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چکيده
در نوشتار حاضر اصول مقدماتي ،شيوه و معيارهاي نوشتن «پاياننامه» کارشناسيارشد و
«رساله دکترا» به اختصار تشريح گرديده و چارچوبهاي مورد قبول براي «دانشگاه صنعتي اميرکبير»
ذکر شده است .همچنين توصيههايي که کاربرد آن ميتواند در بهبود کيفي پاياننامه و يا رساله دکترا
مؤثر باشد ،يادآوري شده است .دانشجويان دوره کارشناسي نيز براي نوشتن گزارش پروژه ميتوانند از
اين راهنما استفاده نمايند .الرم به ذکر است که کليه دانشجويان بايستي پس از مطالعه کامل و در
نظر گرفتن مطالب ذکر شده در اين نوشتار ،از الگوي ارايه شده در کتابخانه مرکزي دانشگاه صنعتي
اميرکبير جهت تهيه و تنظيم پاياننامه خود استفاده نمايند.
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 -1مقدّمه
ارايه کتبي مطالب «علمي» (گزارش سمينار ،پاياننامه و رساله) با کيفيّت مطلوب و در
چارچوبهاي استاندارد و يا تعيين شده توسط «برگزارکنندگان» کنفرانسهاي علمي و سمينارها و يا
مؤسّسات ذيربط ،حائز اهميّت فراواني است .نوشتار حاضر به منظور ارائه يک ساختار عمومي و کلّي
براي راهنمايي دانشجويان تهيّه گرديده و در خصوص تهيّة «پاياننامه کارشناسيارشد» و «رساله
دکترا» در «دانشگاه صنعتي اميرکبير» استفاده خواهد شد.
رعايت مراحل اشاره شده در اين مجموعه جهت تدوين فصلها و شيوة نگارش پاياننامهها و
رسالهها براي دانشجويان ضروري ميباشد.
«استادان محترم راهنما» اولين مراجعي هستند که نظارت بر رعايت اين اصول را برعهده دارند؛
استادان محترم راهنما «کفايت علمي» پاياننامه را تأييد و آن را قابل دفاع معرفي ميکنند؛
دانشجويان محترم بايد کليّة نکات مورد نظر استادان راهنما و تذکّرات آنان را براي تکميل پاياننامه
رعايت کنند .اين دانشجويان عزيز هستند که بايد از «محتوي» و «شکل» پاياننامه دفاع نمايند.
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 -2شيوة نگارش پاياننامه
اغلب دانشجويان ،مخصوصاً دانشجويان مقطع کارشناسيارشد و دکترا ،براي مقطع و يا مقاطع
قبلي ،حتماً پاياننامه و يا گزارش علمي تنظيم کردهاند و با «روشهاي نگارش» آشنايي دارند .براي
هر دو گروه از اين عزيزان اگرچه نگاه به پاياننامههاي دانشجويان در سالهاي گذشته و گزارشهاي
سمينارهاي منتشر شده کمک مؤثّري خواهد کرد تا با چارچوب و معيارها زودتر آشنا شوند ،اما شيوه
نامه حاضر و الگوي نوشتاري کتابخانه مرکزي بايد مال ک عمل آنها باشد.
يک پايان نامه بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد:
روي جلد (بهصورت زرکوب) شامل :آرم دانشگاه ،نام دانشگاه ،نام دانشکده ،تهيّه شده براي دريافت
درجة کارشناسيارشد يا دکترا ،نام رشته و گرايش ،عنوان پاياننامه ،نام دانشجو ،نام استاد يا استادان
راهنما (با ذکر عنوان علمي فقط) ،نام استاد مشاور (با ذکر عنوان علمي فقط) ،تاريخ؛


صفحة نام خدا (اختياري)؛



صفحة عنوان همانند روي جلد؛



تأييد و تصويب پاياننامه توسط هيأت داوري؛



تعهد نامه اصالت اثر؛



سپاسگزاري ،تشکّر و قدرداني (اختياري)؛



صفحة اهداء و تقديم (اختياري)؛



چکيدة پاياننامه (فارسي)؛



فهرست مطالب و پيوستها؛



فهرست اشکال؛



فهرست جداول؛



فهرست عالمتها و اختصارات؛



متن پاياننامه شامل فصلهاي مقدّمه (در ابتدا) و نتيجهگيري (در انتها) و ساير
فصلها؛



مراجع؛



پيوستها؛
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چکيدة انگليسي؛



صفحة عنوان انگليسي؛



پشت جلد به انگليسي همانند صفحه عنوان انگليسي.

