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 مقدمه .1
 

کارشناسی ارشد و رساله دکترا بررا  دانشریویان مع ر     نامه  پایاندر این راهنما، دستورالعمل تدوین 

کارشناسی ارشد و دکترا  دانشکده مهندسی صنای ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ارائره  

ین راهنما سعی شده تا به بیشتر موضوعات و نکتره هرا  تردوین یرا شر ار       شده است. در تدوین ا

ارشناسی ارشد و رساله دکترا بر مبنا  سبا هرا  رایرد در ایرن نمینره و     نامه ک پایانعلمی در قالب 

همچنین در نظر شرفتن تیربیات موجود اشاره شود. این راهنما در هشت فصل تدوین شده که هر یا 

کارشناسری ارشرد و   نامره   پایران رتبط می پرداند. در این راهنما منظور ان پایان نامه، به یکی ان ارکان م

 هانامه پایانمنظور ان رساله، رساله دکترا است.رعایت موارد اشاره شده در این راهنما برا  تدوین کلیه 

 ها  دانشکده ال امی است.و رساله
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 نامه/رساله ترتیب مطالب پايان .2

 

ها  مختلفری اسرت کره ترتیرب قررار      رشناسی ارشد یا رساله دکترا شامل قسمتکانامه  پایانیا 

 شرفتن آنها به صورت نیر است: 

   نرکوب )طبق نمونه( - فارسیصفحه رو  جلد 

 نمونه(فرم )طبق فرم داخلی جلد 

  ...نمونه(فرم )طبق صفحة بسم ا 

 (اختیار  -تعدیم )یا صفحه 

 طبق نمونه(ة دفاع تاییدیه اعضا  هیأت داوران حاضر در جلس( 

  طبق نمونه(اظهار نامه دانشیو( 

  طبق نمونه(چاپ و تکثیر و مالکیت نتایدحق( 

 (  اختیار  -تشکر و قدردانی )یا صفحه 

  یا صفحه( به همراه کلید واژهچکیده فارسی( 

  فهرست م الب 

 فهرست جدول ها 

  فهرست شکل ها 

  نشانه هافهرست عالئم و 

 کلیات تحعیقمعدمه و : 1فصل 

  نامه پایانمیانی فصول 

 تحعیعات آتیبرا   فصل آخر: نتییه شیر  و پیشنهاد 

  ج  امرفهرست 

 ( 2پیوست،1پیوستپیوستها،…) 

  فارسی به انگلیسی"واژه نامه" 

  انگلیسی به فارسی"واژه نامه" 

  یا صفحه(انگلیسی و کلید واژه چکیده( 

 نمونه(فرم داخل جلد انگلیسی )طبق  فرم 

 نرکوب )طبق نمونه( -گلیسی صفحه رو  جلد  ان 

 )ع ف جلد )عنوان پایان نامه و نام نویسنده 
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 نامه/رساله پايانشرح مطالب  .3

 

 اطالعات آن تکمیل شده و دقیعا به همین ترتیب رو  جلد  نمونهفرم طبق : روی جلد

 صحافی شود. نامه/رساله پایان

 طبق فرم نمونه تهیه و تکمیل شود:فرم داخل جلد. 

 ..به شکل ساده و بدون چارچوب و ت یینرات مختلرف    نمونهفرم طبق . : صفحه بسم ا

 تدوین شود.

 :رساله خود را به فرد یا افراد حعیعی نامه یا  پایاندر صورتی که دانشیو بخواهد  تقديم

کنرد. ایرن   یا حعوقی تعدیم کند، در صفحه تعدیم حداکثر در یا صفحه آن را ذکر می

 صفحه اختیار  است.

 ج ء مدارک  نمونهفرم طبق : ای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاعتأيیديه اعض

جلسه دفاع می باشد و پس ان جلسه دفاع و انیام کلیه اصالحات به امضا اساتید راهنما 

و مشاور و اساتید داور رسیده و توسط معاون آمونشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده 

نسخه ها  صحافی شده باید فرم  تایید می شود. کپی فرم امضا شده معتبر نیست و در

امضا شده اصلی قرار شیرد. دانشیو باید به تعداد میلد ها  صحافی شده فرم امضا 

 شده تهیه نماید.  

  تکمیل و امضا کند دانشیو باید برشه مورد نظر را طبق فرم نمونه :اظهارنامهصفحه.   

 دانشهجويان   نامهه / رسهاله  حق مالکیت مادی و معنوی پايان نامهصفحه تعهد

دانشیو باید برشه مورد نظر را طبق فرم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی:

 .تکمیل و امضا کند نمونه
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 در صورتی که دانشیو بخواهد ان فرد یا افراد حعیعی یا حعوقی تعدیر تشکرو  تقدير  :

ن و تشکر کند در صفحه تعدیر و تشکر  حداکثر در یا صفحه آن را ذکر می کنرد. ایر  

 صفحه اختیار  است.

 شامل هدف، رو ، نتاید، نتییره شیرر  و واژشران کلیرد  در یرا      چکیده فارسی :

کلیرد  آورده   هکلمر  6 و حرداکثر  4حرداقل   ر انتها  چکیده. دصفحه نوشته می شود

 شود.

 نامه/ رساله )تعدیر، تعدیم، ها  اولیه پایان: در فهرست م الب، صفحهفهرست مطالب

شود. فهرست م الب شامل فهرست فصل هرا، بخرش هرا و نیرر     ر نمیچکیده و ...( ذک

ها  فهرست نامه / رساله با ذکر صفحه و عنوان مربوط است. عنوانبخش ها  هر پایان

ها  فرعری کره   ها  خود متن باشد. در فهرست م الب عنوانم الب باید مانند عنوان

 شیرند. آنها قرار میرفتگی پس ان ها  اصلی هستند، با تونیر میموعه عنوان

 شماره، عنوان و شماره صفحه هر جدول به ترتیب ذکر مری شرود.   هاجدول فهرست :

