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 یتعالبسمه     

  

             

 تحصیالت تکمیلی هایامهنپایانتدوین  دستورالعمل                            

 

 پیشگفتار -1
 

 علمیهيئتبراي دانشجويان عزيز و اعضاي محترم  هاي الزمراهنمايی ارائهرالعمل حاضر، هدف از تدوين و تنظيم دستو
 باشد.می دانشگاه بنابهاي تحصيلی نامهتدوين پايانتعريف و  نحوه استاندارد نمودن منظوربه

كه  باشدمی صنعتیيا فنی و عی، اجتماعلمی،  تحصيالت تكميلی ثمره پژوهش در موضوعی هايدوره نامهپايانهر اساساً      
 ر انتقالنامه تحصيلی عالوه بتدوين هر پايان يقينبه .آيدمیو تدوين مطالب مربوط حاصل پردازش اطالعات  پس از

تواند موجب . همچنين مینمود خواهدي جديد علمی و صنعتی نيز كمک ها و راهكارهاطرح ارائه، به تجربيات گذشته
نقد و ارزيابی  نتايج تحقيق را حالدرعينگردد. گذشته  هايپژوهشو نيز پيشگيري از تكرار  هزينه و جويی در وقتصرفه

 .خواهد دادقرار در دسترس محققين نظران و صاحب

 :بهتر استاجمال  طوربهنامه مناسب يک پايان براي تهيه و تنظيم

 شود. تحقيق انتخاب باهدفدقيق و متناسب  طوربهنامه موضوع پايان .1

 نحو صحيح و مطلوب و از منابع موثق انجام گردد.ه آوري منابع اطالعاتی مربوط به موضوع بجمع .2

 بررسی گردد. مجدداً  هاآناز  آمدهدستبهاطالعات و  شدهآوريجمعبا توجه به منابع  نامهپايانعنوان  .3

 گردند.اعمال  نامهپايانشده در پيشرفت  دقت مطالعهبا  شدهآوريجمعمتون علمی  .4

 مناسب اجرا گردد. بنديزمانبراي انجام تحقيق يک روش مناسب انتخاب گشته و بر اساس يک  .5

را در عرصه كسب  هاآنباشد كه مخاطبان را در درك موضوع ياري نمايد و  ايگونهبهتنظيم مطالب و نوشتن آن  .6
 آگاهی و معرفت علمی و فنی رهنمون سازد.

 .و هدفمند باشددر راستاي نيازهاي تحقيقاتی روز  .7

خود كسب نموده  موردتحقيقاحاطه و اشراف كامل را بر موضوع  كنندهتدوينيابد كه چنين شرايطی زمانی تحقق می
 قصدبه و سپس بررسی و مطالعه منابع اطالعاتی مرتبط موردنظر در زمينه آگاهیاز طريق افزايش  نيز باشد. اين مهم

 يابد.تحقق می فناهلمشاوره با در سايه همچنين آنچه نياز است و و  است گرفتهانجامتاكنون  ازآنچهآگاهی 
 

 نامهپایانمشخصات ظاهری  -2

 كاغذ: -2-1

بوده و در موارد خاص  A4به رنگ سفيد و از جنس مرغوب انتخاب شود، قطع كاغذ نيز  نامهپاياندر  مورداستفادهكاغذ 
باشد مشروط بر اينكه پس از صحافی مجاز می تربزرگده از كاغذهاي با قطع جهت درج جداول و اشكال بزرگ، استفا

 .آيددر A4و به قطع  تاخورده نامهپايان
 

 :رنگ جلد -2-2
 سبز و براي مقطع دكتراي تخصصی آبی باشد. كارشناسی ارشدقرمز،  كارشناسیمقطع براي  نامهپايانجلد رنگ 
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 :قطع -2-3
 در نظر گرفته شود. A4و كاغذ  30*22 نامهپايانقطع 

 

 :صحافی -2-4

 و خوانا باشد. كوبنقرهيا هاي روي جلد نيز زركوب خوب انجام شود و نوشته باكيفيتصحافی 
 

 :چاپ -2-5

 جداول و نمودارها واضح و روشن چاپ شود. خصوصبهها و خوب انتخاب شود، نوشته باكيفيتنوع چاپ پررنگ و  
 

