« آیيننامه نگارش تحقيق و پایاننامه »
««

توجه :این فایل در حال ویرایش و تکمیل می باشد

»»

در این جزوه شكل و شيوهاي یكسان در نگارش پروژه (تحقيق ،پایاننامه ،رساله فارغ التحصيلي و )...ارائه ميگردد
كه رعایت آن براي دانشجویان الزامي است و در ارزیابي نمره مؤثر مي باشد.
رعایت این نكات موجب ارتقاي كيفي تحقيق و پایاننامه شده و دانشجو با روشهاي استاندارد و تدوین پروژه
آشنا ميشود.
قبل از نگارش پایاننامه به چند نكته توجه كنيد:
 )1تعداد صفحات پایان نامه با نظر استاد راهنما است وليكن زیر  40صفحه و باالي  100صفحه توصيه نمي-
گردد .در مورد تحقيق درس شيوه ارائه نوشتاري و گفتاري حداقل  25صفحه و حداكثر  30صفحه پيشنهاد ميشود.
 )2تعداد فصلهاي پایاننامه مطابق نظر استاد راهنما است اما یک پيشنهاد در بخش ذیل براي فصلبندي ذكر
شده است.
 )3در پایان كار پرینت پایاننامه یا تحقيق باید تحویل داده شود و فایل  Wordو  PDFپایاننامه یا تحقيق باید
ایميل شود.
 )4صحافي تحقيق الزم نيست ،مگر اینكه خود دانشجو تمایل به انجام آن داشته باشد.
 )5با توجه به اینكه نحوه نگارش پایاننامه و رعایت مقررات نگارشي آن حداقل  2نمره را دارد توصيه ميشود در
نگارش دقت و نظم كافي را اعمال نمائيد.

اجزاء پيشنهادي براي پایاننامه دوره كارشناسي و تحقيق به صورت زیر مي باشد:
پایان نامه

اجزاء

تحقيق

1

جلد (مطالب صفحه عنوان روي جلد نيز درج شود)

2

صفحه سفيد

3

1

صفحه عنوان (مطابق پيوست 1و پيوست)2

4

2

صفحه بسم ا ...الرحمن الرحيم
پيشگفتار

5
6

3

[صفحه تقدیم به] (ميتواند در پيشگفتار درج شود)

7

4

[صفحه سپاسگزاري] (ميتواند در پيشگفتار درج شود)

8

5

صفحه (یا صفحات) فهرست مطالب

9

6

صفحه (یا صفحات) فهرست اشكال

10

7

صفحه (یا صفحات) فهرست جداول

11

8

چكيده

12

9

بخشهاي متن اصلي (با شروع از مقدمه)

13
14

[خالصه هر فصل مستقل در انتهاي همان فصل و ترجيحا به فارسي و انگليسي]
10

15

نتيجهگيري (ترجيحا به فارسي و انگليسي)
خالصه كل مطلب (ترجيحا به فارسي و انگليسي)

16

11

پيشنهادات و محورهاي مطالعه بيشتر

17

12

[پيوستها]

18

13

[واژه نامه]

19

14

فهرست منابع

20

چكيده (به انگليسي)

21

صفحه عنوان (به انگليسي)

22

صفحه سفيد

23

جلد (مطالب صفحه عنوان با ترجمه انگليسي روي جلد درج شود)

نگارش پایاننامه
نگارش پایان نامه از دو بعد مهم است:
 -1مكان و نحوه نوشتن مطالب در هر صفحه پایان نامه ،نحوه حاشيه بندي ،شماره گذاري ،فرمت صفحات و
بخشها ،معادالت ،تصاویر جداول و منحني ها و ..
 -2ترتيب ارائه مطالب در مجموع پایاننامه.
دو مورد فوق در طي دو فصل جداگانه بصورت كلي تشریح ميشوند:

فصــل اول
چگونگی تایپ پایاننامه:
در تایپ پایاننامه رعایت موارد زیر الزم ميباشد:
 -1فاصله بين سطرهاي متن را یکونيم سطري انتخاب كنيد .یعني در بخش پااراگرا  line spacingرا باه
اندازه  1.5انتخاب كنيد (درست مانند همين متن) .توجه داشته باشيد فاصله سطرها در جاداول بایاد (single 1

) spaceانتخاب شود.

