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 مقدمه

 و باشد ا می ه و قواعد و روش          اصول    شناخت   مستلزم    که   است   ، دانشی     مانند هرکار دیگری   و پژوهش   تحقیق

و    خویش    تحقیقاتی    دستاوردهای        به   بر اعتبار بخشیدن        ، عالوه     اصول    آن    کردن     و قبول     پژوهشگر با فراگرفتن        

  پیشین  های   خطا   ترمیم  بسا به  ، چه وقفه مستمر و بی  جستجو و کاوش  جدید و مفید در سایة  نتایج  به  دستیابی

 و کامل و     جامع    الگویی     به   ، دستیابی   تهیه این دستورالعمل          اساسی   هدف   . لذا   یابد    نیز توفیق     خود یا دیگران       

که از استانداردهای            ای  نامه  پایان     .  است  نامه کارشناسی ارشد      پایان      تدوین   اخذ و       چارچوب      ستاندارد نمودن       ا 

 برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت. در این راهنما تعیین شده
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 های تحصیالت تکمیلی موسسهشیوه نامه اجرائی دوره

 ترم اول

 حضور دانشجو در جلسه توجیهی واحد آموزش، که برخی قوانین آموزشی تشریح خواهد شد، الزامی است. 

واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد  31و حداکثر  8دانشجو در هر نیمسال تحصیلی الزم است حداقل 
 تعداد و فهرست عناوین دروس جبرانی در شوراي گروه آموزشی موسسه تعیین می گردد.  آموزشی معاف است.

 ترم دوم

 

)بر اساس ظرفیت اعالم شده گروه  "استاد راهنما " نامه مربوط به دریافتبندي جدول ذیل، نسبت به . دانشجو موظف است مطابق زمان3

 .آموزشی مراجعه نمایدبه مدیر گروه  آموزشی(
، شوراي تحصیالت تکمیلی موسسه با تاییدیه نامه فوق را ارائه ننمایدهاي مذکور چنانچه دانشجو تا تاریخ *

 راهنما اقدام خواهد نمود.هاي موجود نسبت به معرفی استاد توجه به ظرفیت

مدعو( یا  محل تحصیل)هیات علمی موسسهتواند نسبت به معرفی استاد راهنما از بین مدرسین دانشجو می *

 ها و مراکز آموزش عالی اقدام نماید.و یا از سایر دانشگاه

 نامه خواهد بود.دفاع از پایانه استاد راهنما موظف به شرکت در جلس *

هاي ایاب و ذهاب و حضور و یا عدم حضور در جلسات مربوطه بر عهده هاي الزم، هزینهاعم از هماهنگی موسسهربوط به استاد راهنماي خارج از کلیه امورات م *

 باشد.دانشجو می

 ید.. دانشجو موظف است پایان ترم دوم، با هماهنگی استاد راهنما نسبت به تکمیل فرم پروپوزال و انتخاب موضوع آن اقدام نما2
 نامه نگارشی اعالم شده تکمیل نمایید.دقت نمایید فرم پروپوزال را مطابق شیوه *

 باشد.می PDFمشابه ساختار فایل  Wordدانشجو موظف به تنظیم فایل  *

 ترم سوم

بایست فرم پروپوزال را به تایید و امضاي استاد راهنماي خود برساند و فرم تایید شده را جهت طرح در شوراي تحصیالت . دانشجو می3

 .تحویل نماید مدیرگروهتکمیلی موسسه به 

 . تاییدیه اولیه: طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی موسسه 2

 ه شوراي تحصیالت تکمیلی موسسه، مراتب را به تایید مدیر گروه برساند.دانشجو موظف است پس از رفع ایراد/ایرادات مطرح شده در جلس *

 . تاییدیه نهایی: طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی گروه1
دو نفر از اعضا هیات علمی مرتبط)حداقل  -استاد راهنما -مدیر آموزشی -اعضا شورا تحصیالت تکمیلی گروه عبارتند از: معاونت آموزشی *

 ر(در مرتبه استادیا

 ترم چهارم

  نامه در ترم چهارم با مراجعه به مدیر گروه در ایام انتخاب واحد. انتخاب درس پایان3

 جاوید تنظیم گردد. موسسه آموزش عالینامه مطابق دستورالعمل نگارش . فرمت پایان2
 نامه توسط دانشجو نظارت خواهند داشت.ها بر روند اجراي پایان. مدیران گروه1

 نامه کارشناسی ارشدرم تکمیل شده درخواست دفاع از پایانف. ارائه 1
 هاي الزم با استاد راهنما و داور( )پس از هماهنگیتحصیالت تکمیلی  مدیر. اعالم زمان دفاع توسط 5
 

