دستورالعمل وآیيننامه نگارشی پایاننامه

مديريت پژوهش
وضعیت اعتبار :

 1مقدمه
پاياننامه گزارش مدون مكتوبي است كه دانشجو برای اخذ مدرك تحصیلي كارشناسي يا باالتر «از يك كار يا
تحقیق علمي» تهیه و ارائهميدهد .كار دانشجو تحت نظارت استاد راهنما و گاهي با مشاوره استادی ديگر انجامميپذيرد.
الزم است ،يادآوریشود كه پاياننامه يك اثر از كار يا تحقیق دانشجو است؛ لذا دانشجو در پاياننامه متني را مبني بر
اصالت آن امضاءميكند؛ درضمن ،مطابق ”آيیننامه حق مالكیت مادی و معنوی درخصوص نتايج پژوهشهای علمي“،
مالكیت مادی و حق نشر پاياننامه به دانشكده تعلقدارد.
بهمنظور ايجاد يكنواختي در ظاهر پاياننامههای دانشكده ،دستورالعملي با عنوان ”دستورالعمل و آيیننامه
نگارشي پاياننامه“ تهیهشدهاست كه تمامي دانشجويان برای تهیه پاياننامه ملزماند ،آن را رعايتكنند؛ اين دستورالعمل به
جزئیات نحوه تهیه پاياننامه ازجمله «نحوه صفحهبندی و ترتیب صفحات ،اندازه و نوع قلم استفادهشده برای تايپ ،نحوه
فصلبندی مطالب ،نحوه ارجاع به مطالب ديگران و ساير جزئیات الزم در پاياننامه» ميپردازد؛ عالوهبراين ،درباره آيین
نگارش فارسي نیز توصیههاييدارد.
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 2نماي کلـی ساختار پاياننامه
ساختار كلي يك پاياننامه از صفحه روی جلد تا انتها به ترتیب ،بهصورت زير است:
 .1صفحه عنوان؛
 .2صفحه به نام خدا (اختیاری)؛
 .3صفحه چكیده و واژههای كلیدی فارسي؛
 .4صفحه تعهدنامه اصالت و مالكیت اثر؛
 .5صفحه تقديم (اختیاری)؛
 .6صفحه تقدير و سپاسگزاری(اختیاری)؛
 .7صفحه فهرست مطالب؛
 .8صفحه فهرست شكلها (درصورت داشتن شكل)؛
 .9صفحه فهرست جدولها (درصورت داشتن جدول)؛
 .11صفحه فهرست نمودارها (درصورت داشتن نمودار)؛
 .11صفحه فهرست عالئم (درصورت داشتن عالئم)؛
 .12فصلهای اصلي؛
 .13صفحه فهرست منابع؛
 .14صفحه ضمايم (درصورت نیاز)؛
 .15صفحه واژهنامه (درصورت نیاز)؛
 .16صفحه چكیده انگلیسي ( )Abstractو واژههای كلیدی انگلیسي ()Keywords؛
 .17صفحه عنوان انگلیسي.
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مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور
(دادکشنه صنعت هواپیمایی کشوری)

پاياننامه براي اخذ درجه کارشناسی
عنوان رشته

()B Nazanin 18 – B

عنوان ( :همه عناوين )Titr 16 - B

نام فارسی پاياننامه
دانشجو :نام نويسنده

()Titr 20 -B

(همه زيرعنوانها )B Nazanin 16 – B

استاد راهنما :نام استاد

(همه زيرعنوانها )B Nazanin 16 – B

استاد مشاور :نام استاد

(درصورت وجود)

(فقط در صفحه عنوان میآيد و روي جلد ،زرکوب نمیشود)

ماه و سال)() B nazanin 16 – Bمثال :مهر)1392

شكل  :1-2نمونهای از صفحه عنوان فارسي
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صفحه به نام خدا (اختیاری)

شكل  2-2نمونهای از صفحه به نام خدا

5

چکيــده ))B Nazanin 16 B

يكي از مهمترين قسمتهای يك پاياننامه يا گزارش ،بخش چكیده آن است؛ اين بخش از پاياننامه ،مطالب مهم و
كلیدی تحقیق را بهطور خالصه به خواننده نشانميدهد .يك چكیده ،بهطور معمول از سه قسمت تشكیلشدهاست:
 اهداف طرح (پروژه)؛
 مطالبي كه در پاياننامه به آن پرداختهشده؛
 نتايج بهدستآمده.
چكیده نبايد شامل مرجع ،شكل ،جدول يا معادله باشد .چكیده فارسي بايد حداكثر در يك صفحه و درنهايت 311
كلمه و در يك بند (پاراگراف) تنظیمشدهباشد؛ درضمن ،چكیده انگلیسي ( )Abstractبهطور دقیق بايد ترجمه اين متن
باشد.