 ها )در صورت وجود( در این فهرست نیست. نیان  به ذکر مراج  مربوط به جدول

 شرود.  : شماره، عنوان و شماره صفحه هرشرکل بره ترتیرب ذکرر مری     هافهرست شکل

 ها )در صورت وجود( در این فهرست نیست. شکل نیان  به ذکر مراج  مربوط به

 کلیه مخفف ها و عالیم اختصار ، عالمت ها و نشرانه هرا،    ها:و نشانه ئمفهرست عال

شوند. در صورتی که عالیم فارسی پارامترها و متغیرها به ترتیب حروف الفبایی ذکر می

 وند.و غیر فارسی باشند، ابتدا عالیم فارسی و بعد غیر فارسی تایپ ش

 برا توجره بره    نامه/رسراله   پایران تعداد و محتروا  فصرول    رساله:/نامههای پايانفصل

شود. به استثنا  فصرل اول و  موضوع آن و با نظارت استاد راهنما  دانشیو تعیین می

-ها طبق سلیعه و نظر دانشیو و استاد راهنما تعیرین مری  فصل آخر، عنوان سایر فصل

ها و رساله ها ثابت و اجبرار  بروده و   نامه/رساله پایانه شود. عنوان این دو فصل در هم
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، و ..... ان هم 2، فصل1یا محتوا  کلی دارد. فصل ها به ترتیب عدد  به صورت فصل

کلیات معدمه و "ا  دارند.  عنوان فصل اول تفکیا می شوند و هر یا عنوان جداشانه

در اسرت.   "حعیعرات آتری  برا  ت نتییه شیر  و پیشنهاد"عنوان فصل آخر و  "تحعیق

 را بر  "مرور  بر تحعیعات پیشرین "صورت نیان می توان یا بخش جداشانه با عنوان 

ج ییات بیشتر در .تعریف نمودبررسی م العات و پژوهش ها  علمی مرتبط با موضوع 

 شود. بیان می "رساله/ پایان نامهفصل بند  "بخش 

  :شرود.  ر میذکها ان پیوست قبلپس ان فصل پایانی و فهرست مراج  فهرست مراجع

 شود.بیان می "مرج  نویسی و ارجاع به مراج "ج ییات بیشتر در بخش 

 آینرد. پیوسرت جر و محتروا  اصرلی      ان فهرست مراج  می پسها : پیوستهاپیوست

نامه/رسراله  نبروده و اجبرار  نیسرت. تنهررا در صرورت نیران، بره م الرب اصررلی          پایران 

 شوند. به نکات نیر توجه شود:نامه/رساله اضافه می پایان

 نامه یا رساله دارا  یا یا چند پیوست باشد باحروف الفبا به که پایاندرصورتی

 شود. صورت پیوست الف، پیوست ب، و .... و با عنوان می ا آورده می

     پیوسرت  "در ابتدا  هر پیوست در یا برشه جداشانه شرماره پیوسرت، ماننرد

. آیرد مری   "پرسشنامه نظرسنیی"پیوست ، مانند ، و در پایین آن عنوان "الف

 شود.   بخش ها و متن هر پیوست ان صفحه بعد ان عنوان شروع می

 هررا  علمرری و فنرری اسررت کرره در نامرره شررامل کلمررات و عبررارتواژهههها: نامهههواژه

 اند. بایستی در انتها   پایان نامه واژه نامهبه کار شرفته و یا م رح شدهنامه/رساله  پایان

فارسری بره   "آورده شرود. واژه نامره    "انگلیسری بره فارسری   "و  "فارسی بره انگلیسری  "

  "انگلیسی به فارسری "به ترتیب حروف الفبا  فارسی مرتب شود و واژه نامه  "انگلیسی

 به ترتیب حروف الفبا  انگلیسی )التین( مرتب شود. 
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  :ن، چکیده انگلیسی مانند چکیده فارسی و دقیعا م ابق با آچکیده به زبان انگلیسی

به همراه واژشان کلید  در یا صفحه نوشته شود.  تعداد واژشان کلید  انگلیسری برا   

 فارسی باید برابر باشد. 

  :طبق فرم نمونه تهیه و تکمیل شود. توجه شود که عنوان صفحه عنوان به انگلیسی

نرد صرفحه   باشرد. م الرب آن مان  نامه/رسراله   پایانانگلیسی دقیعا معادل عنوان فارسی 

 عنوان فارسی و تاریخ سال و ماه آن به میالد  قید شود.  
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 نامه/رساله پايانبندی فصل .4

 

شود. تعداد و محتوا  فصول ها  آن نوشته میدر فصلنامه/رساله  پایانم الب اصلی 

شود. به با توجه به موضوع آن و با نظارت استاد راهنما  دانشیو تعیین مینامه/رساله  پایان

استثنا  فصل اول و فصل آخر، عنوان سایر فصل ها طبق سلیعه و نظر دانشیو و استاد راهنما 

 "مرور  بر تحعیعات پیشین"در صورت نیان می توان بخشی تحت عنوان تعیین می شود. 

 هنگام تدوین فصل ها به موارد نیر توجه شود:تعریف نمود. 

  و آخرین بخش آن  "معدمه"اید تحت عنوان بنامه/رساله  پایاناولین بخش هر فصل

اولین و برا  ارائه بخش جم  بند   تدوین شود. "جم  بند "باید تحت عنوان 

 النم نیست. ها  پایان نامه/رساله آخرین فصل

 موضوع و محتوا  طبق نامه/رساله  پایانها  هر فصل ها و نیر بخشعنوان سایر بخش

 انشیو و استاد راهنما تعیین می شود. سلیعه و نظر دپایان نامه/رساله و 

  در یا  "معدمه"شروع شود. در  "معدمه"باید با بخش نامه/رساله  پایانهر فصل

 پاراشراف هدف ان هر فصل بیان شده و خالصه ا  ان م الب آن ذکر می شود.

  جم  بند "پایان یابد. در  "جم  بند "باید با بخش نامه/رساله  پایانهر فصل"  

ان م الب فصل و نتاید اصلی آن ذکر شده و ارتباط آن با م الب فصل یا  ا خالصه

 شود. ها  بعد  بیان میفصل

  شذار  داخل فصل مانند باید در شماره "جم  بند "بخشو هم  "معدمه"بخش هم

 ها منظور شود.سایر بخش

 شوندها به صورت متوالی و با شماره ان هم تفکیا میفصل. 

