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 4931شهريور 

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهعنوان پايان

گرایش طبق مدرک صادره نوشته می -در این قسمت رشته......پایان نامه کارشناسی ارشد 

  .................شود

 

 می شوددر اين قسمت نام دانشجو نوشته  

 

 راهنما استاد/استادان

 نام و نام خانوادگی راهنماي اولدکتر 

 دوم دکتر نام و نام خانوادگی راهنماي
  

 استاد/استادان مشاور

 دکتر نام و نام خانوادگی مشاور

 

 

 شار پایان نامهانت ماه و سال

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 ----------/پژوهشکدهدانشکده 

 ........گروه ...

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 پایان نامه خود را با عنوان: -----------آقای/خانم 

-------------------------------------------------------------------------- 

به عنوان یکی از شرایط احراز درجه کارشناسی ارشد ارائه و اعضاء هیات داوران  ---------در تاریخ 

پیشنهاد می  آن را از نظر فرم و محتوا تایید نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد

 .دنماین

 امضاء رتبه علمی نام و نام خانوادگی اعضاء هیات داوران

    استاد راهنمای اول -1

    استاد راهنمای دوم -2

    استاد مشاور اول -3

    استاد مشاور دوم -4

    داور -5

    داور -6

    /پژوهشکدهدانشکدهنماینده  -7

 

 

 

ماه و سال انتشار پایان نامه

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

 ----------/پژوهشکدهدانشکده 

 گروه ...........

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و رعايت حقوق مادي و معنوي مه اصالت اثرتعهدنا

 

 نمایم که:تعهد می -----------اینجانب 

حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این  ،مطالب مندرج در این پایان نامه -1

 نوشته از آن استفاده شده است ارجاع گردیده است.

یا تنها با نتایج صد در صد مشابه، پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا باالتر  این پایان نامه از نظر محتوی -2

 ارائه نشده است.

انتشار مقاله یا مقاالت مستخرج از پایان نامه به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی به نام دانشگاه  -3

 .بوده و استاد راهنما مسئول مكاتبات مقاله باشد

انجام و مطابق با ضوابط دانشگاه انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان نامه با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی  -4

 شود.

و مطابق با از طریق حوزه پژوهشی  ،ان نامه با هماهنگی استاد راهنماپاینتایج  از ثبت اختراع و تدوین دانش فنی حاصل -5

 .انجام گیردضوابط دانشگاه 

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 امضاء:

 
.باشدکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته می

 
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته



  

 صفحه تقديم اختیاري

 صفحه سپاسگزاري اختیاري

 نمونه صفحه فهرست:

 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 مقدمهفصل اول: 
 

1-1- ----------------------------------  

1-2- ----------------------------------  

1-2-1- ------------------------------  

1-2-2- ------------------------------  

  ------------------------فصل دوم: 

 

  

 



  

 پايان نامه: شماره گذاري و ترتیب قرارگرفتن صفحات
 

 شوند:بدون شماره صفحه آورده میدر ابتدای پایان نامه  صفحاتی که -1

 صفحه سفید 

 و به شکل ساده صفحه آرایی شود. از به کاربردن  اهلل الرحمن الرحیم )یک صفحه بسم

 (کادر و تزئینات خودداری گردد

 نامه شیوهمطابق نمونه ارائه شده در صفحه سوم این  صفحه عنوان فارسی 

  مطابق نمونه ارائه شده در صفحه تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع

 .نامه شیوهچهارم این 

 که به وسیله دانشجو تکمیل و امضا  تعهد نامه اصالت اثر و رعایت حقوق مادی ومعنوی

 نامه شیوهمطابق نمونه ارائه شده در صفحه پنجم این  شده است

 توان از فونت. قراردادن این صفحه اختیاری است و در آن میدر یک صفحه تقدیم 

 ها استفاده نمود.نستعلیق یا سایر فونت

 توان از فونت . قراردادن این صفحه اختیاری است و در آن میدر یک صفحه سپاسگزاری

 ها استفاده نمود.نستعلیق یا سایر فونت

  ترجیحا در یک صفحه به همراه کلیدواژهکلمه(  333)حداکثر چکیده فارسی 

 