 -2تمامي متن پایان نامه باید توسط فونت  B Nazaninبا اندازه  13براي متون فارسي و فونت Times New

 Romanبا اندازه  11براي متون التين تایپ شده باشد .البته عناوین اصلي و فرعي با فونتي بزرگتر از فونت متن
تایپ شود.
 -3تمامي متن پایان نامه ،معادالت ریاضي ،عالئم بكار برده شده مي بایست بوسيله كامپيوتر تایپ شوند .متن
یا فرمول دستنویس به هيچ عنوان پذیرفته نميشود.
 -4تمامي جدولها و نمودارها ميبایست كامپيوتري باشند.
 -5حاشيه باال ،پایين و سمت چپ كاغذ  2/5سانتي متر و از سمت راست  3سانتي متر باشاد (مانناد هماين
فایل)
نکات تایپ پایان نامه
 -1براي ارجاع به بخش مرجع از عالمت قالب استفاده شود]. .

[ و شماره مرجع به ترتيب استفاده در

متن در داخل آن ذكر شود .مثال ][2

 -2كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پایان نامه باید از قطع  A4انتخاب شود.
 -3عناوین اصلي  Boldو با قلم  14و با شماره گذاري.
 -4عناوین فرعي درجه بعد  Boldو با قلم  12و با شماره گذاري.
 -5عناوین فرعيتر بعدي ساده (غير  )Boldو با قلم  12و با شماره گذاري.

 -6اولين سطر هر پاراگرافي با  Indentآغاز گردد( .نيم سانتيمتر مانناد هماين ماتن -باراي ایان منظاور در
بخش پاراگرا ،indentation ،گزینه  specialرا  .5cmانتخاب كنيد)
 -7عناوین شكل در زیر آن آورده شود در صورتيكه كمتر از یک خط اسات بصاورت مركازي و در صاورتيكه
بيش از یک خط است  justifyشود.
 -8عناوین جداول در باالي آنها و در صورتيكه یک خط یا كمتر است بصورت مركزي و در صورتيكه بايش از
یک خط است باید  justifyشود.
 -9در انتهاي چكيدههاي فارسي و انگليسي در حد  4تا  6كلمه كلمات كليدي آورده شود.
 -10اصل كلمات اساسي التين كه به فارسي برگردانده ميشوند در پاورقي هر صفحه با شماره ارجاع آورده
شود .مثال اسامي نویسندگان خارجي و یا اصطالحات علمي.
فصــل دوم
نظم و ترتيب در ارائه مطالب و یكسان سازي شيوه ،عالوه بر افزایش ميزان درك خواننده ،سهولت دسترسي و
دریافت آن را در بر دارد .لذا در این بخش ،ضمن بيان مشخصات هر یک از قسمت ها ،ترتيب ارائه آنها نيز ذكر شده
است.
 -2-1جلد پایان نامه
جهت مشاهده نمونه به پيوست  1مراجعه نمایيد.
 -2-2صفحه نخست (اجباري)
از آنجا كه نام و یاد خدا بهترین سرآغاز براي هر نوشته و كاري ميباشد بسيار مناسب است كه نخستين برگ از
پایان نامه به درج كالم الهي «بسم اهلل الرحمن الرحيم» اختصاص یابد كه فضل الهي موجب توفيق روزافزون گردد.
همچنين ميتوان از صفحه سفيد هم استفاده كرد.

 -2-3صفحه عنوان
در این صفحه ،مطالب روي جلد پایان نامه عين ًا تكرار ميگردد ،با این تفاوت كه در دو مقطع تحصيلي ذكر نام
استاد راهنما الزامي است.
 -2-4چکیده
چكيده پروژه حداكثر در حجمي معادل با  300كلمه تهيه شده و شامل بيان مختصر مسئله مورد بررسي ،مراحل
بكار گرفته شده براي كسب و جمع آوري اطالعات ،نحوه عمل و نتيجه كلي حاصله ميباشد ،به طوریكه خواننده با
مطالعه آن تشخيص دهد كه پروژه موجود دربرگيرنده مطالب مورد عالقه وي ميباشد یا خير؟
تاریخچه و سابقه موضوع در این قسمت ذكر نشده بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده ميشود.
 -5-2صفحه تقدیم( اختیاري)
در یک صفحه مستقل بعد از قسمت چكيده ،برحسب صالحدید نگارنده ،به فرد ،افراد یا موسسهاي تقدیم مي-
گردد.
 -6-2صفحه قدردانی (اختیاري)
در این قسمت ،در یک صفحه مجزا بعد از صفحه تقدیم نگارنده مراتب قدرداني خود را از اشخاص و یا موسساتي
كه در تدوین مطلب با فراهم آوردن اطالعات ،امكانات و یا تأمين بودجه همكاري نمودهاند ،ابراز مينماید.
 -2-7فهرست
صفحات فهرست بعد از صفحه قدرداني قرار ميگيرند .كلمه " فهرست" در وسط و باالي كليه صفحات مربوطه
تایپ گردد .عناوین اصلي و فرعي در سمت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شود .شماره عنوان اصلي با
خط تيره از عنوان مربوطه جدا ميشود .شماره عناوین فرعي به صورت  ZZ-YY-XXنوشته ميشود كه  XXشماره
عنوان اصلي و  YYیكي از بخش هاي  XXو  ZZنيز یكي از بخش هاي زیرین  YYميباشد .كه البته در فهرست-
نویسي فقط تا عنوان فرعي دوم شماره گذاري شده و نوشته ميشود.