 -1-2صفحة قدرداني و تشکّر
در اين صفحه برحسب لزوم از کلّية کساني که در انجام پاياننامه همکاري داشتهاند و يا براي
انجام تحقيق کمک «مادي» و «معنوي» نمودهاند ،تشکّر و قدرداني ميشود .تدوين اين صفحه
اختياري بوده و متن آن توسط دانشجويان تهيّه ميشود.
 -2-2اهداء نامه
اين صفحه «اختياري» بوده و دانشجويان ميتوانند با توجّه به ذوق و سليقة خود و شرايط
حاکم با متني مناسب ،پاياننامه را به اشخاص حقيقي و يا حقوقي اهداء نمايند .اهداء پاياننامه جنبه
صوري داشته و از طريق آن حقوق قانوني پاياننامه منتقل نميشود.
 -3-2تعهد نامه اصالت اثر
دانشجويان بايد کتباً «متعهّد» شوند که پاياننامه صرفاً براي ارائه به دانشکدة ..........................
دانشگاه صنعتي اميرکبير (پليتکنيک تهران) تهيّه و براي مقطع مورد نظر است و قبالً براي دريافت
هيچ مدر ک تحصيلي ديگري به هيچ مؤسسه داخلي و خارجي ارائه نشده و بعداً نيز (عيناً و بهصورت
حاضر) به هيچ مؤسّسهاي براي کسب مدر ک تحصيلي مشابه و يا باالتر تحويل نخواهد شد .اين صفحه
بايد به «امضاء» دانشجو و يا دانشجويان (در صورتيکه پاياننامه مشتر ک باشد) برسد.
 -4-2چکيده :فارسي و انگليسي
چکيده يکي از ارکان با اهمّيت هر متن علمي است؛ اهميت ويژه آن در اين است که
«خوانندگان» و يا «داوران» از مطالعة آن بايد بتوانند دريابند که «موضوع» مطلب علمي (گزارش،
پاياننامه و يا رساله ) چيست« ،ضرورت» انجام آن چه بوده است ،چه کارهايي و با چه روشي انجام
شده و «دستاوردهاي» آن چيست؛ بهگونهاي که بتوانند تصميم بگيرند که آيا مايل به ادامة مطالعه و
تعقيب موضوع هستند يا خير .چکيده نبايد از  400کلمه تجاوز نمايد (حتياالمکان در يک پاراگراف).
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در چکيده مرجع داده نميشود؛ نبايد به شکلي ارجاع شود؛ نبايد به کار ديگران ارجاع شود.
 -5-2کليد واژه
بعد از چکيده( ،فارسي و انگليسي) ذکر  3تا " 5کليد واژه" ضروري است.
 -6-2فهرست مطالب


کلمة «فهرست» در قسمت مياني اوّلين خط (باالي صفحه) ذکر شود؛



عنوان فصلها ،عنوان مطالب اصلي و فرعي بايد در فهرست مطالب مشخص شوند؛



عناوين اصلي در سمت راست و عناوين فرعي بهترتيب زير عنوان اصلي و با فاصله يک
سانتيمتر جلوتر از آن قرار ميگيرند.

 -7-2شماره گذاري صفحات


شمارهگذاري صفحات شامل صفحات «مقدماتي» نشده و فقط متن «اصلي» پاياننامه را در
بر ميگيرد؛



براي مشخّص کردن صفحات «مقدماتي» ،از چکيده تا انتهاي فهرست و شروع متن از
«حروف ابجد» استفاده گردد؛



صفحات پس از فهرست با اعداد فارسي مشخص گردند؛



صفحة «عنوان» و «جلد» شماره و يا حرف ندارند؛



فاصلة بين سطرهاي فهرست يک و دو دهم باشد؛



مکان شمارهگذاري صفحات توسط حروف و يا اعداد ،وسط حاشيه پائين صفحات ميباشد؛



در فهرست نبايد شمارة مرجع و يا مطالب ديگري جز عناوين و شمارة آنها ذکر گردد.

