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 چکيده

 و كارشناسي ناپيوسته كارشناسي ،اي كاردانيهنامهپايان ويننگارش و تدانتخاب، نامه ينيآ

 و معيارهاي ارزشيابي آن و فناوري اطالعات كامپيوتر مهندسي دانشکده
 

موسسه آموزش عاايي ساجاد در    ه اين آيين نامه، کمک و راهنمايي به دانشجويان گروه کامپيوترئهدف از ارا

از مطايعه اين دستور ايعمل، قادر خواهيد بود مطايبي را که در هنگام  بعدجهت آماده سازي صحيح پايان نامه است. 

ه دهيد. ئايد، به شيوه قابل قبول براي گروه و به صورت يک پايان نامه صحيح اراانجام پروژه خود گردآوري کرده

گاردد.  ها ذکار ماي  مهناها و پاياندر اينجا، آخرين قوانين مصوب کميته پروژه درباره نحوه ارزشيابي پروژههمچنين 

 بديهي است که اين راهنما، به منزيه ابالغ رسمي کليه قوانين به دانشجويان است.

مطايعه آيين نامه، از يک جهت ديگر نيز مفيد است. نگارش اين آيين نامه کامالً با قواعد کميته پاروژه کاه در   

شما را در چگاونگي ويارايش نهاايي پاياان      هايآمده، منطبق است. توجه به تمامي جزييات نگارشي، ابهام 1فصل 

 برد.نامه از بين مي

 (تعرياال، تمدياد، دفااع، نماره    هاي کميته پروژه که براي مراحال متتلاال مزم اسات )   در انتها نيز تمامي فرم

 است.شدهضميمه

 

 هاي كليديواژه
 .وانين کسر نمره، قارزشيابي پايان نامهقوانين نگارش پايان نامه، شيوه قوانين انتتاب پروژه، 
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 مقدمه
نامه خالصه و نشان دهنده اهميت نگارش پايان نامه عاري از اشکال بر هيچ کس پوشيده نيست؛ چرا که پايان

پايان نامه دانشجو به عناوان تنهاا خااطره    کشد. تمامي زحماتي است که دانشجو در طول دوران تحصيل خود مي

پايان نامه نشان دهنده ميزان و نوع تالش دانشجو  از طرفي ماندگار و ايبته قابل استناد در دوران تحصيل وي است.

در جهت انجام پروژه محويه است. بديهي است که يک پايان نامه ضعيال و پر از اشکال، از ارزش علمي پاروژه  

 خواهد کاست.

کاار  دانشجويان بايد تمام تالش خود را در جهت آماده ساازي پاياان ناماه مناساب باه     ه دميل ذکر شده، بنا ب

ايان اسات کاه    هدف آيين ناماه  گيرند. نوشته هايي که اکنون در دست شماست، به همين منظور تهيه شده است. 

روژه گروه کاامپيوتر باشاد( آشانا    شما با نحوه نگارش و صفحه آرايي پايان نامه )به نحوي که مورد قبول کميته پ

 شويد.

همچنين قوانين کميته پروژه در کليه مراحل پروژه )از زمان انتتاب تا دفااع و تحويال پاياان ناماه( در اينجاا      

باديهي اسات مطايعاه ايان     هاي گروه و کميته پروژه مطلاع باشايد.   از قبل درباره تصميم گيري آمده است تا شما

  گونه اعتراضي از جمله جهل به قانون پذيرفتني نيست.نين به شماست و پس از آن هيچابالغ قوا، به منزيه جزوه

شويد. رعايت تمامي قواعد ذکر شده ايزامي در ادامه در فصل اول، با شيوه نگارش صحيح پايان نامه آشنا مي

پاردازد و در فصال   يه پروژه و تحويل پايان ناماه ما  ئاست. فصل دوم به توضيح متتصري از مراحل انتتاب تا ارا

مطايعاه ايان   اي از مهمترين مصوبات کميته پروژه در زمينه ارزشيابي و نمره پروژه آورده شده است. سوم، گزيده

فصال چهاارم باه جماع بنادي و نتيجاه گياري         کند که با قوانين کسر نمره نيز آشنا شويد.فصل به شما کمک مي

ه جمع بنادي و نتيجاه گياري در ياک پاياان ناماه چگوناه        اختصاص دارد و در عين حال شما خواهيد آموخت ک

 است. 