عناوین اصلي از سمت راست هر سطر و عناوین فرعي به اندازه چهار حر داخلتر از عنوان اصلي نوشته ميشوند.
 -2-8لیست عالئم و اختصارات
در این قسمت كه بالفاصله بعد از فهرست قرار ميگيرد ليستي از كليه عالئم و اختصاراتي كه در متن بكار رفته
است ،درج ميگردد .نحوه نگارش آن همانند فهرست است .در چپ عالمت و در سمت راست مفهوم آن درج ميگردد.
ترتيب نگارش عالئم مطابق با نوع عالمت بكار رفته ،متفاوت ميباشد ولي معموالً نخست حرو انگليسي سپس حر
یوناني نوشته مي شوند .الزم به ذكر است كه در كل متن پایان نامه براي نمایش هر پارامتر فيزیكي فقط باید از یک
نماد استفاده كرد .به عنوان مثال براي نمایش دما فقط از یک حر مانند  Tاستفاده شود.
 -2-9مقدمه
مقدمه ميبایست شامل موارد ذیل باشند:
 -1بيان واضح و كامل مسئله مورد بررسي یا هد مطالعه.
 -2بيان دالیل اهميت موضوع و ارزشيابي آن.
 -3بيان مختصر تاریخچه كارها و تحقيقات قبلي انجام شده روي موضوع و وضعيت فعلي آن.
 -4اگر از تكنيکهاي خاصي در پروژه استفاده كردهاید حتما ذكر كنيد.
 -5معرفي و مرور اجزاء و بخشهاي پایاننامه.
این مطالب به این سؤال كه چرا این بررسي یا پروژه صورت ميپذیرد پاسخ داده و نشان ميدهد كه این پروژه
گامي در جهت تكميل و با رفع نقص فعاليت گذشتگان ميباشد( .ممكن است نظر استاد راهنما این باشد كه فصل
مقدمه بعنوان فصل اول در نظر گرفته شود و تعداد صفحات آن طبق نظر استاد راهنما است ولي معموال بين  3تا 10
صفحه است)

 -2- 10متن اصلی
این بخش از پایان نامه یا تحقيق ،اصل و اساس پایاننامه یا تحقيق ميباشد .در واقع این بخش است كه به
دانشپژوهان كمک مينماید تا با با جزئيات روش تحقيق شما آشنا شوند .بنابراین مطالب آن باید به صورت واضح،
منظم و قابل فهم ارائه گردد .بایستي سعي گردد تنها قسمت هایي كه مستقيماً با موضوع موردبحث مربوط است آورده
شود و مابقي مطالب به صورت پيوست اضافه گردد .براي مثال اگر آشنایي با بعضي قضایا براي درك مطلب الزم است
ولي اثبات آنها منظور اصلي گزارش نيست به صورت پيوست اضافه شود.
متن اصلي پایاننامه به طور منطقي به چند فصل تقسيم ميشود و تا حد زیادي بستگي به نوع موضوع هر فرد
دارد و نظر استاد راهنما شرط است اما چون اكثرا كار نرمافزاري دارید ميتوانيد:
الف) یک فصل را به معرفي ابزارهاي مورد استفاده در پروژه قرار دهيد و مقداري هر یک از ابزار استفاده شده را
شرح دهيد.
ب) یک فصل هم در مورد طراحي بنویسيد .فصل طراحي باید بسيار كامل نوشته شود و جزئيات طراحي وب یا
پایگاه داده و  ...و جداول و رابطهها و نمودارها بصورت واضح تشریح شوند.
ج) فصل دیگر ميتواند  user interfaceنرمافزار و تشریح نحوه كار با نرمافزار باشد (در واقع یک  helpبراي
كاربران نرمافزار مينویسيم.
 -2-11بحث ،نتیجه گیري ،پیشنهادات
در این قسمت نتایج حاصل در پایاننامه مرور شده و در ادامه پيشنهادات موظف در مورد ادامه كار(تحقيقاتي)
ارائه ميگردد.
 -2-12مراجع
به هنگام ذكر نام نویسنده و یا مرجع در طول پروژه ،شمارهاي كه بترتيب افزایش ميیابد در داخل براكت [ ]
ثبت گشته و در قسمت مراجع شماره مرجع در براكت [ ] نوشته ميشود و بعد از آن نام خانوادگي نویسنده سپس

