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 مهمقد

 خواهد ارزش علمی پژوهشی است که به تالش، دقت، نظم و رعایت اصول و قواعد تحقیق علمی، با یک

 قدمدادن مسیر آن پژوهش،  ی هر پژوهش علمی توسط سایر محققان استفاده خواهد شد تا با ادامهرسید. نتیجه

  .ارندد دانش در آن عرصه بردبردر راه پیش

ست، اوابسته آن  ی بودنعلمی، به نوآوری و کاربردنوشتار وزن قابل توجهی از ارزش یک  که در حالی

ها تحقیق و بررسی در قالب نوشتاری هدفمند ارائه سال نتیجه آن غافل شد. ارائهنگارش و  نباید از تاثیر نحوه

 کنیم.شود تا قدمی باشد در راستای درک بهتر جهانی که در آن زندگی میمی

چه در این است. آناصولی آن وابسته آوری و تدوین نحوه جمع علمی، به انتقال گویا و صحیح یک تحقیق

به نحوی  آن بتوانتا با عمل به است  نگارش رای اصولی باست، ارائه یک روند قرار گرفته مد نظر  نامهوهشی

وره بتوان نتایج زحمات یک دنامه شیوهپیروی از این با  امید است .کرد ارائهبه دست آمده را  نتایج ،صحیح

 ارزشمند را به بهترین نحو به یادگار گذاشت. یپژوهش

 

 دکتر کیاچهر بهفرنیا

 مهندس صادق قمصری اصفهانی

 1398پاییز 
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 های پایان نامهترتیب بخش -1

 های زیر باشد،باید به ترتیب شامل بخشکارشناسی ارشد  نامهپایان

 یک برگ سفیدالف( 

 ا... الرحمن الرحیمب( صفحه بسم 

 (1)مطابق پیوست  نامهعنوان پایان نامه منطبق با مندرجات زرکوب روی پایانفرم پ( 

 (1هیأت داوران جلسه دفاع )مطابق پیوست فارسی ت( فرم تاییدیه 

 ث( تشکر و قدردانی )اختیاری(

 (1ج( واگذاری حقوق و نتایج )مطابق پیوست 

 چ( تقدیم )اختیاری(

 کلمه( 7در یک صفحه به همراه کلید واژه فارسی )حداکثر  یفارس ( چکیدهح

 (2)مطابق پیوست  نامه( فهرست مطالب پایانخ

 )در صورت وجود( ها( فهرست شکلد

 )در صورت وجود( ( فهرست جداولذ

 )در صورت وجود( هر عالمتگیری واحد اندازهبه همراه نامه فهرست عالئم به کار برده شده در پایان( ر

 متن اصلی پایان نامه( ز

 ژ( منابع و مراجع

 هاس( پیوست

 دیصفحه به همراه کل کی( در 4و بر اساس ساختاربندی در پیوست یفارس دهیچکبرگردان ) یسیانگل دهیچکش( 

 کلمه( 7)حداکثر ی سیواژه انگل

 (1اوران جلسه دفاع )مطابق پیوست تاییدیه انگلیسی هیأت دفرم ص( 

 سفیدیک برگ ( ض
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 بندی صفحاتطرح -2

 بندی صفحات رعایت شود.باید موارد زیر در مورد طرح رشناسی ارشد،نامه کاپایاندر تهیه 

 .شودتایپ ( مترمیلی 210×297)با ابعاد  A4در کاغذ  پایان نامه باید -1

 حاشیه صفحاتها(، ها توضیح داده خواهد شد )مانند فرمدر مورد صفحاتی که به صورت مجزا در مورد آنبه جز  -2

متر از سمت میلی 25و  از سمت صحافی شدهمتر میلی 30از باال و پایین کاغذ و به ترتیب متر میلی 25و  30باید 

قابل مالحظه  3در پیوست  ی صحافی آنو نحوه نامهبندی صفحات پایانحاشیه ی ازنمای آزاد در نظر گرفته شوند.

 است.

ن مقدمه هر فصل، پس از عنوان آ تریت دیبا نیاز صفحه سمت چپ باشد. همچن دیبا نامهانیشروع هر فصل از پا  -3

 .ردیفصل و در وسط صفحه قرار گ

 ی فصل )برای مثال فصل دوم( و در خط دوم، نامباید به صورت دو خطی بوده و در خط اول شمارهعنوان فصل  -4

ی آزاد باالیی( واقع شود. از حاشیهمتر میلی 30از باالی کاغذ )متر میلی 60ی فصل ارائه شود. عنوان با فاصله

ترجیح آن است که عنوان به رعایت شود.  2ی عنوان از سمت چپ و راست کاغذ باید مطابق بند همچنین فاصله

 .چین قرار گیردصورت چپ

 و مشابه صفحه اول فصول تنظیم شود. 4و  3های صفحه اول هر پیوست باید براساس بند -5

نامه، باید موارد ب تا ح و ش و ص ذکر شده در بخش قبل، به صورت یک رو و ی پایاندر صورت چاپ دو رو -6

 در طرف  راست کاغذ )پس از صحافی( قرار گیرند.