آورده شاده   1هايي که از ابتداي انتتاب پروژه تا زمان دفااع باه آنهاا احتيااج دارياد، در پيوسات       تمامي فرم

 جدا کرده و استفاده کنيد. ت نياز به هر يک، کافيست آن رااست. در صور

 



 

 

 

 

 

 

 

 قواعد تنظيم پايان نامه – يکمفصل 
 

 نامهروی جلد پايان -1-1
 کاارداني(، ناام رشاته تحصايلي     ، کارشناسي ناپيوساته، با توجه به مقطع تحصيلي )کارشناسي ددانشجويان باي

در صافحه روي جلاد ايان     ه شاده ئا )نرم افازار، ساتت افازار(، ايگاوي ارا     و گرايش مربوطه)مهندسي کامپيوتر( 

زماان دفااع   نامه، نام نويسنده و راهنما، موضوع پايان يا اساتيد ساير مشتصات )نام استادرا تکميل کنند.  نامهآيين

توضايحات زيار را    .شودميکوب B Nazaninنامه با رنگ طاليي ر روي جلد پاياننيز به طور مناسب ب( از پروژه

  را ببينيد. 1-1به دقت مطايعه کنيد و شکل 

 

 :مهم تذکرچند 

پيوساته و ناپيوساته   باراي دانشاجويان کارشناساي      باشاد. مرغاوب   گاايينگور بايد از ناوع   نامهجلد پايان -1

 ،افازار رناگ سابز تياره    گارايش نارم  پيوسته و ناپيوسته  افزار رنگ آبي تيره، کارشناسيگرايش ستت

  .تعيين شده است خاکستريرنگ  ITو دانشجويان  رنگ قرمز تيره نرم افزار کارداني

 به بعد،زمان از اين  که دقت کنيد گيرد.رار مياز يبه جلد ق cm2آرم موسسه در بام و در فاصله  -2

 )روي جلد اين آيين نامه را نگاه کنيد(. آرم جديد موسسه بايد مورد استفاده قرار گيرد

نوشاته  ساياه   B Nazanin 11باا فونات    يباه بااميي جلاد   از  cm5/7رايش و نام رشته در فاصله گ ،مقطع -3

 شود.مي

 شود.درج ميسياه  B Nazanin 11با فونت « موضوع»، کلمه داز يبه جل cm11بعد از آن، به فاصله  -4

شود. دقت سياه نوشته مي B Nazanin 21عنوان پايان نامه با فونت از يبه باميي جلد،  cm5/11به فاصله  -5

 شود که عنوان دقيقاً مطابق عنواني باشد که در هنگام انتتاب پروژه، تاييد شده است.

 ه دو طرف چپ و راست آن بايد کامالً در وسط قرار گيرد.تمام مندرجات روي جلد نسبت ب -1

 فاصله داشته باشد. cm2عنوان پايان نامه با دوطرف جلد، حداقل  -7



 

 

گي نوشته شده و در خط بعد، نام و ناام خاانواد  « استاد راهنما»، عبارت يبه پاييني جلداز  cm12به فاصله  -1

 شود.نوشته ميسياه  B Nazanin 11( با فونت )دکتر يا مهند  ناسبماستاد راهنما همراه با پيشوند 

نوشاته شاده و در   ساياه   11B Nazaninباا فونات   « نام دانشجو»، عبارت يبه پاييني جلداز  cm7به فاصله  -9

شود. اگر تعداد دانشجويان بيشتر از يک نفر بود، نام هر خط بعد، نام و نام خانوادگي دانشجو نوشته مي

 ود.شدانشجو در يک سطر نوشته مي

از يبه پاييني جلد، ماه)يا فصل( و سايي که در آن پروژه به اتمام رسايده و دفااع شاده     cm5/3در فاصله  -11

 شود.نوشته مي 11B Nazaninبا فونت است 

. کاوب گاردد  زر و سال آن با حروف کوچک دانشجو)يان(و نام  پروژه عنوان فقطعطال پايان نامه در  -11

را  2-1)شکل  توانيد همه عنوان را روي عطال ننويسيد.رد، ميگياگر عنوان پروژه روي عطال جا نمي

   ببينيد(.
 هاي مناسب براي نوشته هاي روي جلدفاصله -1-1شکل 

 

