجويان در هاي علمي، فني و صنعتي كه در واقع حاص پژوهش در موضوع

نامه تحصيلي عالوه بر انتقال و پردازش  به يقين تدوين هر پايان. باشد جريان تحقيقات آنان مي
. گردد ها و راهكارهاي جديد علمي و صنعتي منجر مي تجربيات گذشته سايرين، به ارايه طرح

ز پيشگيري از تكرار عمليات گذشته ها و ني ها و هزينه جويي در وقت تواند موجب صرفه همچنين مي
نظران و محققين قرار  شود و در عين حال نتايج تحقيق را در معرض رؤيت، نقد و ارزيابي صاحب

 .داده و به تبع آن رفع اشكاالت احتمالي گردد

  :باشد نامه مناسب به طور اجمال به شرح ذيل مي ها و شرايط يك پايان ويژگي
 

 . نامه به طور دقيق و متناسب با هدف تحقيق انتخاب شود موضوع پايان .1

نحو صحيح و مطلوب و از ه آوري و تنظيم مدارك و منابع اطالعاتي مربوط به موضوع، ب جمع .2
 .منابع موثق انجام گردد

 .آوري شده و پردازش اطالعات مربوط صورت پذيرد بررسي مجدد عنوان با توجه به منابع جمع .3

دهي بنياني به تمامي نظريات قبلي و انطباق آن با نتايج حاصل از تحقيق مبادرت  به شكل .4
 .شود

اي باشد كه مخاطبان را در درك موضوع ياري نمايد و آنها  تنظيم مطالب و نوشتن آن به گونه .5
 .را در عرصه كسب آگاهي و معرفت علمي و فني رهنمون سازد

 .ل اعتنا باشدگشاينده مبحثي نو و داراي هدفي جدي و قاب .6

يابد كه تدوين كننده احاطه و اشراف كامل را بر موضوع مورد  چنين شرايطي زماني تحقق مي    
دانشجو در زمينه موضوع تحقيق و  تخصصاين مهم از طريق افزايش . تحقيق خود كسب نموده باشد

آنچه تاكنون  سپس بررسي و مطالعه مدارك و منابع اطالعاتي مرتبط با موضوع به قصد آگاهي از
  .يابد انجام گرفته است، و همچنين مشاوره با اهل فن تحقق مي

دانشجويان گرامي در دستيابي براي راهنماي مؤثري رود اين دستورالعمل بتواند  به هر حال اميد مي
 .نامه تحصيلي خويش، باشد آوري اطالعات، تنظيم و تدوين پايان به چگونگي جمع
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 رعايت كه گردد مي ارائه رساله/  نامه پايان نگارش در يكسان اي شيوه و شكل گزارش اين در

 كيفي ارتقاي موجب نكات اين رعايت .باشد مي مؤثر نامه پايان ارزيابي در و است الزامي آن

 ره .شودمي آشنا گزارشهاي علمي و پروژه تدوين استاندارد روشهاي با دانشجو و شده
 :است تأمل قابل وجه دو داراي نگارش لحاظه برساله /هنام پايان

 صفحات گذاري، شماره بندي، حاشيه نحوه نامه، پايان صفحه هر در مطالب نوشتن مكان 1-

 .هامنحني و جداول ،تصاوير معادالت، بخشها، و
  .نامه پايان همجموع در مطالب ارائه ترتيب 2-

ا يته    اساسي   هدف   لعمل     ي ه  ا دستور بي   ن  دستيا لگويي     به   ،  رد      ا و    جامع    ا ندا تعيين  ستا   تدوين     چارچوب       و 
  .است يدكترهاي رسالهارشد و  يكارشناس يها نامه پايان

  
  ب آنهاينامه و ترت انيپا يها بخش) الف

 يد حـاو يـ با، گـردد يل مـ يـ تحو سهند يدانشگاه صنعت اداره تحصيالت تكميليكه به  ييهاان نامهيپا     
 :تهيه گردندم و يتنظ ،ريب ذكر شده در زيبه ترت يستيها بان بخشياو  ودهر بيز يها بخش