 

  

Commented [A1]:  

 آزاد را هیراست و حاش سمت را در یصحاف هیحاش دیرو با کیچاپ  یبرا

 ها هیحاش دیبا رو، در نظر گرفت. در صورت چاپ دوصفحه سمت چپ  در

که طرفی  در شتریب هیکنند تا حاش رییتغبین صفحات  انیدر م کیبه صورت 

 .ردیقرار گ ،خواهد شد یصحاف
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 نگارش متن -3

 کلیات 3-1

نامه، الزم است مواردی که در برای نگارش متن پایانشود.  ایپت Microsoft Wordمتن پایان نامه باید در نرم افزار 

 شود، رعایت شوند.ها اشاره میادامه به آن

 قلم مورد استفاده برای نگارش متن فارسی و انگلیسی، باید به ترتیب جدول زیر باشد. و نوع اندازه -1

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -1جدول 

 نوع و شماره قلم متن

 B Zar 13 متن اصلی فارسی

 B Zar 11 متن چکیده فارسی

 B Zar 11 فارسی زیرنویس

 Times New Roman 12 متن انگلیسی اصلی )به صورت مجزا یا داخل متن فارسی(

 Times New Roman 10 متن چکیده انگلیسی

 Times New Roman 10 انگلیسیزیرنویس 

 B Zar 13 Bold هانوشتار فارسی عنوان فصل

 B Zar 12 Bold (یا)دو شماره یاصل یهاتریتنوشتار فارسی 

 B Zar 11  Bold (ایسه شماره) فرعی نوشتار فارسی تیترهای

 Times New Roman 12 Bold هانوشتار انگلیسی عنوان فصل

 Times New Roman 11 Bold (یا)دو شماره یاصل یترهایت نوشتار انگلیسی

 Times New Roman 10 Bold (ایسه شماره) فرعی نوشتار انگلیسی تیترهای

 B Zar 12 Bold فارسیتیتر چکیده 

 Times New Roman 11 Bold تیتر چکیده انگلیسی

 B Zar 11 هاجدول داخل فارسینوشتار 

 Times New Roman 10 هاجدول داخل انگلیسینوشتار 

 B Zar 12 هاها یا جدولنوشتار فارسی عنوان شکل

 Times New Roman 11 هاها یا جدولشکلنوشتار انگلیسی عنوان 

 

به  هابین خطوط در چکیده یفاصله تنظیم شود. Multiple 1.15بین خطوط در متن اصلی به صورت  یفاصله  -2

 تنظیم شود. Singleصورت 

متن در خط بعد،  یباشند تا پس از ادامه Justifyها باید به صورت نامه و همچنین متن چکیدهمتن اصلی پایان -3

 انتهای خط قبلی خالی نماند.
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متر میلی 7ی به اندازه  (indentationرفتگی )تر، برای خط اول هر پاراگراف، توتیهر از بعد به جز اولین پاراگراف  -4

 در نظر گرفته شود.

ان، بین همچنین تا حد امک شود.منظور  تیترپیش از  جنس متنخالی از  یقبل از شروع هر تیتر، یک سطر فاصله -5

ین در غیر این صورت، لزومی به قرار گرفتن سطر خالی ب ؛پر شود ،مناسبوضیح و تهای اصلی و فرعی با متن تیتر

 نیست.دو تیتر پشت سر هم 

متن، اعداد به صورت فارسی  دراجتناب شود. در صورت استفاده از اعداد  ،داخل متن هاروابط و معادله یاز ارائه -6

برای  (/)ی داخل متن است، تا حد امکان از در صورتی که نیاز به قرار گرفتن عبارت کسرهمچنین تایپ شوند. 

 بیان کسری استفاده گردد.

از نوشتن کلمات انگلیسی در متن خودداری شود؛ مگر آنکه الزم باشد معادل انگلیسی )مانند اختصار انگلیسی  -7

افزار )مانند نرم ( یا اسامی تجاری پرکاربردASCEیسی )مانند لکاربرد( یا عالئم اختصاری انگ یک روش پر

Word) اورقی ها باید در پانگلیسی کامل آنعبارت ها یا عالئم اختصاری، به کار رود. در صورت استفاده از معادل

در پاورقی  هاشده و به نام انگلیسی آنبیان فارسی  معادل ایرانی باید به صورت همچنین نام افراد غیر ذکر شود.

 نیست.مجاز  فارسی متن اشاره شود. استفاده از نام انگلیسی افراد در

گذاری نگارشی )نقطه، ویرگول، عالمت سوال، دونقطه و ...(، باید به صورت صحیح به کار ی عالئم نقطهکلیه -8

هر یک از عالئم مورد استفاده، بدون فاصله از حرف قبلی و با یک فاصله از حرف بعد قرار داده باید برده شوند؛ 

 شوند.

