نحوه ارائه لوح فشرده و پايان نامه به مديريت تحصيالت تکميلي موسسه

دانشجوی گرامي  ،خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صحيح ازپايان نامه پس ازدفاع واعمال تصحيحات مورد نياز
توسط استاد راهنما و اعضاء کميته پايان نامه ،الزم است نسبت به انجام مراحل ذيل به ترتيب زيراقدام فرمائيد.
 -1تحويل لوح فشرده ( )cdبه امورپايان نامه های تحصيالت تکميلي موسسه:
 نوع اطالعاتي که بايد برروی لوح فشرده(  )cdضبط گردد  :لوح فشرده شامل سه پوشه ( )folderباشد:
الف) پوشه پايان نامه که شامل :کل پايان نامه همراه با عکسها ،جداول ،نمودارها وچکيده هاحتي المقدوردريک فايل
( صفحه عنوان باامضاء اعضاء کميته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگيرد ).هم بصورت پي .دی .اف ))pdfوهم بصورت ورد ( )wordهرکدام
درفايل جداگانه .و برای گروه رياضي به صورت فارسي تکس  farsitexو پي دی اف Pdf
ب ) پوشه چکيده ( )abstractکه شامل 4فايل است :چکيده فارسي و چکيده انگليسي بافرمت  wordو pdfهرکدام درفايل های جداگانه.
ج )پوشه فرم ها که شامل:
 فرم شماره44پ س ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پايان نامه فرم مذکور پرينت و به امورپايان نامه ها تحويل گردد. فرم مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران را از طريق وب سايت مذکورتهيه وتکميل نموده وازهرکدام يکک نسکخه پرينکت وهمکراهباچکيده فارسي وانگليسي (طبق الگو)به امورپايان نامه هاتحويل گردد.
 فرم آلبوم فارغ التحصيالن همراه با عکس اسکن شده دانشجو تکميل ودر لوح فشرده ضبط و يک نسخه پرينت و تحويل امور پايکاننامه ها گردد.
 -4لوح فشرده( ) CDاز رنگ روشن انتخاب و باماژيک ،مشخصات دانشجوشامل :نام  ،نام خانوادگي  ،رشته تحصيلي ،مقطع تحصيلي ،تاريخ دفکاع و
عنوان پايان نامه برروی آن درج شده باشد ،فرم قاب  cdموجود دروب سايت فوق الذکر( فرم قاب )cdپس از تکميل،چکا وپکس ازبکرر درداخکل
قسمت سمت راست جلد پايان نامه قرارداده شود و  cdدرآن قرار گيرد.
 -3پس ازتاييد لوح فشرده و پايان نامه ازسوی امورپايان نامه ها و مديريت تحصيالت تکميلي موسسه مجوزتکثيروصحافي صادرميگردد.
 -4دانشجويان کارشناسي ارشد از تاريخ  59/60/31به بعد دو عدد  cdبه تحصيالت تکميلي موسسه تحويل دهند.
يک نسخه پايان نامة صحافي شده به همراه  cdبه کتابخانه موسسه تحويل دهند(.نسخه ی کتابخانه بايد دارای مهر تأييد تحصيالت تکميلي
موسسه باشد) ،به اساتيد راهنما و مشاور هرکدام يک نسخه بدون  cdو يک عدد cdبدون پايان نامه نيز به مدير گروه تحويل دهند.
(دانشجوياني که دو استاد راهنما يا دو استاد مشاوردارند يک نسخه اضافه ترصحافي نمايند)
 بر اساس مصوبه شورای تحصيالت تکميلي موسسه الزاماً رنگهای زير برای جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:
دانشکده علوم انساني( سورمه ای) دانشکده فني و مهندسي ( آبي)
ثبت پايان نامه در سايت IRANDOCو ارائه کدرهگيری الزامي است.
در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به تحصيالت تکميلي موسسه ،فرم شماره ( 13فرم تسويه حساب) و کارت دانشجويي را به همراه داشته
باشيد

فرم قاب CD

معاونت آموزشي
مديريت تحصيالت تكميلي
نام و نام خانوادگی:
رشته و گرايش تحصیلی:
شماره دانشجويی:
مقطع تحصیلی:
تاريخ دفاع:
عنوان پايان نامه :
كد رهگیري ثبت پايان نامه در سايت ايران داك :
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راهنمای تدوين و نگارر پاياننامه تحصيلي
مقدمککه
دانشجوی گرامي

اينک که به ياری خداوند متعال با گذراندن مراحل آموزشي قصد تدوين و نگارر پايان نامه تحصيلي خود را داريد بکه شکما توصکيه مکي
شود ،مطالب اين راهنما را به دقت مطالعه فرما ييد .اين راهنما به شيوه ساده ای نگاشته شده و مي تواند شما را تا رسيدن بکه يکک پايکان
نامه کامل همراهي کن د .پايان نامه به عنوان بخشي از فعاليت های الزم برای اخذ درجه در رشته و مقطع تحصيلي مربوطه مي باشد ،ککه
شامل شناسائي ،طرح مسئله علمي ،بيان فرضيه ،هدف ،رور تحقيق ،مراحل تحقيق ،بحث و نتيجه گيکری اسکت ،لکذا بايسکتي بکه طکور
منطقي و علمي نگاشته شود.يکي از دالئل تهيه اين راهنما ايجاد هماهنگي از نظر شکل ظاهری ،نحوه تايک ،،صکحافي و صکفحه پکردازی
پايان نامه تحصيلي دانشجويان دوره تکميلي است ،به نحوی که شيوه های تدوين پايان نامه در رشته های مختلف دچار تشتت نشود و تکا
حد امکان استقالل علمي رشته ها نيز حفظ گردد ،الزم است دانشجويان پايان نامه خود را به زبان فارسي تنظيم کنند .پايان نامه ايککه از
استانداردهای تعيين شده ،برخوردار نباشد مورد قبول موسسه قرار نخواهد گرفت.
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فصل اول :تنظيم مطالب پاياننامه
 نکات کليقبل از شروع نگارر پاياننامه نکاتي در مورد تاي ،به شرح زير به اطالع ميرساند:
 تاي ،در محيط  4663 Wordو باالتر انجام و با پسوند .docذخيره ميشود. ويندوز  XPقابليت تاي ،فارسي را دارد ولي برخي حروف با صفحه کليد استاندارد هماهنگ نيست .از طرف ديگر نيم فاصله را نميتوان تاي،کرد( .مثالً به جای اين که "ميشود" را به اين شکل تاي ،کنيد ،به يکي از صورتهای "مي شود" يا "ميشود" تاي ،ميشود يا به جای
اين که "محلولها" را به اين شکل تاي ،کنيد ،به يکي از صورتهای "محلول ها" يا "محلولها" تاي ،ميشود که هر دو حالت از نظر
نگارر فارسي غلط است و در زمان تحويل پاياننامه قابل قبول نيست)
برای رفع اين نقيصه در حالت  Safe Modeيک فايل با نام " " KBDFA.DLLرا در فولدر  System34ويندوز رايانهی خود کپي کنيد که
در هنگام کپي کردن رونويسي شدن آن بر روی فايل موجود با همين نام از شما سؤال ميشود که  Yesرا انتخاب نماييد.
برای ورود به حالت  Safe Modeالزم است که در همان ابتدای راهاندازی رايانهاتان و قبل از شروع شدن ويندوز (يعني زماني که صفحهی
نمايشگر مشکي رنگ است و عبارات با خطوط سفيد ديده ميشوند) با زدن کليد  F8از ليستي که باز ميشود  Safe Modeرا انتخاب کنيد.
پس از رونويسي فايل مورد بحث ،رايانه را  restartکنيد .پس از اين اقدام ،در محيط Wordبا پايين نگه داشتن کليد  Shiftو زدن کليد
فاصله ،نيمفاصله ايجاد خواهد شد و به عالوه جای کليدهای "ی" " " ،و "ژ" نيز درست خواهد شد ..اين فايل را به راحتي ميتوانيد از برخي
سايتهای اينترنتي منجمله سايت زير دانلود کنيد.
()http://www.dlldll.com/kbdfa.dll_download.html
 در استفاده از نقطه ،کاما و  ....دقت داشته باشيد که اين عالمتها به کلمهی قبلي خود ميچسبند و از کلمه بعدی به اندازهی يک فاصله قرارميگيرند.
  Enterزدن تنها برای ايجاد پاراگراف جديد است نه برای ايجاد صفحهی جديد .برای ايجاد صفحه جديد از  Enterزدن متوالي اجتناب کنيدبلکه با پايين نگه داشتن کليد  Ctrlو زدن Enterصفحه جديد ايجاد کنيد.
 در تاي ،فارسي که با کلمات انگليسي آميخته ميشود بايد دقت داشت که جهت تاي ،همواره  Right-to-leftباشد و متن جورچين( )Justifyشود.
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الف – صفحات مقدماتي
روي جلد
صفحه روی جلد ،به ترتيب در سمت راست به زبان فارسي و در سمت چ ،به زبان انگليسي در دو طرف پاياننامه زرکوب ميشکوند و شکامل آرم
مؤسسه آموزر عالي دانا ياسوج ،دانشکده ،گروه ،رشته و گرايش ،عنوان پايان نامه ،نام و نام خانوادگي استاد يا اساتيد راهنما ،استاد يا اسکاتيد
مشاور ،نويسنده و تاريخ تهيه پاياننامه ميباشد.

