شيوه نامه تدوين پايان نامه دوره كارشناسي معماری دانشگاه دانا
يكي از اهداف اصلي نگارش هر پايان نامه دراصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش
و تنظيم يك مبحث علمي است.
پايان نامه نوشته اي است شامل چكيده پايان نامه به فارسي ،فهرست تفصيلي مطالب،
فهرست تصاوير ،جداول و نمودارها ،چكيده و تاريخچه مختصر ،مروري بركارهاي انجام شده و
آخرين اطالعات تئوري ،عملكرد تحقيقي و عملي نتايج ،بحث و پيشنهادات و فهرست منابع و
ماخذ كه توسط دانشجو و با هدايت و نظارت استاد راهنما و همكاري استادان مشاور (در صورت
داشتن)تنظيم و تدوين مي شود.
رعايت اين شيوه نامه از جانب دانشجويان براي حفظ هماهنگي بين پايان نامهها الزامي
است .مطالب پايان نامه الزم است در چارچوب دسته بندي سه گانه زيرتنظيم و تدوين گردد :

 -1مقدمات
 -2متن
 -3منابع و ماخذ
1ـ مقدمات پايان نامه شامل موارد زير است:
-

فرم زركوب روي جلد به فارسي

 بسم ا…الرحمن الرحيم  :صفحه اول-

فرم داخلي جلد به فارسي (صفحه روي جلد با اين صفحه دقيقا يكي باشد)

-

فرم اعالم نمره پايان نامه كارشناسي( فرم تاييديه جلسه دفاعيه )

 گواهي اصالت ،نشر و حقوق مادي و معنوي اثر تقديم (اختياري)  :درصورت تمايل دانشجو مي تواند پايان نامه خود را به شخصييتي و ييا… تقديم دارد.
 تقدير و تشكر (اختياري) :اين متن عبارت است از قدرداني و تشيكر از كلييه كسياني كيهدانشجو را در راه نيل به هدف كمك نموده اند.
1

 فهرست مطالب :هر پايان نامه بايد داراي فهرست مطالب باشد معميو ايين قسيمت شياملعنوان بخشهاي پايان نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است.
 فهرست جدولها ،نمودارها و اشكال :دراين قسمت ليست جدولهاو شكلهيا بياركر دقييعنوان  ،شماره و صفحه مربوطه درج ميشود.
چكيده پايان نامه به فارسي :چكيده پايان نامه كه از مهمترين صفحات آن به شمار مي

-

رود شامل مواردي مانند بحث پيرامون موضوع پايان نامه  ،روش تحقي و ابيزار گيردآوري
اطالعات  ،جامعه و نمونه آماري ،چارچوب نظري و نتايج تحقي مي باشد ( چكيده تحقي
در حد يك پاراگراف و نصف صفحه باشدو در چكيده از نقل و قول خودداري شود )
يادآوری  :مقدمات پايان نامه بايستي با حروف الفباي فارسي و يا حروف ابجد در قسمت پايين
و وسط صفحه شماره گذاري شود.
2ـ متن پايان نامه شامل موارد زير است:
متن پايان نامه :
متن هر پايان نامه شامل پنج فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهد بيود .هير فصيل را
ميتوان با يك مقدمه كوتاه آغاز و بايك نتيجه گيري مختصر به اتمام رساند .هرفصل به شكلي
كه در ريل ركر خواهد شد ،شماره گذاري مي شود.
فصلها:
در چند فصل بندي بنا به نظر دانشجو و تائيد استاد راهنما مطالب مختلف پايان ناميه
بصورت فصل اول كليات تحقي (موارد مهم پروپوزال) ،فصل دوم مباني نظري ،فصل سوم قلمرو
تحقي  ،فصل چهارم استاندرادها و برنامه فيريكي و فصل پنجم ارائه طرح نهايي سازمان بنيدي
ميشود .در انتهاي فصل آخر به نتيجههاي بدست آمده ،بحث و برداشت و پيشنهادات پرداخته
شود.
ياد آوری  :شماره گذاري صفحات متن پايان نامه بايستي با استفاده از اعداد فارسي ( ....1.2.3
)و در قسمت باالو سمت چپ صفحه انجام گيرد .
3ـ منابع و مآخذ
الف )

