
 بسمه تعالي
 نحوه نگارش گزارش پروژه پاياني

 فرهاد فغانيدكتر تهيه و تنظيم: 
 

به منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحوه نگارش و چگونگي تدوين و تنظيم مطالب يك تحقيق علمي و به منظور   
نگام تنظيم پايان نامه رعايت هماهنگي در نحوه نگارش و تنظيم پايان نامه ها ، ضروري است دانشجويان نكات ذيل را ه

 نمايند:
 

 پايان نامه مي تواند مشتمل بر بخشهاي زيرباشد :  –الف 
 شروع با ذكر نام خداوند -1
 عنوان ( شناسنامه پايان نامه)  -2
 تقديم -3
 قدرداني -4
 فهرست مطالب -5
 فهرست جداول -6
 سايرفهرستها -7
 چكيده -8
روري بر مطالعات انجام شده واهداف طرح ، متد و متن اصلي كه مشتمل است برمقدمه يا ديباچه ، تعريف موضوع ، م -9

 روش تحقيق ، تجريه و تحليل ، نتايج و پيشنهادات .
 ضمايم -10
 فهرست منابع و مآخذ -11
تمامي صفحات مي بايست شامل نام دانشجو و عنوان پروژه در قسمت باالي صفحه و شماره صفحه در پايين صفحه  -12

 باشد.
 

 تلف پايان نامه:توضيحات الزم در مورد بخشهاي مخ –ب 
 عنوان : عناوين پايان نامه ها ضمن رسا و گويا بودن حتي المقدور نيز بايد مختصر باشد. -1

 تايپ : تايپ پايان نامه بايد دريك روي كاغذ صورت گيرد و حتي االمكان كاغذ مورد استفاده ازيك جنس باشد. -2
وفاصـله خطـوط    14فونت  B-Mitraاده شود. متن اصلي با قلم به باال استف word 97براي تايپ پايان نامه از نرم افزار –الف 
cm1  .باشد 
 سانتيمتر به غير ازسطر مطلع پاراگراف كه تا لبه كاغذ پنج سانتيمتر باشد. 4فاصله شروع خطوط تا لبه راست كاغذ  –ب 
 وع پروژه باشد.تمامي صفحات، به غير صفحات ابتدايي هر فضل بايد شامل سربرگي شامل نام دانشجو و وموض -ج
سانتيمتر و فاصله عنوان مطلب تااولين  5/2فاصله خط تا لبه باال و پايين صفحه چهار سانتيمتر و فاصله خطوط تا لبه چپ  – د

جـداول ،   سانتيمتر بايد باشد . اين فواصل براي خطوط در تمام مراحل تدوين پايان نامه ، اعم از نمودارهـا ،  2سطر نوشته شده 
 سها و غيره بايد رعايت گردد. فهرست ، عك
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الزم به ذكر است كه در تدوين و تايپ صفحات پايان نامه به غير از صفحات تقديم و تشكر از هيچگونه كادر تزييني و تذهيب 
 ها نبايد استفاده گردد.

صـحافي پايـان نامـه     بايد در تعداد نسخ الزم تكثير و صحافي گردد. هنگـام  پايان نامه پس از تايپ نهايي حتماً صحافي :-3
 رعايت نكات زير الزامي است :

 چگونگي تنظيم روي جلد پايان نامه  –الف 
و  مهندسـي بـرق   ، دانشـكده  آبـاد  آزاد اسالمي واحد نجف ، نام دانشگاهآزاد اسالميجلد پايان نامه مشتمل بر آرم دانشگاه       

 اهنما و مشاورين ، نام و نام خانوادگي دانشجو و تاريخ دفاع مي باشد.، عنوان پايان نامه ، نام و نام خانوادگي استاد ركامپيوتر
 جلد پايان نامه طبق نمونه ضميمه بايد تنظيم گردد.   