 -8-2فهرست اشکال و جداول


کلية شکلها و جدولها بايد متناسب با فصل مربوطه (و يا پيوسته) شمارهگذاري شده و
فهرست آنها پس از فهرست مطالب آورده شود؛



در فهرست شکلها و جدولها بايد صفحة هر يک قيد گردد؛
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در فهرست نبايد مرجعي براي شکلها و جدولها داده شود ،در صورتي که فهرست شکلها و
جدولها بهصورت خودکار (با استفاده از نرم افزار) تنظيم گردد ،ذکر شماره مرجع مانعي
ندارد؛



عين عنوان شکلها و جدولها در متن ،در فهرست آورده شود؛



هيچ شکلي و يا جدولي بدون شماره و عنوان نبايد باشد؛



عنوان شکلها و جدولها بايد گويا و روان و ضمن اختصار ،کامل باشد ( نبايد تنها به شماره
اکتفا گردد)؛



به هر شکل و يا جدول بايد حداقل يکبار در متن اشاره شود ،ذکرعبارتهايي مانند " شکل
زير"" ،شکل باال" و شبيه آن قابل قبول نيست و بايد شماره شکل ذکر شود؛



حتياالمکان بايد به شکل و يا جدول در متن ،قبل از مکان آنها درمتن اشاره شود و فاصلة
کمي بين محل قرارگرفتن شکل و جدول در متن باشد؛



در صورت وجود شکل و يا نقشة بزرگتر از اندازة صفحات متني ،ميتوان آن را در اندازة
بزرگتر تهيّه و سپس به اندازة ابعاد صفحات متني تا کرده و در انتهاي پاياننامه بهصورت
پيوست آورد.

 -9-2فهرست عالمتها و اختصارات


کليه عالمتها و حروفي که در متن و در معادالت استفاده شدهاند ،بايد در فهرست نوشته
شوند؛



فهرست عالمتها بايد با رعايت ترتيب حروف الفباي (انگليسي) مشخص باشد؛



زيرنويس و باال نويس عاليم (عاليم التين و يوناني) نيز بهترتيب و پس ازحروف اصلي بايد در
فهرست عاليم بيايند؛



در فهرست عاليم و اختصارات هيچ حرف و عالمت که در متن از آن استفاده نشده نبايد
بيايد؛



ميتوان به جاي تهيه فهرست عاليم و اختصارات ،حروف آنها را در متن و بالفاصله بعد از
رابطه و يا محلي که آن حروف براي اولين بار بهکاربرده شدهاند تعريف نمود.
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-2متن اصلي
کليات:


متن پاياننامهها روي ورق  A4مرغوب ميتواند به صورت يک رو و يا پشت و رو نوشته شود؛



در صورت چاپ پاياننامه در پشت و رو ،ضخامت کاغذ بايد مناسب بوده به نحوي که از يک
طرف نوشتههاي پشت آن ديده نشود .در اين حالت ،شروع فصل بايد در صفحات سمت چپ
باشد .در صفحات سمت راست فاصله سمت چپ بايد به گونهاي باشد که پس از صحافي
کلمات ابتداي سطر در زير شيرازه قرار نگيرد و قابل خواندن باشد؛



فونت قسمت هاي مختلف پاياننامه بايد مطابق دستورالعمل والگوي کتابخانه مرکزي باشد؛



فاصله سطرها ( 1/2خط) درنظر گرفته شود؛



شمارة صفحه در حاشيه پايين صفحه و وسط بايد نوشته شود.



از سربرگ ( )Headerبراي بيان عنوان فصلها و بخشهاي مختلف در باالي صفحات
استفاده شود؛

جملهبندي:


بايد کلية نقل قولها با اشاره به مرجع مربوطه باشد؛



هر مطلب مهمي که در متن آورده ميشود در همانجا بايد مرجع آن ذکر شود؛



شماره مرجع نبايد بخشي از جمله و يا عبارت باشد به گونهاي که اگر شماره حذف شود
جمله ناقص شود؛



افعال به صورت «مجهول» استفاده ميشوند .کاربرد اول شخص و جمع (من و ما) به عنوان
انجام دهنده کار مطلوب نيست .در هر حال روش واحدي را در تمامي متن از نظر افعال
بايد بهکارگرفت؛