صفحهي سفيد
دو صفحه سفيد يکي در ابتدا بعد از جلد و ديگری در آخر پاياننامه قبل از جلد قرارميگيرند.
صفحهي بسم ا ...الرحمن الرحيم
بعد از صفحه سفيد (بسم ا ...الرحمن الرحيم در وسط صفحه) قرار گيرد و به شکل ساده و مشخص صفحه آرايي شود ،از به کار بکردن هکر گونکه
کادر و تزئين در اين صفحه خودداری شود.
صفحهي حمايت از حقوق پديد آورندگان
چا و انتشار پايان نامه های دانشجويان مؤسسه آموزر عالي دانا مبين بخشي از فعاليتهای علمي پژوهشي مؤسسه است بنابر ايکن بکه منظکور
آگاهي و رعايت حقوق دانشگاه ،دانش آموختگان اين مؤسسه نسبت به درج عبارت زير در يک صفحه مجزا بعکد ازصکفحهی بسکم ا ...الکرحمن
الرحيم صفحهی حمايت از حقوق پديد آورندگان با متن زير که با قلم ( NAZANINبرجسته با اندازه )14متعهد مي شوند:
پاياننامهي حاضر ،حاصل پژوهشهاي نگارنده در دورهي کارشناسي ارشد رشتهي  .........گرايش ...........است که در  ........سال
 .........در دانشکدهي  ........موسسه  ........به راهنمايي جناب آقاي/خانم دکتر  ...............و مشاورهي جناب آقاي/خانم دکتر
 ..............از آن دفاع شده است و کليهي حقوق مادي و معنوي آن متعلق به مؤسسه آموزش عالي دانا است.
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صفحهي مشابه طرح روي جلد
مشابه طرح فوق دو صفحه بر روی کاغذ پرينت ميشود که يکي در ابتدای پاياننامه و ديگری در انتهای آن قرار ميگيرد.

صفحهي تأييديه اعضاء کميته
با امضای استادان راهنما و مشاور و داوران و نماينده تحصيالت تکميلي که بيانگر کليات پاياننامه است ( .اين صفحه برای تمام جلدهای پايان
نامه بايد با امضاء اصلي اعضاء کميته دفاع باشد ،تصوير قابل قبول نيست)
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صفحهي تقديم
اين صفحه اختياری است و اختصاص به ذکر نام فرد يا افرادی دارد که پاياننامه به ايشان تقديم ميشود .اگر چکه مکتن ايکن صکفحه بکه سکليقه
شخصي بستگي دارد ،اما با توجه به شئونات ملي و فرهنگ اسالمي کشور بايستي متن آن مورد تأييد تحصيالت تکميلي مؤسسه نيز باشد.

صفحهي سپاسگزاري
اين صفحه اختياری است .در اين صفحه از افرادی که در انجام پاياننامه به نحو مؤثری همکاری نموده اند سپاسگزاری ميشود .عنوان اين صفحه
به فاصله  3سطر از لبه کادر باال به صورت وسط چين نوشته شده و متن اصلي به فاصله دو سطر در زيکر آن نوشکته مکيشکود( .طبکق نمونکه
پيوست)
صفحهي چکيده
 -1چکيده بايستي مختصر و مفيد بوده شامل هدف پژوهش ،رور پژوهش و نتايج به دست آمده به طور مختصر ميباشکد و بايکد حکداقل 466
کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول ،نگاره و منابع باشد .در صورتي که چکيده حدود نيم صکفحه باشکد ،تمکامي آن در يکک پکاراگراف
آورده شود.
 -4متن صفحه چکيده با فونت نازنين( )13و فاصله سطرها  Singleاست .متن چکيده با رعايت  44ptاز عنوان چکيده و نيم سانتيمتر فاصله
از دو طرف کادر تاي ،گردد .رور کار بدين شکل است:
Format > Paragraph > ….

