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پایان نامه و ترتیب آنساختار) الف

تهیهوتنظیمزیردرشده،ذکرترتیببهبایستیهابخشاین. باشدذیل هايبخشحاويبایدنامهپایان
:گردند

)1پیوست مطابق (نامهروي جلد و داخل پایانصفحه عنوان.1
صفحه بسم اهللا.2
)2پیوست مطابق(گواهی اصالت اثر .3
)3پیوستمطابق (صورت جلسه دفاعیه.4
)اختیاري(صفحه اهدا یا تقدیم .5
)اختیاري(تشکر صفحه تقدیر و .6
)4پیوست مطابق (واژه 7تا 3همراه کلیدواژه بین به) کلمه300(یک صفحه حداکثر(چکیده فارسی .7
هاو عناوین پیوست) فهرست مأخذ(ها، عنوان کتابنامه شامل عناوین اصلی و فرعی فصل: فهرست مطالب.8

)5پیوست مطابق (
)6ر صورت وجود مطابق پیوست د(ها فهرست جدول.9

)7وجود مطابق پیوست درصورت(هافهرست شکل.10
)8وجود مطابق پیوست درصورت(فهرست نمودارها .11
)9وجود مطابق پیوست درصورت(فهرست عالیم و اختصارات .12
نامهفصول پایان.13
)مطابق پیوست(منابع و مأخذ.14
)فارسی و انگلیسی(واژه نامه .15
)در صورت وجود(ها پیوست.16
)واژه7تا 3(هاي التینهمراه کلیدواژهبه )Abstract(چکیده التین.17
نامه به انگلیسیپایان)داخل جلد(پشت جلد و صفحه عنوان .18
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شیوه نگارش)ب

ها تمامی متن.مرغوب تایپ گرددA٤روي کاغذ سفیدنامه بایدهاي پایانکلیه قسمت:کاغذ و چاپ. 1
صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه بهبایست صفحات اصلی می.شودرو تایپ میروي کاغذ یک

لوتوس بی یا )B Nazanin(نازنین بی 14نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و با فونت.تایپ شوند
)B Lotus( بی تیتر 12و فرعی 14عادي و اندازه فونت عنوان اصلی)B Titr(براي تنظیم خط اولیه.باشدمی

با انتخاب این گزینه، خط اول هر . ا انتخاب نماییدر(Firstline)فرست الین گزینهي متن،هاپاراگرافکلیه
(Word)د افزار ورفرض نرمپیشسبراسانیزها یربخشز.گیرداز حاشیه فاصله میcm27/1پاراگراف، به اندازه 

.رعایت شود

ولیمتر سانتی5/1یا 15/1امه برابر نفاصله سطرها در تمامی پایان:بنديگذاري و حاشیهفاصله. 2
3حاشیه سمت راست و باال مساوي . باشددر وردsingleسانتی متر معادل 1فاصله سطرها در چکیده برابر 

نامه ها باید در سرتاسر پایاناین حاشیه. باشدمتر میسانتی5/2سمت چپ و پایین برابر متر و حاشیهسانتی
ها باشد، با ها بزرگتر از فضاي داخل حاشیهها یا جدولکه در برخی موارد اندازه شکلدر صورتی. رعایت شود

.گرددحاشیه رعایت) صورت تاخوردهه ب(A3کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 

پنج، : حروف مانندبا ) نامه تا اول متن اصلیاز اول پایان(شماره صفحات آغازین :گذاريشماره. 3
تمامی صفحات . شوندیا با حروف ابجد نوشته) نی صفحه عنوان بدون شماره تایپ گردداولین صفحه یع(...شش،

گذاري صفحات شامل شماره. گذاري شوندشود، باید شمارهمتن اصلی که از مقدمه یا فصل نخست شروع می
. گیردشماره صفحه در پایین و در وسط قرار می.گرددمنابع و پیوست نیز میدول،هاي محتوي شکل، جصفحه

. سانتی متر از لبه پایین باشد5/1فاصله شماره صفحه در حدود 

که شماره فصل در سمت راست و شمارهطوريه شوند، بگذاري میها به عدد شمارهها و زیربخشبخش
مورد تجاوز ننماید به عنوان 4ها حداکثر از شماره فصل تعداد زیربخشبا احتساب . بخش بعد از آن آورده شود

:مثال
.است3از فصل و2از بخش 4کننده زیربخش بیان-2-4- 3
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ا باید با کیفیت مناسب هجدولو) هامنحنی(نمودارها،)تصویرها(ها تمامی شکل:هاو شکلاولجد. 4
باید به ترتیب اولها و جدتمامی شکل. دار باشدوضوح کافی برخورازاي که کپی تهیه شده نهبه گو،تهیه شوند

برايو …و2-1،2- 2، جدول 2فصل اولبراي جدالمثعنوان به. گذاري شوندهور در هر فصل شمارهظ
آنهازیردرهاشکلعنوانوآنهابااليدرهاجدولعنوان.ذکرشود…و2-1،3-3جدول،3فصلهايجدول

. گرددمرجع در عنوان جدول یا شکل ذکرکلی از مرجعی آورده شده است، شیاجدولچنانچه. گرددذکر
.ودشدادهدر متن ارجاعاولها و جدزم است به کلیه شکلهمچنین ال

در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را :پانویس یا زیرنویس. 5
صورت ه اي که بدر این صورت عبارت یا واژه توسط شماره. زیرنویس در همان صفحه ارائه نمودصورت هتوان بمی

قلم مورد استفاده . شودو در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه میوچک در باال و سمت چپ آن تایپک
گذاري همچنین شماره. باشد)فونت کوچکتر2به اندازه (با قلم متن اصلی متفاوت اند تودر زیرنویس می

