
 «  / كارداني آئين نگارش پايان نامه هاي كارشناسي»

 موسسه آموزش عالي دامونگروه كامپيوتر 

 

گردد كه در اين جزوه شكل و شيوه اي يكسان در نگارش پايان نامه )رساله فارغ التحصيلي( ارائه مي

عايت اين نكات موجب پايان نامه مؤثر مي باشد.رنمره الزامي است و در ارزيابي براي دانشجويان رعايت آن 

قبل از نگارش رد و تدوين پروژه  آشنا مي شود. شده و دانشجو با روش هاي استانداپايان نامه ارتقاي كيفي 

 پايان نامه به چند نكته توجه كنيد:

توصيه صفحه  144صفحه و باالي  04(  تعداد صفحات پايان نامه با نظر استاد راهنماست  وليكن زير 1

 نمي گردد.

تعداد فصل هاي پايان نامه مطابق نظر استاد راهنماست اما يک پيشنهاد در بخش ذيل براي فصل (  2

 بندي ذكر شده است.

بايد رايت كنيد كه هم حاوي نرم افزار )اگر پايان نامه شما برنامه  CDعدد  يکدر پايان كار پروژه  (3

متن پايان نامه   Word ( و هم حاوي فايلو يا نرم افزار خاصي براي اجراي آن مورد نياز است نويسي است

 بايد باشد. 

 يک نسخه و لزوما پس از تاييد استاد راهنما تهيه و به موسسه تحويل گردد.صحافي  (0

نمره را دارد توصيه مي  2( با توجه به اينكه نحوه نگارش پايان نامه و رعايت مقررات نگارشي آن حداقل 5

ا اعمال نمائيد. در ضمن تمامي پروژه هاي شما در پايگاه داده هاي شود در نگارش دقت و نظم كافي ر

 دانشگاه ذخيره خواهد شد. 



 نگارش پايان نامه. 1

 در تايپ پايان نامه رعايت موارد زير الزم مي باشد:

 lineيعناي در بخاش پااراگرا      .ونيم سطري انتخاا  كنياد   يک را فاصله بين سطرهاي متن    -1

spacing (انتخا  كنيد )درست مانند همين متن 1.5ازه را به اند 

.البته عناوين اصلي و  BNazanin ))تمامي متن پايان نامه بايد توسط يک فونت تايپ شده باشد -2

 فرعي با فونتي بزرگتر از فونت متن تايپ شود.

متار  ساانتي   5/2و  3سانتي متر و از راست و چپ نياز باه ترتياب     5/2حاشيه باال و پايين كاغذ  -3

 )مانند همين فايل( باشند

براي تايپ و  شوداستفاده     B Nazaninمعمولي  10از فونت متون فارسي براي تايپ متن اصلي   -0    

 .) مانند همين متن(استفاده كنيد Times New Roman 12 كلمات التين از فونت  

 هرست جدول و فهرست شكل ها باشد.بايد شماره گذاري شده و داراي ف تمامي جدولها و نمودارها  -5     

 

 بخش هاي پايان نامه. 2

عالوه بر افزايش ميزان درك خواننده، سهولت نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان سازي شيوه،

ضمن بيان مشخصات هر يک از قسمت ها، ترتيب ارائه دسترسي و دريافت آنرا در بردارد. لذا در اين بخش،

 آنها نيز ذكر شده است.



 جلد پايان نامه -1-2

از باالي صفحه تا پايين آن بترتيب: آرم دانشگاه ، نام دانشگاه ، مقطع تحصيلي، عنوان پايان نامه، نام 

)در انتهاي همين مطلب يک نمونه از طرح جلد قرار .اد راهنما، سال فراغت از تحصيلدانشجو، نام است

 داده شده است.(

علمي ايشان  درجهام ذكر مشخصات استاد )اساتيد( راهنما، صرفاً براي پايان نامه هاي كارشناسي هنگ

)دكتر يا مهندس( ذكر شده و سپس نام و نام خانوادگي مربوطه درج مي گردد. از نوشتن عناوين ديگر مانند: 

: آقاي، جنا ، استاد... پرهيز گردد. در قسمت زمان ارائه ماه و سال دفاعيه پايان نامه قيد شود. بعنوان مثال

 1331اسفند 

 صفحه نخست )اجباري( -2-2

از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز براي هر نوشته و كاري مي باشد بسيار مناسب است كه نخستين 

اختصاص يابد كه فضل الهي موجب توفيق « بسم اهلل الرحمن الرحيم»برگ از پايان نامه به درج كالم الهي 

 روزافزون گردد. 