ه ( باید یک فاصله از حرف قبلی رعایت شود و پرانتز یا کروشه ب"]"یا  ")"کروشه باز )هنگام استفاده از پرانتز یا  -9

 هاآنبعد از  و حرف ها به صورت چسبیدهحرف قبل آن حرف بعدی بچسبد. همچنین برای پرانتز یا کروشه بسته،

 نوشته خواهد شد. با یک فاصله

رعایت  بندی بین اجزای آنفاصله، فاصلهاستفاده از نیم، با است جدا به صورتای نوشتار کلمهدر صورتی که  -10

 صحیح است و نه  "شودمی" ،"تکیه گاه" نه درست است و "گاهتکیه" فرم نوشتاری ،شود؛ برای مثال

 ."می شود"

 بدون لقب )آقا، خانم، دکتر و ...( باشد.  باید ذکر نام افراد در متن، -11

 

 گذاریشماره 3-2

ورت یابد. این شمارش به صها ادامه مینامه از صفحه سفید شروع و تا انتهای فهرستشمارش صفحات آغازین پایان -1

شروع  لبامط فهرستی مربوط به صفحهابتدای گذاری صفحات از حروف فارسی )یک، دو، سه ...( است. شماره
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( درج شود. الزم به ذکر است که صفحات سفید Footerپایین صفحه، در قسمت پانویس ) و باید در وسطِ شده

 یفاصلهشود. ها درج نمیصفحات آن یبه حساب آمده، اما شمارهشمارش ، همگی جزء ی فارسیچکیدهالی 

 گیرد.مد نظر قرار متر میلی 10کاغذ، گذاری تا پایین شماره

 یابد. شماره صفحاتادامه میو مراجع  منابعو تا انتهای گذاری متن اصلی از ابتدی فصل اول شروع شده شماره -2

 ی. فاصلهدرج شودشود )سمت آزاد برگه( ه صحافی نمیبه صورت اعداد فارسی در باالی برگه و در سمتی کباید 

 متر است.میلی 25و از سمت آزاد متر میلی 20ها از باالی برگه شماره

از پیوست  12ی گذاری شوند. برای مثال، صفحهشماره "شماره صفحه-شماره پیوستپ"ها باید به صورت پیوست -3

 شود.گذاری میشماره 12-2به صورت پ 2

همین  .دنآیبه حساب می در شمارش ، لیکندنشوگذاری نمیشماره ی عنوان فصل(ابتدای فصول )صفحهصفحات  -4

 هر پیوست نیز صادق است.اول موضوع در مورد صفحات 

صل مربوط در ف یگذاری شوند. برای تیتر هر بخش، ابتدا شمارهید به درستی شمارهنامه )تیترها( باهای پایانبخش -5

آن خواهد آمد. همچنین در صورتی که بخشی  بعد ازبخش  یشماره ،خط تیره پس از و ذکر شده سمت راست

ماره شبخش اصلی و سپس  یفصل، شماره یهای فرعی(، باید پس از شمارهبخش دیگر است )تیتر یزیر مجموعه

شوند. همچنین پس از از یکدیگر جدا می و بدون فاصله ها با خط تیرهگذاریبخش فرعی ذکر شود. شماره

 شود. برای مثال،آخرین بخش، با یک فاصله، نام بخش ذکر می یشماره

 3-1 است که مقدمه نام دارد. 3از فصل  1گر بخش مقدمه، بیان 

 3-4-2 است که به روش عددی نیوتن  3فصل از  4از بخش  2زیربخش  گرفسون، بیاناروش عددی نیوتون ر

 فسون اختصاص دارد.ار

 است. 1از پیوست  2بخش ی دهندهشانن 2-1پ 

 .قسمتی ادامه یابدحداکثر تا سه  هاگذاری بخششماره -6

تدا ابراست شوند که در سمت می گذاریها و روابط به صورتی شمارهشکل ها،جدولنامه، در متن اصلی پایان -7

روابط داخل پرانتز قرار داده  یفصل و پس از خط تیره، شماره جدول، شکل یا رابطه ذکر شود. شماره یشماره

 شود. برای مثال،می

  شد خواهدارجاع داده است که به همین صورت در متن  3از فصل  1، جدول شماره 1-3جدول. 

 است. 2از فصل  4ی ی شماره(، رابطه4-2ی )رابطه 

  است.  1از فصل  3، شکل شماره 3-1شکل 
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باره در مرجع در فصل منابع باشد که داخل کروشه قرار گرفته است. در این یشمارهاز طریق ارجاع به منابع باید  -8

 بخش منابع بیشتر توضیح داده خواهد شد.

باشد.  ییا حروف یونان باید با استفاده از اعداد فارسی یا حروف الفبای فارسی فارسی گذاری موارد در متنشماره -9

مناسب )خط تیره، پرانتز بسته، نقطه( بدون فاصله از عدد یا حرف  یپس از این اعداد یا حروف، باید جداکننده

، -3، -2، -1، ... یا ، پ(قرار داده شود و پس از آن با یک فاصله، جمله مربوط قرار گیرد. برای مثال، الف(، ب(

توپر که به صورت  یتوان از عالئم دیگر مانند خط تیره یا نقطهمیدر ضمن  مشابه.یا موارد  ، ...i ،.ii.یا  ...

