
  باسمه تعالی
  کارشناسی  پروژه هايترتیب صفحات 

  سفید) 1(صفحه  
  بسم اله) 2(صفحه  
  مطابق جلد) 3(صفحه  
  تایید داور) 4(صفحه  
  تقدیم ) 6(صفحه  
  سپاسگذاري) 7(صفحه 

   صفحات فوق بدون شماره می باشد
  فهرست مطالب) 8(صفحه 
  فهرست اشکال) 9(صفحه 
  فهرست جداول) 10(صفحه 
  فهرست نمودارها) 11(صفحه 

 .گذاري شود با حروف ابجد شماره هاشماره صفحات مربوط به فهرست
  

  ..ن صفحات به ترتیب زیر در پایان نامه قرار گیردپس از آ
  

  )وسط چین - ضخیم 14لوتوسبا فونت ( چکیده
باشـد، بیـان شـود و سـپس بـه مسـئله مـورد مطالعـه و          می پروژهاي از کلیات که مربوط به  در چکیده ابتدا باید چند جمله

 چکیـده  مـتن  .اي از نتـایج بیـان شـود    همچنین نیاز است چند جمله. اهداف آن، اساس کار و نحوة انجام آن اشاره گردد
دانشـجو بایـد در مـتن    . شـود  چکیده از شماره صفحه یک شروع مـی  باشد  14لوتوس  و با قلمباید یک صفحه  حداکثر

د مناسـب،  همچنـین مقدمـه بایـ   . قواعد دستور زبان را با بکارگیري تعبیرات صحیح، گویا و یکدست رعایت کنـد  رساله
  .سطرها از یکدیگر برابر با یک سانتی متر باشد فاصله. گویا و جامع باشد

**  
  )کلمه 7حداکثر (نامه  ، روش نگارش، ارزشیابی پایانانتخاب روش تحقیق: کلمات کلیدي 

  
  )چین وسط ضخیم 14لوتوس  فونت با(مقدمه 

. ابتدا هر پاراگراف با زدن سه فاصله شروع شود. باشد نامه الزم و ضروري می رعایت کلیه نکات نگارش در متن پایان   
شود و سـپس بـه مطالعـات انجـام شـده در       در متن مقدمه ابتدا به کلیات اشاره می. شود مقدمه از ابتداي صفحه شروع می

  .آید، اشاره گردد می) نام خانوادگی ، سال انتشار(به صورت با ذکر مرجع که  ثزمینه مورد بح
  .هاي هوا و تغییر فصل آنها، هفت طبقه عمده اقلیمی را تشخیص داده است با توجه به منشأ توده 1954آلیسو در سال :  1مثال 
اساس شانزده متغیر دمـا و رطوبـت ماهانـه اقلـیم ایـاالت       هاي آماري چند متغیره و بر با استفاده از تکنیک) 1955(استاینر :  2مثال 

  .بندي کرده است متحده آمریکا را ناحیه
  ).1381مسعودیان،. (بندي اقالیم زیستی بریتانیا و ایرلند توسط هسل، رایدینگ، داوسون و هاسون انجام گرفته است طبقه:  3مثال 

باشـد امـا در فهرسـت     شد، نیازي به ذکر شماره صفحه در متن نمـی با ها می در مواردي که ارجاع و استناد به مطالب مجله
  .اي که از آن مطلب نقل شده، مشخص شود هاي مقاله نامه بایستی شماره صفحه منابع انتهاي پایان



  .باشد نامه نیاز به ذکر شماره صفحه نمی در مورد کتاب در فهرست انتهاي پایان
  .شود باشد به صورت زیر ارجاع و نویسندهدر مواردي که تحقیق متعلق به د

  ...متغیر اقلیمی به روش آماري  49با استفاده از ) 1378(حیدري و علیخانی :  1مثال 
  ) ...1378حیدري و علیخانی، (پژوهشهاي اخیر :  2مثال 
قلیمـی ایـران را   ایستگاه سینوپتیک ایـران عوامـل ا   43متغیر اقلیمی به روش آماري چند متغیره در  49با استفاده از :3مثال 

  ).1378حیدري و علیخانی، . (ناحیه آب و هوایی تقسیم نمود 6فاکتور یا عامل خالصه کرد و ایران را به  5توان در  می
در مواردي که نویسندگان بیش از سه نفر باشند، بار اول نام خانوادگی همه نویسندگان را ذکر کنید و هر زمـان نیـاز بـه    

