
  

  نگارش پایان نامه نامهشیوه

که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت  یک کار پژوهشی استي ارنوشتگزارش کارشناسی ارشد  پایان نامه
 .تنظیم و تدوین می شود) وجود در صورت(همکاري استادمشاور  استاد راهنما و

و نمودارها، مقدمه و تاریخچه  جدول ها شامل چکیده، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر،پایان نامه  
 ها،گزارش پژوهشی، بررسی یافته، نظرياطالعات  انجام شده و آخرین پژوهشی مختصر، مروري بر کارهاي

 .است خذآممنابع و  ، فهرستهانتایج، پیشنهاد

 ترتیب درج مطالب پایان نامه

 هاي ابتداي پایان نامه برگ -الف

  بسم اهللا الرحمن الرحیم :برگ اول

  .دقیقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد این قسمت باید) فرم داخل جلد به فارسی(: دوم برگ 

 تاییدیه هیئت داوران: برگ سوم

تقدیم نماید، که  ... دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخصیتی یا ،در صورت تمایل) : تقدیم(چهارم  برگ
 .در این صفحه درج می گردد

با چکیده آغاز گردد که شامل بحث پیرامون موضوع پایان نامه، شیوه  دبای هر پایان نامه) : چکیده(پنجم برگ 
براي درج در انتهاي (و انگلیسی زبان فارسی  دانشجو موظف است این چکیده را به. است ایج حاصلهنت تحقیق و

 .نماید تهیه) پایان نامه 

او را در تهیه پایان نامه  که صفحه از کسانی یندانشجو می تواند در صورت تمایل در ا) : تقدیر(ششم برگ 
 .یاري نموده اند تقدیر نماید

قسمت درج  همراه با شماره صفحه مربوطه در اینرا فهرست مطالب  ددانشجو بای) : فهرست مطالب(هفتمبرگ 
 .نماید

مطالب درج  به صورت جدا از فهرست را شکل هادانشجو باید پس از درج فهرست مطالب پایان نامه، فهرست 
  .نماید

درج  شکل هارا به صورت جدا از فهرست  جدول هاپایان نامه، فهرست  شکل هادانشجو باید پس از درج فهرست 
   .نماید

  



 
 متن پایان نامه) ب 

 .آغاز می گردد به شرح زیر نامه گرفتن مطالب فوق به ترتیب ، متن پایان قرار از پس

هدفهاي مورد نظر در پایان نامه، روشها و نحوه انجام تحقیق و نتایج  تعریف مسئله، این قسمت شامل: مقدمه 
اهمیت موضوع تحقیق  بیانهمچنین . ذکر می شودنیز در این قسمت ع منابمرور کلیاتی از   .حاصل از آن باشد

اي نامه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصله توضیح ساختار پایان .با توسعه کشور توصیه می شود تباطرادر
 .مختلف آورده شده است ضروري است

می توان  هر فصل را. متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود : فصلها
باید به شکلی که در بخش بعدي  هر فصل. یک نتیجه گیري مختصر به اتمام رساند با یک مقدمه کوتاه آغاز و با

بنا به نظر دانشجو و تایید استاد راهنما مطالب مختلف   .د شماره گذاري گردددر باره آن توضیح داده خواهد ش
آمده، بحث و  به دستدر فصل آخر بایستی به نتایج . مختلف دسته بندي می گردد پایان نامه در چند فصل

 .الزم پرداخت پیشنهادها

مقایسه نتیجه هاي . ه نگارش درآیدمقدمه ب فصل آخر باید با توجه به مطالب عنوان شده به ویژه در: فصل آخر 
در ضمن  .دستیابی هاي نوین در این فصل ذکر می شوند و مقدمه آمده با هدفهاي از قبل تعیین شده در به دست

بعدي، به طرح چند موضوع در راستاي  ارائه دهنده پایان نامه در این فصل به عنوان پیشنهاد براي تحقیقات
  .تحقیقات خود می پردازد

  تار پایان نامهساخ) ج
  هاي ابتداي پایان نامه برگ

  مقدمه یا کلیات: فصل اول
بیان مسئله، ضرورت تحقیق، بیان خال علمی موجود، تاریخچه موضوع، پرسشهاي تحقیق، فرضیات، روش 

