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مقدمه
يكي از اهداف نگارش پايان نامه ،آشناي ي دانشجويان گرامي با نحوه نگارش و تنظيم مطالب درباره يك موضوع
علمي است .براي ايجاد هماهنگي در تدوين پايان نامه ها الزم است تمامي دانشجويان نكته هاي ذكر شده در
بخش هاي بعدي را در نگارش پايان نامه رعايت نمايند .رعايت تمام نكات مگر در مواردي كه اختياري اعالم
شده است ،الزامي است.

مهدی باحقیقت

-3-

الف) بخش های پایان نامه و ترتیب آنها
پايان نامه هايي كه به كتابخانه ي دانشگاه رجاء تحويل مي گردد ،بايد حاوي بخش هاي نامبرده زير باشد .اين
بخش ها مي بايست به ترتيب ذكر شده در زير تنظيم و تهيه شده باشند.



















صفحه بسم اهلل (اختياري)
صفحه عنوان (به فرمت  1صفحه  8رجوع شود)
صفحه اهدا يا تقديم (اختياري)
پيشگفتار (اختياري)
صفحه تقدير و تشكر (اختياري)
صفحه تاييديه پايان نامه (اجباري) ( به فرمت  3صفحه  10رجوع شود)
چكيده فارسي (حداكثر  300واژه به همراه  4تا  7كليدواژه)
فهرست مطالب :شامل عناوين اصلي و فرعي فصل ها ،عنوان كتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوين پيوست ها
فهرست جدول ها (در صورت وجود)
فهرست شكل ها (در صورت وجود)
فهرست عاليم و اختصارات (در صورت وجود)
متن اصلي در قالب فصل بندي هاي مجزا ( فصل اول ،فصل دوم) ..... ،
منابع و مأخذ
واژه نامه (اختياري)
پيوست ها (در صورت وجود)
خالصه پروژه در قالب يك مقاله
چكيده التين ( ) Abstractبه همراه كليدواژه هاي التين
صفحه عنوان انگليسي (به فرمت  2صفحه  9رجوع شود)

تذکر :دانشجو مي بايست مطالب خود را طوري تنظيم و فصل بندي نمايد كه تعداد كل صفحات بين  70تا 100
صفحه محدود گردد.
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ب) شیوه نگارش
آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد كتابخانه باشد .همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين
دستورالعمل بايد رعايت شود.
 .1فونت  :كليه قسمتهاي پايان نامه بايد با ابعاد كاغذ ( 21*29/7كاغذ  ) A4مي باشد .نوع قلم مورد استفاده
در تمامي متن يكنواخت و براي مثال با فونت نازنين ( ) B Nazaninيا لوتوس ( )Lotusمي باشد .اندازه
فونتهاي فارسي در سرفصلها (سايز  14و  ، ) Boldزيربخش ها (سايز  13و  ) Boldو متن اصلي (سايز )13
رعايت شود.
 .2فاصله گذاری و حاشیه بندی :فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر  1/5سانتي متر است ،اما فاصله
سطرها در چكيده برابر  1سانتي متر معادل  singleدر ورد مي باشد .حاشيه سمت راست و باال مساوي  3سانتي
متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر  2/5سانتي متر مي باشد .اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت
شود.
 .3شماره گذاری :شماره صفحات آغازين (از اول پايان نامه تا اول متن اصلي) با عدد و به حروف مانند :پنج،
شش(... ،اولين صفحه يعني صفحه عنوان بدون شماره تايپ مي گردد) يا با حروف ابجد نوشته مي شوند .تمامي
صفحات متن اصلي كه از مقدمه يا فصل نخست شروع مي شود ،بايد شماره گذاري شوند .شماره گذاري صفحات
شامل صفحه هاي محتوي شكل ،جدول ،منابع و پيوست نيز مي گردد.
 شماره صفحه در پايين و در وسط قرار مي گيرد .فاصله شماره صفحه در حدود  1/5سانتي متر از لبه
پايين است.
 بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند ،بطوري كه شماره فصل در سمت راست و شماره
بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 .3-2-4بيان كننده زيربخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 .3-2-4-1بيان كننده زيربخش  1از بخش  4از بخش  2از فصل  3است.
 .4جدول ها و شکل ها :تمامي شكل ها (تصويرها ،نمودارها ،منحني ها) و جدول ها بايد با كيفيت مناسب تهيه
شوند .به گونه اي كه كپي تهيه شده از آنها از وضوح كافي برخوردار باشد .تمامي شكل ها و جدول ها بايد به ترتيب
ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند ،مثأل براي جدول هاي فصل  ،2جدول  1-2و  2-2و… ،براي جدول هاي
فصل  ،3جدول  1-3و  2-3و …ذكر شود .عنوان جدول ها در باالي آنها و عنوان شكل ها در زير آنها ذكر مي گردد.
چنانچه جدول يا شكلي از مرجعي آورده شده است ،مرجع در عنوان جدول يا شكل ذكر مي گردد .همچنين الزم
است به كليه شكل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.
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 .5پانویس یا زیرنویس :در صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد ،توضيح را مي توان
بصورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود .در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي كه بصورت كوچك در باال
و سمت چپ آن تايپ مي شود و در زيرنويس ،توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود .قلم مورد استفاده در
زيرنويس مي تواند با قلم متن اصلي متفاوت باشد.
 .6درج لغات التین در متن فارسی :همه نام هاي التين در متن به خط فارسي و در پانويس به التين (يا به
خط اصلي) با فونت  Times New Romanسايز  12نوشته مي شود.
 .7روابط ریاضی و فرمول ها :فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي كه در متن ميآيند ،در داخل
پرانتز به عدد شماره گذاري مي شوند ،به طوري كه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده مي
شود.
طبق نمونه زير:
F= Kx
()5 -1
كه بيان كننده رابطه  5از فصل اول است.
 .8نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ :الزم است در متن به كليه منابعي كه مورد استفاده قرار
مي گيرد ،اشاره شود .چنانچه در داخل متن از يك منبع مطلبي نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله كروشه اي باز
شماره مرجع به صورت عددي وارد و كروشه بسته مي گردد.
تذكر :جزئيات و شيوه ذكر منبع در فهرست مراجع مي بايست منطبق بر يكي از شيوه هاي معروف و شناخته شده
باشد.

