بسمه تعالي

دانشگاه رجاء
معاونت پژوهشی و فناوری

آیین نامه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی صنایع

تهیه و تنظیم توسط کتابخانه ،مرکز اسناد و اطالع رسانی

دانشجویان گرامی موظف می باشند یک عدد لوح فشرده شامل فایل ورد و پی .دی .اف .از متن کامل پایان
نامه مطابق با شرایط ذکر شده در این آیین نامه به کتابخانه و استاد راهنما تحویل دهند .الزم به ذکر است
تصویر فرم اصالت پایان نامه نیز در صفحه مخصوص آن در فایل ورد ،آپلود گردد.
الف ) ترتيب چيدمان صفحات پايان نامه به ترتيبي که در شماره هاي  1تا  8ذکر شده است رعايت شود :
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صفحه اول پايان نامه  :يک صفحه سفيد
صفحه دوم  :صفحه بسم اهلل الرحمن الرحيم
صفحه عنوان (طبق نمونه)  :شامل آرم و نام دانشگاه و بقيه موارد به ترتيبي که در نمونه ذکر شده است.
فرم تاييد اصالت پايان نامه به همراه امضاي اساتيد مربوطه (تصوير اين صفحه پس از تاييد استادان مربوطه در فايل ورد و پي دي اف
آپلود گردد)
صفحه تقديم
صفحه تشکر
متن پايان نامه که شامل چکيده (خالصه) پايان نامه (يک صفحه) – فهرست مطالب -مقدمه – توضيح روش کار -بحث و نتيجه
گيري و پيشنهادات – فهرست منابع و مآخذ -سپس خالصه پايان نامه به انگليسي(يک صفحه) – صفحه عنوان به انگليسي (به
ترتيب صفحه عنوان فارسي) مي باشد.
صفحه آخر پايان نامه  :يک صفحه سفيد

الف ) شماره صفحه باال سمت چپ با اعداد فارسي از صفحه خالصه پايان نامه شروع مي شود .اگر پايان نامه شامل صفحات عکس  ،جدول  ،نمودار  ... ،بود
در شمارش صفحات به شمار آورده مي شود.
ب ) فاصله خطوط متن پايان نامه از سمت راست  2 cmبقيه قسمتها از باال و پايين و سمت چپ  1/5 cmو فاصله بين خطوط  1 cmرعايت شود.
پ ) خط متن پايان نامه با  12نازنين (فارسي) و  12تايم نيومنز (انگليسي) و تيترها با  Boldتايپ شود.

ت ) توضيح ارجاع مقاله :

ــ

 ،سال انتشار.

نام خانوادگي  ،نام (مؤلف يا مترجم)  « ،عنوان مقاله »  ،نام نشريه  ،نام ناشر  ،شماره نشريه  ،شماره جلد  ،صفحات از
مثال :
تقي زاده  ،هوشنگ (مؤلف)  « ،آناليز ارزش و کاربرد آن در خطوط مونتاژ »  ،مجله اقتصاد و مديريت  ،دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  ،شماره  ، 84 -67 ، 71زمستان .1385
ج ) توضيح ارجاع کتاب :

نام خانوادگي  ،نام (مؤلف يا مترجم) – ] نام نام خانوادگي نويسنده همکار [  « ،نام کتاب »  ،شماره چاپ  ،محل نشر  ،ناشر  ،تاريخ انتشار.
چ) توضيح ارجاع به پايان نامه و گزارشهاي علمي :

نام خانوادگي  ،نام (مؤلف)  :عنوان پايان نامه (گزارش)  ،دانشگاه (ناشر)  ،شماره گزارش  ،سال انتشار.

ح ) در صورت استفاده از منابع اينترنتي :
ــ مقاالت الکترونيکي :

نام خانوادگي  ،نام مؤلف « عنوان مقاله »  ،نام نشري ه  ،دوره  ،شماره  ،ماه  ،سال  ،شماره صفحه (در صورت موجود بودن) ] [ online
< نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور کامل > ] تاريخ مشاهده [
ــ کتاب الکترونيکي :

نام خانوادگي  ،نام مؤلف « عنوان کتاب »  ،محل نشر  ،ناشر  ،تاريخ انتشار  ،تاريخ آخرين ويرايش (در صورت موجود بودن)
< نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور کامل > ] تاريخ مشاهده [
ــ پايان نامه يا رساله الکترونيکي :

نام خانوادگي  ،نام نويسنده « عنوان پايان نامه »  ،مقطع تحصيلي و رشته  ،دانشگاه  ،سال دفاع از پايان نامه يا رساله [ online ] ،
< نشاني دسترسي به سايت اينترنتي به طور کامل > ] تاريخ مشاهده [

خ) مراجع به ترتيب ذکر در متن با شماره رديف در کروشه ] [ مشخص مي شوند  ،در دو بخش فارسي و التين به ترتيب.
د) اصطالح انگليسي دانشگاه رجاء :

Raja university

دانشجويان دوره کارشناسي مهندسي صنايع در نظر داشته باشند يک عدد لوح فشرده شامل فايل پايان نامه به صورت
يک فايل يکپارچه از ابتدا تا انتهاي نوشتار در دو فرمت  Word , PDFبه همراه اسکن فرم تاييد اصالت پايان نامه (
که بعد از صفحه عنوان قرار داده مي شود) را به کتابخانه تحويل نمايند.
همچنين دانشجويان گرامي جهت تکميل فايل هاي تکميلي پايان نامه جهت تحويل به کتابخانه  ،نسبت به مطالعه و
اجراي موارد ذکر شده در قسمت شرايط تسويه حساب با کتابخانه نيز اقدام به عمل آورند.

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.

استاد راهنما

مدیر گروه

امضاء

امضاء

تاریخ

تاریخ

صفحه عنوان ( :نمونه)

دانشگاه رجاء
پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع

عنوان .......................................... :

استاد راهنما  ] :نام و نام خانوادگي بصورت کامل [

نگارش  ] :نام و نام خانوادگي دانشجو بصورت کامل [

تاريخ (ماه و سال)