 شوند.اره گذاری میصفحاتی که با حروف الفبای فارسی شم -2

 فهرست مطالب 

 در صورت نیاز هافهرست عالئم و نشانه 

 در صورت نیاز فهرست جداول 

 زدر صورت نیاها فهرست نمودارها، عکسها و نقشه 

 شوند.صفحاتی که با عدد شماره گذاری می -3

 گذاری از فصل شماره .گرددمی شماره گذاریبه صورت عددی  نامهانیپا اصلی متن

زیر  هایشامل فصلاصلی متن یابد. ه شروع و تا پایان فهرست منابع ادامه میمقدم

 باشد:می

هدف در این قسمت به ی شبیه مقدمه، پیشینه پژوهش و ...(. عناوین)یا  معرفی -1

و  نامه، ساختار پایانمروری بر منابعو پیشینه تحقیق  تحقیق، مسئله مورد مطالعه،

 شود.پرداخته می آنچه در این کار نوآوری است

گروه های مربوط به کار اصلی پژوهش انجام شده که بر اساس نظر فصل -2

توانند شامل تئوری، تجربی و نتایج و ها می)این فصل گردد.تعیین می مربوطه

 بحث باشند(



  

 و پیشنهادات.گیری نتیجه -3

 .شودنامه آورده می شیوه. شیوه نوشتن منابع در ادامه فهرست منابع -4

 

 صفحاتی که بدون شماره به ترتیب زیر در پایان پایان نامه قرار می گیرند. -4

 واژه نامه در صورت نیاز 

 ضمائم در صورت نیاز 

  باید تا حد امکان ترجمه چکیده فارسی و شامل کلمات الزامی است و چکیده انگلیسی

سمت انتهای های آن به ای باشد که نوشتهصحافی چکیده باید به گونه .باشدکلیدی

 پایان نامه باشد.

 صفحه . صحافی نامه شیوهمطابق نمونه ارائه شده در پایان این  صفحه عنوان انگلیسی

 های آن به سمت انتهای پایان نامه باشد.ای باشد که نوشتهباید به گونه عنوان انگلیسی

 صفحه سفید 

 

 نگردد. استفاده کادر تزئینی از هیچگونه نامهپايان صفحه آرايیدر 



  

  نگارشنگارش  يينحوهنحوه

 Microsoft Word، نامهپایان نگارشافزار مورد استفاده برای نرم 

گیرد، فونت التین دو شماره از فونت در کلیه پایان نامه هر جا فونت التین در کنار فونت فارسی قرار می

 تر باشد.فارسی مجاور آن کوچک

، خط زیر عنوان B16یان نامه با قلم نازنین عنوان پادر صفحه عنوان فارسی، : صفحه عنوان -الف

، نام دانشجو و استادان راهنما و 12با قلم نازنین  "گرایش-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته"شامل 

در صفحه عنوان انگلیسی، عنوان  .13و ماه و سال انتشار پایان نامه با قلم نازنین  B12مشاور با قلم 

 A Thesis for Degree of Master، خط زیر عنوان شامل Times New Roman 16Bپایان نامه با قلم 

of Science in ------  با قلمTimes New Roman 12 نام دانشجو و استادان راهنما و مشاور با قلم ،

Times New Roman 12B ماه و سال انتشار پایان نامه با قلم ،Times New Roman 10. 

 .12مشاور و داور با قلم نازنین استادان راهنما،  صفحه تايیديه -ب

 با قلم نازنین "یو معنو یحقوق ماد تیتعهدنامه اصالت اثر و رعا " صفحه تعد نامه اصالت اثر: -پ

B12  کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه  ". سطر پایین صفحه 13و متن تعهد نامه با قلم نازنین

 .8با قلم نازنین  "باشدشرفته میتحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پی

 .B 13م نازنین در اولین خط با قل "چکیده"کلمه و  13نازنین  با قلم فارسی يمتن چکیده ـ ت

در اولین خط با قلم   Abstractو کلمه  Times New Roman 11با قلم  ي انگلیسیچکیده متن -ث

Time New Roman 12 Bold  .در اول سطر درج شود 

و با فاصله خطوط  49نازنین قلم با  A4کاغذ  رویو  به صورت دو رونامه بايد لی پايانمتن اص -ج

از باال  هاي صفحاتحاشیه نوشته شود. در ضمن (Line Spacing | Multiple 1.15)یکسان به صورت 

ن در صورت استفاده از کلمات التین در مت سانتیمتر باشد. 4سانتیمتر و از چپ و راست  5/4و پایین 

 باشد. Time New Roman 11فونت آنها 

با حروف الفبای فارسی و در پایین  باید ي فهرست تا شروع فصل اولاز صفحهشماره گذاري  -چ

 دقت کنید شماره وارد حاشیه نشده باشد و به حاشیه پایین مماس باشد. .باشدصفحه 



  

، و ... در پایین 3، 2، 1با اعداد باید، ي فصل اول تا انتهاي منابعاز اولین صفحهشماره گذاري  -ح