   (1پیوست شماره )د شرح روی جل -3

 استفاده گردد.  BTitrبراي تايپ مطالب روي جلد از قلم 
 مطالب روي جلد عبارت است از: قرار گرفتنترتيب 

 :دانشگاه بنابآرم  - 
 سانتيمتر 5/2 صفحه یفوقان بااليی آرم از لبه سانتيمتر، فاصله لبه 4 عرض و طول به 
 :دانشگاه نام -

  14يک سانتيمتر پائين تر از آرم با فونت دانشگاه نام 
  :نام گروه

 14سانتيمتر پائين تر از آرم، با فونت  3نام گروه 
 دكتري يرسالهد/ كارشناسی ارش ينامهپايان -

  41فونت از آرم با  پائين ترسانتيمتر  6درجه تحصيلی با ذكر گرايش تحصيلی 
 

 / رساله نامهپایانعنوان  -

 14 از آرم با فونت پائين ترسانتيمتر  8 نامهپايانعنوان 
 :نام استاد يا  اساتيد راهنما -

از آرم با فونت  پائين ترسانتيمتر  12 بافاصلهشود  نوشته ”راهنما اساتيد استاد يا “كلمه زير نام استاد يا اساتيد راهنما در 
41 
 :ستاد يا  اساتيد مشاورنام ا -

 14از آرم با فونت  پائين ترسانتيمتر  15 بافاصلهشود  نوشته”مشاور اساتيد استاد يا “كلمه زير نام استاد يا اساتيد مشاور در 
 :نامهپاياننام نويسنده  -

  41ونت از آرم با ف پائين ترسانتيمتر  18 بافاصلهنوشته شود “ ژوهشگرپ”نام نويسنده در زير كلمه 
 :سال تحصيلی -
 14از آرم با فونت  پائين ترسانتيمتر  20،نامهپايانسال تحصيلی بر اساس ماه و سال ارائه  

 نيز نوشته شود.  نامهپايانبايست بر روي عطف ، نام و نام خانوادگی، سال مینامهپايانعنوان  

 

 
 
 

 ممننتت
     نام و نام خانوادگی                                  نامهانیپاعنوان  

http://library.aut.ac.ir/faq/F_LOTUS.zip
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 صفحه عنوان:  -4
باشد می                      ها مانند روي جلد گيرد و مطالب آن از قبيل فواصل و فونترار میق نامهپاياناين صفحه بعد از جلد 

 شود.با اين تفاوت كه پس از درجه تحصيلی رشته تحصيلی و گرايش نيز ذكر می
 

        نامهپایان آرائیصفحه -5
 اجباري  -صفحه بعد از جلد )سفيد(  -الف
 تيارياخ -صفحه به نام خدا   -ب
 صفحه عنوان ـ اجباري   -پ
 اختياري -صفحه تقديم  -ت
 اختياري -صفحه سپاسگزاري  -ث
 صفحه چكيده فارسی ـ  اجباري -ج
 صفحه عالئم در صورت لزوم -چ
 اجباري -فهرست مندرجات يا مطالب   -ح
 در صورت لزوم -هاشكلفهرست   -خ
 در صورت لزوم  -هاجدولفهرست  -د
 اجباري  -دستورالعمل تهيه خواهد شد  6كه بر اساس بند  نامهپايانمتن اصلی  -ذ
 ـ اجباري (نامهكتابفهرست مراجع )  -ر
 در صورت لزوم  -نامهواژه -ز
 در صورت لزوم  -هاپيوست -ژ

 اجباري -چكيده التين -س
 اجباري –صفحه عنوان التين  -ش
  نامهپايانفرم ارزيابی  -ص
 در ايران داك  نامهپايانفرم ثبت اطالعات  -ض
 اجباري -سفيد  يصفحه -ط
ژوهش، كتابخانه و گروه تحويل پ هايقسمتبه نسخه  3ها به تعداد  DVDها يا  DVD  (CDيا  CD –پاكت -ظ 

  (داده خواهند شد
 

                    نامهپایانساختار  -6
، شدهانجامبه موضوع تحقيق، توصيف آنچه تاكنون قبلی مربوط  شدهانجامبايست شامل بررسی مطالب می نامهپايانيک 