 نصفحه عنوا -3-2

 مطالب روي جلد پايان نامه عيناً تكرار مي گردد،  در اين صفحه،

 و كلمات كليدي  چكيده -4-2

 مل بيان مختصر مسئله مورد بررسيكلمه تهيه شده و شا 344چكيده پروژه حداكثر در حجمي معادل با 

تاريخچه مي باشد به قسمي كه صرفا با مطالعه چكيده به طور كلي بتوان پي به موضوع اصلي پايان نامه برد. 

 و سابقه موضوع در اين قسمت ذكر نشده بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده مي شود. 

وال حداقل دو يا چند كلمه بسيار مهم و پرتكرار در رابطه با پايان نامه است )معم 2كلمات كليدي شامل 

 كلمه كليدي از عنوان پايان نامه استخرا ج مي شود. 



 صفحه قدرداني )اختياري( /صفحه تقديم) اختياري( -5-2

فراد يا موسسه اي برحسب صالحديد نگارنده به فرد، ادر يک صفحه مستقل بعد از قسمت چكيده،   

خاص و يا موسساتي كه در تدوين مطلب با نگارنده مراتب قدرداني خود را از اشو همچنين  تقديم مي گردد

 مي نمايد. فراهم آوردن اطالعات، امكانات و يا تأمين بودجه همكاري نموده اند، ابراز

 فهرست -6-2

در وسط و باالي كليه صفحات  "فهرست "صفحات فهرست بعد از صفحه قدرداني قرار مي گيرند. كلمه 

مت راست و شماره صفحه در حاشيه چپ نوشته شود. شماره عناوين اصلي و فرعي در س نوشته شود.مربوطه 

 عنوان اصلي با خط تيره از عنوان مربوطه جدا مي شود.

عناوين اصلي از منتهاي اليه سمت راست هر سطر و عناوين فرعي به اندازه چهار حر  داخلتر از عنوان 

 اصلي نوشته مي شوند

 مقدمه -7-2

ه و سابقه موضوع تاريخچو يا پروژه صورت مي پذيرد پاسخ داده  به اين سؤال كه چرا اين بررسي مقدمه

 صفحه است. 5تا  1و معموال بين  در اين قسمت توضيح داده مي شود

 متن اصلي -2- 8

متن اصلي پايان نامه به طور منطقي به چند اصل و اساس پايان نامه مي باشد. اين بخش از پايان نامه،

اما و نظر استاد راهنما شرط است دي بستگي به نوع موضوع هر فرد دارد و تا حد زيا فصل تقسيم مي شود 

 :چون اكثرا كار نرم افزاري داريد مي توانيد

از ابزار استفاده يک فصل را  به معرفي ابزارهاي مورد استفاده در پروژه قرار دهيد و مقداري هر يک  الف(

 شرح دهيد  شده را 



د. فصل طراحي بايد بسيار كامل نوشته شود و جزئيات طراحي يک فصل هم در مورد طراحي بنويسي  (

 گاه داده و .. و جداول و رابطه ها و چارت ها  بصورت واضح تشريح شوند.و  يا پاي

براي  helpنرم افزار و تشريح نحوه كار با نرم افزار  باشد )در واقع يک  ظاهر فصل ديگر مي تواند  ج(

 (كاربران نرم افزارمان مي نويسيم

 مراجع -11-2

بعد از آن نام خانوادگي نويسنده سپس حر  و  در داخل براكت ] [ ثبت  منبع شماره در اين قسمت  

از يكديگر جدا مي گردند آورده مي شود. اگر موضوع داراي چند نويسنده  ،   اول نام كه به وسيله عالمت

آورده " "   ام نويسنده، عنوان مطلب در داخل از هم جدا مي گردد. بعد از ن و ان با عالمت ، نام هاي ايشباشد

نام موسسه انتشاراتي، صفحه يا صفحات  ،مي شود و در ادامه چنانچه مطلب مورد نظر از كتا  اخذ شده باشد

 مورد رجوع و سال انتشار ذكر مي شود. 

ايران، ص  ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت"موج و پديده هاي ارتعاشي"و پاكزاد،ح .  -[ طاهري، ج0]

213-125 ،1314. 

]1[- Timoshenko, S, P. And Gere J.M. “ Theory of elastic stability”. McGraw -Hill. Pp. 

105- 115, 1985. 

  

 پيوست ها 13-2

در انتهاي پايان نامه، پيوست ها قرار مي گيرند. پيوست بگونه اي انتخا  مي شود كه ضمن نياز به وجود 

باعث از بين رفتن انسجام و پيوستگي مطلب مي گردد. هر پيوست به  "متن اصلي"نها در آنها، قرار دادن آ

 يک موضوع اختصاص مي يابد.

 موفق باشيد.



 

 

 /كارداني  كامپيوترن نامه كارشناسيپايا

 

 ()فقط عنوان را بنويسيدعنوان پايان نامه 

 

 دانشجو :

 

 استاد و يا اساتيد راهنما :

 

 

 سال:


