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 نامه )یا رساله(راهنمای نگارش پایان

 رساله یا نامهپایان اصلی هایبخش -1

 :است زیر هایبخش دارای ترتیب به معمول طور به رساله یا نامهپایان یک

 عنوان صفحه -

 الرحیم الرحمن اهلل بسم صفحه -

 (دکتری و ارشد کارشناسی مقطع برای) داوران هیأت یتأییدیه -

 (کارشناسی مقطع برای) صفر فاز فرم -

 نتایج اصالت و صحت یتاییدیه -

 نامهپایان از برداریبهره مجوز -

 (اختیاری) تقدیم -

 (اختیاری) قدردانی و تشکر -

 (کلیدواژه همراه کلمه 300 حداکثر) فارسی به رساله یا نامهپایان چکیده -

 فرعی و اصلی عناوین شامل مطالب فهرست -

 (و بسته به نظر استاد راهنما وجود صورت در) اشکال فهرست -

 (و بسته به نظر استاد راهنما وجود صورت در) جداول فهرست -

 (وجود صورت در) اختصاری عالئم فهرست -

 رساله یا نامهپایان اصلی بدنه -

 شدهلیست مقاالت ارائه  -

 منابع فهرست -

 (وجود صورت در) هاپیوست -

 (کلمه 300 حداکثر) انگلیسی به چکیده -

 انگلیسی عنوان صفحه -



2 

 

 چکیده -2

 در نگارش چکیده، موارد زیر رعایت گردد:

 ها اجتناب شود.از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و شکل -

 متر باشد.سانتی 1فاصله بین خطوط  -

 کلمه یا عبارت باشد. 7تا  4کلیدی شامل های واژه -

 رساله یا نامهپایان بدنه اصلی  -3

 نامه به طور معمول مشتمل بر پنج فصل است:بدنه اصلی پایان

 مقدمه -1

 مروری بر مطالعات انجام شده یا پیشینه تحقیق -2

 (هاآوری دادهجمعها )رویکرد و روش -3

  نتایجتحلیل  -4

 پیشنهاداتگیری و نتیجه -5

صل اول تکمیل می شد، تنها دو ف سی ار شنا سمینار کار سه شوند و با اتمام پایانبرای  شد  سی ار شنا نامه کار

اشاره به مطالب مندرج  شود که عمدتاًهر فصل با یک مقدمه شروع می فصل بعدی به آن اضافه خواهند شد.

 در آن فصل دارد.

صورت زیر  صل اول به  شنهادی برای ف صل پی سته به پایانسرف ست که ب ستاد راهنما میا تواند نامه و نظر ا

 تغییراتی داشته باشد:

 تعریف کلی مسأله و اشاره به برخی کارهای دیگران(موضوع،  مطالعه زمینه )اهمیت کلیپیش 1-1

 انگیزه طرح موضوع )نیاز صنعت، مالحظات طراحی، توجیه اقتصادی( 2-1

استفاده از نتایج در صنعت، اشاره کلی به  ،مرتبط با موضوع م تحقیقاتامکان انجا) اهمیت تحقیق حاضر 3-1

 های آزمایشگاهی و عددی(نوع فعالیت

 نامه و ابزار تحقیقاهداف پایان 4-1

 نوآوری 5-1

 نامه )اشاره به مطالب مندرج در هر فصل(ساختار پایان 6-1
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 نامه یا رسالهمتن پایان -4

 :گردد رعایت زیر موارد رساله یا نامهپایان متن در است الزم

 .شوند انتخاب راهنما استاد نظر اساس بر هازیربخش و هابخش ها،فصل عناوین -

 تواند در صفحه جداگانه آورده شود.بر اساس نظر استاد راهنما عنوان هر فصل می -

 .باشد مترسانتی 5/2 پایین و چپ سمت حاشیه و سانتیمتر 3 باال و راست سمت یحاشیه -

 .شود تعیین 14 یا 12 متن نگارش برای رفته کار به قلم اندازه -

 .باشد متن از بیشتر واحد 2 و واحد 4 ترتیب به بخش و فصل عنوان برای رفته کار به قلم اندازه -

 .باشد اصلی متن از کمتر واحد 2 پاورقی قلم اندازه -

 .شود تعیین فارسی قلم از ترکوچک واحد 2 التین قلم اندازه -

 .باشد تایمزنیورومن انگلیسی قلم نوع و و نازنینبی فارسی قلم نوع -

 .باشد یکنواخت متن تمام در استفاده مورد قلم نوع -

 .باشد مترسانتی 15/1 خطوط بین فاصله -

 روابط و معادالت نباید در میان متن ارائه شوند. -

سطططری( و یا  3یا  2) های خیلی کوتاهداشططتن پاراگراف ها متناسططب با هم باشططد.تعداد سطططرهای پاراگراف -

 یک صفحه( مطلوب نیست. والنی )حدودخیلی ط

 .گیرد قرار پاورقی در انگلیسی معادل لزوم، صورت در. نشوند استفاده متن در انگلیسی کلمات امکان حد تا -

سی صورت به جداول و هاشکل اعداد جز به متن در اعداد همه - شند فار  بهتر هم جداول و هاشکل اعداد. با

 .باشند فارسی است

ها در در متن ایرادی ندارد ولی باید معادل کامل انگلیسی آن ASTMهای اختصاری مانند قرارگیری عالمت -

 اولین بار در پاورقی بیاید.