 گيري و پيشنهاد براي كارهاي آتی باشد. نتايج حاصله و باالخره چند نتيجه
  .گرددیماز سه فصل اصلی تشكيل نامه كلی يک پايان ارساخت
 .باشدمیو ساختار كلی آن  يرسالهموضوع پژوهش، اهداف مقدمه شامل تبيين : مقدمه -الف
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 ررسی منابع:ب -ب
را  نامهپايانتوسط ساير پژوهشگران در موضوع  افتهيانجامتئوري يا تجربی قبلی ژوهشگر كارهاي پدر اين فصل  

 .دهدمیمبسوط شرح  صورتبه
 روش تحقيق -ج

براي آن شرح داده  شدهگرفتهدر نظر  بنديزمان به همراهكامل، با جزئيات آن و  طوربه در اين فصل روش تحقيق
 .شودمی

  :گيرينتيجهو  بحث -د
خود براي تحقيقات  يهاشنهاديپ دهدمیمبسوط شرح  صورتبهرا نتايج حاصل از مطالعات خود  ژوهشگرپفصل  در اين

 . نمايدمیآتی را نيز ارائه 
 :از اندعبارتند مهم خواهند بود نامهپاياندر ساختار يک  كه نيز نكاتیالبته 

 ملموس بودن مطالب  -
 مطالب  بنديطبقه -
 پيوستگی انتقال مفاهيم  -
 ميزان عمق -
 تأكيد بر روي مفاهيم كليدي -
 

 لیفأجزئیات تـ -7
با مضمون معلوم شكل ظاهري  تواندمیو  آيدپس از صفحه سفيد بعد از جلد میبه نام خدا:  یصفحه -7-1

 متفاوتی را با توجه        با فرد داشته باشد.

 

، نقش اساسی و كليدي نامهپايانرا براي آنان كه در حاصل آمدن  نامهپايان تواندمیمؤلف  تقدیم: یصفحه -7-2

 تقديم نمايد. اندداشته

شود كه آوردن صفحه قدردانی و تشكر اختياري است. معموالً از كسانی  سپاسگزاري می قدردانی و تشکر: -7-3

 . باشدمی هاآنمرهون راهنمايی و ياري  نوعیبهنگارنده 

 

 تا فشرده حداكثر صورتبهاست كه ، بيانگر هدف و نتيجه تحقيق نامهچكيده شامل محتواي كلی پايانچکیده:  -7-4

 دارد.كلمه  500
 . خواهد بودقسمت شامل سه چكيده اساساً 

 نيز باشد.همراه با يک تاريخچه مختصر  تواندمیاحتماالً تحقيق كه قسمت اول: معرفی 
 نامهپاياندر قالب  شدهانجامقسمت دوم: كارهاي 

 براي ادامه تحقيقات  يیهاشنهاديپبه همراه  آمدهدستبهقسمت سوم: نتايج 
نامه را بدون ارائه هرگونه مرجعی به خواننده منتقل نمايد. بهتر است از بايست حداكثر اطالعات مندرج در پايانچكيده می

باشد نامه میاي از پايانكيده جلوگيري گردد. چكيده اولين صفحهها و اعداد در چفرمول ها،آوردن جمالت التين، مخفف
بايست دقت فراوان صورت پذيرد. در چكيده دارد. لذا در نگارش آن میكه خواننده حداكثر توجه را به آن مبذول می

 ود.بايستی عيناً متن چكيده فارسی به زبان انگليسی ترجمه گرديده و در صفحه جديدي تايپ شانگليسی می
  .اجباري است كليدواژه 01تا  5، ذكر بين هاچكيدهدر پايان  
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 فهرست عالئم اختصاری-7-5
 توان با درج عبارت زير آغاز نمود:اين قسمت را می

 است شدهاستفادهتر شدن متن از عالئم اختصاري زير سهولت و كوتاه منظوربه نامهپاياندر اين 
 زير به كار گرفته شوند:  هايكميتی مثل براي كميت خاي توانندمیعالئم 

  
 GT                   دماي شيشه          

 MW       وزن مولكولی 

 m                      جرم         
 

 (4 یشمارهپیوست مطالب )فهرست  -7-6
است، محقق و خواننده را  قرارگرفته موردبحثرئوس مطالبی است كه در متن  درواقعنامه كه فهرست مطالب هر پايان 