افعال بايد به طور کامل نوشته شوند؛



باال و پايين و دور متن ،خطکشي و يا کادر نبايد باشد؛



اعداد داخل متن بايد فارسي باشند (مانند  %7يا )123؛



اسامي افراد غير ايراني به فارسي نوشته شود و به انگليسي در پاورقي بيايد؛



اسامي وسايل و روشهاي خاص به فارسي نوشته شود؛
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کلية توضيحات ضروري براي کلمات و يا معادل انگليسي آنها در متن بايد بهصورت پاورقي
نوشته شود .براي اين منظور کلمه در متن بهصورت فارسي با شماره «باالنويسي» شده و در
پاورقي پس از رسم يک خط (و يا نيمخط) به انگليسي نوشته شود؛



استفاده از کلمات و عبارات التين در متن فارسي مجاز نيست ،اگر حروف اختصاري
بهکارگرفته ميشود ،اوّلين بار بايد کلمات کامل مربوط به آن در پاورقي بيايد و جلوي آن
داخل پرانتز حروف اختصاري آورده شود؛



نقطه پايان جمله ( ).و ويرگول ( )،بالفاصله بعد از حرف آخر نوشته مي شوند .جمله بعدي با
يک فاصله از نقطه و يا ويرگول شروع ميشود.

محتويّات فصول:


هر فصل بايد از صفحة جديد شروع شود؛



فصل اوّل معموال ميتواند به صورت "مقدمه" باشد .در اين فصل موضوع پاياننامه و نقش و
اهمّيت و ضرورت کار انجام شده و اهداف آن تبيين ميشود؛



تاريخچه و مروري بر کارهاي انجام شدة قبلي توسط ساير محقّقين در «فصل اوّل» و يا
«فصل دوّم» ارايه ميشود؛



در مرور کار ساير محقّقين بهتر است حتياالمکان «تسلسل زماني» از گذشته تا حال رعايت
شود ،ضمن رعايت تقدم زماني تحقيقات ،مطالب مربوط به پروژه به صورت موضوعي مورد
بررسي قرارگيرد .مثال موضوع مطالعه خواص مکانيکي ،الکتريکي و ...جداگانه با رجوع به
مراجع مختلف بررسي شود ،نه اين که ابعاد مختلف هر مقاله خالصه شده و پشت سر هم در
پاياننامه قرار گيرند .همچنن از ذکر عنوان مقاله بدون نقد وتحليل اجتناب شود؛



در پايان قسمت نظري پاياننامه ،خالصه اي از نتايج به دست آمده قبلي ذکر شده و سپس به
اهداف پروژه حاضر و احياناً اختالف آن با کارهاي قبلي و نوآوريهاي آن پرداخته شود؛



در فصل مربوط به کارهاي عملي پروژه ،بايستي به معرفي کامل مواد اوليه و ميزان استفاده از
آنها ،دستگاهها و آزمونهاي مورد استفاده با ذکر نام دستگاه و شرايط استفاده شده و به طور
خالصه به معرفي کامل کارهاي عملي پروژه پرداخته شود؛



فصول ديگر متناسب با نوع پاياننامه از نظر تجربي و يا تئوري بودن و يا مشتمل بر هردو
بخش بودن نامگذاري و تدوين ميشوند .به عنوان مثال ،فصول ميتوانند شامل فصل
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مطالعات نظري ،کارهاي تجربي و نتايج و بحث باشند ،ضمن اين که مطالعات نظري خود
ميتواند چند فصل را شامل شود؛


فصل آخر که نتايج و بحث پاياننامه است ،مهمترين قسمت پاياننامه بوده و بايستي در اين
فصل نتايج پروژه ،با استفاده از نمودارها ،جدولها ،عکسها و ...به طور کامل توضيح داده شده
و تبيين شوند .پس از تفسير نتايج هر بخش ،بايستي به کارهاي نزديک قبلي در اين زمينه
اشاره شده و نتايج پروژه با آنها مقايسه شود .ممکن است نتايج پروژه تاييد کننده کارهاي
قبلي باشد و يا مخالف آنها ،که در صورت اخير بايستي توجيحات الزم در خصوص تناقض
نتايج پروژه با کارهاي قبلي ارائه گردد .حتياالمکان بايد تجزيه و تحليل خطا در محاسبات و
اندازهگيريها به عمل آمده و ضمن اشاره به دقت وسايل اندازهگيري اثر آنها روي نتايج
نشان داده شود؛