 -3دو کادر ساده مانند نمونه (طبق نمونه پيوست) که در کادر بااليي مشخصات دانشجو با فونت نازنين -برجسته و سايز  14تاي ،گکردد .ککادر
پائيني با رعايت فاصله  44ptاز کادر بااليي تنظيم گردد و درون آن با رعايت  44ptعنوان چکيده بکا فونکت برجسکته نکازنين  14درج گکردد.
ضخامت کادر دور متن  1/1/4باشد.
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صفحهي فهرست مطالب
اين صفحه شامل عناوين فصول و فهرست رئوس کليه مطالب مندرج در متن پاياننامه ميباشد ،که به ترتيب با عنکوان و شکماره صکفحه همکراه
است( .طبق نمونه پيوست)
تذکر  :1صفحاتي که قبل از صفحه فهرست مطالب ميآيند در اين صفحه ذکر نميشوند.
تذکر :2چنانچه فهرستي بيش از يک صفحه باشد ،در صفحات بعدی  ،سرستونها با فاصله  4سانتي متر از باالی صفحه تاي ،ميشود.
صفحهي فهرست جدولها
اين صفحه شامل ،عنوان ،شماره و صفحه جدولهای موجود در متن ميباشد( .طبق نمونه)
صفحهي فهرست شکلها و تصاوير
اين صفحه شامل فهرست کليهی تصاوير ،نمودارها و عکسهای موجود در متن است ،که همگي تحت عنوان شکل آورده ميشود( .طبق نمونه)
فهرست نشانههاي اختصاري
در صورت لزوم و با توجه به متن پايان نامه ،فهرستي از عالئم اختصاری همراه با معادل آنها جهت اطالع خوانندگان تهيه ميگردد .توجکه شکود
که در متن پايان نامه در مرتبه اول از واژه گان اصلي و پس از آن عالئم اختصاری استفاده شود .مخففها يا توضيحات و تعريکفهکای الزم بکه
صورت زيرنويس هر صفحه با گذاشتن شماره (باالنويس سمت چ )،در متن آورده شود( .طبق نمونه)
پيشگفتار
اين بخش از پاياننامه اختياری است که در آن به معرفي پاياننامه و مختصری در مورد محتوای فصلها پرداخته ميشود.
ب -متن اصلي پاياننامه
متن پايان نامه معموالً با فصلي تحت عنوان مقدمه شروع شده و با ارائه ی فهرست منابع و پيوستها پايان ميپذيرد فصل اول ،مقدمه؛ فصل دوم،
مباني نظری و پژوهشهای پيشين؛ فصل سوم ،شامل رور انجام تحقيق؛ فصل چهارم دربرگيرنده يافته های پژوهش و بحکث پيرامکون آنهکا و
فصل پنجم نتيجه گيری و پيشنهادها باشد با اين وجود با پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما ممکن است حسب مورد مباحکث هکر يکک از
فصول فوق الذکر در دو يا چند فصل مجزا شکسته شود.
تذکر :اولين صفحه شمارهدار پاياننامه ،صفحه ی مقدمه است ،صفحات قبل از مقدمه با حروف ابجد شکمارهگکذاری مکيشکوند و شکمارهی ايکن
صفحات در پايين صفحه به صورت وسط چين ،به فاصله  4سانتي متر از لبه پاييني کاغذ نوشته ميشود .توجه شود اگر چه شمارر صکفحات
مقدماتي از صفحهی عنوان شروع ميشود اما صفحهی عنوان و صفحهی تقديم و صفحهی سپاسگزاری شکمارهگکذاری نمکيشکوند و بنکابراين
شمارهگذاری صفحات مقدماتي از صفحهی چکيده و با حرف (د) شروع ميگردد .شمارهگذاری صفحات اصلي پاياننامه با اعداد ،در سمت چ،
و باالی صفحات انجام ميشود.
قابل ذکر است که هر فصل تنها يک عنوان اصلي دارد که به فاصله  7سانتي متر از لبه کاغذ در سمت چ ،صفحه ظاهر ميشود .ضمناً هر فصل،
شماری عناوين فرعي دارد ،که اولين عنوان فرعي به فاصله دو سطر از عنوان اصلي و در منتهي اليه سمت راست قرار ميگيرد .پس از آن متن
فصل به فاصله يک سطر شروع ميشود .عناوين فرعي همواره به فاصله دو سطر از قسمت قبلي نگاشته ميشود( .طبق نمونه)
تذکر :الزم است عنوان اصلي با فونت  18و عنوان فرعي با فونت  10نازنين تاي ،شود.

9

مقدمه
مقدمه ،اولين فصل متن اصلي پاياننامه مي باشد .مطالب مندرج درمقدمه بايد به نحوی باشد که با جمالت ساده ،مسأله مورد پژوهش ،و اهميت
و ضرورت پرداختن به آن را مشخص نموده؛ اهداف پژوهش را بيان دارد و با رور منطقي و هدفدار خواننده را به سوی موضوع مورد تحقيق
هدايت نمايد.
-2مباني نظري و پژوهشهاي پيشين
در اين فصل نويسنده در ابتدا مباني نظری مسئله تحقيق را بررسي مي نمايد که مسئله به لحاظ نظری ،چه بوده  ،چه هست و چه بايد باشد و
سپس نسبت به ارائه و بحث پيرامون نظرات محققيني که در پاياننامه مورد استفاده قرار گرفته است اقدام مينمايد ،اين قسمت بايستي حتي
االمکان به طور خالصه و حاوی مطالب کلي باشد .ضمناً ذکر مراجع مورد استناد ،در متن ضروری است .توجه شود که منظور از ارائه اين فصل
صرفاً ،نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست ،بلکه بايد همراه با خالصهای از اين نظرات و بحث کلي باشد.
 -3روش تحقيق
در اين فصل ،رور انجام تحقيق به منظور دستيابي به اهداف پژوهش تشريح ميشود .در رشته های علوم پايه ،مهندسي ،و کشاورزی رور انجام
آزمايشات  ،مدل سازی ،حل معادالت و غيره مورد بحث قرار ميگيرد و محقق رورهای جمعآوری اطالعات و تجزيه و تحليل آنها را گزارر
ميکند .در رشته های علوم انساني با "رويکرد کمي" ،اين بخش شامل جامعه ،نمونه و رور نمونه گيری ،ابزار تحقيق ،روشهای آماری ،رور
اجرا و غيره گرديده و با "رويکرد کيفي" ،شامل تحقيقات ارزشيابانه ،مشاهدهای تحليل محتوا و غيره ميگردد.
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 -4يافته هاي پژوهش و بحث
در اين فصل نتايج کلي حاصل از تحقيق توضيح داده ميشود .اين نتايج مي تواند به صورت نمودار ،جدول يا نگاره نيز باشد .بحث در مورد نتايج
بدست آمده و استنباط حاصله از جمله مواردی است که در اين فصل ارائه ميشود.
 -5نتيجه گيري و پيشنهاد ها
در اين فصل پژوهشگر ،براساس يافته های پژوهش و بحث و بررسي آنها و نيز ساير بخشهای تحقيق ،داليل خود برای تأييديا رد فرضيه های
پژوهش را ارائه داده و پاسخ پرسشهای تحقيق را بيان ميدارد .همچنين خالصه ای از مهمترين يافته های پژوهش بصورت جمع بندی شده
آورده مي شود .ضمنا محقق ،محدوديت های تحقيق حاضر و پيشنهاد هايي برای توسعه پژوهش و کارهای آتي را در اين فصل مطرح مي
نمايد.
ج -فهرست منابع ،نحوهي ارجاع در متن و شيوه استفاده از منابع اينترنتي
در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پاياننامه ،مانند (کتاب ،مقاله ،مصاحبه و اينترنت) را ارائه
نمايد".شيوهي نوشتن منابع و مآخذ به انتخاب گروه است ولي نبايد مغاير با نمونههاي داده شده در اين شيوه نامه که به تصويب
شوراي تحصيالت تکميلي موسسه نيز رسيده است ،باشد".
نحوهي ارجاع در متن:
برای ارجاع در متن پاياننامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده ،سال در داخل پرانتز آورده ميشود .برخي گروههای آموزشي ترجيح ميدهند ککه
ارجاع با شمارهگذاری صورت پذيرد که در صورتي که به شکل زير باشد ،مورد تأييد تحصيالت تکميلي است.
نمونه الف) محاسبات تئوری برای بررسي اثرهای حالل برروی اين تعادل توسط وانگ ]17[1با رورهای  DFTو  HFانجام شده است.
نمونه ب) ميانگين ميزان نيتروژن در گياهان زراعي  1-4درصد ميباشد که حتي به  9-0درصد نيز ميرسد (کوچکي و سرمدنيا.)1309 ،
فهرست منابع:
صفحه فهرست منابع در انتهای متن پاياننامه و قبل از پيوستها ،ارائه ميشود .دانشجويان بايستي با استفاده از رور حروف الفبا به شکرح زيکر
نسبت به تهيه فهرست منابع اقدام نمايند.

