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اطالعات کلی:

مشخصات جلد پايان نامه:
 جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3ميليمتر با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد. رنگ جلد دوره كارشناسي ارشد سبز و دوره كارشناسي سورمه ای ميباشد. ارائه يك نسخه لوح فشرده از پايان نامه در فرمت  wordو  pdfبه كتابخانه الزامي مي باشد. قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ  A4است. نوشته هاي روي جلد بصورت زركوب چاپ ميگردد.روي جلد
صفحه روي جلد شامل آرم موسسه نام موسسه ،عنوان پايان نامه ،نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما ،مشاور و نويسنده و تاريخ
تهيه پايان نامه مطابق نمونه پيوست مي باشد( .پيوست شماره )1
صفحه بسم ا000
بشكل ساده و مشخصي صفحه آرائي گردد و از بكار بردن كادر و تزئينات مختلف خودداري شود.

صفحه عنوان (مندرجات روي جلد)
شامل آرم موسسه نام موسسه نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما ،مشاور و نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي باشد.از آنجا كه
عناوين پايان نامه ها در بانكهاي اطالعاتي ماشيني و دستي حفظ مي شود الزم است ضمن رسا بودن ،مختصر باشد .يك پايان
نامه  /رساله بيش از يك عنوان نمي تواند داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج شده در پايان نامه بايد عيناً يكي باشد.
(پيوست شماره )2
تاييديه هيات داوران:
تصويب نامه با امضاي استادان راهنما  ،مشاور ،داور و نماينده تحصيالت تكميلي كه بيانگر صحت و كفايت پايان نامه است
(پيوست شماره )6
اظهارنامه دانشجو
در اين برگ دانشجو اقرار مي كند كه پايان نامه حاصل تالش وي بوده و صحت مندرجات آن را اقرار مي كند(پيوست شماره )7
حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج ()Copyright and Ownership
در اين برگ دانشجو اعالم مي كند كه كليه حقوق پايان نامه متعلق به دانشكده بوده و هر گونه كپي و استفاده از آن تنها با اجازه
دانشگاه مجاز است؛( پيوست شماره )8

تقديم ()dedication
اين صفحه اختياري است و اختصاص به ذكر نام فرد يا افرادي دارد كه پايان نامه به ايشان تقديم ميشود .اگر چه متن اين صفحه
به سليقه شخصي بستگي دارد ،اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ اسالمي كشور بايستي متن آن مورد تأييد تحصيالت تكميلي
دانشگاه نيز باشد؛ (حداكثر يك صفحه)
صفحه سپاسگزاري
اين صفحه اختياري است .در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده اند سپاسگزاري مي شود.
عنوان اين صفحه به فاصله  3سطر از لبه كادر به صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به فاصله دو سطر در زير آن نوشته
مي شود( .پيوست شماره )9
چكيده
چكيده بخشي از پاياننامه است كه بايد در عين كوتاه بودن پاسخگوي سه پرسش ذيل باشد:


سوال يا مسئله تحقيق چيست؟



روش پاسخگويي به سوال يا حل مسئله كدام است ؟



نتايج مهم بدست آمده كدامند؟

چكيده بايد در يك صفحه باشد و در نگارش آن نكات زير رعايت شود:
 متن چكيده بايد مزين به كلمهها و عبارات سليس ،آشنا ،با معني و روشن باشد .بگونه اي كه حداكثر با  300كلمه
بتواند خواننده را به خواندن پايان نامه راغب نمايد.
 چكيده ،جدا از پايان نامه بايد به تنهايي گويا و مستقل باشد .در چكيده بايد از ذكر منابع ،اشاره به جداول و نمودارها
اجتناب شود.
 در چكيده پاياننامه بايد از درج مشخصات جزئي مربوط به پاياننامه خودداري شود.