 
 عطف پايان نامهنوشتن عنوان پروژه و نام دانشجو روي  -2-1شکل 



 

 

 نامهداخلی پايان هایهصفحو آرايش ترتيب  -1-2

هااي اصالي. تماامي    هاي فرعي و صفحهشود؛ صفحهقسيم ميهاي داخلي يک پايان نامه به دو بتش تصفحه

هاي بعد هاي فرعي هستند و همه صفحههايي که قبل از شروع متن اصلي پايان نامه )مقدمه( هستند، صفحهصفحه

 cm7/29×cm21معمويي در اندازه  A4تمامي مطايب پايان نامه بايد روي کاغذ  هاي اصلي هستند.از آن، صفحه

( هنگاام  ctrlکلياد   هماراه باا   -کلياد  ) spaceرعايات فاصاله مجاازي و ياا نايم       رو تايپ شاود. يکو به صورت 

 ا( ضروري است.هگزارش مع هاي فارسي) مانند عبارتجداسازي کلمات ترکيبي يا ج

 

 رعیف هایهصفح -1-2-1

(. 111 -ج-ث-ت-پ-ب-آ)شود شماره گذاري مي حروف ايفباي فارسيفقط بر اسا  فرعي  هايهصفح

ترتياب   و از دو طرف کامالً در وساط صافحه قارار گيارد.     باشد بامتر از پايين صفحه cm 5/1بايد شماره صفحه 

 هاي فرعي به صورت زير است:قرارگيري صفحه

 «سم اهلل ايرحمن ايرحيمب»صفحه  -1

 صفحه عنوان -2

 صفحه تقديم -3

 صفحه سپاسگزاري )اختياري( -4

 هاي کليديصفحه چکيده و واژه -5

 فهرست مطايبهاي صفحه -1

 )در صورت وجود حداقل يک شکل در پايان نامه( هالهاي فهرست شکصفحه -7

 )در صورت وجود حداقل يک جدول در پايان نامه( هاهاي فهرست جدولصفحه -1

 )در صورتيکه به وجود چنين ييستي احسا  نياز شود( هاي ييست عاليم و اختصاراتصفحه -9

 

 :مهم تذکرچند 

 مشتص شده است، ايزامي نيست.« اختياري»عنوان هايي که با وجود صفحه 

  ،آورده هااي روي جلاد  هاا و فونات  کليه مندرجات روي جلد، باا هماان ترتياب فاصاله    در صفحه عنوان ،

 شود. تنها تفاوت صفحه عنوان و روي جلد، در اين است که نام استاد داور نياز باياد در صافحه عناوان    مي

 گنجانده شود.

 نوشاته و فاصاله آن از باام     12با فونت  «تقديم به». تيتر استتقديم  ، صفحهصفحه بعدcm11   و از سامت

نوشاته شاود. مطاياب ايان قسامت       cm5و با طول سطر  12باشد. مطايب اين قسمت با فونت  cm13راست 



 

 

 نبايد از يک صفحه تجاوز کند.

  تيتر سپاسگزاري )اختياري( ها اختصاص داردسپاسگزاري هببعدي صفحه .cm5/9 تر از بامي صفحه يينپا

از   cm4باا فاصاله    14ت نا نوشته شاود و مطاياب آن باا فو    11و از دو طرف کامالً وسط صفحه و با فونت 

 از سمت چپ نوشته شود.  cm3سمت راست و 

 هاي معمويي شود از فونتانتتاب نوع فونت در صفحه سپاسگزاري و تقديم اختياري است. اما پيشنهاد مي

 ، نازنين يا غيره استفاده شود.B Nazaninمانند 

  14با فونات   «چکيده»باشد. عنوان نامه ميپايان و کليدواژه چکيده صفحهقسمت بعدي B Nazanin   ساياه

در ساطر بعاد و در وساط صافحه      شود واست کامالًدر وسط صفحه نوشته مي cm4نسبت به بامي صفحه 

از سامت    cm4باا فاصاله    B Nazanin 12با فونت  چکيدهمطايب  عنوان پروژه با همان اندازه نوشته شود.