 دقت کنید شماره وارد حاشیه نشده باشد و به حاشیه پایین مماس باشد. د.باش وسط و صفحه

باشد.  مترمیلی 5نامه، بایستی موجود در متن پایان هايسطر اول تمامی پاراگرافتورفتگی  -خ

 ای تورفتگی باشند.ها نبایستی دارعنوانیا زیر  هاتوجه داشته باشید که عنوان

 3شود که عدد مشخص می -1-2-3هر فصل با اعدادی نظیر  مختلف عناوينشماره گذاري  -د

با قلم  عناوین اصلی است. عنوان ی زیر شماره 1و عدد اصلی  عنوانی شماره 2 ی فصل، عددشماره

 و B 11قلم نازنین های دوم با زیرعنوان ،B 12نازنین  با قلمهای اول زیرعنوانو  B 13نازنین 

 تایپ شود. بهتر است متن بیش از زیرعنوان سوم نداشته باشد.  13های سوم با قلم نازنین زیرعنوان

شماره شکل و یا شماره -به صورت شماره فصلباید  هاها و جدولتمامی شکلشماره گذاري  -ذ

جدول دوم فصل  -2-3شکل دوم فصل سوم و جدول  -2-3شود )مثال شکل  انجامشماره جدول -فصل

. در صورتی که شکل یا جدولی دارای مطالب انگلیسی است باید ترجمه آنها نوشته شود. در سوم(

و در ذکر منبع شکل و جدول در زير آن صورتی که شکل یا جدول از منبعی برداشته شده است، 

 داخل پرانتز الزامی است.

. بهتر است مانند نمونه تایپ شود 11و با قلم نازنین ، وسط صفحه هادر باالی آن هاعنوان جدول -ر

و در  ردیف عنوانو فقط خطوط افقی در باال و پایین  زیر، داخل جدول خط عمودی و افقی نباشد

 رسم شود. pt 5/1پایین آخرین ردیف جدول با ضخامت 

 

 شودجا نوشته میعنوان مربوط به جدول در این -2-3جدول 

 / )3(g cm  m)( 23 m)( 43 m)( 63 ماده

 6/3 7/2 8/1 71/4 7/22 مولیبدن اکسید

 3/15 3/11 4/7 71/2 2/32 کلسیم کربنات

 3/161 3/121 3/82 43/1 3/7 آسپرین

 

 



  

ها به بهتر است نمودار .تایپ شود 11وسط صفحه و با قلم نازنین  ،هادر زیر آن هاعنوان شکل -ز

-شکل در امتداد محورهای مختصات ادامه مییا مستطیل کادر مربع صورت زیر تهیه شوند که در آن 

 یابد.

 
 شودجا نوشته میعنوان مربوط به شكل در این -2-3شكل 

 

-به صورت شماره فصلدر صورتی که نیاز به ارجاع در متن داشته باشند بهتر است ها فرمول -س

 گردند.شماره گذاری فرمول دوم فصل سوم(  -2-3شماره فرمول )مثال 

رود به صورت زیرنویس بار به کار مییا اصطالحات فارسی که برای اولین معادل انگلیسی لغات -ش

در متن  بهتر استی مربوط درج شود. )در صفحه Time New Roman 10قلم  بابار( )فقط برای یک

 شود(. خودداریالفبای انگلیسی  با حروف هااز بکار بردن واژه ،فارسی

 تایپ شود. 33با قلم تیتر  فصل هاعناوين  -ص

 تایپ شود. 12با قلم نازنین  فهرست مطالب -ض

 تایپ شود. 12و منابع فارسی با فونت نازنین  Time New Roman 10با فونت  منابع التین -ط

 :نامهنامه نگارش منابع پايانشیوه -ظ



  

باشد و عدد با فونت  ارجاع در داخل متن برای کلیه منابع فارسی و انگلیسی به صورت عددی

 قرار گیرد. []فارسی در داخل 

شروع شود و انگلیسی بع امن شماره آخرینبعد از شماره منابع فارسی در داخل متن باید از 

 گیرند.در نتیجه در پایان متن و در قسمت منابع، منابع فارسی بعد از منابع انگلیسی قرار می

 :بعدر قسمت منا التینمنابع شیوه نگارش ( 4-ظ

 به ترتیب منابع التین ابتدا در انتهای پایان نامه و در قسمت فهرست منابع، 

 Times New Roman 10فونت منابع التین  شوند.آورده میارجاع در داخل متن 

 باشد.

 برای مجالت:

Last Name initials of First name, Last Name initials of First name, other 

authors, Title, Full Journal Name, Year, Volume, The full range of 

pages. 