نحوه استفاده گروه های آموزشي از شيوه تنظيم فهرست منابع به شرح ذيل مي باشد.
رشته

کتاب

مقاله

رديف
1

گروههاي فني ومهندسي

نمونه ب

نمونه ب

2

شيمي

نمونه الف

نمونه ب

3

تمام گروه هاي علوم انساني

نمونه الف

نمونه الف
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کتاب
نمونه الف) به ترتيب:
نام خانوادگي نويسنده (به دنبال آن کاما ،قرار ميگيرد) ،نام يا حرف اول نام نويسنده( ،در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر ،در داخل پرانتز
(بعد از پرانتز نقطه) ،عنوان با حروف مورب (بعد از عنوان نقطه قرارمي گيرد) ،محل نشر و ناشر (بين محل نشر و ناشر دو نقطه قرارمي گيرد).
نمونههای زير را مالحظه فرماييد:

نمونه الف) طالقاني ،محمد ( .)1300فرهنگ اصطالحات حقوقي التيني .چا اول .تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
Sample a) Miner, J. B. (1554). Industrial Organization of Psychology. New York: McGraw Hill, Inc.
نمونه ب) به ترتيب:
نام .نام خانوادگي ،نام کتاب ،شماره چا  ،نام ناشر ،سال چا .
M. W. Wong
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Sample b) J. E. Bailey, M. Bohnet, J. Brinker (Eds.), Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 0th
ed., Willey-VCH, Wienheim, 1558.
مقالـه
نمونه الف) به ترتيب:
نام خانوادگي نويسنده ،نام يا حرف اول نام نويسنده( ،در التين بعد از آن نقطه) سال انتشار اثر در داخل پرانتز (بعد از پرانتز نقطکه) ،عنکوان ( بکا
فونت ساده و بين گيومه) (قبل از گيومه نقطه) عنوان مجله (با فونت ساده و خط زير عنوان يا با فونت مورب) در ضمن شکماره جلکد مجلکه و
صفحات (در مورد مقاله ی سمينار اين موارد الزم نيست) ،در صورت لزوم محل نشر و ناشر (بين محل نشر و ناشر دو نقطه :و در پايکان ،نقطکه
قرار ميگيرد) .نمونههای زير را مالحظه کنيد:
نمونه الف) حقيقت ،بهروز (" .)1374نظام انتقال يا جذب تکنولوژی" ،ج ،1ص  ،10در مجموعه مقاالت دومين سمينار علم ،تکنولوژی و توسعه،
تهران :دانشگاه صنعتي امير کبير.
Sample a) Low, B. K. (1557). "Reliability analysis of rock Wedges." Journal of Geotechnical and
Geoenvironmental Eng., Vol. 143, No. 0, pp. 458-969.
نمونه ب) به ترتيب:
نام .نام خانوادگي ،نام مجله ،شماره مجله( ،سال چا ) ،صفحه.
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Sample b) - J. M. Gnaim, R. A. Sheldon, Tetrahedron Lett. 45 (4664) 5357.
Sample b) - N. Narender, K.V.V.K.Mohan, P.Srinivasu, S.J. Kulkarni, K.V. Raghavan, Ind. J. Chem. B 43
(4664) 1339.
شيوهي استناد به منابع اينترنتي:
در استناد به منابع اينترنتي بايستي مواردی از قبيل :مؤلف ،يا پديد آورنده اثر ،عنوان مدرک  ،عنوان مرکز يا سازمان انتشار دهنده ،تاريخ انتشکار
و آدرس سايت گنجانده شود .در ضمن چون هر لحظه ممکن است نشاني يک سايت تغيير کند ضروری است ،تاريخ مشکاهده نيکز قيکد شکود.
البته شيوه نامه های متعددی در ارتباط با استناد به منابع الکترونيکي تدوين شده مانند NLM, MLA, APA. :ضمناً برای استناد به کتاب
و مجموعه مقاالت اينترنتي طبق نمونه زير عمل شود.
کتاب و مجموعه مقاالت اينترنتي:
نام خانوادگي  ،نام مؤلف ،عنوان کتاب ،محل نشر :ناشر ،تاريخ انتشار .تاريخ آخرين ويرايش (در صکورت موجکود بکودن) .نکوع رسکانه ،نشکاني
دسترسي ، تاريخ مشاهده. 