نوشته شود. چکيده شاامل بياان متتصار مسا له      صفحه نصالاز سمت چپ و حد اکثر در   cm3راست و 

آوري اطالعات، نحوه عمال و نتيجاه   مراحل بکارگرفته شده براي کسب و جمعشرح کلي مورد بررسي، 

عه آن تشتيص دهد که پروژه در بر گيرنده مطايب ماورد  طوريکه خواننده با مطايباشد، بهکلي حاصله مي

 باشد يا خير؟عالقه وي مي

 هااي واژه»عناوان   .اسات  ايزاماي ( نيز در هماين صافحه و بعاد از چکياده     تا 11هاي کليدي )حداکثر واژه 

ساياه   B Nazanin 14حداقل با يک خط فاصله از آخرين خط چکيده در سمت راست با فونات   «کليدي

همگي در يک خط قرار  B Nazanin 12با فونت شود و بعد از آن در خط بعد، کلمات کليدي نوشته مي

  خواهد آمد.».« و در انتهاي خط يک نقطه « ،»گيرند. بين هر کلمه کليدي، يک ويرگول مي

  نسابت باه    «فهرسات مطاياب  »فهرست مطايب اختصاص دارد. فاصاله تيتار   اويين صفحه از صفحه بعدي به

 14گيرد و باا فونات   است و نسبت به دو طرف صفحه کامالً در وسط صفحه قرار مي cm11ه بامي صفح

 هااي هکلما  B Nazaninساياه   14تر از تيتر، با فونت نمتر پاييشود. يک سانتينوشته مي B Nazaninسياه 

سامت   تاا  «صفحه»و فاصله  cm3تا سمت راست صفحه  «عنوان»شود. فاصله نوشته مي «صفحه»و  «عنوان»

 B 12هااي آن را باا فونات    عناوين و مطايب و شماره صافحه  توانيم. بعد از آن ميباشد cm2صفحه  چپ

Nazanin  .و محتوياات شماره و عنوان فصل ان بتش، شماره و عنوشامل مقدمه،  مطايب فهرستبنويسيم 

چناد فصال از    مزم به توضيح است که اگار . است شده گذاريفصل به صورت شماره هاييا زير موضوع

بنادي کنياد.   دسته« بتش»توانيد آنها را در قايب کلي پايان نامه از يحاظ محتويات به هم وابسته است، مي

 ها در پايان نامه اختياري است.وجود بتش

 شوداستفاده از فونت نازنين براي اعداد توصيه مي. 

 همانناد  قاياب کلاي آن   د کاه  اختصااص دار  «هاا فهرست جدول»و  «هافهرست شکل»بعدي به  هايهصفح

 شود.است؛ با اين توضيح که هر کدام در صفحه جديدي شروع مي «فهرست مطايب»



 

 

 هاي بعدي از فاصله ها در صفحهاگر هر يک از فهرست ها، بيش از يک صفحه باشد، نوشتهcm5/2  از يبه

 شوند.شروع ميکاغذ 

   م و يا ايان قسامت ييساتي از کلياه عال     اختصااص دارد.در  «م و اختصاارات يا ييسات عال »قسمت بعدي باه

ايان ييسات   گردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست اسات.  اختصاراتي که در متن بکار رفته است درج مي

 گردد.چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج مي سمت درشود. نيز در صفحه جديد شر وع مي

 

 های اصلیهصفح -1-2-2

 گاذاري تايپ شود. شماره بدون استفاده از کادر و يا سرصفحهساده و صورت بايست بهاصلي مي هايهصفح

باامتر از پاايين صافحه و از دو     cm 5/1اسات کاه باياد     ، ...(3، 2، 1)  اعداد فارساي  صورتاصلي به هايهصفح

 طرف کامالً در وسط صفحه قرار گيرد.

در نظر گرفته  يک و نيم خط يک خط ياو فاصله سطرها از يکديگر  cm11 در صفحات اصلي طول هر سطر

سطر باشاد. فاصاله هار ساطر از سامت       21تا  21بين و تعداد سطرها در هر صفحه  14يا  12شود. متن آن با فونت 

وفاصله آخارين ساطر از    cm3باشد و فاصله اويين سطر از بامي صفحه  cm2 و از سمت چپ cm3راست کاغذ 

 .تورفتگي داشته باشد cm1تا  cm1/1بايد به اندازه  سطر اول هر پاراگراف باشد. cm5/2پايين صفحه 

توانند باه ديتاواه خاود يکاي از     فونت استفاده شده در تمامي متن پايان نامه بايد يکسان باشد. دانشجويان مي