 تنظيم عطف پايان نامه –ب 
درعطف پايان نامه عنوان پايان نامه و نام ونام خانوادگي دانشجو و سال تحصيلي بايد نوشته شـود ( بـه ضـميمه مراجعـه          

 يد).كن
 

 .تنظيم شناسنامه انگليسي پايان نامه –ج 
تنظيم شناسنامه انگليسي پايان نامه مشتمل بر عنوان پايان نامه ، نام و نام خانوادگي استاد راهنما ، دانشجو و سال      

 تحصيلي مي باشد كه درصفحه آخر پايان نامه قبل از جلد قرارمي گيرد
 
  تنظيم شناسنامه داخل پايان نامه -د

شناسنامه داخل پايان نامه پس از يك صفحه سفيد قرار مي گيرد كه مشتمل بر نام مجتمع و دانشكده / گروه عنوان پايـان      
نامه ، رشته تحصيلي ( گرايش ) ، نام و نام خانوادگي استاد راهنما و دانشجو و سال تحصيلي مـي باشـد( بـه ضـميمه مراجعـه      

 كنيد).
 

 رنگ پايان نامه  –ه 
 بارنگ سورمه اي اًحترجي ن نامه هاپايا

 
 

 شماره گذاري : -ج
 شماره گذاري صفحات .1

در هنگام شماره گذاري براي صفحات پايان نامه به صفحه هاي مربوط به نام اللّه ، تقـديم و تشـكر و قـدرداني ، ارزيـابي         
، جداول ، نمودارها و ساير فهرسـتها بـا   چكيده و امتياز هيچگونه شماره اي داده نمي شود، صفحات مربوط به فهرست مطالب 

استفاده ازحروف ابجد يا اعداد رومي شماره گذاري شود و متن اصلي با استفاده از اعداد فارسي تا آخرين صفحه شماره گـذاري  
 شود.
 شود.الزم به ذكر است كه شماره گذاري درروي صفحات بايد وسط و پايين صفحه صورت گيرد و به ترتيب ذيل آورده      

 ..…شماره گذاري جداول و نمودارها .2
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فهرست جداول و نمودارها و ... كه قبل از شروع متن اصلي درپايان نامه تنظيم مي گردد داراي شـماره اي مـي باشـدكه           
ترتيب  اين شماره تبعيت مي كند از نمودارها يا جداول كه در متن اصلي آورده شده است و بايد اين شماره ها داراي يك نظم و

 ويژه باشد.
) نوشته مي شود و يا دهمين جدول در فصـل پـنجم   1-1مثالً اولين جدول در متن اصلي مربوط به اولين فصل بصورت (جدول

 ) نوشته مي شود. 10-5بصورت جدول ( 
 مستقل از همديگر صورت مي گيرد. ……قابل ذكر است كه شماره گذاري جداول ، اشكال ، نمودارها 

 وابط و فرمولهاشماره گذاري ر .3
براي شماره گذاري روابط و فرمولهاي آورده شده در متن اصلي پايان نامه از دو شماره كه باخط فاصله از يكديگر جدا مي        

براي هـر   1و  2و  nگردند ، استفاده مي شود بطوريكه تمام روابط و فرمولها ازابتدا تا انتهاي پايان نامه به ترتيب داراي شماره 
فصل خواهد بود كه شماره سمت چپ نشان دهنده ترتيب فرمول و شماره در سمت راست نشان دهنده شماره فصلي است كـه  

 فرمول يارابطه در آن ذكر گرديده  است . 
 ) نوشته مي شود.20-3بطور مثال فرمول بيستم در فصل سوم بصورت ( 

 پاورقيها: –د 
 به دوصورت كلي زير صورت مي گيرد:  آوردن پاورقي معموالً     

 پاورقي توضيحي : -1
منظور از اين پاورقي توضيح و تفسير افزون بر متن مي باشد كه براي روشن كردن مطلبي مشـكل و مـبهم و يـا آگـاهي           

 بيشتر خواننده آورده مي شود. 
 پاورقي ارجاعي : -2

 مي دهد. نبع يا ماخذي كه از آن در متـن استفـــاده كرده است ارجــاع دراين پاورقي نويسنده ، خواننده رابه م        
 منابع و ماخذ : –ه 

 ذكر منابع و ماخذ در پايان نامه مي تواند به صورتهاي ذيل انجام گيرد:     
مه ليسـت  درپايان  هر صفحه منبع و ماخذ مورد استفاده به صورت پاورقي ذكر گردد و عالوه بر آن در انتهاي پايان نا -1

 كامل آنها آورده شود.
 منابع وماخذ مي تواند فقط در پايان هر فصل آورده شود. -2

 
  

 طرز نوشتن پاورقي :  –و 
روش ذكر منابع وماخذ در پاورقي بدين صورت انجام مي گيرد كه نويسنده ، ماخذ و منبع مورد استفاده و استناد خـود را بـه       

وقتي نام ماخذي براي اولين بار ذكر مي گردد بايد با مشخصات كامل به ترتيـب زيـر آورده   خواننده معرفي مي كند . بنابر اين 
 شود: 

نام مولّف ، نام اثر ، نام مترجم و مصحح ( در صورتي كه ترجمه شده باشد)، نام گرد آورنده ، مشخصات كل چـاپ ( شـماره    -
 چاپ ، ناشر ، محل چاپ ، سال چاپ )، جلد و صفحه . 