حر اول نام كه به وسيله عالمت " " از یكدیگر جدا ميگردند آورده ميشود .اگر موضوع داراي چند نویسنده باشد،
نامهاي ایشان با عالمت " " از هم جدا ميگردد .بعد از نام نویسنده ،عنوان مطلب در داخل گيومه آورده ميشود و در
ادامه چنانچه مطلب مورد نظر از كتاب اخذ شده باشد ،نام موسسه انتشاراتي ،صفحه یا صفحات مورد رجوع و سال
انتشار ذكر ميشود .چنانچه مطلب نگاشته شده از مجله باشد جلد ( )Volشماره ( ،)noشماره صفحه و ماه و سال
انتشار خواهد آمد .براي نمونه به مثال هاي زیر توجه كنيد.
]1[- Timoshenko, S, P. And Gere J.M. “ Theory of elastic stability”. McGraw -Hill. Pp. 105- 115,
1985.

]2[- Sanders, J.L, “Nonlinear Theories for thin shells”, Q. appl. Mech., Vol 10, No.1, pp, 21-36,
1963.

]3[- Griffin, D.S., “Design filmits for buching of elevated temperature components”. Proceedings
ASME-PVP conference, Hawaii, July 25-27,1989.

[ ]4طاهري ،ج -و پاكزاد،ح " .موج و پدیده هاي ارتعاشي" ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران ،ص ،125-217
.1360
در تخصيص شماره مرجع به مطالب ،باید توجه نمود كه چنانچه به یک مرجع چند بار ارجاع داده شود ،همان
ال تحت صفحات خاص ،ارجاع شده ،مجدد ًا مراجعه گردد.
اولين شماره تكرار ميگردد و نيز چنانچه به یک كتاب كه قب ً
اگر همان صفحات قبلي مدنظر باشد از همان شماره قبل و در غير این صاورت یک شماره جاادید تعلق مي گيرد.
 -13پیوستها
در انتهاي پایان نامه ،پيوستها قرار ميگيرند .همانگونه در "متن اصلي" ذكر گردید پيوست بگونهاي انتخاب مي-
شود كه ضمن نياز به وجود آنها ،قرار دادن آنها در "متن اصلي" باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب مي-
گردد .هر پيوست به یک موضوع اختصاص ميیابد.
موفق باشيد.

پيوست  :1طرح روي جلد پایان نامه (فونت )B Nazanin

نام دانشگاه -نام گروه [اندازه  13به صورت ]Bold

پایان نامه كارشناسی [اندازه  13به صورت ]Bold

عنوان پایان نامه (فقط عنوان را بنویسید) [اندازه  13به صورت ]Bold

دانشجو [ :اندازه  13به صورت ]Bold

استاد و یا اساتید راهنما [ :اندازه  13به صورت ]Bold

سال[ :اندازه  13به صورت معمولي]

پيوست  :2طرح روي جلد تحقيق (فونت )B Nazanin

نام دانشگاه [اندازه  13به صورت ]Bold
نام گروه [اندازه  13به صورت معمولي]

موضوع تحقیق[ :اندازه  13به صورت ]Bold
موضوع را اینجا بنویسيد [اندازه  13به صورت معمولي]

دانشجو [ :اندازه  13به صورت ]Bold
نام ،نام خانوادگي و شماره دانشجویي را اینجا بنویسيد [اندازه  13به صورت معمولي]

استاد و یا اساتید راهنما [ :اندازه  13به صورت ]Bold
نام استاد یا اساتيد را اینجا بنویسيد [اندازه  13به صورت معمولي]

ماه و سال [اندازه  13به صورت معمولي]