 ذکر موارد استفاده نمود.تعبیه شده است، برای  Wordافزار فرض در نرمپیش

 

 روابط ریاضی 3-3

شوند. ارائه  Wordر افزاتعبیه شده در نرم Equationیا  Mathtypeافزار روابط و معادالت ریاضی باید با استفاده از نرم

 رعایت شوند. موارد پیش روروابط ریاضی، باید  یدر ارائه

 .بدین شکل باشندروابط باید قلم مورد استفاده در نوشتار  -1

 قلم مورد استفاده در نوشتار روابط  -2جدول 

 ی قلم مورد استفادهنوع و اندازه افزار مورد استفادهنرم

Mathtype Times New Roman 12 

Equation Cambria Math 12 
 

 تواند به صورت فارسی یا انگلیسی درج شود.اعداد در روابط می -2

,𝑥   . برای مثال،نوشته شوند (Italicها در روابط باید به صورت ایتالیک )متغیر -3 𝑦, 𝑧, 𝛼, …  

( Bold)پر رنگ به صورت باید را ها آنایتالیک درج شوند. همچنین  باید به صورت غیر هاها و بردارماتریس -4

و بردارها را با عالمت ( Aها )یا یک خط زیر آن( Aها )( در زیر آن~ها را با عالمت تیلدا )( یا ماتریس𝐀) نوشت

 ( مشخص کرد. A⃗⃗ها )( در باالی آن→بردار )

میدرج  logایتالیک درج شوند. برای مثال تابع لگاریتم به صورت  توابع ریاضی باید به صورت معمولی و غیر -5

 د به صورت معمولیماتریس، بای یی ترانهادهشوند. برای مثال نشانه هایی که متغیر نیستند، نباید ایتالیکشود. نشانه

(𝐀T) شود. نوشته 

 مثال،شوند، برای داده ها باید داخل پرانتز یا کروشه قرار ها و بردارماتریس -6

 𝐀 = (
1 3

−2 5
)  

  𝐀 = [
1 3

−2 5
] 
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 نامه رعایت شود.ها، نمادها و ...( در کل پایانها، برداریک الگوی ثابت در مورد نوشتار روابط )ماتریس -7

در ه رابط یگذاری شود. شمارهنوشته شده و شماره چینیا وسط چینهر رابطه باید در یک سطر به صورت چپ -8

 ی روابط باید به صورت اعداد فارسی باشد.. شمارهآمد خواهدچین به صورت راستو آن سمت راست 

 د. بهتر است هر رابطه در یکنگذاری مناسب و صحیح باشنامه باید دارای شمارهتمامی روابط درج شده در پایان -9

ت خود رابطه و ستون سمت راسحاوی قرار گیرد که ستون سمت چپ  کشیدو ستونیِ تک سطر بدون خط جدول

داخل پرانتز به صورت دو عددی است؛ عدد سمت راست  ،هر رابطه یرابطه است. شماره یشمارهی ندهدر بر دار

همچنین  رابطه در آن فصل است. یفصل و پس از خط تیره، عدد سمت چپ معرف شماره یمعرف شماره

در  متن باشد. یاشیهحمنطبق بر بندی جدول با کاغذ باید به درستی رعایت شود؛ ترجیح است این حاشیه یحاشیه

 د.نباشرنگ بیهای جدول باید چینشود. خطای از درج رابطه به طور صحیح مشاهده مینمونه اینجا

(3-4) 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 3𝑦 

 است. 3در فصل  4شماره  یکه این رابطه

 آن همراه با پرانتز باشد. برای مثال، یارجاع به روابط در متن باید به شماره -10

  شود که مشاهده می (4-3ی )رابطهدر.. . 

فارسی  بایبا استفاده از الفگذاری را توان شمارهی متوالی به یکدیگر مربوط هستند، میچند رابطهدر صورتی که  -11

 . برای مثال،توسعه داد

,𝑓(𝑥 الف(-3-4) 𝑦) = 𝑔(𝑥)2 + 3𝑦 

𝑔(𝑥) ب(-3-4) = 𝑥 

ی ی فصل از عالمت پ به همراه شمارهشود، باید به جای شمارهمیارائه نامه در پیوست پایان ایدر حالتی که رابطه -12

ی سوم در (، رابطه3-2ی )پرابطه ،برای مثال استفاده کرد. ی فصل رابطهمشخص کردن شمارهپیوست برای 

 نامه است.پایان 2پیوست 

خطوط  ییا فاصله Line Spacingاضافی پیش از رابطه و پس از آن نیست. با تنظیم  یلزومی به قرار دادن فاصله -13

 ( این مهم برآورده خواهد شد.Multiple 1.15مطابق قبل )

تا حد  .ودشمی صعوبت خواندن رابطه نامناسب و در نتیجهظاهر ، باعث های تو در تویا توان هاتقسیم از استفاده -14

 شود. امکان از این مسئله اجتناب

ها باید به صورت کوچک نوشته شود، مگر آنکه به شکل صحیح انجام شود. واحد کمیتدرج واحدها در روابط  -15

باشد. در موارد خاص، این موضوع ممکن است صادق نباشد.  )مثال پاسکال( واحد مورد نظر جزء اسامی خاص

Commented [A2]:  

 Noاین جدول بدون خط کشی )نمای شماتیک از جدول مورد بحث. 