مرجع ها و ماخذها

2

ب ) پيوستها (ضميمه،1ضميمه :)…،2قسمت اصلي متن پاييان ناميه نباييد داراي داده هياي
) (dataغير ضروري باشد ،همچنين متن نبايد حاوي برنامههاي نرم افزاري يا چگونگي بيه
دست آوردن معادالت رياضي و اثبات انها و دادههاي تجربي باشد ،چنين مطيالبي باييد در
پيوستهاي پايان نامه آورده شوند.
منابع و ماخذها
بطور كلي چنانچه از منبعي براي مطلبي استفاده شود ركر ماخذ الزم است .در اينگونه
[
موارد مطلب بين دو گيومه ” “ نوشته مي شود و بالفاصله بعد از آن قالب]
باز مي گردد .و منبع مذكور به ترتيب عددي از اول پايان نامه در آن قرار ميگيرد .مثال
پانزدهمين منبع استفاده شده بعد از ركر مطلب مربوطه اينگونه آورده مي شود[15] :
گاهي اوقات در نقل خالصه يك مقاله كه توسط يك شخص نگارش يافته است در يك
جمله ركر ميشود كه در اين گونه موارد به شرح زير اقدام ميكنيم:
علي رياضي]

[،آرايش كنترل آداپتيو را تنهاراه حل براي كنترل سيستم هاي ربات مي داند.

شيوه شماره گذاری و ارائه منابع:
-1

شماره گذاری متن:

صفحههاي فرم داخل جلد و بسيم ا…اليرحمن اليرحيم ،شيماره گيذاري نميي شيوند.
صفحههاي بعدي به ترتيب با حروف ابجد ( الف،ب،ج،د،ه )…،شماره گذاري مي شوند .شيماره
گذاري با عدد از مقدمه شروع شده و تا انتهاي پايان ناميه (پيوسيتهيا) اداميه خواهيد داشيت.
طريقه شماره گذاري نيزبصورتي خواهد بود كه اعداد در قسمت وسط و پايين هر صيفحه قيرار
خواهد گرفت.
-2

شماره گذاری روابط رياضي :

هر رابطه و يا معادله رياضي بوسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده
و مشخص ميگردند .عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست ،نشيانگر شيماره،
ترتيب رابطه در هر فصل ميباشد .مثال رابطه چهارم در فصل پنجم را بصورت ريل باييد نشيان
داد) 5-4( :

3

-3

شماره گذاری جدولها و نمودارها:

درهرفصل هر جدول (شكل) با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شماره گذاري
مي شود .سپس موضوع شكل( جدول) بالفاصله بعد از شماره گذاري درج خواهد شد .به طور
مثال جدول شماره  3فصل دوم بصورت زير شماره گذاري ميشود:
جدول (شكل)  : 2-3پاسخ سيستم باكنترل آداپتيو
-4

ارائه منابع:

 :4-1مقاله:
 -1نويسنده
 -2عنوان مقاله داخل گيومه ” “
 -3منبع :كنفرانس ،ژورنال علمي و …
-4صفحات
-5سال انتشار
[12] N.H. Malik, A.H. Al-Babrani” Influence of the Terminal Capacitor on
the perfromance characteristics of a self Excited Induction Generator” , IEE proc,
part.C,V01.137n2, pp.168-173, March 1990.