 كلمات كليدي در انتهاي چكيده فارسي و انگليسي آورده شود.
 محتواي چكيدهها بر اساس موضوع و گرايش تحقيق طبقهبندي ميشود و به همين جهت وجود كلمات شاخص و
كليدي ،مراكز اطالعاتي را در طبقهبندي دقيق و سريع اطالعات ياري ميدهد.
 كلمات كليدي راهنماي نكات مهم موجود در پاياننامه هستند .بنابراين بايد در حد امكان كلمهها يا عباراتي انتخاب
شود كه ماهيت ،محتوا و گرايش كار را به وضوح روشن نمايد.
 در چكيده بايد اهداف تحقيق مورد توجه قرار گيرد.
 تأكيد روي اطالعات تازه ( يافتهها) و اصطالحات جديد يا نظريهها ،فرضيهها ،نتايج و پيشنهادها متمركز شود.
 اگر در پاياننامه روش نويني براي اولين بار ارائه ميشود و تا به حال معمول نبوده است ،با جزئيات بيشتري ذكر شود.
شايان ذكر است چكيده فارسي وانگليسي بايد حتماً به تأييد استاد راهنما رسيده باشد؛(پيوست )11
فهرستها
بعد از چكيده پايان نامه  /رساله بترتيب فهرست مطالب ،فهرست اشكال  ،فهرست جداول ،فهرست عالئم ونشانه ها و ساير
فهرستها قرار مي گيرند .در فهرست مطالب صفحات اوليه پايان نامه ( تقدير  ،تقديم  ،چكيده و)...ذكر نمي شود .فهرست مطالب
شامل فهرستهاي جداول ،اشكال ،عالئم اختصاري ،عناوين فصول و بخش ها و زيربخشهاي هر فصل پايان نامه با ذكر شروع
شماره صفحه و عنوان مربوطه مي باشد .عناوين ذكر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوين خود متن مطابقت كند( :براي
مثال شماره گذاري  ،نقطه گذاري ،با حروف بزرگ نوشتن) بعبارت ديگر فهرست عناوين بايد كامالً همانند عناوين در داخل متن
اصلي باشد.
 در فهرستها بين دو عنوان پشت سر هم بايد فاصله بيشتري باشد كه دو عنوان را از يكديگر متمايز كند ولي براي يك
عنوان كه بيش از يك خط است بايد فاصله معمولي بكار برده شود و شماره صفحه درخط دوم ذكر شود.
 فهرستهاي مطالب ،عالئم و نشانه ها ،جداول ،اشكال و ساير فهرستها با حروف فارسي شماره گذاري شود.
 مراجع ،پيوستها ( در صورت نياز) و چكيده انگليسي كه بدنبال متن اصلي پايان نامه  /رساله قرار مي گيرند بصورت
تيتري مجزا از فصول ديگر پايان نامه  /رساله در فهرست مطالب تايپ مي شوند.