ازجلو نام مولف ، مترجم حذف مي گردد و ديگر اينكه اگر كتاب  …به ذكر است كه القاب وعناوين دكتر ، مهندس و الزم      
 داراي دو يا بيشتر نويسنده و مولف باشد نام و نام خانوادگي همه آنها به ترتيبي كه در پشت جلد ماخذ آمده است مي نويسند.

 بطور مثال :
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،  1368 مهدي ناصح ، راهنماي نگارش و ويرايش ، چاپ هشتم ، آستان قدس رضوي، مشهد ،محمد جعفر ياحقي و محمد     
 .106ص
قابل توجه است كه ممكن است ماخذي داراي تمام مشخصات كامل مذكور نباشد كه در اين حالت مشخصات به همين    

 روش و ترتيب با حذف آن مشخصه كه ماخذ فاقد آن است آورده مي شود. 
از يك منبع در متن به صورت متوالي و پشت سرهم استفاده شده باشد در ارجاع بعدي الزم به ذكر مشخصات كامل  هرگاه    

 آورده مي شود.  ، 107اثر نيست و به صورت : همان ماخذ ، ص 
 اگر ارجاع بعدي با فاصله به همان ماخذ مورد استفاده ارجاع نخستين باشد ، بدين صورت بايد عمل گردد:     

 . 107محمد جعفر ياحقي ، محمد مهدي ناصح ، همان كتاب ، ص 
 
 طرز نوشتن فهرست منابع و ماخذ-ز

در پايان نامه عالوه بر اينكه در پاورقيها منابع و ماخذ ذكر مي گردد ، الزم است درانتهاي پايان نامه فهرست كاملي از منابع    
 و ماخذ مورد استفاده ارائه گردد.

ت منابع و ماخذ يا نحوه ارجاع در پاورقيها تفاوت چنداني ندارد، فقط به منظـور ترتيـب و نظـم در فهرسـت     طرز نوشتن فهرس  
منابع ، الزم است منابع براساس حروف الفبا مرتب گردد كه بدين منظور نام اصلي مولف  (نام خانوادگي) برنام كوچـك يـا نـام    

 وسط او مقدم خواهد بود.
 بطور مثال :

 1357حمد رضا، بيدارگران اقاليم قبله ، دفتر نشر فرهنگ اسالمي تهران ، حكيمي ، م    
 nالزم به ذكر است كه وقتي ليست كامل منابع و ماخذ براساس حروف الفبا تنظيم گرديد به ترتيب ، منابع را شماره گذاري (    

 ) مي نمايند.1و 2..و …و
 فهرست و منابع خارجي -ح

 پاورقيها و يا درانتهاي پايان نامه ، بدين صورت عمل مي گردد:روش ارجاع به منابع در     
 نام مولف ، نام اثر و كتاب ، مشخصات كامل چاپ( ناشر ، محل چاپ ، سال چاپ ) جلد و صفحه .

 بطور مثال : 
Bakker  , Ernest: principles of Social and political theory London . 1967. 

 انهاي مختلف بصورت جداگانه فهرست مي گردد.در صورت وجود منابع به زب
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 طرح روي جلد
 

 
 برقدانشكده 

 آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف
 
 
 

 پايان نامه
 مخابرات -كارشناسي مهندسي برق

 

 موضوع:

هاي مخابرات   بررسي مسأله كنترل كيفيت در شبكه

 داده
 
 

 استاد راهنما:
 نام استاد

 
 پژوهش و نگارش:

 نام دانشجو
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 1387تابستان 
 

 طرح عطف جلد                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

  

نام دانشجو
           

ت در شبكه
ل كيفي

ي مسأله كنتر
بررس

 
ت داده

ي مخابرا
ها

     
88

-
1387

 


	د- تنظيم شناسنامه داخل پايان نامه
	ز-طرز نوشتن فهرست منابع و ماخذ
	ح-فهرست و منابع خارجي