 ن مستعلی است و هیچ فصلی بدون عنوان نباید باشد.هر فصل دارا  عنوا 
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 و در پایین آن عنوان  1در ابتدا  هر فصل در یا برشه جداشانه شماره فصل، مانند فصل

می آید. بخش ها و متن هر فصل ان صفحه بعد  "کلیات تحعیقمعدمه و "فصل، مانند 

 ان عنوان شروع می شود.   

 عنوان آخرین فصل و  "معدمه و کلیات تحعیق"نامه/رساله  عنوان اولین فصل پایان

 باشد. می "نتییه شیر  و پیشنهاد برا  تحعیعات آتی"

 میموارد نیر م رح  ،"قمعدمه و کلیات تحعی"تحت عنوان  ،نامه/رساله پایان 1در فصل-

 شود:

  رساله /پایان نامههدف ان 

 تحعیق عتوضیح مساله یا موضو 

 توجیه، انگی ه و علت انتخاب موضوع 

 اهمیت موضوع 

 مرور کلی بر ادبیات موضوع 

 جنبه ها  نوآور  و جدید بودن موضوع 

 پرسش ها و سواالت اصلی تحعیق 

 رو  و متدولوژ  تحعیق 

 نتاید مورد انتظار 

 کاربردها  تحعیق 

  کاربران نتاید تحعیق 

  چارچوب پایان نامه/رساله )که می تواند شامل یا نمودار/شکل و یا توضیح فصل

 نامه/رساله باشد( ها  پایان

  شیر  و پیشنهاد برا  تحعیعات نتییه"تحت عنوان  ،نامه/رساله پایاندر آخرین فصل

 شود:میموارد نیر م رح  ،"آتی
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  تحعیق، رو  و متودولوژ  تحعیق فرایندمسئله تحت بررسی، خالصه ا  ان 

 داده ها و اطالعات مورد استفاده 

 یافته ها و نتاید تحعیق 

  رساله/ ان نامهپایسهم علمی 

 پیشنهاد برا  ادامه تحعیق و تحعیعات آتی م ابق با نتاید پایان نامه/ رساله 

 نامه/رساله طبق سلیعه و نظر دانشیو و استاد راهنما تعیین  عنوان سایر فصل ها  پایان

در صورت نیان به در نظر شرفتن یا بخش جداشانه برا  ش ار  کارها  انیام شود. می

طالعات تئور ، پیشنهاد می شود بخش دوم پایان نامه/رساله با عنوان شده و آخرین ا

به بررسی م العات و پژوهش ها  علمی مرتبط با  "مرور  بر تحعیعات پیشین"

در نگار  این بخش توصیه می شود تا حد امکان اصل اختصار موضوع اختصاص یابد. 

ان مناب  مختلف، تال  شود مد نظر بوده و به جا  بیان مکرر مفهوم مورد نظر به نعل 

بند  موضوع و معایسه نظرات م رح شده ان نبان خود نگارنده بیان شود و سپس جم 

شذشته هم مناب   م العاتدر جلو  آن به مراج  مورد استفاده ارجاع شود. در ش ار  

شود خالصه داخلی و هم مناب  خارجی مورد استفاده واق  شود. نهایتاً پیشنهاد می

 ا  ارائه شود.ت مورد بررسی در قالب جداول معایسهتحعیعا
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 نامه/ رسالهنگارش، حروفچینی و تايپ پايان .5

 

 نامه و رساله به نکات نیر توجه کنید: برا  حروفچینی و تایپ پایان

 رساله باید به نبان فارسی نوشته شود /پایان نامه 

 ستار  رعایت شود. نامه/ رساله، اصول آیین نگار  و ویرادر نگار  پایان 

  نامه  صفحات پایانشکلA4 باشد. 

 تا انتها  واژه نامه  1ها  میان پایان نامه کارشناسی ارشد ان ابتدا  فصل تعداد صفحه

تا  1صفحه است. تعداد صفحه ها  میان رساله دکترا ان ابتدا  فصل 120ها حداکثر 

 صفحه است.  200ها حداکثر انتها  واژه نامه

 صفحه برا  پایان نامه  20ها )در صورت وجود( نباید ان صفحات پیوست میموع تعداد

شود توصیه می. همچنین، صفحه برا  رساله دکترا بیشتر شود 40کارشناسی ارشد و 

 صفحه باشد. 30حداکثر  "مرور  بر تحعیعات پیشین"فصل 

 اف ار مورد استفاده  نرمMicrosoft Word 2003  باشدیا باالتر. 

  ناننینب.“قلم  داخل متن بامتن فارسی”(B.Nazanin) باشد. 14شمارهو 

  قلمکلمات انگلیسی داخل متن باTimes New Roman  باشد 12و شماره 

 3سانتیمتر و تا لبه پایین صفحه )با درنظر شرفتن شماره صفحه(  5/2فاصله تا لبه باال 

 سانتیمتر باشد.

  سانتیمتر  3شود که صحافی می سانتیمتر و تا لبه راست 5/2فاصله تا لبه چپ صفحه

 )التین( حاشیه چپ و راست برعکس است( صفحه ها  انگلیسیبرا  ) باشد.

  .فاصله بین خ وط یا و نیم باشد 

  ،باشد 12شماره قلم پانویس ها  فارسی. 
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  ،باشد 10شماره قلم پانویس ها  انگلیسی. 

   محدودیتی  "انیتشکر و قدرد"و  "تعدیم"در انتخاب نوع و شماره قلم صفحه ها

 وجود ندارد.

 آمده است 1-5شماره و نوع قلم سایر بخش ها  پایان نامه در جدول. 

 نامه ان بکاربردن کادر و ت ئینات خوددار  شود. پایانها  در همه صفحه 

 در تمام صفحات محدوده خ وط یکسان باشد. 

 د. نشده باشعالئم بکار رفته باید تایپ و نامه، معادالت ریاضی  تمامی متن پایان 

 

 جدول راهنمای حروفچینی پايان نامه 1-5جدول 

 

 نوع متن

 انگلیسی )التین( فارسی

 اندازه نوع قلم اندازه نوع قلم

 Times New Roman 18\Bold تیره 20 ناننینب. عنوان فصل ها

 Times New Roman 16\Bold تیره 18 ناننینب. ا (شمارهعنوان بخش ها )دو 

 Times New Roman 13\Bold تیره 16 ناننینب. ا شها  سه شمارهعنوان نیر بخ

عنوان نیر بخشها  چهار شماره ا  و 

 بیشتر
 Times New Roman 12\Bold تیره 14 ناننینب.