فصل انتهايي به جمعبندي اختصاص دارد .جمعبندي بايد بهصورت دستهبندي شده و منظم
ارايه شوند ،نکته به نکته به صورت جداگانه و در پارگرافهاي مجزا .جمعبندي بايد مبتني بر
نتايج به دست آمده و حاصل از کارانجام شده در پروژه باشد؛



ضرورتي براي ذکر کلمه "مقدمه" درشروع هرفصل نيست ،اگر چه هر فصل ميتواند با يک
مقدمة کوتاه شروع شود؛



هر عنوان بايد داراي يک شرح کوتاه باشد ،هيچ عنواني بدون شرح نيايد و هيچ عنواني در
انتهاي صفحه قرار نگيرد.

عناوين:


عناوين اصلي (نام فصل و عنوان آن) در وسط و عناوين فرعي (زير فصلها) در ابتداي خط
قرار گيرند ،بهتر است براي يک جمله و يا پاراگراف کوتاه عنوان گذاشته نشود؛



هر عنوان فرعي مستقالً روي يک خط جاي گيرد؛



عناوين فصلها ميتواند بهصورت درشت روي يک صفحة مجزا قبل از فصل مربوطه تايپ
شود (مشتمل بر شمارة فصل و عنوان آن)؛



ذکر مرجع در عناوين فصلها و عناوين زير فصلها نبايد باشد ،اگر همه مطالب يک بخش از
يک منبع يا مرجع گرفته شده بهتر است آن مرجع در انتهاي آن بخش آورده شود؛



در شروع پاراگرافها سطر اول  1سانتيمتر جلوتر باشد؛
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فاصله بين پاراگرافها نباشد؛



در مورد پارگرافهايي که با عنوان جديد شروع ميشوند بين انتهاي پاراگراف قبلي و عنوان
پاراگراف بعدي يک خط فاصله باشد .بين عنوان پاراگراف و سطر اول مربوط به آن فاصله
الزم نيست؛
شمارهگذاري عنوان ها بهصورت زير ميباشد:



 سطح اول

-5

 سطح دوّم

-1-5

 سطح سوّم

-1-1-5

حاشيهها:

فاصلة متن از لبة کاغذ:



 لبة سمت راست  3سانتيمتر
 لبة سمت چپ  2/5سانتيمتر
 لبة باال  3سانتيمتر
 لبة پايين  3سانتيمتر
معادلهها:

معادلهها در متن پاياننامه بايد بر حسب فصل شمارهگذاري و شماره آنها به فارسي نوشته



شوند و در موقع اشاره به معادله ،شمارة کامل آن نوشته شود؛
فرمت شمارهگذاري معادلهها بهصورت شمارهگذاري عنوانها ميباشد؛




معادلهها بايد انگليسي باشند ،اعداد در داخل معادلهها ميتوانند فارسي يا انگليسي باشند؛

مانند x2 :يا x2


شمارة معادلهها بايد از شروع سطر سمت راست نوشته شده و در داخل پرانتز باشند ،مانند
( )3-2که منظور معادله  3از فصل  2مي باشد؛



بين معادلهها و متن از باال و پايين يک خط فاصله باشد؛



بين معادلهها فاصله نباشد؛



دور معادلهها نبايد کادر باشد؛



معادلههايي که به آنها ارجاع داده نميشود ،ميتوانند بدون شماره باشند.
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شکلها و جدولها:


تمام شکلها و جدولها بايد داراي شرح باشند؛ عنوان و شرح شکلها و جدولها مختلف
نبايد تکراري باشند؛



هرگز نبايد يک شکل يا جدول پيش از معرفي آن ،در متن ظاهر شود؛



براي جدولها و شکلها در صورتيکه از جاي ديگري برداشته شده باشند ،شماره و عنوان
(شرح) آن بايد به فارسي و همراه با ذکر مرجع باشد .در اينصورت نوشتههاي خود شکل
(شامل منحني و عکس) و جدول به زبان اصلي مرجع باقي ميماند ،شماره شکل در متن
اصلي حذف شده و شماره جديد براي آن درنظر گرفته ميشود؛