Rijsberjen, C. J. Van. "Information Retrieval". London: Butterworths. 1570. 17 Aug 1555. [Online].
]<http:www.dcs.gla.ac.uk/ketih/preface.htm1>. [14 Feb 4664
 نگارهها و جدولهادر صورت وجود داشتن ،به ترتيب ارايه شده در متن.
 پيوستها(در صورت وجود داشتن)نامهها ،نمونهها و پرسشنامهها ،بررسي ها ،مطالب مکمل ،آمار و ارقام و غيره که به نحوی مورد استفاده قرار گرفتهانکد ،بکه صکورت پيوسکتهکای
جداگانه آورده ميشود و در صورتي که دارای موضوع يا طبيعت مختلف باشند ،دسته بندی شده و تحت عنوان پيوسکت يکک ،دو و  . . .آورده
ميشوند .اگر در موقع نگارر متن رساله الزم باشد که به اين پيوستها اشاره يا مراجعه شود ،درج شمارهی پيوست در داخکل پرانتکز الزامکي
است .آرايش صفحات پيوستها همانند بقيه صفحات متن صورت ميگيرد.
 چکيدهي انگليسي. صورت جلسه دفاع به زبان انگليسي. صفحهي ماقبل آخر:مطابق پيوست (توجه :پشت جلد به زبان انگليسي نيز مانند اين صفحه است).
 آخرين صفحه:صفحهی سفيد
توجه :در تدوين و تاي ،صفحات پاياننامه از هيچگونه کادر تزييني و تذهيب استفاده نگردد
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فصل دوم :ترکيب ظاهري پاياننامه (امور فني)
يک پاياننامه خوب بايد دارای شکل و قطع مناسب و ظاهری آراسته باشد ،نويسندهی پاياننامه بايد در مواردی از قبيل :امالء و انشاء صحيح
کلمات ،به کار بردن اصول و قواعد نگارر ،ويرايش قبل از نگارر و  . . .توجه ودقت کافي مبذول دارد .اگر چه نگارر پاياننامه در هر نرم
افزار فارسي نگار قابل چا است ولي الزم است دانشجويان از  Word 4663و باالتر برای تدوين پاياننامه استفاده کنند.
 متن چکيده فارسي با قلم  Nazanin 14و عنوان پايان نامه با قلم Nazanin 14 Boldو کلمهی "چکيده" با قلم Nazanin 14Boldقبل از شروع سطر درج شود.
 متن پيشگفتار با قلم  Nazanin 13و کلمهی "پيشگفتار" در نخستين خط با قلم  Nazanin 14 Boldدر آغاز سطر درج شود.(پيشگفتار اختياری)
 متن اصلي پاياننامه بايد روی يک طرف کاغذ  A4با قلم  Nazanin 13و با فاصلهی يک سانتيمتری خطوط تاي ،شود.نوع کاغذ
کاغذ نگارر پاياننامه کاغذ  A4ميباشد .دانشجويان ميتوانند متن کامل پاياننامه را قبل از تاي ،بکر روی کاغکذ  A4و بکه همکان ترتيبکي ککه
مي خواهند نگارر نمايند و پس از اطمينان از اين که مطابق با استانداردهای تعيين شده باشد ،نسبت به تاي ،آن اقدام کنند.
حاشيهي صفحات
حواشي صفحات بايستي از سمت راست  ،4و از باال ،سمت چ ،و پايين هر کدام  3سانيتمتر باشد .اين حاشيهها در تمام صفحات پايکاننامکه بکه
استثنای صفحه اول هر فصل ،صفحه روی جلد انگليسي و چکيده انگليسي ،رعايت ميشود .حاشيههای صفحه روی جلکد انگليسکي و چکيکده
انگليسي 3 ،سانتيمتر در باال ،پايين و راست بوده حاشيهی چ 4 ،سانتيمتر است .بديهي است جهت دو صفحهی روی جلد انگليسي و چکيده
انگليسي به گونه ای خواهد بود که وقتي پاياننامه را از آخر باز ميکنيد ،روی اين صفحات ديده شوند نه پشت آنها .رور تنظکيم حاشکيه در
 Wordبه شرح زير است:
File > Page setup > Margins
حاشيهی صفحهی اول هر فصل در باالی صفحه  7سانتيمتر است که برای تنظيم حاشيه صفحه اول از رور فوق تنظيمکات را انجکام مکيدهکيم
ولي در محل مربوطه ذيل  Apply toگزينهی  This sectionرا انتخاب ميکنيم .فاصله سطرها در هر صفحه 1واحد باشد و به اين ترتيب
در هر صفحه پاياننامه  36تا  33سطر ميتواند قرار ميگيرد.
حاشيههای صفحات ،برابر نمونهی زير رعايت گردد:
3

يك سوم
ارتفاع

7

فصل اول

4

شروع
فصل

3

3

4

 3سانتيمتر
 3سانتيمتر

الگوي صفحهي اول هر فصل
04

الگوي صفحات بعدي

شمارهگذاري صفحات
 ازصفحهی فهرست تا صفحه ی اول متن ،صفحات با اعداد رومي در پايين صفحه شمارهگذاری ميگردد .شکماره صکفحات بايسکتي در وسکط وپايين صفحه و به فاصله  4سانتيمتر از لبه پائين صفحه کاغذ قرار گيرد.
 صفحات متن با اعداد  3 ،4 ،1و  ...در باالی صفحه سمت چ ،و به فاصلهی  4cmاز باالی کاغذ شمارهگذاری ميشود .توجه شود که بکر رویصفحهی اول هر فصل ،شمارهی صفحه ذکر نميشود ،اما به حساب ميآيد.
 بخشهای گوناگون هر فصل با شمارههايي مانند  4-1يا  1-4-4-1مشخص ميشود که عدد  1شمارهی فصل ،عدد  4شمارهی سرتيتر ،عکدد 4شمارهی تيتر و عدد  1شماره زير تيتر است .شماره و عنوان هر فصل با قلم  ،Nazanin 18 Boldسرتيترها با قلم Nazanin 10 Bold
 ،تيترها با قلم  Nazanin 14 Boldوزير تيترها با قلم  Nazanin 13 Boldتاي ،شود.
 توجه :شمارهی فصل با حروف نوشته شود( .مثل فصل اول نه فصل)1 تمامي نگارهها و جدولها بايد به ترتيب قرار گرفتن در هر فصل شمارهگذاری شوند .برای نمونه برای جدولهای فصل  ،4جدول  ،1-4جکدول 4-4و  ...برای جدولهای فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  4-3و  ...ذکر ميشود .عنوان جدولها در باالی آنها و عنوان نگارهها در زير آنهکا بکا
قلم  Nazanin 14 Boldنوشته شود .اگر نگارهای از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زير نگاره آورده شود.
 نگارهها و جدولها تا جايي که ممکن است داخل متن و در نزديکترين فاصله به محلي که ذکر شده ،آورده شوند. جدولهايي که در راستای طولي کاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوری قرار گيرند که متن باالی آنها در سکمت عطکف پايکاننامکه واقکع شکود وهمچنين نگارههايي که در راستای طولي کاغذ تنظيم ميشوند ،بايد طوری قرار گيرند که متن پايين آنها در سمت لبهی پاياننامه قرار گيرد.
به عبارت دقيقتر ،سمت چ ،جدولها و نگارههای طولي به طرف باالی پاياننامه قرار ميگيرند.
 در هر فصل ،معادلهها مانند جدولها و نگارهها به طور جداگانه و به ترتيبي که ظاهر ميشوند شمارهگذاری گردند( .جلکوی معادلکه تنهکا الزماست شمارهگذاری انجام شود و اگر در متن به آن ارجاع داده شود از کلمهی معادله استفاده شود) برای حالتهايي ککه بکيش از يکک معادلکه
وجود داشته باشد از کلمه "شمای" استفاده گردد و مانند نگارهها و جدولها شمارهگذاری شود .همچنين برای ساختارهای شيميايي به ترتيب
ظهور در متن از فصل اول تا پايان پاياننامه شماره داده ميشود .در صورتي که به ساختار شيميايي در متن اشارهای نشود ،شکمارهدهکي الزم
نيست.
 معادل انگليسي واژههای فارسي که برای نخستين بار به کار ميروند به صورت زيرنويس (تنها برای يک بار) در صفحهی مربوط درج شود( .تکاجايي که ممکن در متن پاياننامه از به کار بردن واژه های با الفبای انگليسي پرهيز شود) .زيرنويسها زير يک خکط ککه بکه فاصکلهی  3cmاز
لبهی چ ،کاغذ و حداقل  3cmاز لبهی پاييني و به طول موردنياز رسم ميشود ،نوشته ميشوند( .در هر صورت الزم است  4/9cmحاشکيهی
پايين صفحه رعايت شود) .زيرنويسها در هر صفحه با گذاردن شمارهی  4 ،1و  ...فارسي در گوشهی بکاالی آخکرين کلمکه در مکتن مشکخص
ميشوند .زيرنويسهای انگليسي با قلم  Times New Roman 16مورب (ايتاليک) و زيرنويسهکای فارسکي بکا قلکم 16Nazaninمکورب
(ايتاليک) نوشته شوند .برای ايجاد زيرنويس ،مکاننما را در جايي ککه مکيخکواهيم زيرنکويس بگکذاريم قکرار داده از مسکير > Reference
> FootnoteInsertرا انتخاب و از محل  Numberingگزينهی  Restart each pageرا انتخاب و نهايتاً کليد  Insertرا کليک ميکنيم.
 الزم است در متن به کليه ی منابعي که مورد استفاده قرار ميگيرد اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي آورده شود ،بالفاصلهپس از پايان جمله کروشهای باز شود و مرجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد.
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نحوهي تنظيم روي جلد ،صفحه تأييديه اعضاء کميته و صفحه چکيده به زبان انگليسي
الزم است در آخر پايان نامه و بعد از صفحات فارسي و از چ ،به راست به ترتيب روی جلد ،صفحه سفيد ،صفحه تأييديه اعضاء کميتکه و چکيکده
پاياننامه به زبان انگليسي قرار گيرد .درضمن حاشيه صفحات ،از سمت چ 4 ،و از سمت راست ،باال و پکايين  3سکانتيمتر باشکد و صکفحهی
چکيده انگليسي حداکثر در يک صفحه تاي ،شود به نمونهی پيوستمراجعه شود.