 Times New Roman 18\Bold تیره 20 ناننینب. عنوان پیوست ها

 Times New Roman 16\Bold تیره 18 ناننینب. "چکیده"عنوان 

فهرست شکل "، "فهرست م الب"ان عنو

 "فهرست جدول ها"، و "ها
 Times New Roman 16\Bold تیره 18 ناننینب.

 Times New Roman 16\Bold تیره 18 ناننینب. "فهرست مراج "عنوان 

 Times New Roman 12 14 ناننینب. متن اصلی

 Times New Roman 10 12 ناننینب. پا نویس

 Times New Roman 12 14 نناننیب. فهرست مراج 

 Times New Roman 12 14 ناننینب. چکیده

 Times New Roman 12\Bold تیره 14 ناننینب. شماره و عنوان جدول ها و شکل ها

 Times New Roman 10 12 ناننینب. توضیح جدول ها و شکل ها
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 اشد.بین عنوان جدول و خود جدول فاصله نبها در باال  آنها و عنوان جدول 

 بین عنوان شکل و خود شکل حتی االمکان فاصله ها در پایین شکل و عنوان شکل

 نباشد. در صورت ل وم حداکثر یا خط فاصله باشد.

 شده و کامال خوانا  ن، تایپ شده، یا اسکباید کامپیوتر  ها،هاو شکل تمامی جدول

 د.نباش

  کلیه روابط ریاضی و معادالت باید باMicrosoft Equation .تایپ شوند 

   در داخل متن پایان نامه به هیچ عنوان ان کلمات، نام ها و اسامی، و عبارت ها

انگلیسی )التین( استفاده نشود. معادل یا شکل فارسی آنها در داخل متن بیاید و در 

 پانویس معادل انگلیسی )التین( آنها بیاید. 

 ا  انگلیسی )التین( در اولین هیا بار اشاره در پانویس برا  کلمات، نام ها، و عبارت

شوند، کافی است. در ادامه فعط ان معادل م رح  مینامه/رساله  پایانجایی که در 

 فارسی و یا عالمت اختصار  )مخفف( آنها استفاده شود. 

  به کار بردن عالمت ها  اختصار  غیر فارسی در داخل متن میان است. فعط بایستی

ه م رح می شوند، معادل فارسی آنها در متن و معادل در اولین جایی که در پایان نام

انگلیسی به همراه عالمت اختصار  )در داخل پرانت ( آنها در پانویس ذکر شود. بعد ان 

 .آن می توان فعط به عالمت اختصار  آنها در متن اشاره کرد

 صل و عناوین ف / رسالهبه کاربردن کلمات غیر فارسی )انگلیسی( در عنوان پایان نامه

 ها، بخش ها، نیر بخش ها، جدول ها و شکل ها به هیچ عنوان میان نیست.

 .در صورتی که ضرور  باشد استفاده ان کلمات اختصار  در عنوان ها مانعی ندارد 
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   نوع و شماره قلم کلمات و عبارت ها  عربی )در صورت ل وم( در  همه قسمت ها

 .پایان نامه مانند فارسی است

 و نیر بخش ها قابل تعسیم است. هر فصل به بخش ها 

  قبل ان عنوان بخش ها و نیربخش ها یا خط فاصله ان متن در نظر بگیرید )به

 استثنا  ابتدا  هر فصل( 

 بعد ان عنوان بخش ها  دو شماره ا ، یا خط فاصله ان متن در نظر بگیرید 

 یست.بعد ان عنوان نیر بخش ها  سه شماره ا  و بیشتر،  فاصله ان متن النم ن 

  نامه/رساله  پایانپبشنهاد می شود ان نیر بخش ها  بیشتر ان چهار شماره ا  در

 استفاده نشود. 

  ان ابتدا  خط شروع شوندنامه/رساله  پایانپاراشراف ها در کل 

  شماره فصل در صفحه عنوان فصل در خط پنیم نوشته شود. عنوان فصل در خط

 بعد  پس ان شماره عنوان نوشته شود. 

  صفحه اول هر فصل ان خط پنیم شروع شودمتن. 

  شماره پیوست در صفحه عنوان پیوست در خط پنیم نوشته شود. عنوان پیوست در

 خط بعد  پس ان شماره عنوان نوشته شود. 

  ان خط پنیم شروع شود.  پیوستمتن صفحه اول هر 

  با یا  در ابتدا  صفحه فهرست مناب  )خط اول( بیاید. مناب  "فهرست مناب "عنوان

 خط فاصله ان عنوان شروع شوند.

 ان ذکر نام مشاور / مشاورین پایان نامه رو  جلد خوددار  شردد. 
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 گذاری شماره .6
 

و تا انتها  فهرست شکل ابیدآغان می شود و با حروف  بسم ا... ها ان صفحةشذار  صفحهشماره

 . ودشا عدد منظور میسایر صفحات ب شذار شماره  ها ادامه می یابد.

 

ولی شماره  شوند درشمارش برحسب حروف ابجد منظور میصفحاتی که  6-1

 شود درج نمیآنها 

 ...صفحة بسم ا 

 )تعدیم )یا صفحه 

  تاییدیه اعضا  هیأت داوران حاضر در جلسة دفاع 

 اظهار نامه دانشیو 

 حق مالکیت 

  تشکر و قدردانی 

  یا صفحه( به همراه کلید واژهچکیده فارسی( 

 

و شماره  شوند درشمارش برحسب حروف ابجد منظور میکه  صفحاتی 6-2

 شود درج میآنها 

  فهرست م الب 

 ها فهرست عالئم و نشانه 

  فهرست جدول ها 

  فهرست شکل ها 
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 صفحاتی که با عدد شماره گذاری می شوند 6-3

صفحه  شود و تا آخرین( آغان می1نامه )صفحه عنوان  فصلپایان 1شذار  با اعداد ان فصلشماره

