
ه ق ؤ ی  وزش عا  هت پایان    آ
  

  بسمه تعالي
  هاي كارشناسي ارشدنامهنامه تدوين پايانشيوه

  آموزش عالي عقيق مؤسسه
  

بستن دقيق اين  كاره، بآموزش عالي عقيق سسهي مؤهانامهتدوين پايانبا توجه به اهميت مراعات اصول و قواعد يكسان در 

  كند.نامه غيرمنطبق بر اين ضوابط خودداري مياز قبول پايان مؤسسهنامه ضروري است. نامه در تنظيم و تايپ پايانشيوه

  

  ترتيب و موارد صفحات) الف
 اولين برگ: سفيد  

 الرحيم (در وسط صفحه)الرحمناهللادومين برگ: بسم  

  وي جلد نيز مشابه اين فرم باشد). ذكر نام استادان مشاور يا ديگر ( توجه: ر ١سومين برگ: مطابق پيوست شماره

  افراد در اين صفحه مجاز نيست.

 نامه با امضا اساتيد راهنما و مشاور، داوران و سرپرست تحصيالت تكميلي مؤسسه مطابق هارمين برگ: تصويبچ

  ٢پيوست شماره 

 (اختياري) پنجمين برگ: تشكر و قدرداني  

  :٣واگذاري حقوق مطابق فرم پيوست شماره ششمين برگ  

 (اختياري)هفتمين برگ: تقديم اثر  

  فهرست اشكال، جداول و نمادها  فهرست مطالب، . در ادامه٤هشتمين برگ: فهرست مطالب مطابق پيوست شماره

  صورت اختياري).و به ١٠شرط فزوني تعداد بردر صفحات مجزا درج مي گردد (هرمورد به

هاي اول تا هفتم، از صفحه مربوط به فهرست مطالب شروع ذاري صفحات، با احتساب برگگ: شماره١تبصره

سانتي متر از لبه پايين صفحه با حروف (هشت، نه،...) نوشته  ١شود و تا قبل از متن اصلي در وسط به فاصله مي

  شود.مي

 شده در بند بنامه مطابق با ساختار ارائهمتن اصلي پايان  

متر از لبه باال سانتي ٢فاصله و ... در سمت چپ باالي صفحه ( به ٣و  ٢و  ١ت متن اصلي با اعداد : صفحا ٢تبصره 

توجه شود كه بر روي صفحه اول هر فصل، شماره شود. گذاري ميمتر از لبه سمت چپ كاغذ) شمارهسانتي ٥/٢ و

  آيد.حساب ميهشود، ليكن بصفحه ذكر نمي

 هاپيوست  

 (اختياري) معادل فارسي كلمات و عبارات التين  نامه:واژه  

 مندرج در انتهاي بند ج(طبق الگوي  مراجع(  

 گذاري متن اصلي است.تابع ضوابط شماره نامه و مراجعها، واژهپيوستگذاري صفحات تذكر : شماره   
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 ٥مطابق پيوست شماره  برگ ماقبل آخر: سومين  

 ٦برگ ماقبل آخر: چكيده انگليسي بر اساس ضوابط ارائه چكيده انگليسي (پيوست  ميندو.(  

 برگ: سفيد ينآخر  

  تذكر : از هيچگونه حاشيه بندي در صفحات پايان نامه يا رساله استفاده نشود.   

  
  نامهترتيب و ساختار متن اصلي پايان) ب

 كلمه  ٨تا  ٤طور مختصر همراه با هآمده در تحقيق بدست هشده و نتايج بچكيده: در اين قسمت كارهاي انجام

  (حداكثر يك صفحه و بدون ذكر فرمول، شكل و مرجع). كليدي ارائه شود

 ًشامل مطالب زير است: فصل اول: مقدمه عمدتا  

  شدهتاريخچه كارهاي انجام •

 ارتباط موضوع تحقيق با كارهاي قبلي •

 اهميت موضوع و هدف آن •

 هاي بعديمحتواي فصل •

 تواند شامل مطالب زير باشد:دوم به بعد: مي ولفص  

  موضوعات و مفاهيم علمي مرتبط با موضوع تحقيق •

 روش هاي انجام كار •

 دست آمده و تجزيه و تحليل آنهاهنتايج ب •

 تواند شامل موارد زير باشد:گيري): ميفصل آخر(نتيجه  

  بندي كلي نتايججمع •

 روش يا كار ساير محققينشده نسبت به ارزيابي روش و يا كار انجام •

 پيشنهادات •

  