  تحقیق، فصل بندي پایان نامه
  تعاریف، حدود و دامنه تحقیق، خالصه نتایج

  
  (Literature Review) ه مروري بر تحقیقات گذشت: فصل دوم

  مقدمه، بیان الگوهاي اولیه، شیوه هاي طبقه بندي موضوع، روند تحلیل مسئله
  

  روش تحقیق: فصل سوم
مقدمه، دالیل به کارگیري و مزایاي روش تحقیق، معرفی نرم افزار، صحت سنجی نرم افزار، مرحله بندي کار و 

  جزئیات آن،
  آنها یافته ها و بحث در بارهبررسی : فصل چهارم

مقدمه، دسته بندي نتایج به دست آمده درباره موضوع، الگوي اطالعات براي پاسخ به هریک از پرسشهاي تحقیق، 
  بیان نتایج درباره یافته ها،  و تجزیه و تحلیل بحث

  



  نتیجه گیري و کاربردها: فصل پنجم
  گیري در مورد هر یک از سؤاالت یا فرضیات تحقیقمقدمه، نتیجه
  در باره مسئله اصلی تحقیق )بنديجمع( کلینتیجه گیري 

  کاربردهاي عملی و نظري، پیشنهادهاي تحقیقات بعدي 
 
 ها پیوست) د

 داراي داده هاي قسمت اصلی متن پایان نامه نباید. اتمام مطالب پایان نامه پیوستها قرار می گیرند پس از

(data)  معادالت ریاضی باشد، چنین مطالبی باید  نآورد به دستغیر ضروري، برنامه نرم افزاري یا چگونگی
  .در پیوست آورده شود

 
 مراجع 

از منبعی استفاده شود، ذکر  به طور کلی چنانچه براي مطلبی. پس از اتمام بخش پیوستها، باید مراجع درج گردد
ی شود و این گونه موارد مطلب بین دو گیومه نوشته م در. استآن مرجع در لیست مراجع پایان نامه الزامی 

می گردد که در داخل آن شماره منبع مذکور به ترتیب عددي از اول پایان نامه  درج[ ] بالفاصله بعد از آن عالمت 
گونه آورده می  این در داخل گیومه تفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطبع اسپانزدهمین منمثالً . گیرد قرار می

 ] 15[: شود

 
 برگهاي انتهاي پایان نامه - ه

 استانگلیسی ترجمه همان چکیده فارسی زبان به  نامه چکیده پایان) : نامه چکیده انگلیسی پایان(ماقبل آخر  برگ
 .قرار گرفته است که در ابتداي پایان

 .شده اعمال گردد دقیقاً مانند فرمت داده دبرگ بای این): فرم انگلیسی (برگ آخر 

 منابع شماره گذاري و ارائهنحوه 

 :نشماره گذاري مت

حروف  صفحات بعدي به ترتیب. داخل جلد و بسم اهللا الرحمن الرحیم، شماره گذاري نمی شوند صفحه هاي فرم
ادامه ) پیوستها(نامه  با عدد از مقدمه و تا انتهاي پایان عناوین شماره گذاري. ندشوابجد شماره گذاري می 

ترتیب شماره گذاري  .قرار گیرند صفحه اعداد باید در وسط و پایین صفحات در شماره گذاري. اشتدخواهد 
  .عناوین از راست به چپ خواهد بود

  :شماره گذاري روابط ریاضی

. دو عدد توسط یک خط فاصله از یکدیگر تمیز داده و مشخص می گردند هر رابطه و یا معادله ریاضی به وسیله
مثالً . ابط در هر فصل می باشدنشانگر شماره ترتیب رو چپشماره فصل و عدد سمت  نشانگر راستعدد سمت 

    )4-5(:چهارم در فصل پنجم را به صورت زیر باید نشان داد رابطه

 :نمودارها و جدول هاشماره گذاري 

سپس . گذاري می شود درآن فصل شماره) جدول(شماره فصل شکل  با درج) شکل(در هر فصل هر جدول 



فصل دوم ( 3 - 2به طور مثال جدول . خواهد شد بالفاصله بعد از شماره گذاري درج )جدول(موضوع شکل 
  به صورت زیر شماره گذاري می گردد )3شماره

 آداپتیو پاسخ سیستم با کنترل - 3-2) شکل(جدول 

  
 :منابعنحوه نوشتن 

  .نمونه هایی براي ارائه منابع التین و فارسی به عنوان الگو در زیر ارائه شده است
 

١. Schofield, AN (٢٠٠٠) Geotechnical centrifuge development can correct soil 
mechanics errors. Proc. Int. Conf. Centrifuge 98, Tokyo (eds T Kimura, Kusakabe 
and J Takemura) AA Balkema, Rotterdam ٩٢٩-٩٢٣ ٢. 