 نمايد.  نامه آگاه میاز محتواي پايان سرعتبه

 :گرددبا در نظر گرفتن نكات زير تهيه  بايستمیفهرست مطالب  -

فهرست ، هاپيوستنامه، اجزاء از قبيل مراجع، واژه سايرو همچنين  هازير بخشها و ها، بخشعناوين كليه فصل -الف
صفحات در مقابل  محدودهنامه آمده است و شماره صفحه شروع هر يک يا به ترتيبی كه در پايان هاآنو امثال  راهنما

 .ذكر گردد هاآن

فاصله يک رقم دورتر از شماره فصل سطر باال تايپ  اندازهبهترتيب  به هافصل ريزها و فصلی شماره زير فصل در هر -ب
 بخصوص پی ببرد. فصلکيدر  هافصل ريزو  هازير فصلاد گردند تا خواننده با يک نظر، سريعاً به تعد

 از راست به چپ تايپ شود.  به ترتيبها فصل زيرو  هازير فصلها، گذاري فصلشماره -ج
 :مثال

 . . . 3،2،1به  هافصل
 )3-1/   (2-1  /)1-1به  هافصلزير 

 تقسيم شوند. (2-3-1/  )1-3-1/  ( 2-2-1/  )1-2-1/   (2-1-1/  )1-1-1به  هافصل ريز
 

 اشکال، جداول و تصویرها -7-7
 .ارائه گردند یزبان فارسبه  و عنوانقيد شماره  بايستی با ،نامهشده در پايانارائه جداولاشكال  -الف
 شود.تايپ  10و با فونت  بيايند هاآنو عناوين جداول در باالي  هاآندر زير  هاشكل عناوين -ب
 شود. اشاره نامهانيمتن پااز  جا کيدرحداقل  بايستیهايی كه وجود دارند، میها، جداول و فرموللشك هيبه كل -پ
از  4  شماره( به مفهوم  شكل 4-3قيد گردد براي مثال شكل )شماره فصل مربوطه  جداولگذاري اشكال در شماره -ت

 باشد.می 3فصل 
نامه در قسمت پائين و باالي شكل يا جدول يک سطر خالی الزم متن پايان ها وها، فرمولها، جدولبين كليه شكل -ث

 ها سطر خالی الزم نيست.ها و جدولها با خود شكلها يا جدولاست ولی بين عناوين شكل
شماره مرجع مربوط در داخل كروشه  هاآناگر شكل يا جدولی از مراجع ديگر كپی شده است بايد در انتهاي عنوان  -ج

 ود.ذكر ش
 .شود يخوددارنامه به صفحات پايان رهيو غجدول  نقشه،نمودار، از الصاق هرگونه تصوير، -چ
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 هافرمول -7-8
 راست سطر و در داخل پرانتز ذكر شود. اليه سمتها در منتهیها بايستی شماره داشته باشد و شمارهكليه فرمول -الف     
 .شروع شود سمت چپاليه از منتهیبايست ها میفرمول -ب     
 اگر پارامتر و يا متغيري در فرمول با فونت خاصی آمده، در توضيح آن نيز بايد با همان فونت ظاهر شود. -ج     

 .توضيح داده شود نامهپاياندر متن ها است كليه پارامترها و يا متغيرهاي فرمولالزم  -د
 

 نامه پایان صفحاتگذاری شماره -7-9
الفبايی  صورتبهبايستی  هاآنمطالب، ليست مراجع و امثال فهرست چكيده،  تی از قبيل قدردانی، تقديم،صفحا
 گذاري گردد. شماره
هاي اصلی متن نيست. صفحه عنوان يصفحهصفحات به نام خدا و يعنی  نامهپايانگذاري براي دو صفحه اول شماره
، 3،2،1رديف  صورتشود و بهآغاز می 1 شمارهاز مقدمه يا پيشگفتار تا انتهاي متن نامه از شروع اولين صفحه يعنی پايان

 گردد.گذاري میشماره 12پائينی صفحه با فونت  سانتيمتر باالتر از لبه 52/1 بافاصلهصفحه و  ...  و كامالً در وسط
 و...  3-2،1-1،1-1؛ مثالً گردندیم يگذارشمارهپيوست  يشمارهنيز بر اساس  هاپيوست

 

