
نامهنحوه نگارش پايان
اي است  نوشتهنامهپايان. يك مبحث علمي است نگارش و تنظيم ينامه، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوهپايانيكي از اهداف نگارش هر 

ي انجام شده و  مختصر، مروري بر كارهاي، مقدمه و تاريخچهجدولها، شكلهابه فارسي، فهرست تفصيلي مطالب، نامه پايانيشامل چكيده
 كه ، به انگليسينامهپاياني و چكيده و منابعمراجعج، بحث و پيشنهادات، فهرست  نتاي،، عملكرد تحقيقي و عملينظريآخرين اطالعات 

. ودشتنظيم و تدوين مي) در صورت داشتن( مشاور استادان /  راهنما و همكاري استاداستادان / توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد
را با توجه به تعريف فوق نامه پايان هر محتويات. الزامي استهانامهپايانرعايت اين تذكرات از جانب دانشجويان براي رعايت هماهنگي بين 

:بندي نمودتوان دستهو به ترتيب تقدم ذيل مي
، فرم زركوب روي جلد فارسي -1
، فرم داخل جلد به فارسي-2
، دفاعيهي صورتجلسه-3
، تعهدنامه-4
،برداريمجوز بهره-5
، بسم اهللا الرحمن الرحيم- 6
،)اختياري  ( نامه تقديم-7
، چكيده پايان نامه به فارسي-8
،)اختياري (نامه تقدير -9

، فهرست مطالب-10
،)اختياري(فهرست شكل ها -11
،)اختياري( فهرست جدول ها -12
،)اختياري( فهرست عالئم و اختصارات -13
،نامه متن پايان-14
، نتيجه گيري و پيشنهاد-15
،مراجع و منابع- 16
،...)، 2پيوست، 1پيوست( پيوستها -17
، و چكيده پايان نامه به انگليسي-18
. فرم داخل جلد به انگليسي-19

نامهترتيب درج مطالب پايان

نامه برگهاي ابتداي پايان- الف
. ين قسمت بايد دقيقاٌ طبق فرمت داده شده اعمال گرددا): فرم داخل جلد به فارسي(برگ اول 
 دفاعيهيصورتجلسه: برگ دوم 
تعهدنامه: برگ سوم 

برداريمجوز بهره: برگ چهارم 
بسم اهللا الرحمن الرحيم: پنجمبرگ 



- نمايد كه در اين صفحه درج ميتقديم ... نامه خود را به شخصيتي و يا تواند پايان دانشجو مي،در صورت تمايل): نامهمتقدي (ششمبرگ 
. رددگ

هر پايان نامه بايستي با چكيده آغاز گردد كه حداكثر دو صفحه و منحصراً شامل بحث پيرامون موضوع پايان نامه، ): چكيده (هفتمبرگ 
 است اين چكيده را به دانشجو موظف). از ارائه نتايج كار ساير محققين در اين بخش خودداري شود(شيوه هاي تحقيق و نتيجه كلي است 

. زبان فارسي تهيه و در اين برگ از پايان نامه درج نمايد
اند  كه او را در تهيه پايان نامه ياري نمودهافراد يا سازمانهاييتواند در صورت تمايل در اين صفحه از دانشجو مي): نامهتقدير (هشتمبرگ 

. تقدير نمايد
براي شماره گذاري . درج نمايد فهرست مطالب همراه با شماره صفحه مربوطه را در اين قسمت دانشجو بايستي): فهرست مطالب (نهمبرگ 

قسمت چهارم  يعني - 4-3- 1- 2مثالً . باشد به ترتيب از كل به جزء و از راست به چپ مجاز ميفارسي شماره 4قسمتهاي مختلف حداكثر تا 
از زير بخش سوم از بخش اول فصل دوم

دانشجو بايد پس از درج فهرست مطالب پايان نامه، فهرست شكل ها را به صورت جدا رج فهرست شكلها و جدول ها، در صورت تمايل به د
 و پس از درج فهرست شكلها، فهرست جدول ها را به صورت جدا از فهرست شكلها همراه از فهرست مطالب همراه با شماره صفحه مربوطه