شکلها ،جدولها ،منحنيها و عکسها بايد خوانا و واضح باشند ،عنوان شکلها و جدولها
بايد کامل و گويا باشد ،ذکر شماره تنها (مثال شکل )...کافي نميباشد؛



بين عنوان جدول و خود جدول نبايد فاصله باشد؛



بين متن اصلي و عنوان جدول ،شکل و منحني بايد يک خط فاصله باشد؛



عنوان جدول در باالي آن و عنوان شکل در پايين نوشته شود؛



بين پايين شکل ،منحني و عکس با زيرنويس آنها نبايد فاصله باشد؛



جدولها ،شکلها (شامل عکسها و منحنيها) بايد بهترتيب و بر حسب فصل و به صورت
مسلسل شمارهگذاري شوند؛



بين زير نويس (عنوان) شکل ،منحني و عکس با متن پاياننامه بايد يک خط فاصله باشد؛



عنوان جدولها ،شکلها (شامل عکسها و منحنيها) با فونت نازنين بي  12ولي بهصورت
پررنگ (بولد) نوشته ميشود؛



کشيدن کادر (کادر اضافي) دور شکلها ،جدولها ،نمودارها و عکسها مجاز نيست؛



تعدادي از شکلها ،منحنيها و جدولها که اهميّت کمتري دارند را ميتوان بهصورت پيوست
ارائه نمود.

 -4پيشنهاد براي کار بيشتر در زمينه حاضر
در صورتيکه زمينههاي ديگري مرتبط وجود دارد که در پاياننامه حاضر پوشش داده نشده و يا
کارهاي ديگري در همين زمينه با «شرايط متفاوت» و يا هر کار ديگري که در تکميل و در ادامة کار
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تحقيقي حاضر قابل انجام مي باشد ،دراين بخش آورده ميشود .پيشنهادها بايد برخاسته از بخش
«نتايج» و مربوط به اصل مسأله تحقيق باشد .از پيشنهادهاي «غير عملي» پرهيز شود.
 -5فهرست مراجع و نحوه ارجاع در متن


کلية مراجع بهترتيب شماره و مسلسل به همان ترتيبي که در متن به آنها رجوع داده شده
پس از آخرين فصل ،ذکر شوند؛



براي رجوع به يک کار تحقيقي کلمه "مرجع" بهکار برده نميشود ،بلکه با ذکر نام نويسنده
يا نويسندگان و سال انتشار و يا ذکر شمارة مرجع داخل قالب ] [ به آن رجوع داده مي-
شود؛



در عنوان شکل و يا عنوان جدول ،ذکر مرجع براي شکلها و جدولهايي که کار ديگران
است ضروري است؛



اگر قرار است براي يک موضوع چند مرجع مختلف ذکر شود و مسلسل هستند به شکل
] [10-1يعني همه مراجع  1تا  10مد نظرهستند ،در صورتي که مراجع به صورت غير
تسلسلي هستند به شکل ]  5 ،3 ،1و [10ذکر شوند ،و اگر دو مرجع باشد به صورت
]2و[7؛



در متن اگر روش «شمارهگذاري» براي مرجع دادن استفاده ميشود ،سعي شود که از ][1
شروع و بهترتيب تا انتهاي پاياننامه و مسلسل ادامه يابد .اشکالي ندارد اگر به يک مرجع
چند بار در متن اشاره شود ،منتهي در همه جا شمارة «واحدي» براي همان مرجع ذکر
شود (به همان ترتيب و توالي که براي اولين بار در متن آمده است)؛



نوع ديگر دادن مرجع ،نوشتن نام «نويسنده يا نويسندگان» است با ذکر «سال» ،اگر اين
نوع مرجع دادن انتخاب ميشود ،ميبايست در فهرست مراجع «ترتيب الفبايي» رعايت شود
(بدون شمارهگذاري در متن و در فهرست) ،از ترکيب دو روش حتياالمکان استفاده نشود؛