واژههاي کليدي :كلماتي مانند طرح (پروژه) -فونتها -معادلهها -شمارهگذاری صفحات.

توجه


تعداد چهار تا پنج واژه فارسي كه در آن پاياننامه بهطور خاص ،كاربرد زيادی دارند ،ذكرميشوند.



اين كلید واژهها نبايد از لغات عام باشند يا از دو تا سه كلمه ،بیشتر شوند.



بايد مجموعه كلیدواژهها بتواند هنگام جستجو (سرچ) ،مراجعهكنندگان را به اين پاياننامه خاص ارجاعدهد.

شكل  :3-2راهنمای نگارش چكیده و واژههای كلیدی فارسي
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مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور
(دادکشنه صنعت هواپیمایی کشوری)

تعهدنامه اصالت و مالکيت اثر
اينجانب

به شماره دانشجويي

متعهد ميشوم كه مطالب مندرج در اين پاياننامه ،حاصل كار پژوهشي اينجانب تحت نظارت و راهنمايي استادان دانشكده
صنعت هواپیمايي كشوری مي باشد ،همچنین به دستآوردهای ديگران كه در اين پژوهش از آنها استفادهشدهاست ،مطابق
مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذكرشدهاست؛ درضمن ،اين پاياننامه ،پیشتر برای احراز هیچ
مدرك همسطح يا باالتر ارائهنشدهاست .درصورت اثبات تخلف در هر زمان ،مدرك تحصیلي صادرشدة دانشكده از درجه
اعتبار ساقط بوده ،دانشكده حقخواهدداشت كه پیگیری قانوني انجامدهد.
تمامي نتايج و حقوق حاصل از اين پاياننامه به دانشكده صنعت هواپیمايي كشوری تعلقدارد و هرگونه استفاده از
نتايج علمي و عملي ،واگذاری اطالعات به ديگران يا چاپ و تكثیر ،نسخهبرداری ،ترجمه و اقتباس از اين پاياننامه بدون
موافقت كتبي دانشكده صنعت هواپیمايي كشوری ،ممنوع است .نقل مطالب با ذكر مأخذ مانعيندارد.

امضاء دانشجو

شكل  :4-2راهنمای نگارش تعهدنامه اصالت و مالكیت اثر
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صفحه تقديم (اختیاری)

اين پاياننامه تقديم می شود به.....

شكل  :5-2نمونهای از صفحه تقديم
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تقدير و سپاسگزاري (اختیاری)

بدينوسیله از تمامي افرادی كه در جمعآوری و تهیه مطالب اين پاياننامه ،اينجانب را ياری
كردهاند ،تقدير و سپاسگزاریميكنم.

شكل  :6-2نمونهای از صفحه سپاسگزاری
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فهرست

مطالب )(BNazanin 18 B

فصل اول مقدمه (شاخهها )BNazanin 14 B

1

-1-1مقدمه (شاخهها )BNazanin 12 B
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 1-1-1اهمیت و ضرورت موضوع (زيرشاخهها )BNazanin 12؛

6

 -2-1-1چكیدهای از موضوع؛

7

 -3-1-1پیشینه موضوع؛

8

 -4-1-1تعريف مسئله يا موضوع؛

9
11

 -5-1-1فرضیات پايان نامه.
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 -1-2ساختار پايان نامه (شاخهها )B Nazanin 12 B

فصلهاي ميانی

12

فصل آخر :نتيجهگيري و پيشنهادها

13

 -1 -3نتيجهگيري

14

 -2-3پيشنهادها

15

منابع و مراجع

16

توجه


شماره فصول ،بخشها و صفحات متناسب با هر پاياننامه تغییرمييابد ( .شماره صفحات در اينجا فرضي مي باشد)



تو رفتگي شاخهها و زيرشاخهها و زير هم قرارگرفتن شماره صفحات بايدرعايتشود.