 :4-2كتاب:
-1نويسنده
-2عنوان كتاب باخط ريز
 -3ناشر
-4سال انتشار
[14] J.J Craig, Introduction to Robatics: Mechanics and Control,
Addison Wesley, 1986
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چگونگي تايپ پايان نامه:
در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير الزم مي باشد:
1ي متن بايد يك خط در ميان تايپ شود .فاصله بين سطرهاي متن يك سانتي متر باشد.
 -2تمامي متن پايان نامه بايد توسط يك فونت تايپ شده باشد.البته عناوين اصلي و فرعيي بيا
فونتي بزرگتر از فونت متن تايپ شود.
 -3تمامي متن پايان نامه ،معادالت رياضي ،عالئم بكار برده شده مي بايست بوسييله كيامپيوتر
تايپ شوند .متن يا فرمول دست نويس به هيچ عنوان پذيرفته نمي شود.
-4

تمامي جدولها و نمودارها مي بايست كامپيوتري باشند.

 -5حاشيه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پايان نامه  2/5سانتي متر و  0/5سيانتي متير
نيز براي شيرازه در نظر گرفته شود .و حاشيه اي بياال و پيائين نييز باييد  2/5سيانتي متير
باشند .اين دستور شامل متن ،نمودارها و ديگر قسمتهاي پايان نامه نيز مي باشد.
 -6توصيه ميشود پس از تايپ پايان نامه تكثير در دو روي كاغذ  A4انجام شود.

رنگ جلد پايان نامه:
رنگ جلد پايان نامه كارشناسي سورمه اي ميباشد.

5
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توصيه ها :
-1

جمالت متن حتي االمكان كوتاه و مطاب قواعد دستور زبان فارسي باشد.

 -2در قسمت مرور بر منابع مطالعاتي در پايان جمله يا پاراگراف مورد استفاده ماخذ يا شيماره
[
منبع مشخص گردد .اين شماره در داخل قالب نوشته شود].
 -3كليه واحدها در سيستم  SIداده شود .كاربرد سيستم متري و يا اينچي در كنيار واحيدهاي
 SIمانعي ندارد.
-4

حتي االمكان از عالمتهاي استاندارد استفاده شود.

 -5در صورتيكه تصويري بصورت فتوكپي يا اسكن شده در پايان نامه ارائه مي شود باييد كيامال
واضح و از كيفيت خوبي برخوردار باشد.
 -6بطور كلي اهمي ت پايان ناميه صيرفا بيه نوآوريهياي نگارنيده بسيتگي دارد .ليذا از مطاليب
تكراري ،كالسيك و متعل به ديگران فقط بصورت اختصار كمك گرفته شود.
-7

كاغذ مورد استفاده براي نوشتن پايان نامه بايد از قطع  A4انتخاب شود.

 -8تايپ متن پايان نامه بوسيله كامپيوتر باشد.
-9

عناوين اصلي  Boldو با قلم  14و با شماره گذاري

-10

عناوين فرعي درجه بعد  Boldو باقلم  12و با شماره گذاري

-11

عناوين فرعي تر بعدي ساده (غير  )Boldو با قلم  12و با شماره گذاري

 -12متن اصلي با قلم  14نوشته شود.
-13

هر پاراگرافي با  Indentآغاز گردد( .يكسانتي متر)

-14

از اشكال سياه و سفيد حتي االمكان استفاده گردد.

 -15مطالب جداول و عناوين محورهاي شكلها فارسي اختيار شيود مگير در در صيورتيكه از
كارهاي ديگران عينا شكلي نقل ميشود بلحاظ امانت داري ،محورهاي التين عنوان نويسي
شود ( .عين مرجع اصلي)
7

-16

زبان نوشتاري پايان نامه فارسي ميباشد.

 -17عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتيكه كمتر از يك خط است بصورت مركيزي
و در صورتيكه بيش از يك خط است  justifyشود.
 -18عناوين جداول در باالي آنها و در صورتيكه يك خط يا كمتر است بصورت مركيزي و در
صورتيكه بيش از يك خط است بايد  justifyشود.
 -19در انتهاي چكيده فارسي در حد  4كلمه بصورت كلمات كليدي آورده شود.
 -20اصل كلمات اساسي التين كه به فارسي برگردانده مي شيوند در پياورقي هير صيفحه بيا
شماره ارجاع آورده شود .مثال اسامي نويسندگان خارجي و يا اصطالحات علمي
 -21توصيه شود حداكثر صفحات پايان نامه كارشناسي  120 – 80صفحه باشد.
 -22جنس كاغذ به كار رفته در پايان نامه بايد از يك نوع باشد و اندازه آن  A4باشد.
 -23پايان نامه بصورت دو رو چاپ گردد.