زم نیست نام خانوادگی همه مؤلفان را بنویسید و فقط نام خانوادگی مولـف اول و بـه دنبـال آن    اشاره به آن اثر دارید، ال
  .را با تاریخ انتشار به کار ببرید ''ودیگران''عبارت 

  .استفاده شود ct alدر مورد ارجاع انگلیسی از عبارت 
  .صفحه استفاده شوددر مورد ارجاع مجدد و بالفاصله به همان منبع قبلی از عبارت همان با ذکر 

  ).187همان کتاب، ص (مثال 
  .اگر ارجاع بعدي با فاصله به همان مأخذ مورد استناد ارجاع نخستین باشد، باید چنین نوشت

  )120محمدرضا شفیعی کدکنی، همان کتاب، ص(
  .اگر ارجاع بعدي با فاصله به اثر دیگري از همان نویسنده باشد، ذکر نام مولف ضروري است

باشـد کـه    نامه دانشجویی برتر سال مـی  تهیه این متن تنظیم رساله دانشجویان با نظم و ارائه آن در گزینش پایان هدف از 
از حیث نیازهاي علمـی کشـور از نظـر کـاربردي یـا       در مقدمه باید به اهمیت موضوع. افتخاري براي دانشجو خواهد بود

در مقدمـه  . و ابتکاري بودن موضـوع اشـاره شـود    زگینظري، اهمیت موضوع در چارچوب رشته تخصصی و همچنین تا
در چارچوب نظري مشخص و مطلوب به بیـان سـؤاالت و اهـداف مشـخص      دانشجو باید با بیان فرضیات دقیق و روشن

همچنین الزم است دانشجو با اشاره به مطالعات قبلی به . ها رعایت نماید تحقیق اشاره کند و این موضوع را در کلیه فصل
در انتهـاي  . ضمناً باید به مناسب بـودن انتخـاب روش تحقیـق اشـاره نمایـد     . خود نسبت به آنها اشاره نماید حقیقمزیت ت

  :هاي مختلف رساله و محتویات هر یک اشاره شود مقدمه باید به صورت اختصار فصل
  

  نحوة نگارش: فصل اول 
کامل با استفاده از منابع معتبر و جدید و مرتبط بـا  هاي قبلی مروري  در فصل اول رساله دانشجو باید بر مطالب و پژوهش

  .موضع تحقیق داشته باشد
و تـایمز بـا    12 که در زیر هر شکل با قلم لوتـوس  هر شکل و نمودار باید داراي شماره و عنوان باشد

متن وسط چین بوده و بعد از اشاره در متن اصـلی  . باشند، تایپ شود که هر دو ایتالیک می 01ت فون
بـه عنـوان مثـال در فصـل دوم شـکل      . شماره شکل باید ابتدا شماره فصل و سپس شماره شکل قیـد شـود   .شود آورده

عنوان جدول باید در باالي هر جدول همـراه بـا شـماره ذکـر      .شـود  بیان می) 4-2(شماره چهار به صورت 
مناسب براي تفهیم مطالب استفاده  ها و اشکال گویا و از جداول، طرح. باشد ها می بندي جداول شبیه، شکل شماره .شود

افزارهاي  که شکلها با نرم از اسکن نمودن جداول و اشکال از مراجع مختلف جداً خودداري شود و سعی کنید. شوند می
  .مناسب تهیه و در متن رساله آورده شود



  
گرفته و پیشنهاداتی بـراي   گیري کل تحقیق صورت اند ولی در فصل چهارم نتیجه ها آمده گیري در انتهاي هر فصل نتیجه

دانشجویان گرامی الزم است از تحقیق خود حداقل یک مقاله و جهت چاپ در مجالت  و ارائه . اند ادامه کار ارائه شده
دهنده عدم توانایی دانشجو در انجام  عدم ارائه مقاله نشان .ها به صورت فارسی و التین نوشته و تحویل دهند در کنفرانس

شماره . و علمی اشاره کرد گیري مشخص، بدیع ها به ارائه نتیجه در این فصل باید با تجزیه و تحلیل داده .باشد تحقیق می
  .گذاري شود با حروف ابجد شماره شماره صفحات مربوط به فهرست. چین باشد صفحه فارسی در انتهاي صفحه و وسط

  
  )ایتالیک با فونت ده تایمز رومان و انگلیسی ایتالیک با فونت دوازده لوتوس  فارسی قلم) 1-1(جدول 