ها  آغانین هر فصل یابد. توجه داشته باشید که شماره صفحه برا  صفحهواژه نامه ادامه می

 شود.)صفحه شماره و عنوان فصل( منظور می شود ولی درج نمی

 

 گیرند.  نامه/رساله قرار می صفحاتی که بدون شماره در انتهای پايان 6-4

 به همراه کلید واژه چکیده انگلیسی 

  انگلیسی جلدفرم داخل 

 

 ش هاخب گذاریشماره 6-5

هریا ان بخش ها  هر فصل با دو شماره که با خط فاصله ان یکدیگر جدا شده اند، مشخص 

می شوند. عدد سمت راست نشانه شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره ترتیب بخش مورد 

ت چپ عدد که هر بخش دارا  نیر بخش باشد، شماره هر نیر بخش در سمنظر است. درصورتی

فوق قرار می شیرد. به عنوان مثال اشر برنامه ری   پویا دومین نیر بخش ان بخش چهارم در 

 نوشته خواهد شد. "ری   پویابرنامه 2-4-3 "فصل سوم باشد، به صورت

 

 گذاری پانويس هاشماره 6-6

صورت ن بهتواکه یا عبارت یا واژه نیان به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را میدرصورتی

پانویس )پاورقی( در همان صفحه ارائه کرد. برا  پانویس ها  انگلیسی )التین( عبارت یا واژه 

صورت کوچا در باال و سمت چپ آن مشخص می شود و توضیح مربوط ا  که بهتوسط شماره
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شود. برا  پانویس ها  فارسی بر عکس است. شماره به آن شماره ان چپ به راست ارائه می

  به صورت متوالی در هر فصل یا پیوست می آید. شماره شذار  پانویس ها در هر فصل یا شذار

 پیوست مستعل است.

 

 گذاری جدول ها و شکل هاشماره 6-7

طورعمده شامل جدول، نمودار، نعشه، طرح، عکرس و امثرال   نامه بهقالب ها  تصویر  در پایان

خوانا، دقیق، مرتب و مستعل باشند. کلیه جرداول  ها باید آن است.  جدول ها، نمودارها و تصویر

به عنوان جدول و کلیه نمودارها، طرح ها، تصاویر، نعشه ها، فلوچارت ها و غیرره تحرت عنروان    

می آیند. برا  شماره شذار  جدول ها و شکل ها به نکات نیرر توجره   نامه/رساله  پایانشکل در 

 شود:

 ن با دو شماره که با خط فاصله ان یکدیگر شذار  کلیه شکل ها و جدول ها در متشماره

جدا می شوند، مشخص می شود. عدد سمت راست نشانه شماره فصرل و عردد سرمت    

چپ شماره شکل یا جدول مورد نظر است. به عنوان مثال، شکل دوم ان فصل سوم بره  

 نوشته می شود. 2-3صورت شکل

 ها است. پانویس و افتهها  مربوط به یهر جدول دارا  شماره، عنوان، ستون و ردیف

عالمت ها  اختصار  ممکن است در بعضی جدول ها ضرور  باشد. هرشاه جدول 

شذار  آن شیرد و شمارهدارا  پانویس باشد این پانویس درست پایین جدول قرار می

شذار  پانویس ها  متن است. طول س رها  این پانویس ها نی  ان مستعل ان شماره

 ند. کعرض جدول تیاون نمی

 شماره و عنوان جدول به طور مسلسل در وسط و  باال  جدول نوشته می شود. 

 شماره و عنوان شکل به طور مسلسل در وسط و پایین شکل نوشته می شود. 
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  ترجیحا جدول ها و شکل ها طور  تنظیم شوند که به طور کامل در یا صفحه قرار

ان یا صفحه تایپ شود، النم شیرند. در صورتی که النم باشد شکل یا جدولی در بیش 

است شماره و عنوان شکل یا جدول در همه صفحه ها  متناظر بیاید و همچنین به 

به انتها  عنوان شکل یا جدول در صفحه ها   ")ادامه("استثنا اولین صفحه، عبارت 

 .بعد اضافه شود

 

 ها و فرمول هاگذاری رابطهشماره 6-8

ت راست هر راب ه یا فرمول در داخل پرانت  درج می شود. ها و فرمول ها در سمراب ه شماره

ها  هر فصل ان دو عدد که با یا خط ان هم جدا می شوند انیام می شود. شذار  فرمولشماره

عدد سمت راست شماره فصل و عدد بعد  شماره راب ه یا فرمول است. به عنوان مثال، راب ه 

هایی که در پیوست ها ذکر شده شود. راب ه( نوشته می 3-4سوم در فصل چهارم به صورت )

راب ه در سمت (. 2-شذار  می شوند، مانند: )الف باتوجه به حروف الفبا  آن پیوست، شماره

 به نمونه نیر توجه شود:چپ س ر مربوطه و شماره آن در سمت راست تنظیم می شود. 

 

(2-1)  

                                                                        

 

 گذاری پیوست ها. شماره6-9

نامه/ رساله باحروف الفبا نامگذار  می شود و پس ان حرف پیوست عنوان آن پیوست ها  پایان

(. هریا ان بخش ها  هر پیوست با دو حرف و عدد کره برا خرط    "پیوست الف"می آید )مانند 

)).10(.(2

)..(2

Whh

Whh
K

jit

jit
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سمت راسرت نشرانه ترتیرب پیوسرت و      فاصله ان یکدیگر جدا شده اند، مشخص می شود. حرف

که هر بخرش دارا  نیرر بخرش    عدد سمت چپ، شماره ترتیب بخش مورد نظر است. درصورتی

باشد، مانند شماره شذار  در فصل ها، شماره هر نیر بخش در سمت چپ عدد فروق قررار مری    

 شیرد.