يادآوری مهم
دانشجو موظف است پايان نامه خود را بر روي لوح فشرده ( )CDضبط نموده و ييك
نسخه از  CDرا به همراه رساله به آموزش موسسه تحويل نمايد.
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مؤسسه آموزش عالي دانا ياسوج

عنوان پاياننامه يا رساله
پاياننامه يا رساله براي دريافت درجه
..............
در رشته......

نام دانشجو:
استاد راهنما:
مهندس .......

........ماه

9

139

10

مؤسسه آموزش عالي دانا ياسوج

عنوان پاياننامه يا رساله
پاياننامه يا رساله براي دريافت درجه
..............
در رشته......

نام دانشجو:
استاد راهنما:
مهندس .......

........ماه

1

139

مؤسسه آموزش عالی دانا یاسوج

فرم تاییدیه جلسه دفاعیه کارشناسی معماری

پایان نامه دانشجو خانم /آقای ...............................به شماره دانشجویی .................................در مقطع
کارشناسععععععععععععععععععععععععی م مععععععععععععععععععععععععاری بععععععععععععععععععععععععا نععععععععععععععععععععععععوان
......................................................................................................................................................
در جلسه مورخه  13 .. / .. / ..توسط هیئت داوران مورد ارزیابی قرا رگرفت و با نمره  (........به دد )
 (......................................به حروف ) به تصویب رسید.

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

تاریخ و امضا

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

تاریخ و امضا

12

گواهي اصالت ،نشر و حقوق مادي و معنوي اثر
اينجانب ………………………….دانشجوي ورودي سال  ………….مقطع كارشناسي معماري
رشته  ……………………….گواهي مي نمايم چنانچه در پايان نامه خود از فكر ،ايده و نوشته
ديگري بهره گرفتهام با نقلقول مستقيم يا غيرمستقيم منبع و ماخذ آن را نيز در جاي مناسب ركر كرده ام .
بديهي است مسئوليت تمامي مطالبي كه نقلقول ديگران نباشد بر عهده خويش ميدانم و جوابگوي آن خواهم بود.
دانشجو تأييد مينمايد كه مطالب مندرج دراين پايان نامه ) يا رساله) نتيجه تحقيقات خودش مي باشد و در
صورت استفاده از نتايج ديگران مرجع آن را ركر نموده است.
نام و نام خانوادگي دانشجو:

تاريخ و امضاء:

اينجانب ………………………….دانشجوي ورودي سال  ………….مقطع كارشناسي معماري
رشته  ………..……………….گواهي مينمايم چنانچه براساس مطالب پاياننامه خود اقدام به انتشار
مقاله ،كتاب ،و  ....نمايم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما ،با نظر ايشان نسبت به نشر مقاله،
كتاب ،و  ...و به صورت مشترك و با ركر نام استاد راهنما مبادرت نمايم.
نام و نام خانوادگي دانشجو:
تاريخ و امضاء

13

صفحه تقديم ( اختياری )

14

صفحه تقدير و تشكر ( اختياری )
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فهرست مطالب
مقدمه

Error! Bookmark not defined.

 كليات تحقيق:1 فصل
Error! Bookmark not defined. ............. ................................ ................................  مقدمه-1-1
Error! Bookmark not defined. ...................... ................................  ضرورت انجام طرح-2-1
Error! Bookmark not defined. ....................................... ................................  تيتر-1-2-1
Error! Bookmark not defined. ..................................... فرضيه ها و سوال هاي اصلي-3-1
Error! Bookmark not defined. ................................... ................................  نتيجهگيري-4-1
Error! Bookmark not defined.