اندازه و نوع قلمها و ترتیب شمارهگذاری فصلها و نحوه ايجاد فصل اول و آخر بايدرعايتشود.

شكل  :7-2نمونهای از صفحهی فهرست مطالب
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))B nazanin 14 bold bB

فهـرست شکلها/جـدولها/نمـودارها
))B Nazanin 18 B

شکل  1-1نمونه صفحه عنوان فارسي

............................................................................................................................................................

7

شکل  :2-1نمونهای از صفحه به نام خدا

....................................................................................................... .................................................

8

شکل  3-1نمونهای از صفحه چكیده

.................................................................................................................... ....................................

9

شکل  :4-1و. ...
B nazanin 14

نرمال

توجه


فهرست اشكال ،نمودارها ،جدولها و عالئم (درصورت موجودبودن) ،در صفحات جداگانه و به ترتیب آمدن نامشان در اين جمله
بايدقرارگیرند.



نامگذاری هريك از اشكال ،نمودارها يا جدولها با دو عدد بايدانجامشود كه عدد سمت چپ ،شماره فصل و عدد سمت راست ،شماره
شكل ،نمودار يا جدول را در آن فصل نشانميدهد.
مثال :شكل( 1-2شكل يك از فصل دوم)



شماره و توضیح شكلها و نمودارها ،بايد در زير شكل و بهصورت وسطچین قرارگیرد.



شماره و توضیح جدولها بايد در باالی جدول و بهصورت وسطچین قرارگیرد.



قلم زيرنويس شكلها و باالنويس جدولها بايد نازنین  12باشد.

شكل  :8-2نمونهای از صفحه فهـرست شكلها/نمـودارها/جـدولها/عالئم
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فهـرست

عالئم (برای مثال)

))B Nazanin 18 B

A
Ap
CA
CD
C DF

توضیحات
نیروی محوری ،نسبت منظری ،مساحت
سطح
ضريب نیروی محوری )(A/qS
ضريب پسا
ضريب نیروی پسا

عالئم

C DN

ضريب پسا القايي

C DO

ضريب پسا در برآ صفر

Cf

ضريب اصطكاكي پوسته

شكل  :9-2نمونهای از صفحه فهرست عالئم
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فصل اول
مقدمه
))B Nazanin 32 B

شكل  :11-2نمونهای از صفحه جداكننده هر فصل
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فهرست منابع ))B Nazanin 16 B

] [1طحان ،احسان؛ بررسي و تحلیل مواد مركب در صنايع هواپیماسازی و هلیكوپترسازی و بررسي  N.D.Tدر مواد مركب؛
پاياننامه كارشناسي ،تهران :دانشكدة صنعت هواپیمائي كشوری.1381 ،
]]2خالو ،علیرضا؛ «بازنگری پارامتر  B1برای بتون مقاومت باال» ،چكیدة تازههای تحقیق دانشگاه صنعتي شريف ،شمارة ،9
بهار .1371
[3] Mohan N., Undeland T.M. and Robbins W.P., Power Electronics. Converters, Application, and
Design, Second Edition, New York John Willey. 1959.

شكل  :11-2نمونهای از صفحه منابع
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ضمايم( :در صورت نیاز و برای مثال) )(B Nazanin 16 B

شكل  :12-2نمونهای از صفحه ضمايم
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(B Nazanin 16 B) ) (در صورت نیاز و برای مثال:واژهنامه

ANS: Air Navigation Services
ATM: Air Traffic Management
ASM: Air Space Management

 نمونهای از صفحه واژهنامه:13-2 شكل
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Abstract: (Times New Roman 14 Bold)
Science Aerodynamic most basic science is the aviation industry in all types of aircraft including large
and small are used. In this study, to discuss the impact of aerodynamic forces on the aircraft fuselage and
wings, and how to produce and control these forces for optimal use in various space flights and in which
an aircraft may fly in the paid. And also how much to reduce the amount of opposition, which increases
fuel consumption was causing irreparable events like the fall and loss of height and how safe is needed
for power generation at low speeds when getting up and landing aircraft pay at the airport .
The aim of this project, Review and familiarity Aerodynamic Principles of aircraft, and used simple
language for all students and is interested in aviation industry. (Times New Roman 12 Normal)