  اصول نگارش -8
 

 از: اندعبارتنكات فنی نگارش اجماالً 
 پررنگ شوند. بهتر است تأكيددارندكه نياز به  هايیقسمت -الف
 خط كشيده نشود. هاآن:( ظاهر نشود و زير دونقطه )ها، هرگز پس از عناوين بخش -ب
 آيد.  آن جمله پس از پرانتز يا كروشه میاي ظاهر شود، نقطه اگر آخر يک جمله پرانتز و يا كروشه -پ
 الزم است.     یخال فاصلهيک هاآنچسبد و پس از خود می حرف قبلها و غيره به ها، ويرگولهمواره نقطه-ت
 
خارجی در  صطالحاتو اكلمات  يريكارگبهبايستی تا حد امكان سعی گردد از زبان فارسی می و ارزشحفظ  منظوربه -ث

 صورتبهبا قيد شماره  بايداستفاده شود. كلمات و اصطالحات خارجی را  هاآناجتناب گردد و از معادل فارسی  نامهپايانمتن 
 زيرنويس در صفحه مربوطه تايپ كرد.

نامه از اصطالحات روزمره بجاي كلمات خشک و سنگين استفاده شود البته بدون آنكه گويايی و فصاحت كالم در پايان -ج
از اصول فنی مربوط به هر رشته در تأليف آن  بايستمیكتاب ادبی نيست بلكه  کي نامهانيپا گريدیعبارتبه از دست برود.
 استفاده گردد. 

ملی را از نويسنده پيام كا هميروتواند يک كلمه يا مجموع چند كلمه باشد و بر جمله داراي فاعل و فعل است كه می  -چ
 .ديينماجزء جزء  آن رانوشتن جمالت طوالنی پرهيز گردد و اگر مجبور شديد،  . بنابراين ازبرساندبه خواننده 

 از اظهارات گنگ و كلی بپرهيزيد. -ح
 در كل متن براي هر پارامتر از فرمت خاصی استفاده شود. -خ
تحت  در ابتداي فصل”مقدمه“با يک مقدمه شروع شود، ولی الزم نيست كلمه  بهتر استنامه هاي پايانتمام فصل -د
 آن ذكر گردد.”عنوان“



7 

 

را آخر يک سطر و قسمت بعدي، يعنی ” می“توان قسمتی مثل و غيره نمی ”گرددبرمی“ ،”شودمی“در كلماتی از قبيل  -
می و غيره بدون اتصال به كلمات متعاقب خود تايپ  بهحروف اضافه نظير  عالوهبهرا اول سطر بعدي نوشت.  ”شود“

 .، به ترتيب و غيرهصورتبهشود، شوند مانند میمی
 زير تنظيم گردند: صورتبههاي صفحه حاشيه-ز

 سانتيمتر 5/3 راست صفحه حاشيه سمت

 سانتيمتر 5/2 حاشيه سمت چپ صفحه

 سانتيمتر 5/2 حاشيه باالي صفحه

 سانتيمتر 5/2     حاشيه پائين صفحه

 خط انتخاب و اعمال گردند. 5/1خطوط  يفاصله -ژ
 وسط اول صفحه ذكر گردند. ( درBold) پررنگ صورتبهپس از يک خط خالی با شماره ها بايستی فصلعناوين  -س
 بعد از دو خط خالی زير عنوان شروع گردد.هر فصل  متن -ش
 خالی داشته باشد. يفاصلهكاراكتر  5 راگراف جديد از لبه سمت راستهر بند يا پا -ص
 .با يک خط فاصله بعد از متن قبلی و در اول سطر نوشته شوند هافصل زيرو  هافصلعناوين زير  -ض

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه (1

- 

-  

و اهداف دنبال شده در  شدهمعرفی موردتحقیقدر این فصل موضوع  نامهپایانبرای  ایمقدمه عنوانبه

 پژوهش بیان خواهند شد.