شرذار  مری   شکل ها و جدول ها  موجود در هر پیوست نی  باتوجه به پیوست مربوطه شرماره 

شوند. به عنوان مثال دومین جدول در پیوست الف به این صورت نوشته می شود: )جدول الرف  

شرذار   هایی که در پیوست ها ذکر شده باتوجه به حروف الفبا  آن پیوست، شرماره (. راب ه2-

 (.2-می شوند، مانند: )الف 
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 مرجع نويسی  .7

 

روارد نوشته شرود. مراجر  بره ترتیرب الفبرایی در      در فهرست مراج ، مرج  نویسی بر اساس سبا ها

فهرست مراج  مرتب شوند. در صورت استفاده ان مراج  فارسی و غیر فارسی؛ ابتدا مراج  فارسری بره   

فهرست مراج  می آید و سپس سایر مراج  به ترتیب الفبایی ذکر شوند. نیران  بره   ترتیب الفبایی در 

راج  انگلیسی و شبیه به آن نیست و مراج  به صورت متوالی ذکر عنوان هایی مانند مراج  فارسی و م

 نوشته شوند. به نکات راهنما  نیر برا  نوشتن مراج  توجه شود.   

 

 مرجع نويسی فارسی و انگلیسی )التین( 7-1

بر جسب تنوع مراج  فارسی و انگلیسی، نحوه مرج  نویسری آنهرا فررق مری کنرد کره در ادامره بره         

 می شود. قبل ان آن به نکات نیر توجه شود: مهمترین آنها اشاره

 مراج  فارسی )در صورت وجود( به ترتیب الفبا  فارسی در ابتدا  فهرست مراج  ذکر شوند 

    در صورت وجود مراج  فارسی، مراج  انگلیسی  به ترتیب الفبایی پس ان مراجر  فارسری در

 فهرست مراج  ذکر شوند

 باید ذکر شود صرفنظر ان تعداد نویسندشان در فهرست مراج  اسامی همه نویسندشان. 

 .ذکر الفاظی مانند دکتر، مهندس، و غیره در کنار اسامی میان نیست 
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 کتاب ها   7-1-1

 مشخصات کتاب به ترتیب نیر نوشته شود:

  نویسنده یا نویسندشان 

  سال نشر 

  )عنوان کتاب )به صورت ایتالیا تایپ شود 

  نوبت چاپ 

  ناشر 

  محل نشر 

 

 هب با يک نويسندکتا 

 مثال:

. سانمان م العه و تدوین کتب علوم انسانی راهنما  ویرایش. 1379غالمحسین ناده، غالمحسین. 

 دانشگاه ها)سمت(، تهران

 . چاپ نهم، دهخدا، تهراناصول روانشناسی عمومی، 1366عظیمی، سیروس. 

Boehm, B. W. (1981) Software Engineering Economics.Prentice-Hall, Eaglewood 

Cliffs, New Jersey. 

Knuth, D. E. (1999) The Art of Programming.3rd edition, Vol 2, Addison-Wesley, 

Reading, MA, USA. 

Popper, K. R. (1992) The Logic of Scientific Discovery.2nd edition.Routledge, London 

and New York. 

 

 کتاب با دو يا چند نويسنده 

 مثال:

مفاهیم، اندانه شیر ، و  -بهره ور  سرمایه، 1381خو  الحان، فرید و اسماعیل پور، عابدین. 

 انتشارات سرآمد، تهرانتحلیل. 

Harrington, H.J., Conner, D.R., and Horney, N.L. (2000) Project Change Management, 

McGraw-Hill, New York. 
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  يشگرنويسنده به عنوان ويراکتاب با 

کتاب ها  ویراستار  شده ) که معموال میموعه معاله هستند( شبیه کتاب ها  معمولی 

نوشته می شوند. برا  فارسی ها، بعد ان اسامی ویرایشگر یا ویرایشگران به ترتیب لفظ 

ویرایشگریا ویرایشگرانبیاید. و برا  غیر فارسی ها، بعد ان اسامی ویرایشگر یا ویرایشگران به 

 هم می توان استفاده کرد. .edsیا  .edبیاید. ان مخفف  editorsیا  editorظ ترتیب لف

 مثال:

 مرک  نشر دانشگاهی، تهران .درباره ویرایش، 1365پورجواد ، نصراله. ویرایشگر، 

Paton, N.W., Editor. (1999) Active Rules in Database Systems. Springer-Verlag, New 

York 

 کتاب ذکر شده باشنديا بخشی از يک فصل  مطالبی که فقط از

 مثال:

،نعش کتابخانه ها  ملی در شبکه بین المللی اطالع رسانی اسالمی، ترجمه 1369باواکوتی،م. 

دفتر  .شبکه اطالع رسانی در کشورها  اسالمیشیرین تعاونی، در اکمل احسان اغلو و دیگران. 

 .57-41پ وهشها  فرهنگی، تهران. ص 

Gatziu, S. and Dittrich, K. R. (1999) SAMOS. In: N. W. Paton, editor. Active Rules in 

Database Systems.Springer-Verlag, New York, chapter 12, pp. 233–247. 

 مقاله در مجله7-1-2

 :مشخصات معاله ژورنالی به ترتیب نیر نوشته شود 

  نویسنده یا نویسندشان 

 سال نشر 

 عنوان معاله 

 رنال )به صورت ایتالیا تایپ شود(نام ژو 

  جلد، شماره، و/یا ماه 

 ناشر 

 شماره صفحه ها  معاله 
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 مثال:

. نیتون. "نعش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورن  ایران"1368عماد خراسانی، نسریندخت. 

 .19-18، ص 1368. فروردین 88

Locke, C. D. (1992) Software Architecture for Hard Real-Time Applications:Cyclic 

Executives vs. Fixed Priority Executives. Real-Time Systems Journal, 4(1), pp. 37–53. 

Stankovic, J. A. (1988a) Misconceptions about Real-Time Computing: A Serious 

Problem for Next-Generation Systems. IEEE Computer, 21(10), October, pp. 10–19. 

Stankovic, J. A. Son, S. H., and Hansson, J. (1999) Misconceptions About Real-Time 

Database Systems. IEEE Computer, 32(6), June, pp. 29–36. 

 

 مقاله در کنفرانس 7-1-3

  ی به ترتیب نیر نوشته شود:کنفرانسمشخصات معاله 

  نویسنده یا نویسندشان 

 سال نشر 

 لهعنوان معا 

 )ویرایشگر یا ویرایشگران میموعه معاالت )در صورت وجود 

 )عنوان میموعه معاالت کنفرانس )به صورت ایتالیا تایپ شود 

 محل و تاریخ کنفرانس 

 ناشر 

 شماره صفحه ها  معاله یا کد معاله 

 مثال:

در  ، میموعه معاالت و سخنرانیها  ارائه شده، "مصرف و تولید اطالعات"1366حر ، عباس. 