 صفحه بسم اهللا   

 1پيوست ( صفحه عنوان(  
 مورد قبول است ات داورانيه اصل يبا امضا 3وست يپفرم (داوران  اتيب نامه توسط هيصفحه تصو( 

 فرم تعهد براي حفظ مالكيت معنوي  
  يارياخت(م يا تقديصفحه اهدا(  
 يارياخت(شگفتار يپ(  
 يارياخت(ر و تشكر يصفحه تقد(  
  كليدواژه 7تا  4همراه  يك صفحه بهحداكثر (چكيده فارسي(  
 ن يو عناو) فهرست مأخذ(ها، عنوان كتابنامه فصل يو فرع ين اصليشامل عناو: فهرست مطالب

  ها وستيپ
 در صورت وجود(ها فهرست جدول(  
 در صورت وجود(ها فهرست شكل(  
 وجوددر صورت (م و اختصارات يفهرست عال(  
 يمتن اصل   
 منابع و مأخذ  
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  يارياخت(نامه واژه(  
 در صورت وجود(ها  وستيپ(  
  چكيده التين)Abstract( نيالت يها دواژهيبه همراه كل )حداكثر در يك صفحه( 

 2وست يپ( يسيصفحه عنوان انگل( 

  وه نگارشيش )ب
ح يتصرقواعد و مشخصات  و باشد اداره تحصيالت تكميليد ييد مطابق روش مورد تأينامه باانين نگارش پاييآ

  .ت شوديد رعاين دستورالعمل بايشده در ا
  

 )A4كاغذ ( 21×7/29با ابعاد د مرغوب يكاغذ سف يد روينامه با انيپا يه قسمتهايكل: كاغذ و چاپ. 1
ن يبا فونت نازنمثال  يبراو كنواخت يمتن  ينوع قلم مورد استفاده در تمام. پ گردديتابه صورت يك رو 

)Nazanin( ا لوتوس ي)Lotus( ت شوديرعا يها و متن اصل ربخشياندازه فونتها در سرفصلها، ز. باشد. 

 

ا ام ،متر است يسانت 5/1نامه برابر  انيپا يفاصله سطرها در تمام: يه بنديشو حا يفاصله گذار. 2
و باال ه سمت راست يحاش. باشد يم wordدر  singleمتر معادل  يسانت 1 ده برابريا در چكسطرهفاصله 
د در يها با هين حاشيا .باشد يمتر م يسانت 5/2ن برابر ييه سمت چپ و پايمتر و حاش يسانت 3 يمساو

 يها بزرگتر از فضا ا جدوليها  موارد اندازه شكل يكه در برخ يدر صورت. ت شودينامه رعا انيسرتاسر پا
ت يه رعايحاش) بصورت تاخورده( A3ا با استفاده از كاغذ يها باشد، با كوچك كردن آنها و  هيداخل حاش

 .گردد يم

د و به حروف با عد )ينامه تا اول متن اصل انيپااز اول (ن يشماره صفحات آغاز :يشماره گذار. 3
نوشته حروف ابجد  با يا )گردد يپ ميصفحه عنوان بدون شماره تا يعنين صفحه ياول...(پنج، شش، : مانند
. شوند يگذارد شمارهيشود، با يا فصل نخست شروع ميكه از مقدمه  يصفحات متن اصل يتمام. شوندمي

  . گردديز ميوست نيشكل، جدول، منابع و پ يمحتو يهاصفحات شامل صفحه يگذارشماره
  

 متر از  يسانت 5/1فاصله شماره صفحه در حدود . رديگ ين و در وسط قرار مييشماره صفحه در پا
  .ن استييلبه پا

 كه شماره فصل در سمت راست و  يشوند، بطوريم يها به عدد شماره گذار ربخشيها و ز بخش
  : بخش بعد از آن آورده شود مانندشماره 