 را انتتاب کنند.، ميترا، نازنين و يا کامپست B Nazaninهاي معمويي، مانندفونت

 

 :مهم تذکرچند 

 11با فونت صل هر ف و شماره عنوان B Nazanin  و باا فاصاله    در يک صفحه جدياد سياهcm11   از باامي

هاي فصل، يک خط خايي وجود دارد. اضاافه کاردن ياک    شود. بين عنوان فصل و نوشتهتايپ ميصفحه 

در هار حاال اگار     شاود. صفحه که منحصراً حاوي عنوان و شماره فصل باشد، مانعي ندارد، اما توصيه نمي

اي را اضافه کرديد، باز هم بايد در صفحه بعد، عنوان و شماره فصال را باا قاعاده ذکار شاده      چنين صفحه

 بياوريد.

 اصلي ابتدا شماره فصل و سپس شماره عنوان  از سمت راست، هاي يک فصلعنوانگذاري براي شماره

 :(1-1فرمول )؛ يعني به صورت شودشود و بين آنها از يک خط تيره استفاده ميفصل آورده مي

 )عنوان( -عنوان اصلي( )شماره-)شماره فصل(    (1-1)

 11هاي اصلي ياک فصال باا فونات     عنوان B Nazanin      گاذاري نوشاته   ساياه و باا رعايات قاوانين شاماره

 شوند. بين هر عنوان و پاراگراف قبل، يک خط خايي وجود دارد.مي



 

 

 باه  )شاود.  تکرار مي (2-1فرمول )به صورت شماره گذاري  هاي فرعي، قاعدهدر صورت وجود زيرعنوان

گذاري در يک پايان نامه سطح شماره 4اصومً بيشتر از  (نحوه شماره گذاري در اين آيين نامه دقت کنيد.

 شود.توصيه نمي

 )عنوان(-(n)شماره زيرعنوان فرعي -...  -(1)شماره زيرعنوان فرعي -)شماره عنوان اصلي( -)شماره فصل(   (1-2)

 14فرعي يک فصل بدون توجه به اينکه در چند سطح باشند، با فونت هاي زيرعنوان B Nazanin   ساياه و

و پاراگراف قبل، يک خاط خاايي    فرعي شوند. بين هر زيرعنوانگذاري نوشته ميبا رعايت قوانين شماره

 وجود دارد.

  وجود داشته باشاد.  ممکن است در پايان نامه، بعضي از تيترهاي فرعي که احتياج به شماره گذاري ندارند

ساياه و باا ياک خاط خاايي قبال از آن        B Nazanin 14هاي فرعي با فونت اين عنوانها نيز مانند زيرعنوان

 در صفحه قبل دقت کنيد.( چند تذکر مهم)به عنوان  شوند.نوشته مي

 

 توالی مطالب در يک پايان نامه -1-3
کرد. بديهي اسات باا توجاه باه      ادي زير تنظيمسا  طرح پيشنهبر اتوان را مينامه وايي صفحات اصلي پايانت

انتتااب   دياد اساتاد راهنماا   ياا صاالح   خودبا سليقه  توانيد فصل بندي مناسب راعنوان پروژه و شيوه نگارش، مي

در هر صورت، بايد نظر استاد راهنما در فصل بندي رعايت شود. مزم به تذکر است کاه وجاود مقدماه، و     کنيد.

 نهادها و همچنين مراجع و منابع در هر پايان نامه، ضروري است.گيري و پيشفصل نتيجه

له ماورد بررساي ياا هادف مطايعاه، بياان دميال         بايست شامل بيان واضح و کامل مسا مقدمه مي  :مقدمه -1

  و بتشهاي پروژه باشد. ازاج کلي اهميت موضوع و ارزشيابي آن و مرور

انجاام شاده روي   کارهاا و تحقيقاات قبلاي     هتچا شامل بياان متتصار تاري   :مروري بر گذشته ؛فصل اول -2

 باشد.موضوع و وضعيت فعلي آن مي

شارحي دربااره شايوه کاار دانشاجو و      شاامل   يوازم و نيازهاي پاروژه:  و يا عمل روش تحقيق ؛فصل دوم -3

 باشد.افزارهايي که در حين انجام پروژه مورد استفاده بوده، ميها يا وسايل يا نرمتوضيح روش