.گرددها در هر صفحه از شماره یک آغاز میزیرنویس

یا پانویس به التینهاي التین در متن به خط فارسی و درهمه نام:درج لغات التین در متن فارسی. 6
.شودنوشته(Times New Roman)تایمز نیو رومنبا فونتبه خط اصلی

آیند، در یجداگانه و به ترتیبی که در متن مها در هر فصل به طور فرمول:هاروابط ریاضی و فرمول. 7
و شماره فرمول بعد از آن ، به طوري که شماره فصل در سمت راست گردندگذاري خل پرانتز به عدد شمارهدا

.از فصل اول است5که بیان کننده رابطه طبق نمونه زیر. شودآورده
)1 -5 (F= ma

چین چین و فرمول وسطصورت راستشود شماره فصل و فرمول داخل پرانتز بههمانطوري که مشاهده می
.باشدمی

:)مأخذ نویسی(مرجع نویسی در متن و )دهیاستناد(نحوه ارجاع.8
: دشوانجام میبه شرح ذیل APAو IEEEنویسی به دو روش متداول جعمرو استناددهی 
: دهیاستناد) الف

چنانچه در داخل متن از . اشاره شوددنگیرعی که مورد استفاده قرار میالزم است در متن به کلیه مناب
:مانند.گردداي باز و مرجع ذکرز خاتمه جمله کروشهیک منبع مطلبی نقل شود، بالفاصله پس ا
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)IEEEروش . (]1[جمله مورد نظر
:مانند. گیردچاپ قرار می/ و یا بالفاصله در داخل پرانتز باز و بسته نام نویسنده، ویرگول و سال انتشار 

)APAروش ). (1396عابدي،(جمله مورد نظر
:مرجع نویسی) ب

در این روش مراجع به . شوندگذاري میآیند شمارهمراجع به ترتیبی که در متن میIEEEدر روش )1
:مانند.فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شدقسمتترتیب شماره در

[١] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, ١٩٨٦.
. )آمده است14الی 12صفحات ،توضیح کامل این روش مرجع نویسی در ضمیمه(
:مانند.گردددر فهرست منابع ذکر میمراجع به ترتیب حروف الفباي نام نویسنده APAدر روش )2

Gorman, J. M. (١٩٩٦). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy,
medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

.)آمده است18الی 15صفحات ،توضیح کامل این روش مرجع نویسی در ضمیمه(


: نامهمشخصات جلد پایان. 9
 باشدمی) گالینگور(مصنوعیچرمباروکشمیلیمتر3تا 2جنس جلد از مقوا با ضخامت.

باشدايسرمهرنگ جلد.
باشدکاغذ اندازهمتر بزرگتر از انتیسجلد نیماندازه.
گرددصورت زرکوب چاپه هاي روي جلد بنوشته.

: نامه در ایرانداك و دریافت کد رهگیريثبت پایان.10
نامه خود را در سامانه پایاندانشجو موظف است پس از تأیید هیأت داوران، نماینده و مدیر تحصیالت تکمیلی 

.نمایداقدامثبت و نسبت به دریافت کد رهگیري ) ایرانداك(اطالعاتی پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعاتی ایران 

: نامههاي تحویلی پایانتعداد نسخهمشخصات و .11
نامه کرده دانشجو موظف است پس از تأیید هیأت داوران، نماینده و مدیر تحصیالت تکمیلی اقدام به چاپ پایان

نامه و شامل متن کامل پایان(CD)نامه خود را به همراه دو نسخه الکترونیکیو سپس دو نسخه چاپی از پایان
و یک فایل در قالب فرمت ورد(Pdf)عیناً منطبق با نسخه چاپی به صورت یک فایل در قالب فرمت پی دي اف 

(Word)یک نسخه چاپی به همراه نسخه الکترونیکیوتحویل مدیر تحصیالت تکمیلی(CD) و کد رهگیري
.تحویل کتابخانه دهدرا ایرانداك 
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:))داخل جلد(صفحه روي جلد و عنوان (1پیوست 
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:) گواهی اصالت اثر(2پیوست 
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:)صورتجلسه دفاعیه(3پیوست 
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:)چکیده(4پیوست 

:چکیده

در صورت نیاز به معرفی حوزه تحقیق و مبانی تئـوري  . در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود
ي و از ارائـه کـرده  بسـنده  تحقیقنتایج نهایی و محوري، روشهدف،يفقط به ارائه.چکیده ارائه شودکثر در پاراگراف اولآن، حدا

الً محوري و مرتبط با موضـوع  شود، باید کامکلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می.موضوعات و نتایج کلی اجتناب شود
.باشدکلمه400الی300و بینA4حداکثر یک صفحهبایست میمتن چکیده .تحقیق باشند

. کلمات مخفف شده در لیسـت کلمـات اختصـاري قابـل مشـاهده اسـت      . از زیرنویس کلمات مخفف شده در چکیده خودداري شود
.باشدمیگیريها و نتیجهیافتهش، شناسی پژوههدف، روش، سوال اساسیمحتویات چکیده شامل 

.باشدکلمه یا واژه7الی 5بین تعداد کلمات یا عبارات کلیدي :هاي کلیديواژه
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:)فهرست مطالب(5پیوست 
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) :فهرست جدول ها(6پیوست 
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):هافهرست شکل(7پیوست 

هافهرست شکل
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):نمودارهافهرست (8پیوست 

نمودارهافهرست 
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):عالیم و اختصاراتفهرست (9پیوست 

فهرست عالئم و اختصارها

عالمتمعادل انگلیسیمعادل فارسی


Alphaα.......ضریب 

Betaβ.......ضریب 

Alternating CurrentACجریان متناوب
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):نویسیهاي استناددهی و مرجعروش(10پیوست 
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