. با شماره صفحه مربوطه درج نمايد

ن پايان نامهمت-ب
شود و بقيه قسمتها بعنوان ملحقات پس از  آغاز مي بشرح زيرهايصلترتيب، متن پايان نامه مشتمل بر فپس از قرار گرفتن مطالب فوق به 

.  خواهد آمدآن

 مقدمه –1فصل 
حه بدون ذكر منابع است و در آن ف و بين دو تا پنج ص اهداف و روش برخورد با موضوع تحقيق، ضرورت انجام آن،مقدمه شامل طرح موضوع 

.شودمعرفي كلي فصلهاي پايان نامه آورده مي

 مروري بر منابع–2فصل 
مروري بر منابع شامل تاريخچه داخلي و خارجي و مباني نظري و عملي و نتايج حاصل از پـژوهش هـاي قبلـي شـناحته شـده در راسـتاي                       

 و درآن بايد از آوردن مطالبي كه در فـصول بعـد بـه آنهـا            كل پايان نامه است    % 40حداكثرحجم اين فصل    .موضوع مورد تحقيق مي باشد    
. ايج مختلف با ساختاري يكسان اسـت      بوده و شامل تلفيق نت    ناين فصل شامل ترجمه جداي از هم منابع          . .ارجاع نمي شود، خودداري گردد    

 در انتهـاي ايـن فـصل، هـدف از انجـام پـروژه               .بايد مرجع داده شـود     هم   ها و شكل  جدولها براي   و باشد   SIبكار رفته بايد سيستم     واحدهاي
.شودحداكثر در يك صفحه تشريح مي

روش تحقيق–3فصل 
، دستگاهها،  روشها و نرم افزارهاي به كار مصرفيمشخصات كليه مواد اوليه  ، ضمن تشريح كامل صورت مسئله، روش تحقيق و          در اين فصل  

 به كـار رفتـه بـه طـور     set- up، روشهاي انجام آزمايش ها و يويژگيهاي نمونه هاي آزمايش.شريح مي گردد تتحقيقگرفته شده در انجام 
.كامل توصيف مي شود



 نتايج –4فصل 
به اين منظور در هر مورد ابتدا شرح مختصري از آزمايشي كه اين نتيجه از آن حاصل شده است . نتايج به ترتيب در اين فصل ارائه مي گردد

آورده مي شود و مشاهدات از آن نتيجه پس از آن بدون نياز بـه تحليـل ذكـر مـي                  ........  نمودار و   سپس نتيجه به صورت جدول،      و ائه شده ار
. انتخاب ترتيب ارايه نتايج به اختيار نگارنده پايان نامه است.گردد

)سگالش ( و بحث تحليل نتايج–5فصل 
بـه منظـور   . بل ارائه گرديده است در ارتباط با موضوع پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيـرد               در اين فصل كليه نتايجي كه در فصل ق        

پيشنهاد مي شود حتي المقـدور ترتيـب   . ضروري است   ) مراجع( ارائه استنادات علمي     ، مطالعاتي توسط منابع تقويت يا تائيد نظرات نگارنده      
.يج در تحليل نيز رعايت گردداارائه نت
اسـاتيد  /  در صورت صالحديد استاد . بصورت تفكيك شده ارايه شود"و بحثتحليل نتايج " و "نتايج"هاي شود كه فصلوصيه مي ت –تبصره

.توان اين دو فصل را در هم ادغام كردراهنما مي

: نتيجه گيري 
.گرددخالصه نتايج و دستاوردهاي حاصل از اين قسمت به صورت موارد شماره گذاري شده ارائه مي

 : )براي تز دكتري(نوآوري و دستاوردهاي حاصل از پژوهش 
.گردداهم دستاوردهاي علمي و پژوهشي حاصل از كار دكتري در اين قسمت ارايه مي

:پيشنهاد براي ادامه 
.گردداين قسمت به صورت اختياري و به شكلي كه بتواند در ادامه موضوع تحقيقات آتي قرار گيرد، ارائه مي

: وستها پي-پ
 غير ضروري، برنامه نرم (Data)قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي . گيرندپس از اتمام مطالب پايان نامه پيوستها قرار مي

. افزاري و يا چگونگي بدست آوردن معادالت رياضي باشد چنين مطالبي بايد در پيوست آورده شود