  .است 3از فصل  2از بخش  4ربخش يان كننده زيب .4- 2- 3
  . است 3از فصل  2از بخش  4از بخش  1ربخش يان كننده زيب .4-1- 2- 3
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ت مناسب يفيد با كيها باو جدول )هايرها، نمودارها، منحنيتصو(ها شكل يتمام :هاها و شكلجدول. 4
د يا باهها و جدولشكل يتمام. برخوردار باشد يه شده از آنها از وضوح كافيته يكه كپ يابه گونه. ه شونديته

 ي، برا…و 2-2و  1-2، جدول 2فصل  يها جدول يمثأل برا، شوند يگذارب ظهور در هر فصل شمارهيبه ترت
ر يها در زآنها و عنوان شكل يها در باالعنوان جدول. ذكر شود…و  2-3و  1- 3، جدول 3فصل  يها جدول

آورده شده است،  ياز مرجع يا شكليچنانچه جدول . دشو يمبا دو فونت ريزتر از فونت متن اصلي نوشته آنها 
ها در متن ارجاع  ها و جدول ه شكلين الزم است به كليهمچن. گردد يا شكل ذكر ميمرجع در عنوان جدول 

  .شده باشد
  

ح را يداشته باشد، توض يح خاصياز به توضيا واژه نيك عبارت يكه  يدر صورت :سيرنويا زيس يپانو. 5
بصورت كوچك در باال و سمت  يان صورت شمارهيدر ا. س در همان صفحه ارائه نموديرنويتوان بصورت زيم

قلم مورد استفاده . شوديح مربوط به آن شماره ارائه ميتوض ،سيرنويشود و در ز يپ ميتاعبارت يا واژه چپ 
  .متفاوت باشد يتواند با قلم متن اصليس ميرنويدر ز

  
ن يالتس به يو در پانو ين در متن به خط فارسيالت يهمه نامها :ين در متن فارسيدرج لغات الت. 6
  .شودينوشته م Times New Romanبا فونت  )يا به خط اصلي(
  
ند، در يآيكه در متن م يبيها در هر فصل به طور جداگانه و به ترت فرمول :ها و فرمول ياضيروابط ر. 7

كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از  يشوند، به طوريم يداخل پرانتز به عدد شماره گذار
  . شود يآورده مطبق نمونه زير آن 

 )1- 5 (        F= ma   

  .از فصل اول است 5ان كننده رابطه يكه ب
  .نوشته شود Microsoft Equation3فرمولها ترجيحا با 

  
  :نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ .8

  :شود رساله، در موارد زير بايد به منبع مورد استفاده ارجاع داده/ نامهدر متن پايان
 بالفاصله بعد از اشاره به نام مولف و يا در پايان جمله و يا انتهاي پاراگراف  
 انددر پايان عنوان شكلها، نمودارها و جداولي كه عينا از مرجعي اخذ شده.  

اين نحوه ارجاع در متن به . رد، اشاره شوديگيكه مورد استفاده قرار م يه منابعيالزم است در متن به كل
براي ارجاع، شماره مرجع داخل  و شونديم يگذار شماره استفاده در متن،ب يمراجع به ترتكه صورت است 
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به ) بدون جدا كردن منابع فارسي و انگليسي(مراجع  ،در فهرست منابع و مأخذ .شود مي نوشته] 3[كروشه 
شخصات منابعي مات و يجزئشيوه ذكر كه  الزم استدر ارائه فهرست مراجع  .ذكر خواهد شدب شماره يترت
 :به نكات زير توجه شودو  به شرح زير باشد ،رساله به آنها استناد شده است/نامه در طول پايان كه

 و  به هنگام تهيه فهرست مراجع بايستي دقت به عمل آيد كه شماره رديف هر مرجع به طور صحيح
  .نامه به آن داده شده است، ذكر شود اي كه در متن پايان مطابق با شماره

 خاص  كامل آن مرجع به طور صحيح و با ترتيب مرجع، مشخصات رديف هر شماره  ز تايپا  پس
  .ذكر شونداند،  هايي كه در ادامه آورده شده مطابق نمونه

  نخستين حرف از كلمات مربوط به نام و نام خانوادگي نويسندگان، نام ناشر، عنوان در مراجع خارجي
  .ه با حروف بزرگ التين نوشته شودمقاله يا كتاب، عنوان نشريه و غير

  تايپ گردد) ،(پس از تايپ هر مشخصه مثل نام نويسندگان يا نام مجله و غيره يك عالمت مكث. 