ج .تحویل مستندات
 -1دانشجو موظف است یک نسخه چاپی مجلد از پايان نامه خود را كه مطابق استاندارد تشريح شده تنظيم شده
است به همراه يك نسخه الكترونيكي شامل متن كامل پايان نامه ( در قالب فرمت  PDFو  Wordدقيقا منطبق با
نسخه چاپي نهايي كه هيات داوران آن را تاييد كرده اند) و ديگر مستندات مربوط به پروژه به استاد راهنما تقديم
نمايد.
 -2دانشجو موظف است عالوه بر استاد راهنما  ،يك نسخه الكترونيكي شامل متن كامل پايان نامه ( در قالب فرمت
 PDFو  Wordدقيقا منطبق با نسخه چاپي نهايي كه هيات داوران آن را تاييد كرده اند) و ديگر مستندات مربوط
به پروژه به كتابخانه ي دانشگاه نيز تحويل دهد.
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د.خالصه پروژه در قالب یک مقاله
هر دانشجو مي بايست خالصه اي از كل پايان نامه خود را در قالب يك مقاله  5الي  7صفحه اي با فرمت  2ستوني و
به شكل زير در آورد و آن را در انتهاي پايان نامه و قبل از چكيده انگليسي بگنجاند.
 -1عنوان پايان نامه( فونت )B Titr -15
 -2مشخصات استاد راهنما و دانشجو شامل نام و نام خانوادگي ،دانشگاه و دانشكده و ايميل()B Nazanin-14
 -3چكيده( فونت  ) B Nazanin -13- Italicو در مجموع كمتر از  110كلمه
 -4مقدمه ()B Nazanin -13
 -5بدنه مقاله()B Nazanin -13
 -6مقايسه و نتيجه گيري ()B Nazanin -13
 -7مراجع ()B Nazanin -13
چند تذكر:
 متن انگليسي در داخل مقاله با فونت  Times New Roman-12نوشته شود.
 تيتر هاي اصلي مقاله (مانند كلمات چكيده ،مقدمه و )...با  B Nazanin -13-Boldو تيتر هاي فرعي
مقاله با  B Nazanin -12-Boldنگارش شود.

ه .فرمت صفحات عنوان فارسی و انگلیسی
فرمت  :1صفحه عنوان فارسي و روي جلد
فرمت  :2صفحه عنوان انگليسي
فرمت  :3صفحه تاييديه پايان نامه
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فرمت ( 1صفحه عنوان فارسی)

دانشگاه رجاء
دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه کارشناسی
رشته .................
عنوان پایان نامه در اینجا نوشته شود

نگارش
(نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود)

استاد راهنما
(نام کامل استاد راهنما در اینجا نوشته شود)

ماه و سال
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) (صفحه عنوان انگلیسی2 فرمت

Raja University
(Engineering Faculty)

B. Sc. Thesis

(Thesis Title)

By:
(Author Name)

Supervisor:
(Supervisor Name)

(Month and Year)
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فرمت ( 3صفحه تاییدیه پایان نامه)

بسمه تعالی
فرم تایید اصالحات پایان نامه
مقطع کارشناسی
رشته ....................
نام و نام خانوادگی استاد راهنما
شماره دانشجویی
نام و نام خانوادگی دانشجو

پایان نامه با عنوان  ..................................................................................................در تاریخ
 ..........................روز  ..............................در دانشگاه رجاء مورد دفاع قرار گرفته است و مطالب ارائه
شده در این پایان نامه مورد تایید افراد ذیل قرار گرفته است  ،و نمره  ...............و درجه ......................
را نیز اخذ نموده است.

مدیر گروه

استاد راهنما
امضاء

امضاء

تاریخ

تاریخ
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مآخذ:
 . 1مجموعه آئین نامه ها و بخشنامه های دوره های تحصیالت تکمیلی .دانشگاه تهران .اداره کل تحصیالت
تکمیلی.1379 ،
 .2حری ،عباس .آیین نگارش علمی .تهران :هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور ،دبیرخانه. 1378 ،
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