 مباني نظری:2 فصل
Error! Bookmark not defined. ............. ................................ ................................  مقدمه-1-2
Error! Bookmark not defined. .............. ................................ ................................  محتوا-2-2
Error! Bookmark not defined. ..........................................  تعاريف هاي موجود-1-2-2
Error! Bookmark not defined. ....................... ................................  نتيجه گيري-2-2-2
Error! Bookmark not defined.

 قلمرو تحقيق:3 فصل
Error! Bookmark not defined. ............. ................................ ................................  مقدمه-1-3
Error! Bookmark not defined. ............ ................................  سايت و علت انتخاب آن-2-3
Error! Bookmark not defined. ....................... ................................  نتيجه گيري-1-2-3
Error! Bookmark not defined.

 استانداردها و برنامه فيزيكي:4 فصل
Error! Bookmark not defined. ............. ................................ ................................  مقدمه-1-4
Error! Bookmark not defined. .................. ................................  استانداردهاي موجود-2-4
Error! Bookmark not defined. .........................................  فضاهاي تعريف شده-1-2-4
Error! Bookmark not defined. .................... ................................  برنامه فيزيكي كامل-3-4
Error! Bookmark not defined.
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 ارايه طرح نهايي:5 فصل

17

پيوستها

18

مراجع

16

فهرست اشكال
شکل
شکل
شکل
شکل

()1-1
()1-2
()1-3
()1-4

نمونه شکل Error! Bookmark not defined............
زيرنويس شکل Error! Bookmark not defined..........
زيرنويس شکل Error! Bookmark not defined..........
زيرنويس شکل Error! Bookmark not defined..........

فهرست جداول
جدول ( )1-1نتيجه بررسي پرسش نامه ها در ارتباط با
عوامل موثر 3 .....................................
جدول ( )1-2باالنويس جدول .Error! Bookmark not defined .......
جدول ( )1-3باالنويس جدول .Error! Bookmark not defined .......
جدول ( )1-4باالنويس جدول .Error! Bookmark not defined .......

فهرست عالئم اختصاري
شتاب گرانش )m/s2( a ............................
نيرو )N( F ...................................
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چکيده
در متن چکيده ،از ارجاع به منابع و اشاره به جداول
و نمودار ها اجت ناب شود .در صورت ن ياز به معر في
حوزه تحق يق و م باني ت ئوري آن ،حداکثر در پاراگراف
اول از چک يده ارا ئه شود .ف قط به ارا ئهي روش تحق يق
و ن تايج ن هايي و م حوري ب سنده و از ارا ئهي مو ضوعات
و ن تايج ك لي اجت ناب شود .كل مات يا ع باراتي كه در
ا ين ب خش تو ضيح داده مي شود ،با يد كامالً م حوري و
مرتبط با موضوع تحقيق باشند.

واژه هاي كل يدي :ت عداد كلماات يا ع بارات كل يدي
حداكثر ميتواند سه تا پنج كلمه يا عبارت باشد.
يادآوری  :متن پايان نامه که قسمت اصلی پايان نامه
می باشد شامل پنج فصل است که بايستی زير نظر استاد
راهنما تنظيم و تدوين گردد  .عناوين فصل ها در بخش
فهرست مطالب ( صفحه  ) 14مشخص گرديده است .
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صورتجلسه دفاع از پاياننامه کارشناسی
فرم تعيين نمره نهايي پايان نامه كارشناسي

اين قسمت توسط واحد پژوهشي موسسه تكميل مي شود
نام و نام خانوادگي دانشجو:

شماره دانشجويي:

رشته :

عنوان پايان نامه:

تاريخ دفاع:

رديف

سمت

1

مديرگروه

2

استاد
راهنما

3

استاد
داور

4

استاد
داور دوم

5

نماينده
گروه
آموزشی و
پژوهشی

نام و نام
خانوادگي

نمره دفاع
به عدد

نمره دفاع
به حروف

نمره نهايي دفاع به عدد:

به حروف:

نماينده واحد پژوهشي:

رئيس واحد پژوهش :

امضاء و تاريخ:

امضاء و تاريخ:
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امضا

رئيس مؤسسه:
امضاء و تاريخ:
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