  نحوه تايپ )ج
 ) با قلم  ،كلمه) بايستي روي يك صفحه ١٠٠٠تا  ٥٠٠متن چكيدهZar 11/Regular  و با فاصله خطوط حدود

cm صفحه قرار گيرد). آخرين سطرنحوي كه آخرين سطر متن دربه( باشد ٧/٠  

  متن اصلي پايان نامه بايد روي كاغذA4  با قلمZar 13/Regular د و با فاصله خطوط حدوcm ودتايپ ش ٩/٠ .

و از پايين و چپ و راست  ) ٦ cm(صفحه اول هر فصل  ٣ cm از باال (بجز صفحه اول هر فصل) حاشيه صفحات

  .)زير شكلمطابق در نظر گرفته شود ( ٥/٢ cmك هري
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 ٤شماره فصل، عدد ٦شود كه عدد مي گذاريشماره ٢-٤-٦يا  ٤-٦هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير قسمت 

 گذارياز شماره تردرصورت تقسيم يك قسمت به عناوين كوچكشماره قسمت است.  ٢ماره بخش و عددش

  .استفاده نشود ،٣-٢-٤-٦ تر، همانندطوالني

ها با قسمتو  Zar 12/Boldهاي مختلف فصول با ، بخشZar 13/Bold: شماره و عنوان هر فصل با ٣تبصره    

Zar 11/Bold فصل اولمثل  ،شماره فصل با حروف نوشته شود .تايپ شود.  

 االي آنها در سمت عطف شوند، بايد طوري قرار گيرند كه متن بجداولي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي

شوند، بايد طوري قرار گيرند كه متن واقع شود. همچنين اشكالي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي نامهپايان

  نامه قرار گيرد.پايين آن درسمت لبه پايان

ترين فاصله ممكن بعد از محلي كه ذكر شده، المقدور داخل متن و در نزديكها و جداول حتي: شكل٤ تبصره   

  آورده شوند.

  صورت زيرنويس رود بهكار ميهلغات يا اصطالحات فارسي و عالئم اختصاري كه براي اولين بار بمعادل انگليسي

كار بردن لغت انگليسي هنامه از بمتن پايان المقدور در(حتي. شود(فقط براي يكبار) در صفحه مربوطه درج مي

از لبه  ٣ cmپ كاغذ و حداقل ازلبه سمت چ ٥/٢ cmه ها زير يك خط پر كه به فاصل) زيرنويس.احتراز شود

حاشيه پايين صفحه  ٥/٢ cmشوند (در هر صورت الزم است شود، نوشته ميپاييني و به طول مورد نياز رسم مي

متن  و ... فارسي در گوشه باالي آخرين كلمه در ٢ ،١ها در هر صفحه با گذاردن شماره رعايت شود) زير نويس

معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي و يا عالئم اختصاري نوشته  ها فقطشوند. (در زير نويسمشخص مي

صورت افقي انجام ها تا سرحد امكان بهتدوين زيرنويس ).المقدور از توضيحات ديگر اجتناب گرددشود و حتي

  شود.

 د، (قلم شوها و نمودارها در پايين آورده ميشماره و عناوين جداول در باالي آنها و شماره و عناوين شكل

Zar11/Regular( اگر شكل يا نموداري از مرجعي نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زير شكل آورده .

  شود.

 نامه مطابق نمونه زير است. روي جلد مثل سومين برگ و در عطف آن سال انتشار عنوان و نام نحوه صحافي پايان

  شود.لف زركوبي ميؤم
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 باشد ه رنگ مشكيها بجلد پايان نامه. 