چند نکته تکميلي
 اولين سطر هر بند (پاراگراف) با  6/9سانتي متر تو رفتگي نسبت به کادر اصلي شروع ميشود ،بجز بند شروع هر عنوان اصکلي يکافرعي .بکرایايجاد تورفتگي کافي است از منوی  Formatگزينهی  Paragraphرا انتخاب نماييد.

 عنوانهای فرعي از بند کادر اصلي بدون تورفتگي شروع ميشود. نقل قول طوالني (بيش از سه سطر) ،با کادری که از هر دو طرف کادر اصلي به اندازه هشت حرف فاصله داشته باشد ،تاي ،ميشود و فاصلهیسطرهای آن ،نصف فاصله سطرهای معمولي خواهد بود و معموالً به صورت مورب مشخص ميشود.
 جدولها و تصويرها در متن پاياننامه ،هر کدام به طور جداگانه و به صورت مسلسل شمارهگذاری ميشوند. توصيه ميشود شمارهگذاری عنوانهای فرعي با دو يا چند عدد صحيح که با خط تيره از هم جدا ميشوند ،صورت پذيرد. فاصله باالنويسي جدول تا سطر قبلي و زيرنويسي شکل تا سطر بعدی برابر  1/9واحد در نظر گرفته ميشود. جهت نمايش مراحل مختلف يک فرآيند يا آزمايش ،شمارههای مراحل در اول سطر درج شده ،سپس يک خط تيره ( )-و بکه دنبکال آن مکتندرج ميگردد.
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نحوه ارائه لوح فشرده و پاياننامه به مديريت تحصيالت تکميلي
دانشجوی گرامي  ،خواهشمنداست به منظورسهولت درامرثبت ونگهداری صحيح ازپايان نامه پس ازدفاع واعمال تصحيحات مورد نياز
توسط استاد راهنما و اعضاء کميته پايان نامه ،الزم است نسبت به انجام مراحل ذيل به ترتيب زيراقدام فرمائيد.
 -1تحويل لوح فشرده ( )cdبه امورپايان نامه های تحصيالت تکميلي مؤسسه:

 نوع اطالعاتي که بايد برروی لوح فشرده() cdضبط گردد  :لوح فشرده شامل سه پوشه ()folderباشد:
الف) پوشه پايان نامه که شامل :کل پايان نامه همراه با عکسها ،جداول ،نمودارها وچکيده هاحتي المقدوردريک فايل
( صفحه عنوان باامضاء اعضاء کميته دفاع اسکن شودودرجای خودقرارگيرد ).هم بصورت پي .دی .اف ))pdfوهم بصورت ورد ( )wordهرکدام
درفايل جداگانه.
ب ) پوشه چکيده ( )abstractکه شامل 4فايل است :چکيده فارسي و چکيده انگليسي بافرمت  wordو pdfهرکدام درفايلهای جداگانه.
ج )پوشه فرم ها که شامل:
 فرم شماره44پس ازدرج مشخصات دانشجووعنوان پايان نامه فرم مذکور پرينت و به امورپايان نامه ها تحويل گردد. فرم مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران را از طريق وب سايت مذکورتهيه وتکميل نموده وازهرکدام يکک نسکخه پرينکت وهمکراهباچکيده فارسي وانگليسي (طبقالگو)به امورپايان نامه هاتحويل گردد.
فرم آلبوم فارغ التحصيالن همراه با عکس اسکن شده دانشجو تکميل ودر لوح فشرده ضبط و يک نسخه پرينت و تحويل امور پايکاننامه ها گردد.
 -4لوح فشرده( ) CDاز رنگ روشن انتخاب و باماژيک ،مشخصات دانشجوشامل :نام  ،نام خانوادگي  ،رشته تحصيلي ،مقطع تحصيلي ،تاريخ دفکاع،
عنوان پايان نامه و کد رهگيری برروی آن درج شده باشد ،فرم قاب  cdموجود دروب سايت فوق الذکر( فرم قکاب )cdپکس از تکميل،چکا وپکس
ازبرر درداخل قسمت سمت راست جلد پايان نامه قرارداده شود و  cdدرآن قرار گيرد.
 -3پس ازتاييد لوح فشرده و پايان نامه ازسوی امورپايان نامه ها و مديريت تحصيالت تکميلي موسسه مجوزتکثيروصحافي صادرميگردد.
 -4دانشجويان کارشناسي ارشد از تاريخ  59/1/10به بعد دو عدد  cdبه تحصيالت تکميلي موسسه تحويل دهند.
يک نسخه پايان نامة صحافي شده به همراه  cdبه کتابخانه موسسه تحويل دهند(.نسخه ی کتابخانه بايد دارای مهر تأييد تحصيالت تکميلي
موسسه باشد) ،به اساتيد راهنما و مشاور هرکدام يک نسخه بدون  cdو يک عدد cdبدون پايان نامه نيز به مدير گروه تحويل دهند.
(دانشجوياني که دو استاد راهنما يا دو استاد مشاوردارند يک نسخه اضافه ترصحافي نمايند)
 بر اساس مصوبه شورای تحصيالت تکميلي موسسه الزاماً رنگهای زير برای جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:
انساني( سورمه ای) دانشکده فني و مهندسي ( آبي)
ثبت پايان نامه در سايت IRANDOCو ارائه کدرهگيری الزامي است.
در ضمن هنگام ارائه پايان نامه و لوح فشرده به تحصيالت تکميلي موسسه ،فرم شماره  ( 18فرم تسويه حساب) و کارت دانشجويي را به همراه
داشته باشيد.
در صورتي که اساتيد راهنما و مشاور بيش از يک نفر هستند ،تعداد نسخه ها به همان تعداد افزايش خواهد داشت.عطف پايان نامه بايد همانند
نمونهی زير و پشت جلد مانند صفحهی ماقبل آخر زرکوبي ميشود.