Keywords: (Times New Roman 14 Bold)

Project / Fonts / Equations / Page numbering / Title Page(Times New Roman 12 Normal)

 نمونهای از صفحه چكیده انگلیسي:14-2 شكل
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Civil Aviation Technology College (times 18 B)

B.Sc. Thesis (times 20 B)
Aircraft Maintenance and Repair Technology Engineering
Or Aviation Electronics
Or Air Traffic Management (times 16 B)

Title: (times 20 B)

……………………….. (times 24 B)
BY: ( times 20 B)
……………………. (Times 16 B)

Advisor: (times 20 B)
……………………. (times 16 B)

(If there is)

Co-advisor: (times 20 B)

……………………. (times 16 B)
Month &Year (March 2012) (times 14 B)

 راهنمای صفحهی عنوان انگلیسي:15-2 شكل

18

 3توصيف ساختار کلی
 1-3صفحه روي جلد
صفحه عنوان بايد مطابق نمونه در آيین نگارش باشد و عنوان پاياننامه بايد با عنواني كه هنگام ثبت نام به واحد
پژوهش ارائهشده ،مطابقتداشتهباشد.
صحافي با كیفیت مناسب انجامشود و نوع كاغذ بايد سفید مرغوب و در سايز  A4و نوع چاپ پررنگ و خوانا باشد؛
درضمن ،دانشجويان هر گروه موظفاند از عنوان مشخصشده برای نام گروه و رنگ تعیینشده برای رنگ جلد پاياننامه،
مطابق جدول زير استفادهكنند:
عنوان رشته به فارسی

عنوان رشته به التين

رنگ جلد

مهندسی تعمير و نگهداري هواپيما

Aircraft Maintenance and Repair Engineering

سرمهاي

مهندسی الکترونيک هواپيمايی

Aviation Electronics Engineering

سبز

مهندسی مخابرات هواپيمايی

Aeronautical Telecommunications Engineering

قهوه اي

Air Traffic Management

قرمز

مديريت ترافيک هوايی
مهندسی هوانوردي -مراقبت پرواز

شكل  :1-3راهنمای عنوان و رنگ جلد پاياننامه به تفكیك رشته

 3-2صفحه عنوان
صفحه عنوان مطابق صفحه روی جلد است .درصورت داشتن استاد مشاور ،نام ايشان تنها در اين صفحه درج
ميشود و روی جلد نبايدآوردهشود؛ همچنین ،جای آن بهطوردقیق ،بعد از جلد است.
 2-3نرمافزار مناسب براي تايپ
پاياننامه بايد با نرمافزارهای  )word & power point( Officeويرايشهای بهروز تهیهشود؛ درضمن يك نسخه از
متن پاياننامه نیز با فرمت  PDFآماده شود.
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در زمان اقدام برای دفاع و پس از تكمیل فايل  wordپاياننامه طبق آيین نگارش ،فايل الكترونیكي آن به پژوهش
ارائهشود تا اقدامهای الزم انجامگیرند.
 3-3فرمت کلی صفحات و نگارش
كل صفحات پايان نامه بايد ساده بوده ،فاقدكادر يا سرصفحه و پاصفحه باشد.
پسوندهای "ها"" ،تر"" ،ترين" و پیشوند "مي" بايد بهصورت نیمفاصله از كلمه وابسته و جدا نوشتهشوند؛ مثال :شكلها،
كاملتر ،ميشوند
عالئمي مثل نقطه ( ،).ويرگول ( ،)،نقطهويرگول (؛) و دو نقطه ( ):بدون فاصله بعد از كلمه قبل خود قرارميگیرند
ولي كلمه بعد از آن با يك فاصله نوشتهميشود؛ مثال :به نام خدا ،صفحه عنوان
فاصله بین خطوط در صفحات پايان نامه ،معادل  1/5سانتیمتر است.
كل متن فارسي پايان نامه بايد با فونت نازنین  14نرمال تايپشود.
كل متن انگلیسي پايان نامه بايد با فونت  Times New Roman12نرمال نگارششود.
الزم است هرجا در نمونههای موجود در اين آيین نگارش ،اندازه و نوع قلم ذكرشده ،دانشجو مطابق آن اقدامكند.
 4-3شمارهگذاري صفحات
تمامي صفحات پايان نامه به غیر از صفحههای به نام خدا ،عنوان فارسي ،چكیده انگلیسي و عنوان انگلیسي
ميبايست شمارهگذاریشوند.
شمارهگذاری هر صفحه در پايین همــان صفحه در قسمت وسط و به فاصلة  2سانتیمتر از لبة پايین كاغذ
انجامميگیرد.
شمــارهگذاری صفحــات ابتدايــي پاياننامه تا قبل از شروع فصل اول بهصورت حروف (ابجد) و شمارهگــذاری
ساير صفحــات از شروع فصل اول به بعد بهصورت عددی ( 2 ،1و  )...فارسي است و تا انتهای پايان نامه ادامهداشته ،فقط
صفحه عنوان انگلیسي و چكیده انگلیسي در انتهای پايان نامه به شماره نیازندارد.
 5-3صفحهبندي
فواصل حاشیهای صفحات از لبه كاغذ در شكل روبرو آمدهاست:
20