Border.است ) 
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شته شتباه شدن با متر، به صورت بزرگ نوده به توان شش است، برای جلوگیری از ابه معنای مگا که  ،برای مثال

 دهد.واحدها را نشان می صحیح ی درجهایی از تحوهنمونه ،شود. جدول پیش رومی

 ی درج صحیح واحدهانمونه -3جدول 

 نمایش صحیح واحد

 kg کیلوگرم

 g گرم

 kN کیلونیوتن

 MPa مگاپاسکال

 GPa گیگاپاسکال

 mm مترمیلی

 Hz هرتز

 secیا  s ثانیه

 

 هاولها و جدشکل 3-4

 د.نباید موارد پیش رو رعایت شو ،ها در متنها و جدولدر هنگام درج شکل

ها در پایین آن و عنوان ها باشند. عنوان شکلآن یها باید دارای عنوان به همراه شمارهها و جدولتمامی شکل -1

عنوان  .شودمیدون فاصله از شکل یا جدول واقع بها عنوان ،هر دو موردو  شودها نوشته میدر باالی آن هاجدول

در  که های آنبه همراه شماره "شکل"و  "جدول"کلمات باید  چین باشد.ت وسطها باید به صورجداول و شکل

 پر رنگبه صورت تر از سایر نوشتار فارسی عنوان و شود، یک قلم کوچکآورده می شکل یا جدول عنوان

(Bold ) نوشته( شودB Zar 11 – Bold.) 

 ود.شذکر در عنوان آن مرجع شده است، باید  ی اقتباسیا جدولی به طور کامل از مرجع در صورتی که شکل  -2

فصل )یا  یی شمارهدهندهها به صورت دو عددی است، عدد سمت راست نشانها و جدولگذاری شکلشماره -3

 یهمچنین پس از شمارهکند. شکل را مشخص می یپیوست( بوده و پس از خط تیره، عدد سمت چپ شماره

 برای نمونه،. شودقرار گرفته و سپس عنوان ذکر می فاصلهیک خط تیره و یک جدول یا شکل، 

 نمایش صحیح واحدها در روابط -2-1جدول 

 نمایش صحیح واحد

 kg کیلوگرم

 

 است. 1در فصل  2ی جدول شماره دهندهکه نشان
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 شکلعنوان  -2-1شکل پ

 

 است.  1در پیوست  2ی شکل شماره دهندهکه نشان

را جدا  های مختلف آنالفبای فارسی قسمتاز با استفاده  توانمی در صورتی که شکلی دارای چند بخش است،

 کرد. الفبای مورد استفاده باید در پرانتز قرار گیرد. برای مثال،

  
 )ب( )الف(

 .عنوان قسمت ب. )ب( قسمت الف عنوان. )الف( عنوان شکل -2-3شکل 

 

، در آن شکل یا جدولارائه شده در مطلب  رو درخو اشاره شود هاها و جدولی شکلبه همهدر متن الزم است  -4

ناسب م یو فاصله باشد هاها توضیح داده شود. محل قرارگیری اشاره به شکل یا جدول باید پیش از آنمورد آن

ی نحوه هایی از. نمونهنشودمشاهده و شکل یا جدول مورد نظر، وقفه قابل توجه  در متن تعبیه شود که بین ارجاع

 ارجاع به شکل یا جدول بدین شکل است.

  شود که...الف مالحظه می-2-3در شکل 

  ارائه شده است. 2-1نتایج آزمایش در جدول 

یا جدول در یک صفحه  شکل که تمامیشود های بزرگ، سعی بر آن های چند قسمتی یا جدولدرمورد شکل -5

قسمت وان عنقرار گیرد. در صورتی که این امکان فراهم نیست، باید شکل یا جدول به دو قسمت تقسیم شده و 

 . برای مثال،باشد "ادامه جدول...."یا  "ادامه شکل..."به صورت بعد قرار میگرد،  یدوم که در صفحه

 نمایش صحیح واحدها در روابط -2-1ادامه جدول 

 نمایش صحیح واحد

 kN کیلونیوتن

 MPa مگاپاسکال

 

 .سطر فاصله قرار داده شودیک ، گیری از تداخلپس از انتهای هر جدول یا عنوان هر شکل، به منظور پیش -6
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 شوند.درج تا حد امکان به صورت فارسی  هاولجد وناعداد در -7

( legendها راهنما )شکلدر صورت لزوم، برای باید دارای کیفیت مناسب جهت چاپ باشد.  هاها و جدولشکل -8

حوی نها و نمودارها باید به د. شکلنواحد داشته باشها، عنوان مناسب به همراه نمودارمحورهای باید  وتنظیم شود 

ها ور، در نمودارمنظاین برای د. نخوانا و قابل تشخیص باش ،دقیقکامال  ،پ سیاه و سفیدد که در صورت چانتهیه شو