شيوه اجراي گام به گام مراحل تا رسيدن به هادف نهاايي   در اين قسمت  :نتايج پروژهرا و اج ؛فصل سوم -4

 شود.بيان ميو مشروح نتايج حاصل در پروژه به طور کامل شود. همچنين پروژه کامالً شرح داده مي

ره و درباا  شاده در اين قسمت نتايج حاصل در پروژه مرور  :گيري، پيشنهاداتبحث، نتيجه ؛فصل چهارم -5

مزاياا و معاياب پاروژه ذکار شاده و در حاد امکاان        بتش بايد  اين شود. درعملکرد يا کارايي بحث مي

 گردد.ه مييدر ادامه پيشنهادات مؤيال در مورد کار ارا دست آمده استدمل شود.درباره دميل نتايج به



 

 

، قراردادن آنها در از استني به وجود آنهاگيرد که در عين حاييکه قرار ميپيوست مطايبي در : هاپيوست -1

گردد. هر پيوست به يک موضاوع اختصااص   باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب مي متن اصلي

 آيد، شامل موارد زير است:مطايبي که در يک پيوست مي معمومًيابد. مي

 ها زياد باشد()در صورتيکه تعداد آناست تهيه شده به کمک نرم افزارهاي مورد استفادهيي که هامنحني. 

 در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد( ي که به آنها استناد شده استجداوي(. 

 ايبات قضايا. 

 دستورايعمل استفاده از برنامه کامپيوتري تهيه شده. 

  در صورتيکه فهم مطلب بدون آن امکان پذير نباشد. ييست برنامه کامپيوتري 

 نمونه خروجي برنامه. 

 هاي تهيه شدهنقشه. 

  ي نوشتن عنوان پيوست، از قواعد ذکر شده براي عنوان يک فصل تبعيت کنيد.برا

رتيب نوشتن منابع به ترتيب حاروف  تشوند. شماره گذاري مي 1منابع به ترتيب از شماره  :و منابع مراجع -7

 نوشاتن . نوشاته شاوند   هاي اينترنتيو در انتها منابع و سايت ايفبا باشد. ابتدا منابع فارسي سپس منابع متين

 باشد:بر اسا  قاعده زير بايد نابع کاغذي م

 از يکديگر جدا شوند( «و»ها با )در صورت وجود چند نويسنده، نام نام نويسنده -2خانوادگي نويسندهنام  -1

 )باه صاورت ايتايياک(    عنوان کتاب يا مقايه-5 )در صورت ترجمه بودن( نام مترجم -4نام خانوادگي مترجم  -3

صفحاتي که -1سال انتشار کتاب يا سال انتشار و شماره مجله  -7 اي که مقايه چاپ شده استيا مجلهنام ناشر  -1

 مطلب مورد نظر از آن استتراج شده است.

براي هر منبع، تمامي اطالعات فوق بايد با يک کاما از يکديگر جدا شده و همگي پشت سر هم در يک خط 

 توانند در خط بعدي هم نوشته شوند.خط نباشد، اطالعات مي نوشته شوند. در صورتيکه جاي کافي در يک

سايتي که اطالعات فاوق را در خاود جااي داده اسات، در ياک خاط       کامل براي منابع ايکترونيکي، آدر  

شود. چون ممکن است منابع اينترنتي تغيير کنند، سعي شاود از ساايتهاي معتبار    مستقل و از سمت چپ آورده مي

 استفاده شود.

 

 ت تکميلی در نگارش پايان نامهنکا -1-4
 ها توجه شود.پايان نامه به آن تمامپردازيم که بايد در در ادامه، به توضيحاتي مي

ناماه رعايات   گذاري فارسي را در تماام پاياان  نقطهبندي فارسي، آيين نگارش و قواعد نحوه صحيح جمله -1

 صورت است:تعدادي از قواعد که مورد استفاده بيشتري دارد به اين کنيد. 