 

 

 

 ورودي بهمن ماه هر سال ورودي مهر ماه هر سال

 حداکثر تا پایان 
 ماه سال بعد شهریور

 حداکثر تا پایان 
 ماه سال بعد بهمن
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 نکات مهم:
 واحد از دروس  8شود؛ یا حداقل ارائه می ها در نیمسال اولباشد، کل واحدهاي جبرانی آنها غیر مرتبط میدانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آن

در دروس جبرانی، الزامی است؛ ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و  32شود. کسب نمره قبولی واحد( از دروس جبرانی ارائه می 31اصلی و مابقی )تا 
 کل دانشجو محاسبه نمی شود.

 نام در موسسه به واحد آموزش تحویل نماید.ود را تا دو ماه پس از ثبتدانشجو موظف است تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقاطع قبلی خ 

 شود، آن نیمسال جز مشروطی  31واحد باشد، و میانگین معدل آن نیمسال کمتر از  8هاي اصلی اخذ شده در یک نیمسال کمتر از چنانچه تعداد واحد
 شود.نمرات ایشان در آن نیمسال و نیمسال بعد محاسبه می دانشجو تلقی نمی شود و جهت تعیین وضعیت مشروطی دانشجو، میانگین

      و مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال )چهار نیمسال( است. تمدید سنوات دانشجو براي نیمسال پنجم به بعدد بدا در خواسدت دانشدجو
بل انجام است، ضمناً تاییدیه تمدیدد سدنوات تنهدا در صدورت     تصویب استاد راهنما، تایید گروه آموزشی و تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی موسسه قا

 تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه شهید باهنر کرمان ممکن خواهد بود.
 است. واحد 12 ارشد کارشناسی دوره در درسی واحدهاي تعداد 
  موسسده قبدل از شدروع امتحاندات و بدا رعایدت و       در شرایط خاص، حذف یک یا تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با در خواست کتبی دانشجو و تایید

ها در احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیراست. حذف کلیه درس هاي اخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تن
نیمسال نباشد. در ایدن صدورت آن نیمسدال بدراي     صورتی مجاز است که بنا به تشخیص گروه آموزشی و موسسه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن 

دانشجو حذف ترم با احتساب در سنوات، محسوب خواهد شد. همچنین در صورت نیاز، دانشجو موظف است تقاضاي مرخصی تحصیلی خود را حداقل دو 
م مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با در هفته قبل از شروع نام نویسی در هر نیمسال ثبت نماید و اداره آموزش موسسه موظف است، قبل از اتما

 خواست دانشجو را اعالم نماید. موافقت موسسه با مرخصی تحصیلی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی فعلی وي صورت می گیدرد، بندابراین عواقدب   
صی تحصیلی، شهریه ثابدت مربدوط را بددردازد.    احتمالی ناشی از مرخصی تحصیلی به عهده دانشجو است. دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخ

 صدور مرخصی تحصیلی بدون پرداخت شهریه ثابت فاقد اعتبار است.
  نامه( براي فارغاست. حداقل معدل کل دانشجو )پس از درج نمره پایان 31و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال  32حداقل نمره قبولی در هر درس-

باشد، دانشدجو موظدف اسدت     31نامه کمتر از باشد. در صورتیکه معدل کل دانشجو پس از اعالم نمره پایانمی 31ارشد  التحصیلی در مقطع کارشناسی
واحد انتخاب نماید. ضمناً در صدورتی کده    32و حداکثر  8اند و سایر دروس، حداقل اخذ نموده 31.11الی  32براي جبران معدل از بین دروسی که نمره 

 جو بیش از حد مجاز باشد، اجازه اخذ واحد جبرانی را ندارد.سنوات تحصیلی دانش
   .دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل، یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند 
    کندد.  دانشجوي متقاضی انصراف از تحصیل، باید در خواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلدی تسدلیم

ي ایدن  دانشجو مجاز است فقط براي یکبار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگیرد در غیر این صورت، پدس از انقضدا  
 مهلت، حکم انصراف از تحصیل وي صادر می شود. تصمیم گیري براي بازگشت به تحصیل دانشجوي منصرف از تحصیل، بر عهده موسسه است.