٢. Schofield, AN and Steedman, RS (١٩٨٨) State-of-the-art report: Recent developments 
on dynamic model testing in geotechnical engineering. Proc. 9th World Conf. on 
Earthquake Engineering, Tokyo/Kyoto ٨٢٤-٨١٣ ٨. 

٣. Schofield, AN and Wroth, CP (١٩٦٨) Critical state soil mechanics. Mc- Graw-Hill, 
London.  

٤. Simpson, B (١٩٩٢) Retaining structures: displacement and design. (٣٢nd Rankine 
Lecture). Geotechnique ٥٧٦-٥٣٩ (٤) ٤٢. 

٥. Skempton, AW and Bjerrum, L (١٩٥٧) A contribution to the settlement analysis of 
foundations on clay. Geotechnique ١٧٨-١٦٨ (٤) ٧. 

 
، "فت درشت دانـه تهـران بـا اسـتفاده از پرسـیومتر     مطالعه تغییر شکل پذیري آبر"، )1381(پهلوان، بدیل  .6

 . دکترا، دانشگاه تربیت مدرس رساله

، نشریه ژئوتکنیک ومقاومـت  "شناخت رفتارخاك از نتایج آزمایش پرسیومتري"، )1382(وفائیان، محمود  .7
 .94، شماره 82پائیز . مصالح،

  . شارات دهخدا، انتنگرشی بر آثار زلزله، )1359(، سید حسن و شمسی، محموداکبري .8
 

  
 : چگونگی تایپ پایان نامه

 :در تایپ پایان نامه رعایت موارد زیر الزم می باشد

بولد، تیترهاي سطح  13، تیترهاي سطح اول 12اندازه قلم متن .تمامی پایان نامه باید با یک فونت تایپ شود -1
تعداد خطوط در یک . بولد تایپ گردد 16عنوان فصول با قلم . بولد میباشد 11بولد و تیترهاي سطح سوم 12دوم 

 .سطر میباشد 25و حداکثر  21صفحه حداقل 

متن یا . ریاضی، عالئم بکار برده شده باید به وسیله کامپیوتر تایپ شوند تمامی متن پایان نامه، معادالت-2
  .نویس پذیرفته نمی شود فرمول دست

 .و نمودارهاي باید کامپیوتري باشد جدول هاتمامی -3

 5/2پایین نیز باید  سانتی متر و حاشیه هاي باال و 3حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه پایان نامه  -4
 .پایان نامه نیز می باشد این دستور شامل متن، نمودارها و دیگر قسمت هاي. سانتی متر باشد

  .روي کاغذ انجام شود توصیه می شود پس از تایپ پایان نامه تکثیر در هر دو -5



 
 

 اتوصیه ه

توصیه می شود نگارش امالي کلمات  .باشد تی االمکان کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسیح جمالت متن 
 .مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد "دستور خط فارسی"بر اساس 

ره منبع مشخص استفاده، ماخذ یا شما در پایان جمله یا پاراگراف مورد در قسمت مرور بر منابع مطالعاتی، -1
 .[ ]  این شماره در داخل قالب نوشته شود. گردد

  SI واحدهاي کاربرد سیستم متري یا اینچی در کناردر صورت لزوم، . داده شود SI کلیه واحد ها در سیستم-2
 .مانعی ندارد

چکیده صورت در اولین صفحه بعد از  غیر این در. حتی االمکان از عالمتهاي استاندارد استفاده شود -3
  .عالمتهاي به کار رفته تعریف شوند

کیفیت خوبی  که تصویري به صورت کپی در پایان نامه ارائه شده است باید کامالً واضح و از صورتی در- 4 
 .برخوردار باشد

لذا از مطالب تکراري، کالسیک و متعلق . نگارنده بستگی دارد به طور کلی اهمیت پایان نامه صرفاً به نوآوري -5
  .یگران فقط به اختصار کمک گرفته شودبه د

ضرورت ندارد و تنها ذکر قسمتهاي مهم و  نوشتن برنامه هاي کامپیوتري به طور مفصل در پایان نامه -6 
این . کامپیوتر به علت موضوع مورد بحث پایان نامه پیش آمده کافی است احتماالً تغییراتی که در برنامه اصلی