مراجع و منابع-ت
مراجعبطوركلي چنانچه براي مطلبي از منبعي استفاده شود ذكر آن مرجع در ليست .  درج گرددمراجعپيوستها، بايد پس از اتمام بخش 
گردد كه در داخل آن شماره منبع مذكور به ترتيب عددي از  درج مي[ ]در اين گونه موارد، بعد از مطلب عالمت . باشدپايان نامه الزامي مي

.ردگياول پايان نامه قرار مي

انتهاي پايان نامه برگهاي -ث
باشد كه در ابتداي چكيده پايان نامه به انگليسي ترجمه همان محتواي چكيده فارسي مي): چكيده انگليسي پايان نامه(برگ ماقبل آخر 

. پايان نامه قرار گرفته است
. اين برگ بايستي دقيقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد):  انگليسي داخل جلد بهفرم(برگ آخر 



شماره گذاري

:شماره گذاري متن
در شماره گذاري اعداد بايد در وسط و پائين . ادامه خواهد داشت) پيوستها(شماره گذاري با عدد از ابتداي فصل اول تا انتهاي پايان نامه 

.شوند به ترتيب الفباي فارسي شماره گذاري ميصفحات قبل از آن. صفحه قرار گيرند

.... و واكنشها و شماره گذاري روابط رياضي
، شوندجدا مي شيميائي بوسيله دو عدد كه داخل پرانتز قرار گرفته و توسط يك خط فاصله از يكديگر واكنشهر رابطه و يا معادله رياضي يا 

 مثالً رابطه .باشدصل و عدد سمت چپ نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل ميراست نشانگر شماره فعدد سمت . گردندمشخص مي
:پنجم در فصل چهارم را به صورت زير بايد نشان داد

)4-5(
:شكل ها و جدول ها شماره گذاري 

) جدول( شكل شود سپس توضيحدر آن فصل شماره گذاري مي) جدول( شكل  و شمارهبا درج شماره فصل) جدول(شكل  هر ،در هر فصل
به صورت زير شماره فصل سوم 2شماره ) جدول(يعني شكل 2-3)جدول(شكل بطور مثال . بالفاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد

. گرددگذاري مي
توضيح توضيح توضيح توضيح- 2-3) جدول (شكل

محل قرارگيري جدول ها و شكل ها يا در باال و يا . ر دارند مستقل از يكديگترتيبجدول ها باالنويس و شكل ها زيرنويس و هر كدام شماره 
. بايد به فارسي و از راست به چپ تايپ شوند حاصل از تحقيق  منابع و جدول هايكليه جدول ها اعم از جدول هاي. در پائين صفحه است

. نوشته هاي شكل ها بايد به فارسي ترجمه شوند

ارائه منابع
:مقاالت 

)بصورت كامل(نويسندگان نويسنده يا - 1
عنوان مقاله- 2
...كنفرانس، ژورنال علمي و : منابع- 3
صفحه ها- 4
سال انتشار- 5

S. Nicosia and P. Tokei, “Model Reference Adaptive Control Algorithms for Industrial Robots”, 
Automatica vol. 20, No. 5, pp. 635-644 ( 1984).

:كتاب
ويسنده ن–1
عنوان كتاب- 2
ناشر–3
سال انتشار- 4

E. Bardal, "Corrosion and Protection", Springer, 2004.



)مشابه كتاب ( پايان نامه
Patents
 استانداردها

. توانند بعنوان مرجع معرفي شوند، سمينارهاي دانشجوئي، جزوه هاي كالسي اساتيد نميWebsite: توجه

پ پايان نامهچگونگي تاي
:در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير الزم مي باشد

 بوده و ترجيحاً از قلم نازنين يا ساير قلمهاي فارسـي اسـتفاده شـود        12اندازه فونت بايد    .  تمامي پايان نامه بايد با يك فونت تايپ شود         –1
 استفاده شده و استفاده از قلم هاي ايتاليـك و  (Bold)بصورت توپر براي تايپ تيترهاي شماره دار در داخل متن از همان قلم و اندازه متن      

بين تيترهاي داخل متن و متن قبل از آن بايـد           .  باشد 5/1 يا   1فاصله خطوط بصورت يكسان در كل متن و باندازه          . يك مجاز نمي باشد   نايرا
.يك خط فاصله باشد