. ونارت 1366خرداد 19و 8، . تهران مینار نعش اطالعات علمی و فنی در خدمت دفاع معدسس

 سپاه، معاونت صنای  خودکفایی، مدیریت تحعیعات و آمون ، مرک  اطالعات علمی و فنی.

Blaha, M. R., Premerlani, W. J., Bender, A. R., Salemme, R. M., Kornfein M. M., and 

Harkins,C. K. (1990) Bill-of-Material Configuration Generation.In Proceedings of the 

Sixth International Conference on Data Engineering, pp. 237–244. 
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 مراجع و مقاالت الکترونیکی 7-1-4

  به ترتیب نیر نوشته شود: الکترونیکی و اینترنتیمشخصات مراج  و معاالت 

  اننویسنده یا نویسندش 

  سال 

 )عنوان )به صورت ایتالیا تایپ شود 

 )شماره ویرایش )در صورت وجود 

  :نوع رسانه در براکت، مثال[online] ،[CD-ROM] 

 )ناشر )اشر با نویسنده متفاوت باشد 

 )محل نشر )در صورت وجود 

 آدرس دسترسی 

 تاریخ دریافت 

 :مثال

Davison, R. and Kock, N., editors. (2004) Professional Ethics [online]. Available 

from:http://www.is.cityu.edu.hk/research/resources/isworld/ethics/index.htm [Accessed 

27 June 2007]. 

 

 مقاالت ژورنال های الکترونیکی 7-1-5

   به ترتیب نیر نوشته شود: الکترونیکی و اینترنتیمشخصات معاالت ژورنال ها 

  ننویسنده یا نویسندشا 

 سال 

 عنوان 

 )نام ژورنال )به صورت ایتالیا تایپ شود 

  :نوع رسانه در براکت، مثال[online] ،[CD-ROM] 

 جلد و شماره یا کد 

 آدرس دسترسی 

 تاریخ دریافت 

 مثال:

Khalifa, G., Irani, Z., Baldwin, L. P. and Jones, S. (2001) Evaluating Information 

Technology with You in Mind. The Electronic Journal of Information Systems 

Evaluation [online], 4(1). Available from: http://www.ejise.com/volume-4/volume4-

issue1/issue1-art5.htm [Accessed 27 June 2007]. 
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 نامه/رساله پايان 7-1-6

  به ترتیب نیر نوشته شود:نامه/رساله  پایانمشخصات 

  نویسنده 

 ال س 

 عنوان 

 رساله دکترای ارشدکارشناسنامه  پایان / 

 دانشگاه 

 دانشکده/بخش/شروه 

 )شماره (در صورت وجود 

 :مثال

. حل مساله مواننه خط مونتاژ فان  به وسیله الگوریتم ها  ژنتیکی، 1376الحان، فرید.  خو 

 ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی.نامه کارشناسی ارشد پایان

Locke, C. D. (1986) Best-Effort Decision Making for Real-Time Scheduling.Ph.D. 

thesis.Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University.Technical report 

CMU-CS-86-134. 

 

 مصاحبه 7-1-7

 :مشخصات مصاحبه به ترتیب نیر نوشته شود 

  نام مصاحبه شونده 

 ندهنام مصاحبه کن 

 نوع مصاحبه 

 مکان و تاریخ مصاحبه 

 :مثال

Smith, John. (2001) Interview by author. San Francisco, USA, 24 November. 

 :برا  مصاحبه منتشر شده، باید  اطالعات نیر اضافه شود 

  کتاب، میله، برنامه رادیویی، برنامه تلوی یونی، کاست صوتی یا تصویر ، و  –نوع رسانه

 غیره

 ایشگر، مترجم، ویر 

  هر نوع اطالعات تکمیلی 
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 منابع بدون نويسنده مشخص 7-1-8

 مثال:     

Anon. (1991) Turbo Assembler: Users' Guide Version 2.0. Borland, Scotts Valley, CA 

 

 مراجعی که ناشر آنها موسسه / سازمان باشد 7-1-9

 :مثال

Unesco, (1993)  General information programme and UNISIST. Unesco, (PGI-

93/WS/22), Paris  

 مقالة روزنامه 7-1-10

  به ترتیب نیر نوشته شود: معالة روننامهمشخصات 

  نویسنده 

 سال نشر 

 عنوان معاله 

  به صورت ایتالیا تایپ شود( روننامهنام( 

  تاریخ نشر 

 شماره صفحه ها  معاله 

 مثال:

 شهریور. 17 کیهان، "  یرقان معابله کنیم؟چگونه با بیمار"1361نالی، محمدرضا. 

 

  برا  مناب  الکترونیا به موارد باال آدرس پایگاه اینترنتی و نمان دسترسی) استفاده( اضافه

 می شود.

 :مثال

Hassell, N., (2004) Gilts Investors Take Profits. Times [online] 10 August. Available 

from: http://web.lexis-nexis.com/xchange-international [Accessed 8 August 2004].  
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 متن سخنرانی 7-1-11

 مثال:

در سمینار بررسی تحلیلی  "نعش خدمات اطالعاتی در پیشرفت فرهنگی"1365حر ، عباس. 

 .1365اردیبهشت  15-11موان  و عوامل موثر در پیشرفت ها  فرهنگی، بیرجند، 

Foster, T., (2004) Balance sheets, lecture notes distributed in Financial Accounting 101 

at the University of Western Australia, Crawley on 2 November 2004.  

 

 ترجمه کتاب يا مقاله 7-1-12

 مثال:

: ونارت فرهنگ و ارشاد [تهران]. ترجمه پروی  دوائی فن سناریونویسی، 1365ویل، یوجین. 

 ل تحعیعات و روابط سینماییاسالمی، اداره ک

 

 کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهايی خاص هر جلد 7-1-13

 مثال:

ترجمه احمد آرام و دیگران.  : مشرق نمین: شاهواره تمدن.1تاریخ تمدن. ج، 1365دورانت، ویل. 