 ین مهلت شجو موظف است تا پایان نیمسال دوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند. لیکن آخردان
 نامه در پایان همان ترمی است که دانشجو این درس را اخذ نموده است.دفاع از پایان

 باشد.نامه، دانشجو مجدداً موظف به پرداخت شهریه ثابت میپایاننکته: در صورت عدم رعایت حداکثر زمان دفاع از 
 واحد( انتخاب نماید. 31نامه، دروس باقیمانده خود را با رعایت سقف واحد مجاز در هر ترم حداکثر )تواند همزمان با انتخاب درس پایاندانشجو می 
  نامه موسسه قبل نامه نگارشی پایانل فراغت از تحصیل الزامی است. ) رعایت شیوهنامه صحافی شده به کتابخانه جهت انجام مراحنسخه پایان 2تحویل

 باشد(.از صحافی، بر عهده دانشجو می
 .تغییر رشته، انتقال و میهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است 

 ها )اعم از دولتی و غیردولتی( ممنوع است.تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در موسسه 

    اي انتخاب گردد که در جهت حل مسائل و معضالت منطقه جنوب استان کرمان باشد، این نیازها ابتداي هر گونهها بهنامهگردد موضوع پایانتوصیه می

 گردد.رسانی مینیمسال از طرف واحد پژوهش موسسه اطالع
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 نامهبندی پایانصفحه

 ترتیب صفحات

 صفحه سفید -1

 ی بسم ا... صفحه -2

 (1شماره  )فرم پیوستی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی صفحه -1

 نامهصورتجلسه دفاع از پایانی  حهصف -4

 ( 4)فرم پیوست شمارهی تعهدنامه اصالت اثر حهصف -1

 ی تقدیم صفحه -0

 ی سپاسگزاری صفحه -1

 چکیده فارسی -8

 ی فهرست مطالب صفحه -1

 های فهرست جدول صفحه -16

 هاشکل ی فهرست صفحه -11

 نامهپایان هایفصل -12

 فهرست منابع -11

 هاپیوست -14

 چکیده انگلیسی -11

 (0شماره  )فرم پیوستی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی صفحه -10

 صفحه سفید -11
 

 صفحات مقدماتی
 روی جلد -1

سی در دو طررف  به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلی ،صفحه روی جلد

 ، مشراور استاد  ،خانوادگی استاد راهنمانام و نام نامه، عنوان پایان ،موسسهگیرد و شامل آرم پایان نامه قرار می

 باشد.نامه میپایان دفاعنویسنده و تاریخ 

 
 ی سفید صفحه -2

 گیرد.می نامه قبل از جلد صفحه سفید قرارجلد و همچنین در آخر پایان بعد از
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 ی بسم ا... صفحه -3

و بایستی به شکل سراده و مشرخ     در وسط صفحه(بسم ا... )گیرد ن صفحه بعد از صفحه سفید قرار میای

 صفحه آرایی شود، از به کار بردن هر گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.
 
 (1)فرم پیوست شماره. فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی ی صفحه -4

 .گیردروی جلد در این صفحه قرار می هایقلمها و با همان ترتیب فاصله روی جلد کلیه مندرجات
 
 (صورتجلسه دفاع) هیئت داورانی تأییدیه  صفحه -5

  گیرد.در این صفحه قرار می نماینده تحصیالت تکمیلیداور و  ،مشاور ،نامه با امضای استادان راهنماتصویب
 
 ی تقدیم صفحه -6

 شود.  نامه به ایشان تقدیم مینام فرد یا افرادی دارد که پایاناین صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر 
 
 ی سپاسگزاری صفحه -7

انرد  نامه به نحو مؤثری همکاری نمروده این صفحه اختیاری است. در این صفحه از افرادی که در انجام پایان

 شود. اری میسپاسگز

 

 فارسیچکیده ی  صفحه -8

 
 ی فهرست مطالب صفحه -9

 ،هابخش یرز همچنینو  ،هابخش انعنو وها بخش ،هافصل انعنوو ها فصله، چکید شامل مطالب فهرست

ین فهرست وعنااز  مقابل هر یكدر  صفحه رهست شمازم اال. باشدمی و چکیده انگلیسی منابع ستفهر

 .دمطالب قید شو

 شود.آید در این صفحه ذکر نمیطالب میصفحاتی که قبل از صفحه فهرست م *
 

 های فهرست جدول صفحه -11

   باشد.های موجود در متن میشامل، عنوان، شماره و صفحه جدول این صفحه
 

 ویرهاها و تصی فهرست شکل صفحه -11
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های موجود در مرتن اسرت، کره همگری تحرت      عکس و ی تصاویر، نمودارها این صفحه شامل فهرست کلیه

 شود. شکل آورده میعنوان 

 نامهپایان اصلی تصفحا

 ی چکیده صفحه -1

ایج به دسرت آمرده بره طرور     شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتو  چکیده بایستی مختصر و مفید بوده