ست - سی مجاز نی صورت انگلی سامی تجاری در متن به   MATLAB مانندافزار ، مگر اینکه نام نرمقرارگیری ا

 باشد.

نام پژوهشگران بدون ذکر لقب خانم، آقا و دکتر ذکر شود. نام افراد غیرایرانی به صورت فارسی ذکر گردد و  -

 ها در اولین استفاده در پاورقی ذکر شود.نام انگلیسی آن
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ضی روابط و جداول، ها،شکل تمام - ستقل طور به باید ریا صل شماره با آنها شماره. شوند گذاریشماره م  ف

صل شماره بین تیره خط و شود شروع  رابطه مثال عنوان به. رود کاربه( رابطه یا جدول یا) شکل شماره و ف

 .است اول فصل از 5 رابطه کننده بیان( 5-1)

 .شود اشاره آن شماره ذکر با رابطه و جدول شکل، هر به بار یک حداقل رساله یا نامهپایان متن در -

سب و صطورت چپ روابط ریاضطی به - چین تنظیم شطوند. شطماره رابطه در سطمت راسطت آن و با فاصطله منا

 یکنواخت در کل متن قرار گیرد.

 مورد استفاده قرار گیرند. SIنامه یا رساله واحدهای در نگارش پایان -

 گذاریمارهش -5

صلی متن اول تا نامهپایان اول از) آغازین صفحات شماره -  حروف با یا( سه دو، مانند) حروف به و عدد با( ا

 .شوند نوشته فارسی الفبای

 .شوند گذاریشماره باید اصلی متن صفحات تمام -

 .گیرد قرار بیرونی سمت یا وسط در و پایین در صفحه یشماره -

 .شوند گذاریشماره عدد به هازیربخش و هابخش -

صل شماره - ست سمت در ف  کننده بیان 2-3-4 مثال عنوان به. شودمی آورده آن از بعد بخش شماره و را

 .است 4 فصل از 3 بخش از 2 زیربخش

 جداول و هاشکل -6

 :شوند رعایت زیر موارد باید متن در جداول و هاشکل ارائه در

 آن باالی در جدول هر عنوان و آن زیر در شططکل هر عنوان. باشططند عنوان دارای باید جداول و اشططکال تمام -

 .شودمی ذکر

صل شماره به توجه با اولجد و هاشکل گذاریشماره -  مثال، برای. شودمی انجام جدول یا شکل شماره و ف

 .شودمی گذارینام( 5-2) شکل صورت به دوم فصل از شکل پنجمین

 .شود ذکر شکل یا جدول عنوان در مرجع است، شده آورده مرجعی از شکل یا جدول چنانچه -

 .شود ارائه هاآن مورد در کامل توصیف و توضیح و شوند داده ارجاع متن در باید جداول و هاشکل یهمه -
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 .باشد متن در هاآن شماره به اشاره اولین از بعد باید جداول و هاشکل قرارگیری محل -

 .باشند واحد و عنوان دارای محورها باید نمودارها، در -

 .باشند راهنما دارای نیاز صورت در و واضح باید هاشکل -

 .باشد اصلی متن از ترکوچک واحد یک باید جدول حروف اندازه -

 منابع فهرست و متن در ارجاع حوهن -7

 .شود اشاره گیرد،می قرار استفاده مورد که منابعی کلیه به متن در است الزم -

 منبع یک از متن داخل در چنانچهگذاری )ونکوور( اسطططتفاده شطططود. برای ارجاع به مراجع از روش شطططماره -

صله شود، نقل مطلبی شه جمله، انتهای نقطه از قبل و جمله پایان از پس بالفا  ذکر مرجع شماره و باز ایکرو

 .شود

 فهرسططت در شططماره ترتیب به مراجع همچنین،. شططوند گذاریشططماره آیند،می متن در که ترتیبی به مراجع -

 .شوند ذکر عمراج

سططال نام نویسططنده یا نویسططندگان، عنوان مقاله، نام مجله،  در فهرسططت مراجع باید شططامل مقاله مجلهدرج  -

 .باشد، و شماره صفحات شماره جلدانتشار،
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