      
    .باشد متن جدول وسط چین با فونت ده ضخیم می  

  
  .اگر شکل یا نمودار یاجدول از مرجعی نقل شده باشد الزم است مرجع آن ذکر شود

شماره فصل و در سطر بعد عنـوان فصـل بـه     سانتیمتر پس از آن6از باالي صفحه  در ابتداي هر فصل
  .چین مانند مثال زیر نوشته شود وسطصورت 

  )18با فونت (فصل اول 
  )براي التین با تراز وسط چین 13براي فارسی و فونت  18با فونت ( عنوان فصل

  
در خالصه هـر فصـل از ذکـر مقـدمات و     . باشد گیري می یک خالصه، مقدمه، شرح و نتیجههر فصل شامل    

شـود کلمـه    کلیات خودداري شود و مستقیماً با مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار و نحوة انجـام آن اشـاره مـی   
و متن خالصه با انتخاب پاراگراف یک سانتی متر از چپ و راست داخل متن و بـه  باشـد   نمیخالصه نیاز 

  .صورت ایتالیک باشد
  
  
  مقدمه  -1-1

ابتدا شماره فصـل و  . باشد مقدمه و شرح در هر فصل داراي شماره می .شود شروع میپس از عنوان فصل شروع هر فصل 
و  براي فارسی 1ضخیم 13براي تیتر هر قسمت  از قلم لوتوس با فونت . شـود  سپس شماره قسمت آورده می

بـراي فارسـی و   نـازك   13لوتـوس  در متن از قلم .استفاده شود ضخیم  براي التین11تایمز با فونت 
گرفتـه   در نظـر  خـط خـالی   یک بعد از هر تیتر اصلی قبل و.استفاده شودنازك براي التین  11تایمز 

در  8و بعد از هر تیتر یک فاصله با قلم لوتوس 13قبل از شروع هر تیتر یک فاصله با قلم لوتوس  .شود
   .نظر گرفته شود

  
  

                                                
1   - bold 



  واژه ها  -1-2
  

هاي فارسی مصطلح و مصوب اسـتفاده شـود و معـادل التـین آن بـه صـورت پـاورقی         ها حتی االمکان از معادل براي واژه
  .آورده شود

  
  پاورقی  -1-3
  

ترتیب براي فارسی و انگلیسی با به  anomTime new rدر صورت نیاز به درج پاورقی، از قلم لوتوس و 
  .فونت ده استفاده کنید

  
  ریاضیروابط  -1-4
  

فونت التـین ده بـراي   . تایپ شود wordامکانات فرمول نویسی فرمول باید چپ چین و با استفاده از 
. ها متناسب با فرمول فونت را انتخـاب کنیـد   براي سمبل. فرمول اصلی و فونت شش براي اندیسها استفاده شود

به عنوان مثال دو فرمول زیـر   .شماره فرمول باید در سمت راست آورده شود و ابتدا شماره فصل قید شود
  :را در نظر بگیرید

   )1-1(                              dxxy
k

k )1( 2

1

20
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  )1 -2(                          2cossin  M  
در صورت نیاز به ایجاد فاصله در فرمول نویسی کافی اسـت کلیـد   . بعد از رابطه یا قبل از آن باید پارامترها معرفی شوند

Ctrl کلیه اعداد مورد استفاده  در متن به جـز شـماره  مراجـع   . گرفته و سپس یک فاصله اضافه ایجاد کرد ،
  .ها باید التین باشند جداول، شکلها و فرمول

  
  مراجع -1-5
مشخصات  .ذکر شود شود ی که در متن به آنها ارجاع داده میترتیبهمان مراجع در انتهاي رساله به    

در مراجع التین فقـط حـرف اول عنـوان مقالـه بایـد بـزرگ       . و در قالب استاندارد آورده شود هر مرجع به صورت کامل
اول اسـم  (ابتـدا نـام نویسـنده    . باشد و در متن مقاله در صورت کاربرد اصطالح از حروف بـزرگ اسـتفاده شـود   

شماره صفحات، نام نشریه یا . ذکر شود " "و سپس عنوان مقاله در ) کوچک و فامیل به صورت کامل
در زیـر تعـدادي از مراجـع بـه عنـوان       .باشد که باید ذکر گـردد  کنفرانس، سال انتشار از دیگر مشخصات می

انتخاب شود فونت به کار بـرده   0.4 آن برابر handingدر تنظیم پاراگراف مقدار . نمونه آورده شده است
  .نازك می باشد 10شده 

  : مثال
[1] D.Zht, L.Xu,"Direct power control of DFIG with constand switching frequency and improved 
transient performance", IEEE Trans. On End. Con., Vol.22, No. 1,pp.110-118, March 2007. 