  نامه به ترتيب شماره مشخص شده و در انتهاي پايان] ×[مراجع به ترتيب ظهور در متن با شماره در داخل كروشه

مجموعه مقاالت «و  »نام مجله«، »گزارشعنوان «و  »عنوان كتاب«شوند (به ايتاليك بودن صورت زير بيان ميو به

  ها به نحو كامل تبعيت گردد).ده و از مثالتوجه ش »كنفرانس

  :تأليفي كتاب

 . (شماره ويرايش و شماره جلد). ناشر، محل نشر.كتاب عنواننام خانوادگي مؤلف، حرف اول نام او. (سال انتشار).    

[1] Finnemore, E.J. & Franzini, J.B. (2002). Fluid mechanics with engineering 
applications (10th ed.). McGraw-Hill, New York. 

 صنعتي دانشگاه نشر مركز .)دوم ويرايش( شهري آب توزيع هايشبكه). ١٣٨٤ زمستان. (ر.م چمني، و. ا تائبي،  ]٢[

  ، اصفهان.اصفهان

  :شدهكتاب گردآوري

ويرايش، شماره جلد). . (شماره كتاب عنواننام خانوادگي گردآورنده، حرف اول نام او (گردآورنده). (سال انتشار).    

  ناشر، محل نشر.

[3] Sanks, R.L. (Editor) (1989). Pumping station design. Butterworth-Heinermann, 
Boston. 

  :ايكتاب ترجمه

 . ناشر، محل نشر.كتاب عنواننام خانوادگي مترجم، حرف اول نام او. (مترجم). (سال انتشار).    

  . انتشارات نگين، اصفهان.هاي بيهوازيميكروبيولوژي هاضم). ١٣٨٦. (مترجمان). (امين، م.م.و مانيان، س  ]٤[

  :مقاله در مجالت

)، شماره درسال .Vol، شماره سريال (عنوان مجلهنام خانوادگي نويسنده، حرف اول نام او. (سال انتشار). عنوان مقاله.    

  )..ppص. يا )، شماره صفحات (ص.Noانتشار (

[5] Michell, F., Ettema, R. & Marian M. (2006). Case study: Sediment control at water 
intake for large thermal-power station on a small river. Journal of Hydraulic 
Engineering, Vol. 132, No. 5, pp. 440-449. 

يري لجن فعال. ذپنشينس و كربن فعال پودري بر روي ته. مقايسه آثار پوست گردو، ر)١٣٨٩لو، ر. و تائبي، ا. (حسين  ]٦[

 .٦٣-٧٠ص. ، ص٥٣، شماره ششمو  سي، سال محيط شناسـي مجله
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 :در كنفرانس همقال

.ناشر، كنفرانس ... مجموعه مقاالتنام خانوادگي نويسنده مقاله، حرف اول نام او. (تاريخ كنفرانس). عنوان مقاله. در:    

 محل نشر.

[7] Eslamian, F.S., Taebi, A., Hasheminejad, H. & Eslamian, S.S. (May 8-10, 2012). 
Removal of Acid Red 88 from aqueous solutions by walnut shells. In: Proceedings of 
the 9th International Congress on Civil Engineering. Isfahan University of 
Technology, Isfahan, Iran. 

 شدهتصفيه پساب كيفيت بررسي و خاكستري فاضالب ). بازيافت١٣٨٨ارديبهشت  ٢١ -٢٣زماني، س. و تائبي، ا. (  ]٨[

مجموعه مقاالت هشتمين  در:  كشور. آب منابع پايدار توسعه راستاي در خانگي سطح در مجدد جهت استفاده

  ، شيراز.. دانشگاه شيرازالمللي مهندسي عمرانكنگره بين

  :شدهگردآوري كتاب ي ازفصل

نام خانوادگي نويسنده فصل، حرف اول نام او. (سال انتشار). نام فصل. در: حرف اول نام گردآورنده. نام خانوادگي    

  .(شماره صفحات فصل). ناشر، محل نشر.نام كتاباو، 

[9] Garbus, R.O. (1989). Types of pumps. In:  R.L. Sanks (Editor), Pumping station design. 
(pp. 247-284). Butterworth-Heinermann, Boston. 

  :نامه و رسالهپايان

  . نام دانشگاه، محل دانشگاه.نامهعنوان پاياننامه، حرف اول نام او. (سال انتشار). نام خانوادگي نويسنده پايان   

دانشگاه  نامه كارشناسي ارشد).پايان( در هضم هوازي لجن ثانويه هاي لجن فعالكاربرد مدل). ١٣٨٧بهلولي، پ. (  ]١٠[

  صنعتي اصفهان، اصفهان.