مختلف )مربعی، دایره، توپر، توخالی و..( یا از خطوط متمایز )توپر، های صورت( به Mark) های مناسبنشانهاز 

د، سعی نگیرمیچین، خط نقطه و ..( استفاده شود. در صورتی که در نمودار، دو یا چند خط بر روی هم قرار خط

 ندازه و قلما همچنین .شود قابل تشخیصاننده توسط خوشود با استفاده از روند توصیف شده، این مهم به خوبی 

تن م. از قلم بیش از حد کوچک یا بزرگ برای در نظر گرفته شود متناسب با متن اصلی ،هاهای داخل شکلنوشته

 شود.استفاده نها داخل شکل

داخل  هاینوشتهمتناسب با ها های آنخانه یتن اصلی قرار گرفته و اندازهم در چینبه صورت وسط ها بایدجدول -9

ذکر شده در بخش  یحاشیه ت،حاال یدر همه د ونمتن اصلی تجاوز کن یها نباید از حاشیهجدول جدول باشد.

 ها نیز رعایت شود.جدولمرز اول برای 

 نامه رعایت شود.ها در سرتاسر پایانبندی مشخص برای جدولیک طرحباید  -10

 

 هازیرنویس 3-5

 استفاده نمود. نویسز زیردر موارد زیر، الزم است ا

 یک کلمه یا عبارت ویژه که نیازمند توصیف است. -1

 .ذکر شود یسیبه صورت انگل سیرنویو در ز یدر متن به صورت فارس یخارج سندهینام نو -2

 معادل انگلیسی در متنعبارت یا استفاده از یک  -3

  در  و تکرار آناولین بار انجام شود تنها برای زیرنویس توصیف در برای هر یک از موارد ذکر شده، الزم است

 ،که نیازمند توصیف استپس از هر کلمه یا عبارت  الزم استزیرنویس برای ارجاع در  الزم نیست. متن اصلی

. شود در مورد آن شماره توضیح دادهزیرنویس الیه سمت چپ آن قرار گرفته و در ک شماره در باال و منتهیی

 برای مثال،

 ی نامهآیینAISC1 دارد که ...می ابراز 

 شود.یک شروع ر صفحه از ه ها باید درگذاری زیرنویسشماره 

  توان با سهم قابل توجهی از کل صفحه را اشغال نکند. می ،هر صفحه زیرنویستا حد امکان سعی بر آن باشد که

                                                 
1 American Institute of Steel Construction 
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 ها، از این موضوع جلوگیری کرد.دو ستونی کردن زیرنویس

 در بخش اول تنظیم شود. 1ول جدها باید مطابق قلم زیرنویس 

 

 ارجاع در متن و فهرست منابع 3-6

ور کامل ه طدر فصل منابع ب، شود و جزئیات آنداده بار در متن ارجاع حداقل یک تمامی مراجع استفاده شده،به باید 

د نشوتنظیم  Vancouverیا  Harvardاستاندارد  یکی از بر اساس. باید جزئیات منابع ارائه شود و بر اساس استاندارد

 باشد.  ،دنشومتن ظاهر میکه در بر اساس ترتیبی  ،در متن هاو ارجاع به آن

 اعداد فارسی داخلبا ی آن منبع در فصل منابع د شماره، بایاز متن در هر قسمتبرای ارجاع به منبع مشخص 

بندی به همراه طرح Mendelyیا  oteEndnافزارهای مناسب مانند شود که از نرمذکر شود. توصیه می کروشه

Harvard  یاVancouver  و به شکلNumbered  ع استفاده شود. مواردی از ارجاع در متن در ادامه منابدرج برای

 :شودمشاهده می

  از جمله موارد استفاده ازFGM[.40کاهش هزینه و فراهم شدن امکان طرح بهینه است ] ،، بهبود عملکرد 

  [ ارائه شده است.16ی فوق، در مرجع ]رابطهروند اثبات 

 کند که همگرایی روش [ ادعا می15] 1بلیچکوSPH.الزاما با افزایش نقاط تضمین نخواهد شد ، 

  مشخصات کامل مواد مورد بررسی ارائه شده است.[21، 20]در مراجع ، 

  دال بر صحت این مطلب هستند.[7-4]تمامی تحقیقات انجام شده ، 

 هایی است.[ ذکر شده، روند طی شده دارای نقص17-15، 12، 5اساس آنچه که در مراجع ] بر 

یرنویس ها به همراه زآن الزم به ذکر است که نباید از اسامی انگلیسی برای ارجاع در متن استفاده نمود و معادل فارسی

 .باید در متن قرار گیرد

ای مشخص مطابق متن اصلی باشد؛ لیکن، پس از هر مرجع، فاصلهنوع و قلم مورد استفاده در فهرست منابع باید 

(12 pt به صورت )after text spacing  .ی از یاهدر ادامه، نمونهقرار داده شود که مراجع از یکدیگر تفکیک شوند

 کرد: مشاهده توانمراجع را میی جزئیات ارائه

  

                                                 
1 Belytschko 

Commented [A3]:  

ای تغییر کند که ارجاع به مراجع به به گونه Harvardباید قالب استاندارد 

ی شدهها در متن( باشد. قالب اصالحصورت ترتیبی )به ترتیب ظاهر شدن آن

 باشد.در سایت دانشکده موجود میآن 
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 :Vancouverقالب 

 

1. Belytschko T, Krongauz Y, Dolbow J, Gerlach C. On the completeness of meshfree 

particle methods. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 

1998;43(5):785-819. 