  
  مقاالت مندرج در نشریات ادواري

در صـورت  (ن مقاله، نام نشـریه ادواري، نـام ناشـر    مؤلف، عنوا) هاي(  نام خانوادگی، حروف اول نام
  .، سال انتشار...تا .... ، شماره مجلد و شماره نشریه، صفحات از )وجود
  :مثال 

مقاومت تخمین حرکت در برابر نویز و اختالالت شـدت روشـنایی در   ارتقاء "،  هـ، نسب مهدوي ]38[
سـال اول،  ، آبـاد  آزاد اسـالمی واحـد نجـف   ، دانشـگاه  الکترونیک و قدرت، "دنباله تصاویر دیجیتال

  .1387، 45-50، ص ص 1شماره 
[39] Ebrahimi,R.Abbasi,M.H.Saidi, A," Mechanochemical effects on the molybdenite roasting 
kinetics ", Chemical Engineering Journal , No.121 ,pp.65-71, 2006. 

  کتب
، نام کتاب، شماره ویرایش، ناشر و محل نشر، تاریخ )ین(ترجم م/ نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف

  .انتشار
  :مثال 

[40] Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 1985. 
، آبـاد  آزاد اسـالمی واحـد نجـف   ، انتشارات دانشـگاه  فرآیندهاي ماشینکاري سایشی،  ا، سلطانی ]41[

1387.  
  

  )علمیگزارشات (ها  پایان نامه
، )ناشـر (، دانشکده، دانشگاه )گزارش(، عنوان پایان نامه )مؤلفین(نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف 

  .سال انتشار
  :مثال 

، دانشـکده  ESRجهـت فرآینـد    S2015ارزیابی سیسـتماتیک و سـاخت سـرباره    ،  م، خانی هديم ]42[
  .1386 پاییز ی،، گزارش علمآباد آزاد اسالمی واحد نجفمهندسی مواد، دانشگاه 

  ها مجموعه مقاالت در کنفرانس
، نام کنفرانس، شماره مجله، صفحات از "عنوان مقاله"، )مؤلفین(نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف 

  .، محل، سال کنفرانس...تا ... 
  :مثال 

-RST 37بررسی اثر پارامترهاي مختلف بر حبابی شدن فوالد "،  سعید، صنایعی و س، جبارزارع ]43[

، آباد نجف، 291-302، ص ص  هفتمین همایش مهندسی مواد و متالورژي ایران، مجموعه مقاالت "2
1386. 

[44] Hodges, J.L. and lehmann, E.L." Some applications of the Cramer- Raineqality, Proceeding 
of 2nd Berkely Symposium on Mathematices", Statistics, and Probability, Vol. 1,pp. 13-22, 1951. 



  چکیده پژوهش به انگلیسی -1-6
  

  طرح جلد انگلیسی -1-7
  

  مشخصات صفحه -1-8
در قسـمت  . باشـد  سانتی متر مـی  3، از راست2، از چپ  2، از پایین  3، فاصله از باال 1مشخصات صفحه

layout باال صفحه ،er dhea  را صفر و پایین صفحهfooter   کاغـذ بایـد   . انتخـاب کنیـد   1.5را برابـرA4 
  .انتخاب شود

                       
  نتیجه گیري -1-7

در این قسمت باید دقیقاً نتایج بدست آمده در فصل مذکور . گیري ذکر شود در پایان هر فصل نتیجه
دانشـجو بایـد در   . همچنین در صورت امکان ارتباط آن با فصل بعدي نیـز بیـان گـردد   . آورده شود

  .بندي اطالعات دقت الزم را داشته باشد در جمع استفاده از مطالب مستند و معتبر
 

 
  هاي مختلف رشته رنگ جلدپروژه هاي

  نامه رنگ جلد پایان  رشته تحصیلی
  عطف و روي جلد زرکوب - مشکی  کلیه گرایشها- مکانیک
  عطف و روي جلد زرکوب -زرشکی  تولیدصنعتی -صنایع 
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