متن اصلی پايان نامه
كه شامل قسمتهاي زير مي باشدكه هر يك از اينها در قالب يك فصل آورده مي شوند:
الف -کليات و مقدمه ()Introduction
اولين فصل از ساختار اصلي پايان نامه /رساله است .هدف از نوشتن مقدمه اين است كه زمينه اطالعاتي الزم براي خواننده فراهم
آيد .در طول مقدمه بايد سعي شود موضوع تحقيق با زباني روشن ،ساده و بطور عميق و جهت يافته به خواننده معرفي شود .اين
فصل بايد خواننده را مجذوب و اهميت موضوع تحقيق را آشكار سازد .در مقدمه بايد با ارائه سوابق ،شواهد تحقيقي و اطالعات
موجود ( با ذكر منبع ) به روش منظم ،منطقي و هدف دار ،خواننده را جهت داد و به سوي راه حل مورد نظر هدايت كرد.
مقدمه مناسبترين جا براي ارائه اختصارات و بعضي توضيحات كلي است توضيحاتي كه شايد نتوان در مباحث ديگر در مورد
آنها توضيح داد.
ب -مروري بر مطالعات انجام شده()Literature Review
مرروي بر مطالعات انجام شده به معناي جستجوي منابع اطالعاتي مختلف به منظور دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع
پژوهش است كه براي محقق فرصتي فراهم مي سازد تا درک كند در اين زمينه چه كارهايي انجام شده و چه اطالعاتي در اين
زمينه وجود دارد و او بايد ازكجا شروع كند و يا چه كاري را و چگونه انجام دهد .در حقيقت مروري بر مطالعات ،خالصه اي
از نكات اصلي ،نتيجه گيري عمومي و خال ء موجود در مطالعات و كاربرد در پژوهش مي باشد .در هنگام سازماندهي مرور
مطالب ،اول بحث را به مطالعاتي كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهيد.
چارچوب پژوهش :مطالعات پژوهشي چارچوبي از دانش زمينه اي دارند كه پايه هاي مطالعه را تشكيل مي دهد .همه مطالعات
روي مدل پنداشتي يا تئوري پايه گذاري نمي شود ،اما هر مطالعه اي يك چارچوب دارد اگر مطالعه بر اساس مدل پنداشتي
ويژه اي طراحي شده باشد به آن چارچوب پنداشتي مي گويند و اگر بر اساس تئوري خاصي برنامه ريزي شده باشد به آن
چارچوب نظري مي گويند.
روشهاي بدست آوردن مطالعات انجام شده :

الف ) سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی
 در وزارت خانه ها و ارگانهاي ذينفع مثل وزارت صنايع  ،وزارت بازرگاني ،وزارت كار ،وزارات ارتباطات ،وزارت تعاون ،سازمان مسكن و
شهرسازي ،سازمان آب منطقه اي و ...
 در پژوهشكده هاي خصوصي و دولتي
 در دانشگاهها اعم از دانشكده ها ،پژوهشكده ها و مراكز رشد وابسته دانشگاهي
مقاالت ارائه شده در مجالت و كنفرانسهاي معتبر داخلي

ب ) سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی


سازمانهاي جهاني



دانشگاهها خارجي
مقاالت ارائه شده در مجالت و كنفرانسهاي معتبر.

پ) فصلهاي مربوط به کار اصلی تحقيق( تعداد فصول بر حسب نظر استاد راهنما مشخص می شود)
در اين فصلها روشهاي انجام تحقيق ،انجام تحليل ها ،انجام آزمايشات ،مدل سازي ،حل معادالت و  ...مورد بحث قرار مي گيرد
و محقق روشهاي جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنها را گزارش مي كند .توجه شود كه قسمت اعظم گزارش تحقيقي
در اين قسمت قرار مي گيرد.

ت) نتايج ( ، )Resultsبحث ( )Discussionو پيشنهادات ()suggestions
در اين فصل بر جنبه هاي تازه و مهم تحقيق بويژه بيان مسئله و نتايج حاصل تأكيد شده و شواهد مربوط به رد يا قبول فرضييه و
سئواالت مطرح شده و ارتباط يافتهها با تحقيقات قبلي ارائه ميشود.

نتيجهگيري يا پيام نهايي حاصل از يافتهها در اين قسمت ذكر ميشود كه مييبايسيتي مبتنيي بير يافتيههياي آمياري و متكيي بير
متدولوژي تحقيق باشد .چنانچه محقق قادر به اثبات يافتهاش نيست بهتر است آنرا بصورت يك نظر بيان كند.
 ارائه پيشنهادات بر اساس يافتههاي تحقيق باشد. پيشنهادات براي تحقيق در آينده ،مسائل بي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده كه تحقيقات بيشتري را ميطلبد.در اينقسمت محقق با ارائه عناوين يا موضوعات تحقيقي ،محققان ديگر را ياري ميدهد.