متن يا فرمول دست . ، عالئم بكار برده شده بايد به وسيله كامپيوتر تايپ شوند    تمامي متن پايان نامه، معادالت رياضي، معادالت رياضي        –2
.نويس پذيرفته نمي شود

. ها و نمودارها بايد كامپيوتري باشدجدول تمامي –3
ايـن  . اشـد  سـانتي متـر ب  5/2 سانتي متر و حاشيه هاي باال و پايين نيز بايـد  3 حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه       –4

.دستور شامل متن، نمودارها و ديگر قسمت هاي پايان نامه نيز مي باشد
. توصيه مي شود پس از تايپ پايان نامه تكثير در هر دو روي كاغذ انجام شود–5

:توصيه ها
. جمالت متن حتي االمكان كوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسي باشد–1
اين شماره در داخـل  .  يا شماره منبع مشخص گرددمرجعالعاتي، در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده،  در قسمت مرور بر منابع مط  –2

[].قالب نوشته شود
. مانعي نداردSIكاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنار واحدهاي .  داده شودSI كليه واحدها در سيستم –3
.در غير اينصورت در اولين صفحه بعد از چكيده عالمتهاي به كار رفته تعريف شوند. اده شود حتي االمكان از عالمتهاي استاندارد استف–4
. در صورتيكه تصويري به صورت كپي در پايان نامه ارائه شده است بايد كامالً واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد–5
لذا از مطالب تكراري، كالسيك و متعلق به ديگران فقط به صـورت  . دارد به طور كلي اهميت پايان نامه صرفاً به نوآوري نگارنده بستگي     –6

.اختصار كمك گرفته شود
 نوشتن برنامه هاي كامپيوتري به طور مفصل در پايان نامه ضرورت ندارد و تنها ذكر قسمتهاي مهم و احتماالً تغييراتـي كـه در برنامـه            –7

.صفحه نبايد بيشتر باشد) 3 يا 2(اين مهم حداكثر از . ه پيش آمده كافي استاصلي كامپيوتر به علت موضوع مورد بحث پايان نام
. انتخاب شودA4 كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع –8
. تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد–9

 بـه دفتـر تحـصيالت       PDFبـا فرمـت      الزم داده شده است،      ره آن توضيحات   حاوي پايان نامه با فرمتي كه دربا       CDدانشجويان بايستي دو    
.تكميلي دانشكده ارائه دهند تا پس از تائيد استاد راهنما به تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد

-



روي جلدنمونه 

دانشكده مهندسي متالورژي و مواد

 حالت  درAl-18%Siاثر ارتعاش بر ريزساختار آلياژ هايپريوتكتيك 
نيمه جامد

حسن حسن زاده

:اساتيد راهنما 

دكتر يوسف حاج كريم خرازي

دكتر حسن ثقفيان

 مهندسي مواد  رشتهپايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در

 شناسايي و انتخاب موادگرايش

1385بهمن 



:مشخصات جلد 
زركوب

زرشكي: كارشناسي :رنگ 
سرمه اي: كارشناسي ارشد 

سياه: دكتري 

عنوان، دانشجو، سال: نوشته هاي عطف 



نمونه صفحه اول 

شكده مهندسي متالورژي و مواددان

 در حالت Al-18%Siاثر ارتعاش بر ريزساختار آلياژ هايپريوتكتيك 
نيمه جامد

حسن حسن زاده

:اساتيد راهنما 

دكتر يوسف حاج كريم خرازي

دكتر حسن ثقفيان

:استاد مشاور 

)در صورت وجود(

ندسي مواد  مه رشتهپايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در

 شناسايي و انتخاب موادگرايش

1385بهمن 

.كليه حقوق مادي و معنوي اين پايان نامه متعلق به دانشگاه علم و صنعت ايران است



 از پايان نامهمجوز بهره برداري

.بهره برداري از اين پايان نامه در چارچوب مقررات كتابخانه بال مانع است-

:تهاي زير يا اخذ مجوز كتبي اساتيد راهنما مجاز است بهره برداري از قسم-

-

-

-

-

.  بهره برداري از اين پايان نامه در مدت پنج سال از تاريخ دفاع به هيچ عنوان مجاز نيست-

:نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما 

:امضاء اساتيد راهنما