چکیده در یك پاراگراف و سرطر   بدون ذکر فرمول، نگاره و منابع باشد. ،صفحه یكباشد و حداکثر مختصر 

 شود. میکلیدی آورده  واژه 0تا  4انتهای چکیده  اول آن بدون تو رفتگی باشد. در
  
 نامهبندی ارائه پایانفصل -2

  کلیات تحقیق فصل اول: 2-1

پیش  و هاتعریف متغیر ،های پژوهشاهداف و فرضیه ،ضرورت انجام تحقیق ،مسئلهشامل بیان این فصل 

 است.و تعریف اصطالحات   های پژوهشفرض

ده بیان مساله به معنای توصیف و توجیه موضوع پژوهش است. در این قسمت باید به این سروال جرواب دا  

ای است که باید مورد تحقیق علمی قرار گیرد. اصل کلری در بیران مسراله    شود که چرا مساله پژوهش مساله

 باشد.با مشکل و ختم آن با هدف تحقیق می که شروع آن رعایت یك روند منطقی است بطوری

هداف باید برا عنروان،   ابینانه باشد و بصورت منطقی بیان شود. د صریح، روشن، بدون ابهام و واقعاهداف بای

 یرك جملره خبرری و     یان مساله، فرضیه و سواالت پژوهش هماهنگ باشرد. فرضریه و سرواالت بصرورت    ب

حاوی یك پیشگویی باشد و زیربنای علمی داشرته باشرد. در مطالعرات    دار نوشته شود و المقدور جهتحتی

 شود.توصیفی به جای فرضیات سواالت تحقیق ذکر می
 

  مروری بر تحقیقات انجام شده فصل دوم: 2-2

است که بررای محقرق فرصرتی    های مختلف موضوع پژوهش طالعات به منظور دستیابی به جنبهمروری بر م

کند در این زمینه چه کارهایی انجام شده و چه اطالعاتی در این زمینه وجرود دارد و  سازد تا درک فراهم می

 ات او باید از کجا شروع کند و یا چه کاری و چگونره کرار را انجرام دهرد. در حقیقرت مرروری برر مطالعر        

. در باشرد در مطالعات و کاربرد در تحقیق میگیری عمومی و خالء موجود ای از نکات اصلی، نتیجهخالصه

دهی مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتی که حرداکثر ارتبرار را برا مطالعره حاضرر دارنرد       هنگام سازمان

سرت. توجره شرود    ا ضمناً ذکر نام نویسنده مورد نظر و سال تحقیق او نیز درمتن ضرروری  اختصاص دهید.



 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
 13/60/3111 -8ویرایش شماره 

16 

 

ای از  بلکه باید همراه با خالصره  به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نیست،  منظور از ارائه این فصل صرفاً

 نماید. مجاباین نظرات و بحث کلی باشد، به نحوی که خواننده را 
 
 

  تحقیق روش فصل سوم:  2-3

روش  ،نمونه پژوهش ،محیط پژوهش ،جامعه پژوهش ،پژوهش روششامل متناسب با نوع رشته این فصل 

 ،مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه ،حجم نمونه و روش محاسبه آن، گیرینمونه

های حدودیتو م هاروش تجزیه و تحلیل داده ،روش گردآوری اطالعات ،توضیح ابزار گردآوری اطالعات 

 است.ی پژوهش
 
  نتایج فصل چهارم:  2-4

حاصل از  هایطالب این بخش تنها بر اساس یافتهماست.  بیان نتایج حاصل از تحقیق این فصل شامل

باشد. باید از ذکر اطالعات گردد و شامل اطالعات نوشتاری، جداول و نمودارها میپژوهش تنظیم می

جداول و نمودار ...( پرهیز شود. البته ضروری است یافته ها در ابتدا با  ،یکسان در الگوهای متفاوت )متن

 ودار استناد شود. این فصل به بیان جمالت ساده و روان بیان شده و برای بیان جزئیات به جداول و نم

ها اختصاص دارد نه تفسیر آنها لذا صرفا نتایج به ترتیب منطقی و متناسب با اهداف و فرضیاتی که یافته

 گویی پرهیز شود.پوزال طراحی شده بود بیان گردد و از تناقضوبیشتر در پر
 
  گیری نتیجه وبحث  فصل پنجم:  2-5

 تبه سؤاال اول بحث پاسخ قسمتپیشنهادات است. بندی و  جمع، گیری نتیجه ،تفسیر ،بحثشامل این فصل 

شرود. در ایرن    گردد و دالیل تفاوت ذکر مری های دیگر محققین مقایسه مییافتهپژوهش است سپس نتایج با 