درصورتيكه متن دو رو باشد بايد حاشیه های سمت شیرازه  3و بیرون شیرازه  2.5سانتیمتر باشند.
فواصل حاشیهای بايد در تمامي موارد ،حتي صفحات شامل شكلها ،جدولها و ضمايم رعايتشوند.
2/5 cm
2/5 cm

3 cm
2 cm

شكل  :2-3نمونهای از طريقه صفحهبندی پاياننامه

 6-3شکلها و جدولها

2cm

شكلها و جدولها در جهت بهتر فهماندن موضوع ميتوانند نقش مؤثری داشتهباشند؛ بنابراين استفاده از آنها بسته به
محل در پروژهها توصیهميشود و در تهیة آنها نكات زير ميبايسترعايتشوند:


اندازة شكلها و جداول نبايد آنقدر بزرگ باشد كه فواصل حاشیهای نقض شوند.



توضیح شكل يا نمودار بايد در مركز خط و بهصورت صاف قرارگیرند.



تاحدممكن ،شكل يا نمودار ،در باالی يا پايین صفحه قرارگیرند.



اندازة فونت استفادهشده در داخل جدولها بايد نازنین  12نرمال باشد.



تاحدممكن ،شكل به متني كه به آن اشارهشده نزديك باشند (در يك صفحه).



بهصورت دوعددی نامگذاریشود:
مثال" :شکل  "2-1که عدد سمت چپ ،شماره فصل و عدد سمت راست نشانهدهنده تعداد شکل در آن فصل
است.



در مقابل نام عددی ،توضیح شكل يا نمودار يا جدول درجشود:
مثال :شکل  2-1نمايی از صفحه عنوان پروژه



شماره و عنوان شكلها و نمودارها در پايین و شماره و عنوان جدولها در باالی آنها درجشوند.
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 7-3زير نويسها ()Footnotes
درصورتيكه واژهای در متن برای خواننده به توضیح نیازداشتهباشد ،از زيرنويس 1استفادهميشود .معادل انگلیسي
كلمات و اصطالحات كه برای اولینبار در متن بهكارميروند نیز ميتوانند بهصورت زيرنويس نوشتهشوند .زيرنويسها در
انتهای صفحه زير يك خط پر به فاصلهای كه با تعداد زيرنويسها متناسب باشد ،درجشوند .توجهداشتهباشید كه حاشیه 2
سانتیمتر از انتهای كاغذ ،همچنان ميبايسترعايتشود .كلیه واژههايي كه به زيرنويس نیازدارند ،بايد با يك شماره كوچك
در باالی واژه به زيرنويس ،مرتبط شوند.
 8-3نماي کلی متن


شروع هر پاراگراف نسبت به لبه كاغذ ميتواند  1سانتیمتر تورفتگي داشتهباشد.



شروع هر فصل در يك صفحه جديد و با يك صفحه جداكننده مشخص ميشود.



قسمتهای مختلف يك فصل (زيرشاخهها) نیازیندارند كه در يك صفحه جديد نوشتهشوند.