 .نباید بیشتر باشد صفحه  3 یا 2 مهم حداکثر از

 .انتخاب شود A4 باید از قطع کاغذ مورد استفاده براي نوشتن پایان نامه -7

 .باشد وسیله کامپیوتره تایپ متن پایان نامه ب -8

تا پس از  .دانشکده ارائه دهند به دفتر  PDFو  WORD حاوي پایان نامه با فرمت CD دو یددانشجویان با -9
  .دانشگاه ارسال گردد حصیالت تکمیلیتائید استاد راهنما به ت

 10شماره اي با نازنین چهار به عنوان مثال عناوین . همخوانی بین فونت عناوین در همه جا رعایت شود - 10
عناوین فصول  .بولد تایپ شود 14اي با نازنین شمارهدوبولد و عناوین  12شماره اي با نازنین  سهبولد، عناوین 

  .اصلی یکنواخت باشند
  .براي تقسیمات بعدي از حروف یا عالیم دیگر استفاده شود .شماره ریز شوند 4عناوین فرعی حداکثر تا  - 11
  .قلم انگلیسی در همه جاي متن از نظر فونت و اندازه آن یکسان باشد - 12
  
  

  نکات نگارشی
 ضمیرشوند و از کاربرد میجمله ها کوتاه و رسا باشد و به صورت سوم شخص و فعل مجهول بیان  - 1

 .شودمیدر آنھا خودداری »  ما«و » من«
گیرند و پس از قرار میکلمه قبل  بالفاصله بعد ازهمواره ... و» : « ، »؛ « ، »، « ، ». « مانند  عالیم سجاوندي -2

 .شودمی کلمه بعد تایپ) space(یک فاصله 



ما کلمات داخل آن بدون فاصلھ نوشتھ با کلمات قبل و بعد خود یک فاصلھ دارند، ا[ ] و " " ، « »، ( )عالمتهاي  -3
 .شوندمی

 .روندکار میبیان مطلب اضافھ بر متن بھ ذکر مرجع و برای[ ] برای توضیح کلمھ قبل و عالمت ( ) عالمت  -4
 .استفاده شود« » کھ گیومھ انگلیسی است استفاده نشود بلکھ از عالمت " " از عالمت در متن فارسی  -5
الف، « کل یا اجزاي یک عنوان به جاي حروف انگلیسی از حروف فارسی در شماره گذاري اجزاي یک ش -6

 .استفاده شود» ... ب، پ و 
شود،  ترین محل به جایی که اولین بار به آنها آدرس داده می االمکان در نزدیک ها حتی ها و جدول شکل -7

 .قرار گیرند

 ...)از نظر پرانتز، خط تیره و(ها  چنین زیرنویس شکل ها در متن یکنواخت باشد و هم ارجاع به شکل -8

 .دیگري استفاده شده است، مرجع داده شود  هر جا از متن یا شکل یا نوشته -9

 .در ارجاع از القاب مانند آقا، دکتر، مهندس استفاده نشود - 10

ها از راست به  اهمیت شماره(گذاري و اندازه قلم متناسب تفکیک شوند  عناوین اصلی و فرعی با شماره - 11
 ). چپ کم شود

افزاري و به  ها و مراجع با استفاده از امکانات نرم ها و جدول ترجیحاً فهرست مطالب، ارجاع به شکل - 12
 .صورت اتوماتیک باشد

 .هاي غیرفارسی و معادل انگلیسی اصطالحات در پاورقی آورده شوند عبارت - 13

 .ها در باالي آنها درج شود ها در زیر آنها و عنوان جدول عنوان شکل - 14

 .ها از راست به چپ باشد هاي جدول ستون در متن فارسی - 15

آئین نادرست : استفاده نشود مثالً ارتهاي فارسی از آن در عب. عالمت همزه ویژه کلمات عربی است - 16
. شودیل میدبه ي تب که حرف ماقبل آن الف است،ات عربی همزه آخر کلم. وباید آیین نوشته شود است

 .اجزاي ساختمانساختمان ا، اجزاءعضا اعضاء

کھ نوشتن ھر یک  ئء أ ؤ : به چهار شکل نوشته می شودالخط عربی در زبان فارسی به تبع رسمهمزه  - 17
 جزء، رأی، سؤال، مسئول: مانند. ای استتابع قاعده

هیئت علمی، ئله، مسائل، رئیس، ارائه، قائم، مس: به عنوان مثال. همزه کلمات عربی نباید به ي تبدیل شود - 18
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