  :گزارش

  (نوع گزارش). ناشر، محل نشر. گزارشعنوان نام خانوادگي نويسنده گزارش، حرف اول نام او. (سال انتشار).    

گزارش ( پدپده شستشوي اوليههاي شهري و ها در روانابارزيابي توزيع بار آالينده ).١٣٧٩( تائبي، ا. و صفوي، ح.ر.  ]١١[

  ، اصفهان.دانشگاه صنعتي اصفهان ).طرح تحقيقاتي

  :انتشارات دولتي و مؤسسات

  (شماره انتشارات). ناشر، محل نشر. انتشاراتعنوان نام مؤسسه. (سال انتشار).    

[12] U.S. Environmental Protection Agency (1983). Development of standard 
procedures for evaluating oxygen transfer devices (EPA-600/2-83-102). USEPA, 
Cincinnati, Ohio. 

(نشريه شماره  دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداري آسفالت متخلخل). ١٣٩٤ريزي كشور. (سازمان مديريت و برنامه  ]١٣[

  ريزي كشور، تهران.). سازمان مديريت و برنامه١-٣٨٤

  :اينترنتيمنابع 

شوند، ليكن در انتهاي آنها تاريخ اخذ منبع از اينترنت و آدرس الذكر فهرست ميمنابع اينترنتي همانند منابع فوق   

 .وبسايت مربوطه نوشته شود

 (.…………Retrieved 20/11/2000 from  www)) يا …………www(اخذ در تاريخ ..............از    
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  ١پيوست شماره 
 )نامهصفحه سه پايان(

 
  

 مؤسسه آموزش عالي عقيق

)Zar10/Bold(  

  گروه مهندسي عمران
(Zar 14/Regular)  

  

   نامهعنوان پايان

)Zar 16/Bold(  

 
  

  ...............پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي 
)Zar 16/Regular(  

  

  نام و نام خانوادگي نويسنده (دانشجو)
)Zar 12/Bold (  

  

  استاد راهنما

)Zar 14/Regular(  

  دكتر ...
)Zar 12/Bold( 

 
١٣٧٧  

)Zar 10/Bold(  



ه ق ؤ ی  وزش عا   هایانت پ    آ

٧ 

  ٢پيوست شماره 
  )نامهپايان چهارصفحه (

  
  

  مؤسسه آموزش عالي عقيق

)Zar 10/Bold( 

  مهندسي عمران گروه

)Zar 14/Regular(  

  

  سازهپايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران

  آقاي/خانم...... 

  تحت عنوان
)Zar 16/Regular( 

 
 

  نامهعنوان پايان
)Zar 14/Bold( 

 
  

  توسط كميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت.            در تاريخ      

  
 امضاء  دكتر  استاد راهنماي پايان نامه 

 امضاء  دكتر  استاد مشاور پايان نامه 

 امضاء  دكتر  استاد داور  

 امضاء  دكتر  استاد داور 

 
 
  

  امضاء  دكتر  سرپرست تحصيالت تكميلي
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  ٣پيوست شماره 
  )نامهپايان ششصفحه (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات، ابتكارات 
هاي ناشي از تحقيق موضوع اين و نوآوري

  است. آموزش عالي عقيقمؤسسه نامه متعلق به پايان
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  ٤پيوست شماره 
  )نامهپايان هشتصفحه (

  
 )Zar 12/Bold(فهرست مطالب 

 
 صفحه  ) Bold/10Zar( عنوان

 هشت  )Zar 12/Regular( فهرست مطالب

  ١  )Zar 10/Bold(چكيده 

  )Zar 10/Bold( فصل اول  عنوان فصل

١-١......................)Zar 12/Regular(  ٢  

٦  ......................١-٢  

٦  .....................١-٣  

 )Zar 10/Bold( عنوان فصل  فصل دوم

١٤  ......................٢-١  

١٦  ......................٢-٢  
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 ٥پيوست شماره 
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  ٦پيوست شماره 
 )نامهپايان برگ ماقبل آخر ميندو(
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