بهتر است شاخهها با يك خط فاصلــه بیشتر نسبت به ساير خطوط آغاز شوند

 4فصلبندي
بهطور خالصه محتوای پايان نامه بهصورت زير فصلبندیميشود:
 فصل اول :مقدمه (شامل اهمیت و ضرورت موضوع ،چكیدهای از موضوع ،پیشینه موضوع ،تعريف مسأله يا موضوع،
فرضیات پايان نامه و ساختاركلي پايان نامه)؛
 فصلهای میاني ( براساس نیاز و با نظر استاد راهنما تعیینميشود كه يك پاياننامه چند فصل باشد)؛
 فصل آخر :نتیجهگیری و پیشنهادها.
در ادامه به محتوای فصول اول و پاياني پرداختهميشود.

Subscript
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 1-4فصل اول :مقدمه
اين بخش ،يكي از مهمترين قسمتهای پاياننامه است ،در مقدمه ،موضوع مورد تحقیق و هدف از اجرای آن بهروشني
تعريف و بررسيميشود سپس روش يا روشهای استفادهشده برای رسیدن به اهداف مورد نظر ،بهطور خالصه ارائهميشود.
مقدمه ،ضمن مرور سريع ادبیات پروژه ،فعالیت انجامگرفته را بهاختصار تشريحميكند؛ دراصل ،كارهايي كه قرار است در
پاياننامه انجامگیرد ،الزم است ،مختصر در اين قسمت آوردهشود .در انتهای مقدمه ،اهداف اصلي پاياننامه و ساختار
فصلها ذكرميشوند.
 1-4فصل پايانی :نتيجهگيري و پيشنهادها
نتايج حاصل از پژوهش بهصورت متن ،جدولها و  ...ارائهميشود و به كلیه نتايج مثبت و منفي بهدستآمده ،بايد
اشارهشود .درصورت بهكاربردن جدول ،از تكرار نتايج در نمودار خودداریفرمايید.

در اين قسمت بايستي به بحث درخصوص توجیه نتايج پژوهشي خود و تفسیر و مقايسه آنها با ساير مطالعات
پرداختهشود و سپس اين فصل را با چند جمله مختصر درباره مهمترين نتايج بهدستآمده از تحقیق خويش كاملكنید.
و پس از آن به منابع ،مراجع و كارهای صورتگرفته پیشین در اين خصوص ،بهمنظور تعبیر هر چه بیشتر نتايج خود
اشارهكنید.
در پايان اين فصل و در صفحهای جداگانه ميتوانید به ارائه پیشنهادهای خود درخصوص ادامه كار و همچنین،
امكان تغییر روش و كاربرد آن و ساير موارد بپردازيد.
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 5ساختار بخش پايانی
 1-5فهرست منابع
درصورتيكه در متن اصلي از موضوع يا ايدهای استفادهشود كه نتیجة تحقیق نويسنده نباشد ،مرجع مربوط
بايستي بهصورت يك شماره در داخل قالب ،نظیر ] [1يا ] [22قیدشود .درصورت استفاده از مرجع ،بالفاصله بعد از فصل
نتیجهگیری ،اطالعات الزم درخصوص مراجع استفادهشده ارائهميشود؛ اين اطالعات بايد بهگونهای باشد كه خواننده بتواند
بهراحتي مراجع مورد نیاز را پیداكند .الزم است ،يادآوریشود كه برای مطالب بديهي ،نظیر اطالعات عمومي نیازنیست كه
مرجع بیانشود .روش اشاره به مراجع نیز براساس ترتیب ظهورشان در متن پاياننامه خواهدبود.
 1-1-5مقاالت مندرج در نشريات ادواري

برای مراجعي كه در مقاالت مربوط به نشريات ادواری چاپشدهاند ،اطالعات مورد نیاز عبارتاند از:
نامخانوادگي مؤلف (مترجم) ،نام كوچك؛ «عنوان مقاله» ،نام نشريه؛ نام ناشر ،تعداد جلد ،شماره نشريه ،سال انتشار
صفحات مقاله؛ مثال:
عباس راد ،محمدطاهر؛ «استرس در محیط كار يا استرس شغلي» ،نشرية پيک پنها ،وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح ،سال  ،2شمارة
 ،5بهمن ،1381ص .21-24

 2-1-5کتابنامه

برای كتابهايي كه بهعنوان مرجع استفادهميشوند:
نام خانوادگي مؤلف (مترجم) ،نام كوچك ،نام كتاب ،جلد ،شماره چاپ ،محل نشر ،ناشر و تاريخ انتشار دادهميشوند؛
مثال:
[2] Mohan N., Undeland T.M. and Robbins W.P., Power Electronics. Converters, Application, and
Design, Second Edition, New York John Willey. 1959.