 .شوندمید اجمالی توضیح دا طوربهنیز در انتهای فصل  نامهپایانی هافصلساختار 

- 

 موضوع پژوهش -1-1

- 

- 

- 

- 

- 

 اهداف  -1-2
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به صالحديد گروه نامه استفاده شود. تايپ پايان 14 زيسابا  Mitra 3ت از فون نامهپايانجهت تايپ حروف متن  -ط

 د. يا باالتر صورت پذير FTexبا فرمت باالتر و يا  يا word 2003با استفاده از برنامه مربوطه 
زير فصل با فونت در سايز و عناوين  پررنگبا فونت ، عناوين زير فصل 16با فونت پررنگ در سايز  هاصلفعناوين  -ظ

 تايپ شوند. 14و در سايز  (Italicپررنگ مايل )
 

 

                  لیست مراجع -9
 

 

        ضمایمو  هاپیوست  -10

تواند ايجاد در متن اصلی نوشته می هاآننامه است كه آوردن ، درك بهتر موضوع پايانهاپيوست كار بردنهدف از به  
ها، يا اطالعات مشابهی است كه در متن ها، فرمهاي آماري، تصاوير، نقشهمعموالً حاوي جدول هاپيوستگسستگی نمايد. 

 است.  شدهاشاره هاآنبه  ياگونهبهاصلی 
 “ ... شمارهرجوع شود به پيوست ”نوشت  تواناشاره نمود می هاپيوسته هرجا الزم باشد ب 

 نامه آورد.يک صفحه سفيد پس از متن پايان بافاصلهتوان را می هاپيوست
 

           (Abstract) چکیده انگلیسی  - 11    
 الزامی است. تحصيالت تكميلی دانشگاه بناب هايدورههاي نامهپايانآوردن چكيده انگليسی در  

 

 (           5 یشماره) پیوست  صفحه عنوان انگلیسی -12

 يدر انتهاانگليسی )پس از چكيده هاي كارشناسی ارشد اجباري است نامهپايانصفحه عنوان به زبان انگليسی براي 
 صفحه عنوان انگليسی ترجمه صفحه عنوان فارسی است. گيرد.می ( قرارنامهپايان

 

                     امهنعطف پایان -13

 زير تهيه گردد.  صورتبهو  16در سايز  B Titrبا فونت  كوبنقرهيا نامه زركوب عطف پايان     
 

 به كتابخانه:           نامهپایانتحویل  -14     
 :با كتابخانه موارد زير را رعايت نمايد حسابهيتسوضروري است دانشجو در هنگام  -الف

  ينامهانيپاسخه تحويل يک ن -
)  LaTexو يا  PDF، Wordصورت بهكارشناسی ارشد  نامهحاوي اطالعات متن كامل پايان DVDيا  CDتحويل  -

 گروه مربوطه( ديبا صالحد
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تحصيالت تكميلی كشور به نشانی  هايرساله، هانامهپايانايگاه ثبت اطالعات پدر  نامهپايانتكميل فرم ورود اطالعات  -
 http://irandoc.ac.irنتی: اينتر

نامه خودداري نمايد. بديهی است تبصره: از الصاق هرگونه تصوير، نمودار، نقشه، جدول و ساير موارد خارجی به صفحات پايان
 باشد.ها معذور مینامهپايان گونهاينكتابخانه از پذيرفتن 

 داراي شرايط ذيل باشد:  بايستیمیلوح فشرده  -ب   
 قرار دهيد LaTexو يا  PDF، wordفرمت نامه را با اي بنام خود و شماره دانشجويی ساخته و داخل آن اطالعات پايانپوشه   

 )مانند شكل(.

 هاي جداگانه قرار داشته باشد )مانند شكل(.موارد درخواستی در پوشه
 مانند شكل(.عناوين هر فايل به زبان انگليسی نوشته شود )

 قرار دهيد. Read meاي به نام باشد در پوشهنامه الزم میاي جهت استفاده و يا خواندن پاياناطالعات يا برنامه كهدرصورتی
 
 
 
 
 

                           

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
نامه صفحه عنوان انگليسی( و در صورت امكان ا انتهاي پاياننامه )از صفحه عنوان فارسی تشامل كل اطالعات پايان -1پوشه  

  پيوسته صورتبه
 هاي جداگانه.شامل صفحه عنوان فارسی و انگليسی با فايل -2پوشه    
 هاي جداگانه.شامل چكيده فارسی و انگليسی با فايل -3پوشه   
 نامه باشد.شامل عناوين مندرجات پايان -4پوشه   
 را روي آن قيد نماييد. نامهپايانبدون شكل و عالئم باشد نام و نام خانوادگی، شماره دانشجويی و عنوان روشن و  CDرنگ  -ج
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