2. Fan S, Cheung YK, C. W. Spline finite strip in structural analysis.  Proceedings of the 

International Conference on Finite Element Method; Shanghai, Beijing. Gordon and Breach, 

New York: Science Press; 1982. p. 704-9. 

3. Ventsel E, Krauthammer T. Thin Plates and Shells: Theory: Analysis, and Applications: 

CRC Press; 2001. 

 .1394 ؛اصفهان یمرکز نشر دانشگاه صنعت: تهیسیاالست یم. تئور.پور مسعادت .4

 

 :Harvardقالب 

 

1. BELYTSCHKO, T., KRONGAUZ, Y., DOLBOW, J. & GERLACH, C. 1998. On 

the completeness of meshfree particle methods. International Journal for Numerical 

Methods in Engineering, 43, 785-819. 

2. FAN, S., CHEUNG, Y. K. & C., W. 1982. Spline finite strip in structural analysis. 

Proceedings of the International Conference on Finite Element Method. Shanghai, 

Beijing: Science Press. 

3. VENTSEL, E. & KRAUTHAMMER, T. 2001. Thin Plates and Shells: Theory: 

Analysis, and Applications, CRC Press. 

 .اصفهان یمرکز نشر دانشگاه صنعت ،تهیسیاالست یتئور .1394م. م.  ،پورسعادت .4

 

یوست به صورت مستقل در آن پباید ها، مراجع هر پیوست الزم به ذکر است که در صورت استفاده از مرجع در پیوست

  گیرد.و در انتهای همان پیوست قرار شده گذاری شماره
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 شود، دراجع استفاده میافزارهای رایج برای درج مردر صورتی که از نرم

چین بودن، چون راستمواردی  ارسی باید دقت کرد کهمورد مراجع ف

به شکل  عالئم نقل قولگذاری و اعداد، ویرگول، نقطه ویرگول و شماره

ش مطابق نگار مرجع به صورت دستی اصالح شود و در صورت نیاز، فارسی،

 تنظیم گردد. اصالح و فارسی
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 نیاز های موردفرم -1پیوست 

لیسی داوران و فرم تاییدیه انگ فرم تاییدیه فارسی هیات داوران،نامه، طرح صفحه عنوان پایاندر این پیوست، به ترتیب 

 مناسبمحل ها باید مطابق طرح مشخص شده تهیه و در ارائه شده است. هر یک از این فرم صفحه واگذاری حقوق

نامه، همین صفحه باید به صورت زرکوب روی جلد اصلی چاپ پس از تکمیل فرم عنوان فارسی پایان قرار داده شود.

.ر استمتمیلی 25ی سمت چپ و راست، ها در این پیوست از هردو لبهحاشیه تمامی فرم شود.



 عنوان پایان نامه

 

 اصفهان انشگاه صنعتید

 عمران انشکده مهندسید

 نامهعنوان پایان

 سازه -مهندسی عمران  نامه کارشناسی ارشدپایان

 نام محقق

 راهنما )استاد( اساتید

 دکتر ...

  دکتر...

 استاد مشاور

 دکتر ...

9813 
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 واگذاری حقوق و نتایج

 یاه صنعتمتعلق به دانشگنامه پایان نیمربوط به ا یو معنو یماد تیحقوق مالک هیکل

ر اساس اصفهان و ب یحقوق توسط دانشگاه صنعت نیاست. ا دآورندگانیاصفهان و پد

گونه  ره. خواهد شد یبندو سهم یگذاردانشگاه، ارزش نیا یفکر تیمالک یخط مش

 نامه،انیپا نیا یدستاوردها یسازیتجار یاقدام برا ای جیاز محتوا، نتا یبرداربهره
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 بندی فهرست مطالبطرح -2پیوست 

بندی فهرست مطالب باید مطابق فهرست مطالب ارائه خواهد شد. حاشیهبندی و نگارش طرح در این پیوست، نحوه

 آنچه پیش از این برای متن اصلی بیان شده، رعایت گردد.