 

 

 ويرگول ]؛[، دونقطه ]:[ و عالمت سوال و تعجب ]؟ ![ هميشه به کلمه قبال از  نقطه ].[، ويرگول ]،[، نقطه

 چسبند، اما با کلمه بعد از خود دقيقاً يک جاي خايي فاصله دارند.خود مي

  ست، اماا کلماات   اي نيو آکومد}{ و خود آنها هيچ فاصله»« پرانتز )(، کروشه ][، گيومه  داخلبين متن

 آنها )منظور همان پرانتز و غيره است( از دو طرف يک جاي خايي فاصله دارند. خارج

  مراجعه کنيد.[ 2] و[ 1جع ]ا، به مرنگارش فارسيبراي آگاهي بيشتر از قواعد 

را داخال  کنياد، آن سعي کنيد در صورتيکه جمله يا عبارت يا پاارگرافي را عينااً از ياک کتااب نقال ماي       -2

قرار داده و پس از آن، به کمک يک جفت ]کروشه[ شماره منبعاي کاه مطلاب از آن اساتتراج     « هگيوم»

را قرار دهيد. در هر صورت براي رجوع به يک مرجع، باياد شاماره مرجاع را در ياک جفات       شده است

 کروشه قرار دهيد. منظور از شماره مرجع، شماره ترتيبي است که به آن در مراجع اختصاص داده ايد.

 اي که باميشماره گذاردنپس از ، معادل متين اييد.ز نگارش کلمات متين در متن پروژه خودداري نما -3

پايين صفحه آورده شود. در هر صفحه، شاماره زيار    1در زيرنويس شود،معادل فارسي آن کلمه تايپ مي

کاردن معاادل فارساي    مزم به توضيح است کاه اگار پيادا    . يابدترتيب افزايش مينويس از يک آغاز و به

کلماه را باا حاروف فارساي نوشاته و در       2تاوان تلفاال متاين   اي خاص بسيار مشکل باشد، ماي براي کلمه

 .حروف متفال انگليسي از اين قاعده مستثني هستند زيرنويس اصل کلمه را به متين نوشت.

نتهااي پاروژه ضاميمه    پاروژه در ا ياا ديساکت     CDسازي نرم افزار باشد، پيادهشامل در صورتيکه پروژه  -4

 .)به کمک قرار دادن يک پوشش مناسب و قابل استفاده براي آن( گردد

در داخل  فرمولشماره هايي که در پايان نامه آمده است، بايد شماره داشته باشد. ها و فرمولتمامي معاديه -5

شماره فصال   حاصل ترکيب )از سمت راست به چپ(شماره فرمول شود. آورده ميآن پرانتز و در مقابل 

، حاشايه سامت   فرماول . مکاان شاماره   انداست که با يک خط تيره از هم جدا شدهشماره ترتيب فرمول و

داراي جاي کافي نباشد، از ساطر بعادي اساتفاده     فرمولباشد که درصورتيکه سطر مي فرمولراست خط 

 شود.شروع مي 1ها در ابتداي هر فصل از شماره فرمولشود. مي

 و نمودارهاا و جاداول نياز باياد شاماره داشاته باشاند.        تصاوير و اشاکال و اهمنحنيها،  همه همانند فرمول -1

هاا،  تماامي منحناي  پاذيرد.  گذاري اشکال به صورت جداگانه انجاام ماي  ها و شمارهگذاري جدولشماره

 گاذاري قاعاده شاماره   شاوند. گاذاري ماي  شاماره « شاکل »ها و غيره تحت نام نمودارها، تصويرها، ترسيم

ساپس   ، ياک خاط فاصاله و   ابتادا شاماره فصال   از سمت راست هاست، يعني جدول و شکل مانند فرمول

 شود.شروع مي 1هر فصل از  آغازشماره شکل يا جدول که در 

                                                 
1 Footnote 

2  Latin 



 

 

طارف باامي کاغاذ و ياا در     بايسات باه  ها ميکادر بسته قرار گرفته، طرف بامي آنيک درون هر شکل  -7

 ده شود. صورت يزوم در سمت چپ کاغذ قرار دا

در يک خط و در وسط « شکل»ها، عالوه بر شماره، عنوان نيز دارند. شماره و عنوان «جدول»ها و «شکل»  -1

 الیابدر يک خط و در وسط صفحه در « جدول»گيرد و شماره و عنوان شکل قرار مي پايينصفحه در 

اشکال و جاداول باه طاور    عناوين اشکال و جداول به همراه شماره آنها در فهرست  گيرد.جدول قرار مي

 شود.مستقل آورده مي

نوشاته   12ياا   11و متن داخال آنهاا باا فونات      سياه 11با فونت نازنين ، هاو جدول هاشماره و عنوان شکل -9

 شود.