 كتابها  
 ،، نام ناشر چاپ شمارهجلد، شماره  ، مترجم ، عنوان،)نام خانوادگي. حرف اول نام( نويسندگان)  اسامي(اسم 

  .، سال انتشارمحل انتشار
 ها مثال: 

، انتشارات  تهران ،جراحي نشخواركنندگان ،انصاري .پ ، و حسينيون. م،  شهراسبي. ح،  حكمتي . پ
 .1348،  چهره

H. Kantz and T. Schreiber, Nonlinear Time Series Analysis, 2nd ed., Cambridge, 

Cambridge University Press, 2004. 

  خانوادگي هر سه نفر به ترتيبي كه پشت جلد كتاب نام و نام اگر كتاب داراي دو يا سه نويسنده باشد
القاب و عناويني از قبيل دكتر، استاد، مهندس از جلوي نام مؤلف حذف . شود آمده است، نوشته مي

  .شوند مي

 به صورت زير نوشته شود كتاب مجموعه مقاله است و هر مقاله يك نويسنده دارد اگر. 

،  ، صفحه شروع ـ صفحه پايان"عنوان مقاله"، )نام خانوادگي .اول نامحرف ( نويسندگان)  اسامي(اسم 
سال ، ، محل انتشار ، نام ناشر )نام خانوادگي .نامحرف اول ( ، اسم گردآورنده چاپ  ، شمارهعنوان كتاب

  .انتشار

 مثال: 
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J.M.P Eddy, “The Pineal Complex”, pp. 191-196, in: The Biology of Lampreys, Eds. 

M.W. Hardisty and L.C. Potter, London, Academic Press, 1972. 

A.W. Grobin, “Indium Plating”, pp. 236-238, in: ASM Handbooks, Vol. 5, Surface 

Engineering, ASM International, First Edition, 1994. 

  علمي مجلهمقاله از : 

، سال به صورت كاملمجله عنوان  ،"عنوان مقاله" ،) خانوادگي نام ، نامحرف اول (نويسندگان )  اسامي(اسم 
 .هات مقالصفحشماره ، دوره   شماره ،انتشار

 مثال: 

T. Yoshinobu, “The Effect of Solution Leakage in an Ion- Exchange Membrane 

Electrodialyzer on Mass Transport Across a Membrane”, Journal of Membrane Science, 
2004, 231(1-2), 13-24. 

 ها مقاالت كنفرانس:  
، به صورت كامل عنوان كنفرانس ،"عنوان مقاله" ،) خانوادگي نام . نامحرف اول (نويسندگان )  اسامي(اسم 

  .زمان برگزاري، محل برگزاري

 مثال:  

المللي  ، چهارمين كنفرانس بين"يرانبررسي تجربيات مهندسي مجدد در ا"فركيش، . زارعي و س. ب
  .1384آذر،  20-21، ايران، مهندسي صنايع، تهران

 گزارشهاي فني 

  نويسندهبا:  
، عنوان گزارش، ذكر گزارش فني و شماره گزارش، )نام خانوادگي. حرف اول نام(نويسندگان ) اسامي(اسم 

  .، سال نشرشرمحل نشر، نا

 مثال:  
S. Akbari, The Group of Units of an Artinian Ring Institute for Studies in Theoretical 
Physics and Mathematics, Technical Report IPM 333, Tehran, IPM, 2000. 

 بدون نويسنده:  
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  .محل نشر، ناشر، سال نشرشماره گزارش، گزارش،  عنوان

 مثال:  
Aerofoil Rae 2899 Pressure Distribution and Boundary Layer and Wake Measurements, 

AGARD Advisory Report NO. 138, 1979. 