در هنگام ذکر نام نويسندگان هرگز به جنسيت آنان ،نظير آقا و يا خانم و همچنين عناوين
آنان مانند دکتر ،مهندس و يا پروفسور اشاره نکنيد .به کارگيري نام (کوچک) آنان نيز در
متن مجاز نيست ولي در انتها و در فهرست مراجع بايد به صورت کامل ،نام و نام فاميلي
همه نويسندگان مطابق الگوي کتابخانه مرکزي آورده شود؛
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آدرس هر مرجع مطابق الگوي کتابخانه مرکزي تنظيم گردد .در متن اگر از روش ذکر نام
فاميلي نويسنده (نويسندگان) و سال انتشار براي مرجع دادن استفاده ميشود ،بايد دقت
شود که اگر نويسندگان مقاله «دو نفر» باشند ،نام فاميل هر دو بايد ذکر شود امّا اگر
نويسندگان بيش از دو نفر باشند ذکر فاميل نويسنده اول و کلمه "همکاران" کافي است.
دقت شود که در فهرست مراجع همواره بايد نام «تمام نويسندگان» آورده شود و تنها ذکر
نويسنده اول و "همکاران " مجاز نميباشد؛



درصورتيکه از کار تحقيقي انجام شده مقالهاي «منتشر» شده باشد و يا «پذيرفته» شده
باشد براي انتشار ،و الزم است در متن به آن رجوع داده شود ،با ذکر کامل مشخصات نظير
ساير مراجع ذکر گردد؛



به هيچوجه توصيه نميشود که در مراجع از «ارسال» مقاله و يا مقاله «در حال داوري»
براي مجله و يا کنفرانس ذکري به عملآيد ،چه ارسال مقاله از نويسنده پاياننامه باشد چه
شخص ديگري.

 -6پيوستها
کلية پيوستها در اين بخش و با شماره و عنوان کامل آورده ميشود .بايد در متن پاياننامه
حتماً به پيوستها «اشاره» شده باشد ،هيچ پيوستي که در متن به آن اشاره نشده و يا استفاده نشده،
نبايد اضافه شود؛
پيوستها ميتوانند شامل «کپي مقاله» منتشر شده حاصل از پاياننامه ،نقشهها ،برنامة
کامپيوتري و غيره باشد؛ شمارهگذاري پيوستها ميتواند بهصورت مستقل و مسلسل صورت پذيرد ،يا
متناسب با فصول شماره گذاري شود .شماره صفحه پيوستها بهصورت مسلسل و در ادامه شماره
صفحات متن است؛
پيوستها پس از فهرست مراجع آورده مي شوند.
 -7چکيدة پايان نامه به انگليسي
چکيدة انگليسي پاياننامه بايد منطبق با متن فارسي با انگليسي سليس و روان تهيه و به
انتهاي پاياننامه اضافه گردد.
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 -8صفحه عنوان انگليسي
صفحة عنوان انگيسي نيز مشتمل بر همه مواردي است که درصفحة عنوان «فارسي» آمده
است و بايد تهيه و به انتهاي پاياننامه اضافه شود.
 -9فايل الکترونيکي پاياننامه
دانشجو مي بايست نسخه کامل الکترونيکي پاياننامه خود را به صورت «ورد» يا لَتِک ،به همراه فايل
«پي-دي-اف» آن به صورت پيوسته و همچنين فايل «پي-دي-اف» فهرست مطالب ،چکيده فارسي و
انگليسي ،نتيجه گيري و فهرست مراجع را به صورت جداگانه به کتابخانه مرکزي دانشگاه تحويل
دهد.
بر اساس دستورالعمل کتابخانة مرکزي ،رنگ جلد پروژههاي نسخه چاپي پايان نامه کارشناسي،
کارشناسيارشد و رسالههاي دکتراي تحويلي به کتابخانه بايد به ترتيب مشکي ،طوسي و سفيد باشد.
 -10نکات ويژه در نوشتن و تدوين پاياننامه
 يافتهها و نتايج تحقيق «ديگران» در متن رساله يا پاياننامه نبايد بهصورت «صريح» زير سؤال
برده شود؛
 صرفاً مراجعي که از آنها استفاده شده و در «دسترس» و در «اختيار» است ،در متن به آنها اشاره
شود و در انتها در فهرست مراجع بيايد؛
 به رساله و يا پاياننامههاي (داخلي و خارجي) که در دسترس نيستند ،نبايد ارجاع داده شود.
همچنين به مطالبي که هنوز منتشر «نشدهاند» و خواننده نميتواند آنها را بهدست آورد ،نبايد
رجوع داده شود؛
 نبايد به مرجع ديگران رجوع داده شود؛
 ذکر "در حال انتشار" و يا ارتباطات شخصي که در بعضي مراجع خارجي ديده ميشود به خود
آن نويسندگان مربوط است و اجازة استفاده ازآنها نيست؛
 رعايت امانت و دقّت در ذکر درست نتايج کار ديگران بسيار اساسي و مهم است؛
 در صورتيکه در مطالبي که ذکر ميشود ،ترديد و شک و ابهام وجود دارد ،از ذکر آنها بايد
خودداري شود؛
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 در نگارش متن رساله و پاياننامه بايد نهايت دقّت به عمل آيد و ضوابط و چهارچوبهايي که در
اين نوشتار آمده است رعايت شود؛
 متن پاياننامه بايد حتياالمکان بدون غلط (اماليي و انشايي) باشد؛