 1-1-5پروژهها و گزارشهاي علمی

نام خانوادگي مؤلف ،نام كوچك؛ عنوان پاياننامه يا گزارش؛ پاياننامه كارشناسي،محل :دانشكده و نام دانشگاه يا ناشر،
شمارة گزارش و سال انتشار؛ مثال:
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 1طحان ،احسان؛ بررسي و تحلیل مواد مركب در صنايع هواپیماسازی و هلیكوپترسازی و بررسي  N.D.Tدر مواد مركب؛
پاياننامه كارشناسي ،تهران :دانشكدة صنعت هواپیمائي كشوری1381. ،
 2خالو ،علیرضا؛ «بازنگری پارامتر  B1برای بتون مقاومت باال» ،چكیدة تازههای تحقیق دانشگاه صنعتي شريف ،شمارة ،9
بهار .1371
1-5

ضمايم
ضمايم دربرگیرندة مطالب غیراصلي نظیر برنامههای كامپیوتری يا اثبات معادلههايي است كه نويسنده برای بهتر

فهماندن موضوع از آنها استفادهميكند .نحوة نوشتن ضمايم و حاشیههای الزم ،بهطوردقیق ،مانند متن اصلي پاياننامه
است؛ درضمن ،تمامي شكلها و جدولهای استفادهشده در ضمايم بايد در فهرست شكلها و جدولها در اول پاياننامه
ذكرشوند؛ درصورتيكه از چند ضمیمه استفادهشدهباشد ،سرفصلها بهصورت ضمیمة الف ،ضمیمة ب و ...
نامگذاریميشوند؛ همچنین ،هر ضمیمه ،مانند يك فصل در صفحهای جديد آغاز ميشود.
 2-5واژهنـامـه
درصورت نیاز ،واژهنامه ميتواند بعد از ضمايم در آخر پاياننامه قراربگیرد.
 3-5چکيده و واژههاي کليدي انگليسی
هر پاياننامه بايد يك چكیدة انگلیسي داشتهباشدكه بهطوردقیق ،ترجمه چكیده فارسي است كه در ابتدای پاياننامه
قراردارد و بايد شامل حداكثر  311كلمه بوده ،در يك صفحه قرارگیرد و محل قرارگرفتن چكیدة انگلیسي در صفحه ما
قبل آخر (قبل از صفحه عنوان انگلیسي) است و شماره صفحه به آن تعلقنميگیرد.
در انتهای همان صفحه كلمات كلیدی انگلیسي قرارميگیرند و با ( )/از هم جدا مي شوند.
 4-5صفحهي عنوان انگليسی
استفاده از صفحه عنوان انگلیسي برای پاياننامه الزامي است؛ اين صفحه درواقع ،آخرين صفحه يك پاياننامه است و
بايد در صفحهای مستقل در انتهای پاياننامه قرارگیرد و نبايد شماره داشتهباشد.
عنوان انگلیسي كه روی صفحه عنوان و جلد قرارميگیرد ،بايد مطابق عنوان ارائهشده در برگه ثبت نام باشد؛ اين
صفحه ،مشابه صفحه جلد زركوب آخر پاياننامه است.
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 5-5نکات قابل توجه


دانشجو نبايد تا پايان دفاع ،پاياننامه خود را صحافيكند.



دانشجو موظف است يك جلد پاياننامه صحافيشده را به همراه يك حلقه  CDبا جلد پالستیكي ،شامل سه فايل
مجزای  ،pdf ،Wordو ( Power pointشامل فايل  presentationروز دفاع با فرمت  )pptxكه هر سه فايل با
ويرايشهای  Officeبهروز آماده شدهاست و بهصورت التین و با شماره دانشجويي نامگذاریشده ،به كارشناس
پژوهش ارائهدهد.



ارسال نمره دانشجو به واحد آموزش ،برای ثبت نمره ،به ارائه پاياننامه و  CDبه واحد پژوهش ،منوط ميشود.



دانشجو پس از دفاع مي تواند برای امتحان معرفي به استاد خود از طريق گروه اقدامكند.
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