 برای کتاب:

Last Name initials of First name, Last Name initials of First name, other 

authors, Title, Publisher, Place Published, Year, Pages. 

 برای مقاالت کنگره و سمینار:

Last Name initials of First name, Last Name initials of First name, other 

authors, Title, Conference Name, Date, Conference Location, Year, The 

full range of pages. 

 

 برای پایان نامه:

Last Name initials of First name, Title, Thesis Type, Faculty, 

University, Year. 

 برای صفحات وب:

Last Name initials of First name, Last Name initials of First name, other 

authors, Title, Year, Available from: URL. 

 :در قسمت منابع منابع فارسیشیوه نگارش ( 2-ظ

بعد از منابع التین در انتهای پایان نامه و در قسمت فهرست منابع، منابع فارسی 

باید از بعد از آخرین شماره منابع انگلیسی  رسیفا گیرند. شماره منابعقرار می

 باشد. 12فونت منابع فارسی نازنین   .شروع شود



  

 برای مجالت:

نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام خانوادگی و نام دومین نویسنده، همینطور 

برای بقیه نویسندگان، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار، شماره، شماره 

 شماره اولین صفحه.-حهآخرین صف

 برای کتاب:

نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام خانوادگی و نام دومین نویسنده، همینطور 

برای بقیه نویسندگان، عنوان کتاب، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه مورد 

 استفاده.

 برای مقاالت کنگره و سمینار:

گی و نام دومین نویسنده، همینطور نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام خانواد

عنوان کنگره، تاریخ برگزاری کنگره،  ،عنوان مقالهبرای بقیه نویسندگان، 

 شماره اولین صفحه.-شماره آخرین صفحهسال، محل برگزاری کنگره، 

 برای پایان نامه:

نامه، نام ی منجر به پایاننامه. نام دوره، عنوان پایاننام دانشجوخانوادگی نام

 نشکده، نام دانشگاه، سال.دا

 برای صفحات وب:

نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، نام خانوادگی و نام دومین نویسنده، همینطور 

 ، سال، آدرس سایت.عنوان مقالهبرای بقیه نویسندگان، 



  

 نمونه:

. در این متن تعدادی منبع به ]1[شود در این متن تعدادی منبع به عنوان نمونه آورده می

در این محل ارجاع به اولین منبع فارسی صورت گرفته که  .]2[شود عنوان نمونه آورده می

. در این متن تعدادی منبع به عنوان ]6[شماره آن بعد از آخرین شماره منابع انگلیسی است 

در این  .]4[شود در این متن تعدادی منبع به عنوان نمونه آورده می .]3[شود نمونه آورده می

 .]5[شود عدادی منبع به عنوان نمونه آورده میمتن ت
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 نامهصحافی پايانطراحی و نحوه 

 جلد پایان نامه و عطف آن مطابق شکل زیر آماده شود. -1

 طرح جلد از سایت دانشگاه قابل دانلود است. PSDفایل 

لد عنوان فارسی، نام دانشجو، خالصه تصویری از کار انجام شده و نام اساتید راهنما و مشاور روی ج

 مطابق شکل زیر قرار می گیرد.

نکته برجسته از کار  4و حداکثر  2ن انگلیسی، نام دانشجو به زبان انگلیسی، حداقل اپشت جلد عنو

نام اساتید راهنما ، ار است به زبان انگلیسیانجام شده که توصیف کننده کار و بیان کننده نوآوری در ک

 و مشاور به زبان انگلیسی و مطابق شکل زیر نوشته شود.

 .باشدی زیر( )مطابق نمونهزرد ارشد کارشناسیمقطع های نامهجلد پایان حاشیه رنگی در

 
 

 

 

رسانیده  و دانشکدهگروه  باید به تاییدنامه قبل از صحافی و پس از تایپ و آماده سازی اصل پایان -2

 شود.

 دانشجویان کارشناسی ارشد باید به تعداد زیر از پایان نامه را صحافی نمایند:  -3



  

دانشجو )یک نسخه(، اساتید راهنما )هر کدام یک نسخه(، اساتید مشاور )هر کدام یک نسخه(، 

 نسخه( دووزش )کتابخانه دانشکده یا گروه مربوطه )یک نسخه(، کتابخانه دانشگاه )یک نسخه(، آم

 pdfو  Wordدر دو قالب نامه الزامی است که بایستی کامل پایان فایل الکترونیکی یارائه لوح فشرده -4

نامه بر روی تحصیلی و تاریخ دفاع از پایان یرشته ،نام خانوادگی ام،الزم است به ترتیب نارائه گردد. 
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