با دالیل منطقی و علمی اشاره شرود و تنهرا نترایجی مرورد     نامه د به یافته های مهم و شاخ  پایانفصل بای

شرود. در ایرن   در آخر بحث آورده می گیریبه آن اشاره شده است. نتیجه نتایجبحث قرار گیرد که در فصل 

باخواندن آن نامه طوری که خواننده پایان  گردد،بندی ارائه میتایج اختصاصی و مهم به صورت دستهقسمت ن

 را به دست آورد. نامه های مهم پایانبتواند یافته

شود و پیشنهاداتی برای بطه با تحقیق انجام شده اشاره میجواب در راپیشنهادات به مسائل بیدر قسمت 

های شود. در حقیقت در این بخش زمینهبدست آمده در این تحقیق ارائه میتحقیقات بعدی به استناد نتایج 

 شود. ذاشته میی جدید پیش روی محققان گتحقیقات
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 فهرست منابع -3

 ،نامه، مانند )کتاب، مقالهجاعات مورد استفاده در متن پایاندر این قسمت نویسنده باید فهرستی از منابع و ار

 .( را ارائه نمایدو... اینترنت
 
 ارجاع منابع در متن  نحوه 3-1

 .شودنویسنده و سال آورده میخانوادگی نامه به ترتیب نام در متن پایان منابع برای ارجاع -

 .شود ذکر صفحه نیز ضروری استبه صورت نقل قول مستقیم آورده میکه مطلب * در صورتی

 شود.هر دو نویسنده ذکر می خانوادگینام دو نفر باشندمنبع مورد نظر  نویسندگان کهدر صورتی -

  "و همکاران "ز نام نویسنده اول بعد امنبع مورد نظر بیش از دو نفر باشند که نویسندگان در صورتی -

 .شودذکر می

نویسنده )نویسندگان( به فارسی مانند موارد فوق آورده  خانوادگیدر مورد منابع انگلیسی نام -

انگلیسی ذکر  منبع . آنجا که برای اولین بار در متن، نام فارسی نویسنده(2664)اسمیت و همکاران، شود می

 ) - .Smith et al)در پاورقی به صورت  انگلیسی بصورت پاورقی آورده شود به زبان خانوادگی آنشود نام می

  .شونداز یکدیگر جدا می( Semicolon) « ؛»  ارجاع داده شود منابع با پایان جمله به چند منبع چنانچه در

  
 فهرست منابعنگارش  نحوه 3-2

شروع شود و شروع هر منبع فاقد سانتی متر تورفتگی  1با جز سطر اول هر منبع سایر سطرها باید ه ب -

 گونه عالمت و نشانه باشد. هر

 شود.ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیر فارسی آورده می -

 نویسنده(  خانوادگینامترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی و انگلیسی )حروف الفبای  -

 باشد. می

منابع از سال قدیم به جدید و منابع  نگارش نده استفاده شود ترتیبیك نویسچندین منبع از  کهدر صورتی -

 باشد.  منفرد نویسنده می

 صورت زیر باشد: ه ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع ب *

نامه یا  . عنوان کتاب، مقاله، گزارش، پایان4. سال انتشار  1. نام کوچك نویسنده 2. نام خانوادگی نویسنده 1

نامه  . نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان1رساله 

 . شماره صفحاتی که مطلب موردنظر از آن استخراج شده است. 0در آنجا ارائه گردیده است 
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 ها توجه شود(گذارینگارش فهرست منابع )به نقطه هایی از شیوهنمونهنکته: 

 وچكخانوادگی نویسنده و سپس نام کمنابع فارسی و انگلیسی، نخست نامتوجه شود که در فهرست 

 ذکر شود.

 
 

 مقاله -

عنوان کامل  سال انتشار. ./ نویسندگاننویسندهحرف اول نام کوچك  / نویسندگانخانوادگی نویسندهنام

 .ختم مقاله مجله: صفحه شروع تا صفحهجلد شماره  ، مجلهکامل مقاله. نام 
 
های حوزه ای ایران تحت زلزلهنامههای فوالدی خمشی آیینرفتار سازه. 1112. ع زادبهمن، ف فربهنام

 .11-1  :4، شریف. مجله شدهنزدیك و ارائه تغییرمکان نسبی اصالح
 Salajegheh E, Gholizadeh S. 2661. Optimum design of structures by an improved genetic algorithm 

using neural networks. Advances in engineering software, 10: 111-101.   