 هاي تحصيلي نامه پايان 

نام دانشكده، نام  تحصيلي،و رشته درجه  ،”عنوان پايان نامه“ ،)نام خانوادگي. حرف اول نام(نويسنده اسم 
  .دانشگاه، سال

 ها مثال:  
مهندسي  نامه كارشناسي ارشد پايان ،”هاي تأخيري بطني آشكارسازي پتانسيل“شهيدي زندي، . ع

  .1383بيوالكتريك، دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير، 
J.W. Guikema, “Scanning Hall Probe Microscopy of Magnetic Vortices in Very 

Underdoped Yttrium-Barium-Copper-Oxide”, Ph.D. Thesis, Department of physics, 
Stanford University, 2004. 

 هاي ثبت اختراع پروانه  
  .سال شماره پروانه ثبت اختراع، . عنوان ثبت اختراع). نام خانوادگي. حرف اول نام(نويسنده ) اسامي(م اس

 مثال:  
J.J. Barder, Methods for Treating Mica and Composition, US Patent 2549880, 1951. 

 استانداردها  
  .كد و شماره استاندارد، سال. عنوان .نام سازمان

 مثال:  
American Society for Testing and Material, Standard Test Method for Hydroquinone in 
Vinyl Acetate, ASTM D2193, 1989. 

 اگر استاندارد نويسنده داشته باشد، اسم نويسنده در ابتداي مرجع آورده شود. 
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، پليمرمهندسي دانشكده : يشمي، برقمهندسي دانشكده : ياسرمه( براي هر دانشكدهرنگ جلد  -

دانشكده : آبي تيرهمعدن، مهندسي دانشكده : يا، قهوهشيميمهندسي دانشكده : يزرشك
 :روشن دانشكده مهندسي عمران،آبي: دانشكده مهندسي مكانيك، طوسي: اي، نقرهمهندسي مواد

  .بايد يكسان باشد )دانشكده علوم پايه مهندسي
  .متر بزرگتر از قطع كاغذ استيم سانتيقطع جلد ن -
  .گردديجلد بصورت زركوب چاپ م يرو يها نوشته -
  .شوديمنوشته زركوب به صورت سنده و سال يان نامه، نام نويعطف، عنوان پادر قسمت  -
  

  :نكته قابل توجه
  :نامه انيپا يكينسخه الكترونمشخصات  )ج
شامل متن كامل  يكيك نسخه الكترونينامه خود،  انياز پا يك نسخه چاپيعالوه بر دانشجو موظف است  - 1
ل يتحو يبه كتابخانه مركزاند، د كردهييات داوران آن را تايكه ه يينها ينا منطبق با نسخه چاپيو عنامه  انيپا

  .دهد
 Wordشگر يرايول كامل در فرمت يك فايو  pdfل كامل در فرمت يك فاي نامه بصورت انيمتن كامل پا - 2

  ).تنها دو فايل(قرار گيرد  CDك ي يبر رو
ل يبه همراه فا يل اصليشود، فايه ميته Farsi Texمثل  wordر از يگر غيكه در قالب د ييها نامه انيپا - 3

pdf شودداده ل يه شده و تحويته .  
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 تعهدات در برابر حفظ حقوق مالكيت معنوي

 
د راهنما اطالعات بدست آمـده از پـروژه   شوم كه بدون اجازه استا متعهد مي.................... اينجانب 

كليه منابع و حقوق حاصله از ايـن پـروژه    اطالع دارم كهاينجانب . را به هيچ وجهي انتشار ندهم
باشد و در صورت نداشتن حامي حقيقي يا حقـوقي،   حامي حقيقي يا حقوقي پروژه ميمتعلق به 
را در رابطه با  استاد راهنما اطالعاتيمجاز نيستم بدون موافقت  و اشدب مالك معنوي ميدانشگاه 

  .واگذار نمايم انبه ديگر پروژه
 
 

  :نام و امضا                                                          
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  .1387، يليالت تكميتحص كل
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