هر چقدر متن روان تر و روشنتر باشد ،کار داوري و مراجعه به آن بهتر و راحتتر خواهد بود؛

 در تنظيم صفحات ،شمارهگذاري شکلها و جدولها و روابط و جايگاه آنها نهايت دقت و مراقبت
بهعمل آيد؛
 بهطورکلي سعي شود پاياننامه بيعيب و نقص تحويل استاد راهنما و داوران گردد؛
 به «عالمت گذاري» ( نقطه «  ، » .ويرگول«  ،» ،عالمت سوال « ؟ » ،دو نقطه «  ،» :نقطه
ويرگول « ؛ » و ) .....در متن دقت کامل شود و به آنها بهايي در خور داده شود و درمکان صحيح
بهکار برده شود؛
 فاصلهها و نيم فاصلهها بايد رعايت گردد" ،ميشود" و "مي شود" هر دو ناصحيحاند و (ميشود)
صحيح است" ،شکلها" و "شکل ها" هر دو ناصحيح و (شکلها) درست است؛
 از نوشتن «جمالت طوالني» و طرح «چند مطلب» در يک جمله به شدت اجتناب شود و سعي
شود جمالت «کوتاه» امّا کامل با معني و صريح و روشن باشند؛


جمالت «کليشهاي» و يا ترجمه «نامأنوس» متون انگليسي که نميتوان پيام روشن آن را به
خواننده منتقل کرد ،استفاده نشود؛

 از جلد کردن پاياننامه «قبل» از دفاع خودداري شود؛
 قبل از اعمال نظرات نهايي داوران و استاد راهنما و اطمينان از رعايت کلية ضوابط و
چهارچوبهاي مورد نظر در تنظيم پاياننامه (دانشکده و دانشگاه) اقدام به صحافي و جلدکردن
پاياننامه نشود؛
 با دقت و حوصله ،عنوان پايان را قبل از صحافي با عنوان مصوب تطبيق دهيد؛


قبل از تحويل نهايي براي صحافي ،کلية صفحات براي کلية جلدهاي پاياننامه بررسي و از
ترتيب صفحات ،کيفيت کپيها و عکسها و شکلها اطمينان حاصل شود.
مراجع و قدرداني
در تنظيم اين نوشتار از کتابچة "دستورالعمل اجرايي و مصوبات دانشکدة مهندسي عمران" ،

يادداشتهاي دستنويس جناب آقاي دکتر صفّاراول براي ارائه گزارش سمينار ،ازمتن تايپي مورد
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عمل در دانشکدة مهندسي مکانيک براي تنظيم پاياننامه و همچنين از متن موجود در سايت
کتابخانة مرکزي بهره گرفته شده است .از پيشنهادها و نقطه نظرات جناب آقاي دکتر ديلمي ،سرکار
خانم دکتر سليماني ،جناب آقاي دکتر غفاريان ،جناب آقاي دکتر کالهدوزان ،جناب آقاي دکتر
صاحب زماني ،جناب آقاي دکتر صفابخش و جناب آقاي دکتر ذکايي در تنظيم متن نهايي استفاده
شده است که در همين جا از اين بزرگواران تشکر ميشود.
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