فهرست منابع و مأخذ (: )References
كليه منابعي كه در متن ذكر شده اند ،بايد در فهرست منابع با مشخصات كامل نوشته شوند و همچنين منابعي كه فقط مطالعه
شده ولي مورد استفاده مستقيم در متن قرار نگرفته اند در فهرست منابع هم مي تواند ذكر گردند.

پيوستها ( درصورت نياز)
قسمت اصلي متن پايان نامه نبايد داراي داده هاي ) (dataغير ضروري باشد؛ همچنين متن نبايد حاوي برنامه هاي نرم افيزاري
يا چگونگي به دست آوردن معادالت رياضي غيرضروري ويا اثبات انها و داده هاي تجربي باشد ،چنين مطالبي بايد در پيوستهاي
پايان نامه آورده شوند .همچنين در صورت وجود داشتن ،نامه ها ،نمونهها و پرسشنامه ها ،بررسي ها ،مطالب مكمل ،آمار و ارقام
و غيره كه به نحوي مورد استفاده قرار گرفتهاند به صورت پيوست هاي جداگانيه و در صيورتي كيه داراي موضيوع ييا طبيعيت
مختلف باشند ،دسته بندي شده و تحت عنوان پيوست الف ،ب ،پ ،و  . . .آورده مي شوند .اگر در موقيع نگيارش ميتن رسياله
الزم باشد كه به اين پيوست ها اشاره يا مراجعه شود ،درج شماره پيوست در داخل پرانتز الزامي است .آرايش صفحات پيوسيت
ها همانند بقيه صفحات متن صورت مي گيرد .اشكال و جداول موجوددرهرضميمه نيز باتوجه به ضميمه مربوطه شماره گيذاري
خواهدشد.

چكيده به انگليسی
چكيده انگليسي بايد تا حد امكان ترجمه چكيده فارسي و شامل كلمات كليدي باشد؛( پيوست شماره )12

صفحه عنوان انگليسی
شامل آرم موسسه ،نام موسسه  ،نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما ،مشاور و نويسنده و تاريخ تهيه پايان نامه مي
باشد.چون عناوين پايان نامه ها در بانكهاي اطالعاتي ماشيني و دستي حفظ مي شود الزم است ضمن رسا بودن،
مختصر باشد .يك پايان نامه  /رساله بيش از يك عنوان نمي تواند داشته باشد و عنوان تصويب شده با عنوان درج
شده در پايان نامه بايد عيناً يكي باشد .؛( پيوست شماره )3
پشت جلد
صفحه روي جلد ،شامل آرم موسسه ،نام موسسه  ،عنوان پايان نامه ،نام و نام خانوادگي اساتيد راهنما ،مشاور و نويسنده و
تاريخ تهيه پايان نامه به انگليسي مي باشد( .پيوست)4

عطف جلد
در قسمت عطف ،عنوان پايان نامه ،نام نويسنده و سال نوشته و زرکوب مي شود( .پيوست )10

نحوه نگارش
تايپ پايان نامه بايد در روي كاغذسفيد در قطع ( A4رحلي) ،و توسط چاپگري با بهترين كيفيت صورت گيرد .صفحات پايان
نامه بايد از يك جنس و ترجيحا" كاغذ تحرير هفتاد گرمي باشد .از بكار بردن كادر و تزئينات در تمامي صفحات خودداري
شود.
حاشيهي صفحات

حواشي صفحات بايستي از سمت راست و از باال  3.5و از سمت چپ و پايين هر كدام  2.5سانيتمتر باشد .اين حاشيه هيا
بايد در تمام صفحات پايان نامه فارسي ثابت است .فاصله سطرها در هر صفحه 1واحد باشد:

5.5

نيمه ارتفـــاع

8
فصل اول

شروع فصل
2/5

5.5

2/5

الگوي صفحه ي اول هر فصل

2.5

5.5

2.5

الگوي صفحات بعدي

 -1نرم افزار مورد استفاده براي تايپ پايان نامه  Microsoft Wordمي باشد.
 -2متن چكيده با قلم  B Nazanin 14و كلمه "چكيده" در اولين خط با قلم  B Nazanin 13 Boldدر اول سطر درج
شود .نوشتن "واژگان كليدي" يا "كليد واژه ها" يا "كلمات كليدي" الزامي است.
 -3متن چكيده انگليسي ( )Abstractبا قلم  Times New Roman 14و كلمه " " Abstractدر اولين خط با قلم
 Times New Roman 13 Boldدر اول سطر درج شود .نوشتن " "Key Wordsالزامي است.
 -4متن پيشگفتار با قلم  B Nazanin 14و كلمه "پيشگفتار" در اولين خط با قلم  B Nazanin 13 Boldدر اول سطر
درج شود.
 -5متن اصلي پايان نامه بايد روي يك طرف كاغذ  A4با قلم  B Nazanin 14و با فاصله خطوط يك سانتيمتر ( Line

 )Spacing | Multiple 1.2و حاشيه هاي صفحات مطابق نمونه ي باال رعايت گردد.
 -6ازصفحه ي فهرست تا صفحه ي اول ،متن صفحات با اعداد ويا باحروف الفبا نماد گذاري مي گردد.
 -7صفحات متن با اعداد  3 ،2 ،1و  ...در قسمت سمت چپ باالي كاغذ شماره گذاري مي شود .توجه شود كه بر روي
صفحه

ي

اول

هر

فصل،

شماره

ي

صفحه

ذكر

نمي شود ،ليكن به حساب مي آيد.
 -8قسمت هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير  4-6يا  2-4-6مشخص مي شود كه عدد  6شماره ي فصل ،عدد  4شماره
ي بخش و عدد  2شماره ي قسمت است .شماره و عنوان هر فصل با قلم  ،B Nazanin 18 Boldبخش هاي مختلف فصل
ها با قلم  B Nazanin 16 Boldو قسمت ها با قلم  B Nazanin 14 Boldتايپ شود( .توجه :شماره ي فصل با حروف
نوشته شود).
 -9فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شكل ها شماره گذاري گردد.
 -10معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي كه براي اولين بار به كار مي رود به صورت زيرنويس (فقط براي يك بار)
در صفحه ي مربوط درج شود( .حتي المقدور در متن پايان نامه از به كار بردن واژه هاي با الفباي انگليسي احتراز شود).
زيرنويس ها زير يك خط كه به فاصله ي  2/5cmاز لبه ي چپ كاغذ و حداقل  3cmاز لبه ي پاييني و به طول موردنياز

رسم مي شود ،نوشته مي شوند( .در هر صورت الزم است  2/5cmحاشيه ي پايين صفحه رعايت شود) .زيرنويس ها در
هر صفحه با گذاردن شماره ي  2 ،1و  ...فارسي در گوشه ي باالي آخرين كلمه در متن مشخص مي شوند .در زيرنويس ها
فقط معادل زبان خارجي لغات يا اصطالحات فارسي نوشته شود .در صورت وجود توضيحات بيشتر بايد در قسمت پي
نوشت ها آورده شود.
 -11الزم است در متن به كليه ي منابعي كه مورد استفاده قرار مي گيرد اشاره شود.
تهيه جدول ،نمودارها و تصاوير
جداول ،نمودارها و تصاوير بايد خوانا ،مرتب و مستقل باشند .هر جدول  /نمودار /تصوير بايد بدون نياز به مراجعه به
متن بتواند اطالعات مورد نظر را ارائه دهد و يافته هاي موجود در آن قابل تجزيه ،تحليل و ارزيابي باشد .در بسياري از مواقع،
محتواي جدولهاي كوچك را مي توان در متن گنجاند .اگر مطالب تكراري در جدول وجود دارد مي توان آنها را نيز بطور
خالصه در متن ذكر كرد .از آنجا كه نوشتن جدول وقت بيشتري مي گيرد.
رعايت اقتصار در اندازه ،ترتيب و سازماندهي جدول بايد از نكات اصلي مورد نظر در طراحي نتايج باشد.
هر جدول داراي شماره ،عنوان ،ستونها و يا رديفهاي يافته است .پاورقي و عاليم اختصاري ممكن است در بعضي جدولها
ضروري باشند .عنوان جدول بايد مختصر  ،مفيد و كامل باشد .استفاده از عكس زماني موثر است كه عكس به خوبي مطلب مورد
نظر را در معرض ديد خواننده قرار دهد .اگر مطلب مورد نظر را
مي توان از طريق جدول يا نمودار ارائه داد ،شايد نياز به ارائه تصوير نباشد.
تمامي شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند .مثالً براي جدول هاي فصل  ،2جدول ،1-2
جدول  2-2و  ...براي جدول هاي فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  2-3و  ...عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در
زير آنها ذكر مي گردد( .قلم  )B Nazanin 12 Boldاگر شكلي از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زير شكل
آورده شود.