 شود.صورت بزرگ نوشته میه * فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله ب

 شود.بزرگ نوشته میصورت ه نیز بحروف اضافه  ی* حرف اول تمام کلمات نام مجله به استثنا

 

 هاهمایش -

عنوان  .عنوان مقاله .. سال ارائه/ نویسندگاننویسندهحرف اول نام کوچك  / نویسندگاننویسندهخانوادگی نام

در  ختم مقاله صفحه شروع تا صفحه ،ماه و روزهای برگزاری ،محل برگزاری ،بطور کامل یا کنگره همایش

  .مقاالت کتاب مجموعه
 

والدی در برابر بارهای استاتیکی معادل مقایسه نتایج حاصل از طرح بهینه سازه ف. 1116. ع سالجقه، ا امیری

 0-8، سمنان، دانشگاه سمنان ،ششمین کنگره ملی مهندسی عمرانمجموعه مقاالت . و دینامیکی

 ،اردیبهشت
Huang H, Shen LR, Zhang R. 5002. A prediction framework for cardiac resynchronization 

therapy via 4D cardiac motion analysis. Proceeding of 8th International Conference on 

Medical Image Computing. California, USA, Oct 52–52, pp: 404–477.  

 

 شود.صورت بزرگ نوشته میه * فقط حرف اول کلمه اول عنوان مقاله ب

 شود.نوشته میورت بزرگ ه صنیز بحروف اضافه  یبه استثنا کنفرانس* حرف اول تمام کلمات نام 

  

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&op=Abs&topic=SGSI04&n=SGSI04_054
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 کتاب -

 ند: باش وقتی نویسنده  کل کتاب یك یا چند نفر -1

عنوان کامل  / نویسندگان، سال انتشار،نویسندهحرف اول نام کوچك  / نویسندگاننویسندهنام خانوادگی  

 . تعداد کل صفحات کتاب ،اسم ناشر :کتاب. شماره چاپ. محل یا شهر محل انتشار

             ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتهران:انتشارات  .هاسازهتئوری مقدماتی . 1181. م بدیعی

  صفحه. 066
Morrice C. 1111. Quantitative Approach to Business Studdies. 1th edn, London: Financial 

Times Pitman Publishing, 016 p. 

 شود.حرف اول تمام کلمات عنوان کتاب به استثنای حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته می *

 * حرف اول تمام کلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته می شود.

 :کتاب بیان شود عنواناگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از   -2

  .صفحه 466، علم و ادب دوم، تهران:، جلد طاحونی ش. ترجمه هادینامیك سازه. 1116. آنیل چوپرا
 

 نامهپایان -

، نام دانشکده و نامهنوع پایان. نامهعنوان کامل پایان. سال. خانوادگی و حرف اول نام کوچك نویسندهنام

 .دانشگاه
 

و  بعدی فوالدی در برابر زلزله با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگانهای سهطرح بهینه قاب. 1181. ا امیری

 . شهید باهنر کرماندانشگاه  فنی و مهندسینامه کارشناسی ارشد، دانشکده . پایانتوابع جریمه جدید
Wilson LR. 7224. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand. 

MSc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.  

 

 شود.صورت بزرگ نوشته میه ب نامهپایان* فقط حرف اول کلمه اول عنوان 
 
 
 سایت اینترنتی -

یا آخرین تاریخ  سال نشر نده یا نام پایگاه.یا شرح پدید آورخانوادگی و حرف اول نام کوچك نویسنده نام

 و روز.ماه  ،شامل. تاریخ دسترسی (Available from)  دسترسیکامل عنوان . آدرس  .روز رسانیبه

 مثال پایگاه اینترنتی:
 

 Reserve Bank of Australia. 7002. Statements on monetary policy. Available from: http:// 

www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html 

         [Accessed 6 February 7002] 

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html
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 هاتپیوس -4

آورده قبرل از چکیرده انگلیسری     و فهرست منابع از بعد  ها باشد این بخشکه احتیاج به پیوستدر صورتی 

 شود.  می
 
 ی انگلیسیچکیده -5

در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات .دگیرمی ارقر نگلیسین ابازسی بهرفاه چکید ترجمهدر این صفحه  

 باستثنای حروف اضافه بزرگ تایپ شود.
 
 ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی صفحه -6

 .گیردمیهای روی جلد در این صفحه قرار قلمها و با همان ترتیب فاصله انگلیسی کلیه مندرجات روی جلد

 (8شماره  فرم پیوست)
 

 ی سفیدصفحه -7

 گیرد.سفید قرار می  صفحه ،بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد

 

 

 نامه به کتابخانه:شرایط تحویل پایان

 نامه به کتابخانه دانشگاه موارد زیر را رعایت نماید.ضروری است دانشجو در هنگام تحویل پایان

به  2661با ویرایش  Word در قالب فایلنامه حاوی اطالعات متن کامل پایان( CD. تحویل لوح فشرده)1

 آن PDFباال و فایل 
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 نامه پایان ویرایش و نکات فنی

تمامی  .دشو فچینیوحرو تایپ  Word برنامه بایست با می سالهنامه یا ر نپایات جارمند وکلیه مطالب 

بایست بصورت ساده و بدون صفحات اصلی مییك رو تایپ شود. A4(1/21×21 )  ها روی کاغذ متن

 هرپاراگراف اول  یستثناابه  متن یهافاگرراکلیه پا اولخط  .استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود

 داشته باشد. فتگیرورت مترسانتی 1 ازهندا باید به بخش
 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده -1

             قلرم  و بررای انگلیسری  لوتروس   B قلرم  بررای فارسری  نوع قلم مورد استفاده در تمامی مرتن یکنواخرت و    

 Times New Roman مطابق جدول  نامههای مختلف پایاندر بخش مورد استفادهقلم و نوع  باشد. اندازهمی

 باشد.می ذیل
 

 نامه مختلف پایانهای قلم مورد استفاده در بخش اندازه و نوع جدول

 اندازه نوع قلم نوع متن

 14 نازک لوتوس B متن فارسی

 18 تیتر  B عنوان فصل

 10 (Bold)سیاه لوتوس  B تیترهای اصلی

 14 (Bold)سیاه لوتوس  B تیترهای فرعی

 12 نازک لوتوس  B چکیده فارسی

 12 (Bold)سیاه وتوسل  B عنوان جدول یا شکل

 12حداکثر  نازک لوتوس  B متن جدول

 16حداکثر  نازک لوتوس  B زیر نویس جدول

 16 نازک لوتوس  B پاورقی فارسی

 Times New Roman 8 پاورقی انگلیسی

 Times New Roman Bold 11 عنوان چکیده انگلیسی

 Times New Roman 12 متن چکیده انگلیسی

 11 نازک لوتوس  B فارسی /عربی منابعفهرست 

 Times New Roman 12 انگلیسی منابعفهرست 
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 گذاری فاصلهبندی و حاشیه -2

ایرن   .باشرد مترر مری  سانتی 251برابر  حاشیه سمت چپ و مترسانتی 1 ، باال و پایینسمت راست هایحاشیه

د فاصله هر سطر باش که متن به زبان انگلیسیضمنا در صورتی نامه رعایت شود.حاشیه باید در سرتاسر پایان

 متر باشد. سانتی 1متر و از سمت چپ سانتی 2 از سمت راست کاغذ

ها باشد، با کوچك ها بزرگتر از فضای داخل حاشیهها یا جدولرخی موارد اندازه شکلکه در بدر صورتی -

 گردد.حاشیه رعایت می )بصورت تا خورده (A1 ها و یا با استفاده از کاغذ کردن آن

 .سطر باشد 22و حداقل  21صفحه حداکثر هر در تعداد سطرها  -

 است. Word در  Single متر معادلسانتی 1نامه برابر ها در تمامی پایانفاصله سطر -

 و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.سطر  فاصله بین عناوین با متن قبل یك -

 در نظر گرفته شود. سطر فاصله ها نیز یكها و فرمولجدول بین متن و -

 و جدول فاصله نیاز ندارد. )شکل، نقشه( عنوان جدولبین  -
 هر فصل مطابق الگوی زیر باشد.اول و سایر صفحات  فحهص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحات بعدیالگوی                                             ی اول هر فصل صفحهالگوی 
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 فصل اول

 کلیات تحقیق
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  گذاریشماره -3

 گذاری صفحاتشماره -الف

 باشد.مطابق جدول زیر مینامه گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایانشماره -

 باشد.حه و کامال در وسط صفحه میمتر از پایین صفسانتی 1/1شماره صفحات با رعایت فاصله   -
 

 نامهگذاری صفحات پایانشماره

 گذاریشماره صفحه

 الف  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ب صفحه عنوان به زبان فارسی 

 ج أت داورانیصفحه تأییدیه ه

 د سپاسگزاری 

 هر تقدیم به ...