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                                                                                                    عنوان

 .........هشت......................................................................................................................................................فهرست مطالب

 1...............................................................................................................................ده..................................................یچک

 فصل اول: مقدمه و کلیات

 2......................................................................................................................................مقدمه..................................... 1-1

 ......................................شماره صفحه........................................................عنوان بخش................................................... 1-2

 ........................................................................شماره صفحه.................عنوان زیر بخش............................................. 1-2-1

 ......................................................................شماره صفحه.........................................................................................1-2-2

 ................................................ شماره صفحه.................................................................................................................. 1-3

 عنوان فصل دوم فصل دوم:

 ....................................................................................شماره صفحه..........................مقدمه ........................................... 2-1

 ................................................................................شماره صفحه................................................................................... 2-2

 ............................................................................. شماره صفحه..................................................................................... 2-3

 پیوست اولعنوان  :پیوست اول

 ......................................................................................شماره صفحه..........................................................................1-1پ

  .....شماره صفحه...........................................................................................................................................................2-1پ
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 شیوه صحافیبندی صفحات و حاشیه -3پیوست 

ی صحافی عالوه بر آن، نحوه .نامه اختصاص داردبندی صفحات متن اصلی پایاناین پیوست به نمایش شماتیک حاشیه

که توسط مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان ابالغ شده  هانامهانیپا نینامه تدووهیشنامه بر اساس پایان

 شود.است، ارائه می

ه باید بر نامبندی صفحات متن اصلی پایانبر اساس آنچه پیش از این نیز در بخش دوم به آن اشاره شد، حاشیه

 شود، رعایت شود.ای که در ادامه نمایش داده میاساس شیوه

  
 )ب( )الف(

 . نامهبندی صفحات متن اصلی پایانی حاشیهنحوه -1-3شکل پ

 صفحات فصل. ر)الف( صفحه اول هر فصل. )ب( سای

 

و در عطف آن صفحه بند پ بخش در اول مانند جلد  یر است. رویز شکل نامه مطابق نمونهانیپا ینحوه صحاف

 باشد. یاقهوه باید ارشد یکارشناسی هانامهانیرنگ جلد پا شود.یعنوان و نام مولف زرکوب م ،سال انتشار

 
 نامه صحافی شدهنمای کلی پایان -2-3پشکل 

06  mm 

25 mm 25 mm 

03  mm 

25 mm 25 mm 03  mm 03  mm 

 شروع فصل

 :فصل شماره

 عنوان فصل
 

اع
رتف

ن ا
میا

 

 سال             خانوادگی  نام و نام      نامه   عنوان پایان
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 ی انگلیسیبندی چکیدهطرح -4پیوست 

Thesis Title 

Student’s Full Name 
Email address 

Date of Submission 

Department of Civil Engineering 

Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran 

Degree: M.Sc                                                           Language: Farsi 

Supervisor’s Name and Email address 

Abstract 

The abstract is informative and should state the scope, principles and objectives of the research, describe the 

method used, summarize the results and emphasize the main conclusion. It is a plain text of one page, single-

spaced and justified. References should not be cited. All margins should be set up at 25.4 mm. 

Key Words 

Max. 7 key words, separated by commas  
 

 

 

Commented [A43]: Times New Roman 14 – Bold – Line 

spacing: Multiple 1.15 – Centered 

Commented [A44]: Times New Roman 11 – Regular – 

Line spacing: Multiple 1.15 – Centered 

Commented [A45]: Times New Roman 10 – Regular – 

Line spacing: Multiple 1.15 – Centered 

Commented [A46]: Times New Roman 12 – Regular – 

Line spacing: Multiple 1.15 – Centered 

Commented [A47]: Times New Roman 10 – Bold – Line 

spacing: Multiple 1.15 – Left aligned 

Commented [A48]: Times New Roman 11 – Bold – Line 

spacing: Multiple 1.15 – Left aligned – Spacing before: 8 mm 

Commented [A49]: Times New Roman 10 – Regular – 

Line spacing: Single – Justified 

Commented [A50]: Times New Roman 11 – Bold – Line 

spacing: Multiple 1.15 – Left aligned 

Commented [A51]: Times New Roman 12 – Regular – 

Line spacing: Multiple 1.15 – Left aligned 



22 

 

 نامهبندی پیشنهادی متن اصلی پایانطرح -5پیوست 

 نامه ارائه شده است.بندی کلی پیشنهادی برای تنظیم متن اصلی پایاندر این پیوست، یک طرح

دی یلک اتطور مختصر همراه با کلمه ق بتحقیدست آمده در ه ج بنتایانجام شده و  ین قسمت کارهایده: در ایچک •

 ک صفحه و بدون ذکر فرمول، شکل و مرجع(.ی)حداکثر  ارائه شود

 ر است:یفصل اول: مقدمه عمدتا شامل مطالب ز •

 انجام شده یخچه کارهایتار -

 یقبل یق با کارهایارتباط موضوع تحق -

 ت موضوع و هدف آنیاهم -

 یبعد یهافصل یمحتوا -

 ر باشد:یتواند شامل مطالب زمی ،دوم به بعد یهافصل •

 قیمرتبط با موضوع تحق یم علمیموضوعات و مفاه -

 انجام کار یهاروش -

 ل آنهایه و تحلیدست آمده و تجزه ج بینتا -

 ر باشد:یتواند شامل موارد زیم ی(،ریجه گی)نت فصل آخر •

 جبندی کلی نتایجمع -

 نیر محققیا کار سایا کار انجام شده نسبت به روش یروش و  یابیارز -

 پیشنهادها -

 مراجع •

 

 