عنوان پايان نامه

نام دانشجو

ماه و سال دفاع

 -4بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تکميلي موسسه الزاما رنگهاي زير براي جلد پايان نامهها در نظرگرفته شده است:

علوم انساني( سورمه اي)
فني و مهندسي(قرمز)
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 -5فرم شماره  16پس ازدرج مشخصات دانشجو و عنوان پايان نامه بايد چاپ و هنگام تحويل لوح فشرده و پايان نامه به
کارشناس تحصيالت تکميلي تحويل گردد(فرم مربوطه در سايت موجود است) .در ضمن الزم است که دانشجو پس از تکميل و چاپ
فرم آلبوم فارغ التحصيالن و فرم مرکز اطالعات و مدارك علمي ايران ،در موقع تحويل پايان نامه اين فرمها را نيز تحويل
کارشناس تحصيالت تکميلي(در امور پايان نامه ها )دهد.
شيوه نامه ارسال پايان نامه به پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران
براساس شيوه نامه ی ارسال پايان نامه به مرکز اسناد و مدارک علمي ايران که طبق دستورالعمل شماره ی شماره ی  4385/14438تاريخ
 80/8/46وزير محترم علوم  ،تحقيقات و فناوری در مورد لزوم امکان دسترسي به پايان نامه ها برای پژوهشگران و عالقه مندان  ،اجتناب از
تکرار مطالعات و تحقيقات انجام يافته و تکميل پايگاه اطالعاتي پايان نامه های دانشجويي کشور در پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران
تنظيم گرديده است ،الزم است دانش آموختگان به شرح زير اقدام الزم را انجام دهند.
 -1دانشجو پس از جلسه دفاع،اطالعات و نمايه ی پايان نامه ی خود را به دو زبان فارسي و انگليسي آماده مي کند و بخش ورود اطالعات پايان
نامه در نشاني  http//thesis.irandoc.ac.irاطالعات را وارد و کد رهگيري دريافت مي نمايد.
 -4کتابخانه ی دانشگاه نمايه پايان نامه را بررسي و تأييد مي کند.
 -3دانشجو پس از تأييد پايان نامه توسط هيأت داوران  ،نسخه ی نهايي( الکترونيکي و چاپي) پايان نامه خود را همراه با شماره ی ره گيری
جهت تحويل به مرکز اسناد و مدارک علمي به مرکز تحصيالت تکميلي دانشگاه تحويل مي دهد.
 -4مرکز تحصيالت تکميلي با وارد کردن کد ره گيری و يا شماره ی دانشجويي به پايگاه اطالعات پايان نامه  ،از ورود اطالعات پايان نامه توسط
دانشجو اطمينان حاصل مي نمايد و نسخه ی الکترونيکي پايان نامه را تحويل مي گيرد.
 -9مرکز تحصيالت تکميلي  ،بر مبنای راهنمای مندرج در سامانه ی الکترونيکي پايگاه اطالعات پايان نامه  ،ضمن تأييد اطالعات  ،نسبت به
ارسال اطالعات پايان نامه ی دانشجو از طريق سامانه اقدام مي نمايد.
 -0مرکز تحصيالت تکميلي پس از اطمينان از ارسال موفق فرم و تأييد محتويات پيوست  ،تأييديه دريافت فرم را از سامانه پرينت مي کند و
پس از تأييد ( مهر و امضا)  ،تحويل دانشجو مي دهد.
 -7دانشجو رسيد تحويلي را به بخش آموزشي تحصيالت تکميلي جهت ثبت نمره پايان نامه در سيستم گلستان تحويل مي دهد.

پيوست هاي پايان نامه
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)Nazanin Bold14( .................... دانشکده
) Nazanin Bold11( .........................گروه

..............................  گرايش............................. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ي
) Nazanin Bold19(

عنوان پايان نامه
) Nazanin Bold18(

) Nazanin Bold19( : استاد راهنما
) Nazanin Bold13( ...................................دکتر

) Nazanin Bold19( : پژوهشگر
) Nazanin Bold13( ..............................................

) Nazanin Bold13( 13 ...........  ماه..........
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 2فاصله
عنوان پايان نامه ( وسط چين) ) Nazanin Bold14( .........................
 2فاصله
به وسيله ي ) Nazanin Bold14( :
 1فاصله
 ( ....................نام دانشجو) () Nazanin Bold14
 2فاصله
پايان نامه() Nazanin Bold14
ارائه شده به تحصيالت تکميلي مؤسسه به عنوان بخشي از فعاليتهاي تحصيلي الزم براي اخذ
درجه کارشناسي ارشد() Nazanin Bold14
 2فاصله
در رشته ي ) Nazanin Bold11( :
 1فاصله
…………( عنوان رشته) () Nazanin Bold11
 1فاصله
در تاريخ  ..........................توسط هيأت داوران زير بررسي و با درجه  ...............................به تصويب نهايي رسيد) Nazanin 14( .
 1فاصله
 -1استاد راهنما :دکتر  ........................با مرتبه ی علمي  ................................امضا() Nazanin 16
 -4استاد مشاور :دکتر  ........................با مرتبه ی علمي  ................................امضا() Nazanin 16
 -3استاد مشاور :دکتر  ........................با مرتبه ی علمي  ................................امضا( ) 16Nazanin
 -4استاد داور داخل گروه :دکتر  ........................با مرتبه ی علمي  ................................امضا() Nazanin 16
 - 9استاد داور خارج گروه :دکتر  ........................با مرتبه ی علمي  ................................امضا() Nazanin 16
نام و نام خانوادگي نماينده تحصيالت تکميلي دانشگاه :دکتر  ........................با مرتبه ی علمي  ................................امضا() Nazanin 16

تيرماه ) Nazanin Bold 14( 13 ..............
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 فاصله2
By (Times New Roman Bold 14)
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………………………..)Name of Student ( (Times New Roman Bold 14)
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A thesis submitted to the office of the Post – Graduate, in partial fulfillment of the requirement for the
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Msc (Times New Roman Bold 19)
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نمونه صفحه سپاسگزاري:

لبه کاغذ

 3سانتي متر

 3سطر

سپاسگزاري()BoldNazanin 11
اکنون که اين رساله به پايان رسيده است بر خود فرض مي دانم که از
استاد ارجمند ( )Nazanin 11

 3سانتي متر

 4سانتي متر

 3سانتي متر
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نمونه صفحه فهرست مطالب( فونت همه ) 11Nazanin

 3سانتي متر

 3سطر

فهرست مطالب
 4سطر

صفحه

عنوان
 1سطر
فصل اول :مقدمه

....................................................................................................................... : 1 -1
....................................................................................................................... :2 -1
...................................................................................................................... : 3 -1
فصل دوم :مروري بر تحقيقات انجام شده
....................................................................................................................... : 1 -2
....................................................................................................................... :2 -2
.