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد هافهرست جدول

 ادامه حروف ابجد هافهرست شکل

 ادامه حروف ابجد ها فهرست نقشه

 1 چکیده فارسی

 ادامه اعداد  نامهفصول پایان

 ادامه اعداد  فهرست منابع فارسی 

 ادامه اعداد  فهرست منابع انگلیسی

 ادامه اعداد  هاپیوست

 ادامه اعداد  ها )درصورت تمایل(فهرست نام

 ادامه اعداد چکیده انگلیسی 

 بدون شماره  انگلیسی صفحه عنوان به زبان
 ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعف ، قرشت ، ثخذ، ضظغ :عبارتند از حروف ابجد                                   

 ...-0-1-4-1-2-1 اعداد:                                   

 
  و... ها، فرمولهاها، شکل، جدولها گذاری بخششماره  -ب

شوند ، بطوری که شماره فصل در سمت راست و شماره گذاری میها به عدد شمارهبخشها و زیر خشب -

 بخش بعد از آن آورده شود مانند:

 است. 1از فصل  2از بخش  4بیان کننده زیر بخش  -2-4 -1
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 است 1از فصل  2از بخش  4از بخش  1بیان کننده زیر بخش  -1 -2-4 -1

 هخط تیراز یا  سیرلفبا فاوف احر ز ازنیارت صو از آن درپس  .ستا قمر 4 کثراحد هارهشما زحد مجا -

 .دشو دهستفاا )ر(

 فصلدر همین شکل د مثالً. باشدمی قفورت ها نیز بصونقشه و هادارنمو ،هاولجد ،هاشکل اریگذرهشما -

 د.شومی نوشته  (16-1) شکل رتبصو مسو

  "ب" پیوستول در سومین جد لمثا ه عنوانبو . دشومیاری گذمسی نارفای لفباا وفها با حرپیوست -

 .دشومی نوشته (1-ب)جدول   رتبصو

ره سمت چپ شماد عدو فصل  رهست بیانگر شمارا سمت دها نیز عدلفرموو بط روا اریگذرهشما برای -

 .دشومی نوشته (4-1) رابطه رتبصوم فصل سودر بطه را مینرمثالً چها. ستا نظر ردبطه مورا
 
  هاشکلها و جدول -4

آیند ، در داخل پرانتز به عدد ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن میها و شکلجدول -

 شوند.گذاری میشماره

ای که به گونه ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند.ها( و جدولها )تصویرها، نمودارها، منحنیتمامی شکل -

 کافی بر خوردار باشد. کپی تهیه شده از آنها از وضوح 

عنوان جدول یا شکل ذکر انتهای از مرجعی آورده شده است، مرجع در  شکل یا تصویری ،جدولچنانچه  -

 ها در متن ارجاع شده باشد.ها و جدولگردد. همچنین الزم است به کلیه شکل

 شود.عنوان جدول در باالی جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می -

 باید فاقد خطور عمودی و حداقل خطور افقی باشد.جدول  -

که نمودار بیش از یك و در صورتیافقی باید کامال مشخ  باشند در نمودارها محورهای عمودی و  -

ها باید با بکارگیری تفاده از چاپ سیاه و سفید، منحنی. با توجه به اسمنحنی داشته باشد به راهنما نیاز دارد

 . یکدیگر متمایز شوندطیف رنگی خاکستری از 

تمام اعداد و کلمات به فارسی  ها خودداری شود.ها و شکلاز درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول -

 نوشته شود.
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 هاروابط ریاضی و فرمول -1

-خل پرانتز به عدد شمارهآیند ، در داها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن میفرمول -

 .شوندمیگذاری 

ها و تمام اعداد و مقادیر مندرج در متن واحد فرمول -

در موارد خاص که از  ارائه شود. SIباید مطابق با سیستم 

 معادل آن در باید شودهای دیگر  استفاده میسیستم

 پاورقی آورده شود.در  SI سیستم

  شود باید تعریف شود.نخستین بار که در متن استفاده میهر فرمول  -

 

 

 یا زیرنویس پاورقی -0

توان در همان صفحه یح خاصی داشته باشد، توضیح را میکه یك عبارت یا واژه نیاز به توضدر صورتی - 

ای که بصورت کوچك در باال و سمت چپ آن تایپ صورت عبارت یا واژه توسط شمارهنارائه نمود. در ای

 شود.ارائه مین شماره شود و در زیرنویس، توضیح مربور به آمی

 .باشد 8و برای انگلیسی  16برای فارسی قلم مورد استفاده در زیر نویس  اندازه -

 پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود. -

 
 درج لغات التین در متن فارسی -7

معادل فارسی آن آورده المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحا حتی  -

 معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود. شود و در صورت لزوم

، ابتدا معادل فارسی آن نوشته و استفاده شود در متن در مواردی که الزم است از کلمات اختصار انگلیسی -

 شود. پاورقی آورده میگیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در قرار می در پرانتزحروف اختصار  سپس

   آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد. -

 تر از اندازه قلم شماره کوچك 2ارسی اندازه قلم آن در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن ف -

 فارسی باشد.