جدول هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي آنها در سمت عطف پايان نامه واقع
شود و همچنين شكل هايي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوري قرار گيرند كه متن پايين آنها در سمت لبه ي
پايان نامه قرار گيرد .شكل ها و جدول ها حتي المقدور داخل متن و در نزديكترين فاصله به محلي كه ذكر شده ،آورده شوند
شماره گذاري پيوستها
پيوست هاي پايان نامه  /رساله با حروف فارسي نامگذاري ميشوند.و شماره گذاري ضمائم به ترتيب متن اصلي پايان نامه /
رساله مي باشد .اشكال و جداول موجود در هر ضميمه نيز با توجه به ضميمه مربوط شماره گذاري خواهد شد ،به عنوان مثال
دومين جدول در ضميمه الف بصورت زير نوشته مي شود(جدول الف)2-
شماره گذاري روابط و فرمولها
هر رابطه كه در متن باشد با دوشماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا مي شوند مشخص مي شود .عدد سمت راست بيانگر
شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است .مثالً دهمين رابطه در فصل هفتم به صورت ( )10 -7نوشته مي
شود .روابطي كه در پيوستها آمده است با توجه به حروف فارسي آن ضميمه  ،شماره گذاري مي شود .مانند(الف)2-
فهرست منابع و ماخذ:
فهرست مراجع رساله ) ( Times New Roman 10pt Bنوشته شود .ترتيب آنها مطابق ترتيب طرح آنها در متن مي باشد و فقط
شامل مواردي است كه مستقيما در متن رساله به آنها ارجاع شده است.در تعريف هر مرجع اطالعات كامل مطابق با استاندارهاي
موجود ذكر گردد.براي مراجع فارسي از فونت ) (B Zar 10ptاستفاده گردد .موارد زير نحوه ارايه اين اطالعات را نشان ميدهد.
1. Areias, P.M.A. and Belytschko, T., (2005), “Analysis of Three-Dimensional Crack Initiation and Propagation Using the
Extended Finite Element Method,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, 63(55), pp 760–788.
2. Atluri, S.N. and Shen, S., (2002), “The Meshless Local Petrov–Galerkin(MLPG) Method”, Tech Science Press, USA. 3.
Udwadia, F. E. and Trifunac, M. D., (1973), “Ambient Vibration Test ofFull Scale Structures,” Proc. of the 5th World Conf.
On Earthquake Engineering, Rome, 760–788.
 -3فیوض ،ع" ،)2331( ،.خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی " ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،شیراز.
4.Trifunac, M. D., (1970), “Wind and Microtremor Induced Vibration of a 22 Story Steel Frame Building,” Earthquake
Engineering Research Lab., Report EERL 70-01, California Institute of Technology, Pasadena California.

شيوه ارجاع در داخل متن پايان نامه:
شيوه ارجاع در داخل متون پايان نامه بصورت زير انجام گردد:
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)Smith (2014), Smith & Simpson (2014), Smith et al. (2014
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