4
سانتيم
تر متر

3
سانتي
متر

.
فصل پنجم :نتايج بحث و پيشنهادات

 3سانتي متر
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نمونه صفحه فهرست جدول ها( فونت همه )11Nazanin

 3سانتي متر

 3سطر

فهرست جدول ها
 4سطر

عنوان و شماره

 4سانتيمتر

صفحه

جدول شماره ................................. :1

16

جدول شماره ................................. :1

65

جدول شماره ................................. :1

162

3
متر

سانتي
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3سانتي متر

نمونه صفحه فهرست شکل ها و تصويرها ( همه ) 11Nazanin

 3سانتي متر

 3سطر

فهرست شکل ها
 4سطر

صفحه

عنوان و شماره
شکل شماره ................................. :1

6

شکل شماره ................................. :1

11
3سانتي متر

 4سانتي متر

شکل شماره ................................. :11

 3سانتي متر
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163

نمونه فهرست نشانه هاي اختصاري( همه ) 11Nazanin

 3سانتي متر

 3سطر

فهرست نشانه هاي اختصاري

ا= اسم
ف = فعل
.
 4سانتي

.

متر3سانتي متر

.
.
ن= نفي

3
سانتي متر
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3 cm

4 cm

)Kay words( Bold
:……………………………………………………………………………..

cm3

نام :
مقطع تحصيلی:
استادراهنما:

نام خانوادگی:
رشته وگرایش:
تاریخ دفاع:
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عنوان چکيده( قلم نازنين  14برجسته)
يک اينتر
 6/9سانت

 6/9سانت
متن چکيده (14نازنين)

فاصله بين سطور  1سانتيمتر باشد
cm4

cm3

واژگان کليدي( برجسته)
...........................................................:
..........................

cm3
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بسمه تعالي
فرم اطالعات فارغ التحصيالن موسسه آموزش عالي دانا
آلبوم پايان نامه هاي فارغ التحصيالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام خانوادگي صاحب پايان نامه:

نام:

رشته:

گرايش:

دانشکده:

بخش:

تاريخ ارائه به تحصيالت تکميلي:

مقطع:

تاريخ دفاع ميالدي:

تاريخ دفاع شمسي:

عنوان فارسي پايان نامه:
کککککککککککککککک ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
عنوان انگليسي پايان نامه:
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
نام استاد راهنما:
آدرس دقيق و ثابت دانشجو
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
کد شهر

:تلفن:

توضيحات:
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بسمه تعالي
مرکز اطالعات و مدارك علمي ( مجله چکيده پايان نامه هاي ايران)
فرم اطالعات پايان نامه هاي فارغ التحصيالن موسسه آموزش عالي دانا

نام و نام خانوادگي صاحب پايان نامه:

مقطع:

رشته:

گرايش:

دانشکده:

گروه آموزشي:

تاريخ دفاع شمسي:

تاريخ دفاع ميالدي:

عنوان فارسي پايان نامه:

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
عنوان انگليسي پايان نامه:

کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
نام استاد راهنما:

کليد واژه های پايان نامه ( واژه هايي که بيانگر موضوع پايان نامه است)
واژه های فارسي:

ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
واژه های انگليسي:
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
کککککککککک کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

تصوير چکيده انگليسي و فارسي ضميمه شود
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اقدام
كننده

مراحل انجام دفاع

ارايه فرم اعالم آمادگي برگزاری دفاع و يک نسخه پايان نامه کامل
دانشجو

و تاي ،شده به استاد راهنما و فرستادن رونوشت فرم به مدير گروه
 36روز پيش از برگزاری دفاع

ارايه فرم برگزاری دفاع و دو نسخه پايان نامه کامل و تاي ،شده
استاد راهنما

به مدير گروه جهت فرستادن برای داوران 49روز پيش از برگزاری دفاع

کنترل وضعيت آموزشي دانشجو
از لحاظ ثبت نام ،تعداد واحد گذرانده سنوات مجاز و ...تهيه اسامي اعضای
مدير گروه

هيأت داوران ،همکاری در تعيين زمان و محل برگزاری دفاعيه و تکميل و
فرستادن فرم الزم به انضمام تصوير کارنامه برای رياست دانشکده

درخواست صدور مجوز دفاع از تحصيالت تکميلي و در
رييس دانشکده

صورت صدور اين مجوز ،ارسال دعوتنامه برای داوران خارجي و داخلي ،تکميل و
ارسال فرم تعيين نماينده تحصيالت تکميلي به تحصيالت تکميلي موسسه

صدور مجوز برگزاری دفاع پس از بررسي وضعيت
تحصيلي دانشجو و تعيين نماينده تحصيالت تکميلي

مدير تحصيالت تکميلي

(يادآوری :اين فرم بايد 19روز پيش از دفاع به تحصيالت تکميلي رسيده
باشد)
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ح
مرا ل دانش آموختگي
اقدام توسط موسسه

اقدام توسط دانشجو

اعمال تصحيحات و توصيه های

ارسال گزارر محرمانه جلسه دفاع به مديريت

اساتيد راهنما  ،مشاور و داوران

تحصيالت تکميلي موسسه توسط نماينده
تحصيالت تکميلي

ارسال ليست نمره پايان نامه توسط

تنظيم پايان نامه براساس الگوی نگارر

دانشکده به تحصيالت تکميلي جهت تأييد

پايان نامه های موسسه

و ثبت در سامانه

تنظيم گزارر

تکميل فرم درخواست
مجوز تکثير و صحافي در موسسه و ارسال آن به

دانش آموختگي در دانشکده و طرح در شورای گروه

تحصيالت تکميلي موسسه همراه نسخه صحافي نشده

و شورای آموزشي موسسه و ارسال محرمانه آن به
تحصيالت تکميلي

پايان نامه

بررسي گزارر دانش آموختگي و پرونده

اخذ مجوز از تحصيالت تکميلي موسسه و تکثير

دانشجو در تحصيالت تکميلي

 0جلد و صحافي آن بر اساس رنگ و الگوی تعيين شده

انجام امورات مرکز اسناد براساس شيوه نامه ی
صدور گواهي موقت پايان تحصيالت

مربوط به تحويل يک نسخه از پايان نامه به اساتيد

(برای خواهران و برادران دارای کارت پايان خدمت ويا

راهنما ،مشاور ،مدير گروه و دفتر دانشکده و يک نسخه

معافيت از دوره ضرورت)و صدور نامه به حوزه نظام وظيفه

به مديريت تحصيالت تکميلي موسسه

برای برادران دارای معافيت تحصيلي
تحويل لوح فشرده حاوی
فايل پايان نامه به دو شکل Wordو  PDFبه کتابخانه
مرکزی و تحصيالت تکميلي موسسه
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