 سانمان انتشارات و آمون  انعالب اسالمی، تهران

 

 نقل در نقل 7-1-14

 مثال:

جان شرنی:  -آخرین رونها  ل فعلیخان نند، ترجمة هما ناطق، 1356ارفورد. جون ، سره

، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عصر نند. 1366نعل در غالمرضا، ورهرام. امیرکبیر، تهران.  

 معین، تهران
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 گزارش چاپ شده دارای مولف 7-1-15

 مثال:

 چراغعلی تپه : هیات حفار ، رودبار ش ار  معدماتی حفریات مارلیا، 1343نگهبان، ع ت اله. 

 . ونارت فرهنگ، اداره کل باستانشناسی، تهران.41-1340

 

 گزارش چاپ نشده  7-1-16

 مثال:

ش ارشی ان فعالیت دفتر تحعیعات و برنامه ری   درسی پیرامون اصالح و بانسان  کتاب ها  

 ، تهران: )پلی کپی(.1360، 1360درسی سال

 

 سنده و سال انتشار يکسان با نوي مراجعی 7-1-17

که مراجعی با نویسنده و سال انتشار یکسان وجود داشته باشد، موارد نیر باید رعایت  صورتیدر 

 شوند:

 این مراج  بر حسب ترتیب اهمیت نوشته شوند 

  برا  مراج  فارسی، پس ان سال انتشار به ترتیب حروف الفبا  الف، ب،... اضافه شده و

 وندبا این حروف تفکیا ش

 حروف الفبا   برا  مراج  انگلیسی، پس ان سال انتشار به ترتیبa ،b اضافه شده  ... ،

 و با این حروف تفکیا شوند

 :مثال

Stankovic, J. A. (1988a) Misconceptions About Real-Time Computing: A Serious 

Problem for Next-Generation Systems. IEEE Computer, 21(10), October, pp. 10–19. 

Stankovic, J. A. (1988b) Real-Time Computing Systems: The Next Generation. In: 

Stankovic, J. A.(ed). Hard Real-Time Systems. IEEE Computer Society Press. 1988. 

Stankovic, J. A., Son, S. H., and Hansson, J., (1999) Misconceptions About Real-Time 

Database Systems. IEEE Computer, 32(6), June, pp. 29–36. 
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 های اينترنتی سايت 7-1-18

ارجاع به وب سایت ها  اینترنتی، کافی است که آدرس سایت در پانویس داخل متن ذکر  برا 

 شود. آدرس سایت ها در فهرست مراج  ذکر نشوند. 

 :مثال

Sun’s site
1
 represents one of the most complete sites for describing Java in various 

aspects. 

 

  

                                                           
1
http://www.sun.com/ 
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رساله  /نامهمراجع در متن پايانارجاع به نحوه  .8

 

بره  ترتیب الفبایی نام خانوادشی نویسنده اول فهرست می شوند. ناب  بهم ابق رو  هاروارد م

 نکات نیر توجه شود:

 ند، باید در فهرست مراج  شنیانده شوند.کلیه مراجعی که در متن، مورد اشاره قرار می شیر 

  اشر متن یا عبارتی عیناً ان یا مرج ، باننویسی می شود، باید آن متن یا عبارت، داخل عالمت

رجوع شود(  6-7بیاید و شماره صفحه نی  در ارجاع درون متنی ) به بخش  )""(نعل قول 

 ذکر شود.

  اع داده می شود. نام خرانوادشی نویسرنده و   سنده و سال به مراج  ارجنویدر داخل متن با نام

 سال نشر هر مرج  در متن ذکر می شود. 

     در متن نام نویسندشان به فارسی نوشته می شود و فعط برا  اولین بار در پراورقی بره الترین

 نوشته می شود.

 :2در متن بر حسب نوع م لب و تعداد نویسندشان به شرح ذیل است مراج حوه درج ن

 

 با يک نويسندهمراجع  8-1

   اشر نام نویسنده بخشی ان جمله متن باشد، فعط سال نشر پس ان نام نویسنده در داخل پرانت

 نوشته شود.

                                                           
نامه/رسالهبه نبان فارسی است، ولی برا  راهنمایی روشن تر در این  قسمت مثال ها  فارسی و انگلیسی، هر دو ارائه می  هر چند متن پایان2

 شود 
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   اشر نام نویسنده بخشی ان جمله متن نباشد هم نام نویسنده و هم سال نشر در داخل پرانت

  ا می شوند.ان هم تفکی 3"؛"پرانت ، مراج  با عالمت داخل . برا  ذکر چند مرج  در بیاید

 مثال:

 4( اشاره کرده است، عامل دما بسیار موثر می باشد، نظریه جون 1357طور که حسابی )همان

( نی  این نکته را تصدیق می کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل 1985) جون ، 

 (. 1374شیرد )جهانشاهی، دما باید در شرایط کنترل رطوبت صورت

 

Knuth (1999) showed that.… 

or 

It has been shown that.…. (Knuth, 1999). 

 

 مراجع با دو نويسنده 8-2

  در متن به همراه سال مری نویسنده برا  ارجاع مراجعی با دو نویسنده، نام خانوادشی هر دو-

 آید

 مثال:

Gatziu and Dittrich’s (1999) overview of the SAMOS project… 

or 

The SAMOS project investigated active object-oriented database features on 

top of a commercial database management system (Gatziu and Dittrich,1999). 

 

 

                                                           
3

 ان هم جدا می شوند ";"را  متن انگلیسی با  
 

4
 Jones 
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 مراجع با چند  نويسنده 8-3

  دو نویسنده، فعط النم است در داخل مرتن نرام خرانوادشی    ان هنگام ارجاع به مرجعی با بیش

"همکراران و "و به جا  نام سایر نویسندشان عبارت  نویسنده اول بیاید
نوشرته شرود. توجره     5

 که در فهرست مراج  اسامی همه نویسندشان باید ذکر شود.شود 

 مثال: 

Stankovic et al. (1999) identified common misconceptions about real-time databases. 

or 

Several misconceptions about real-time databases have been identified (Stankovic et al., 

1999)… 

 

 ارجاع به چند مرجع 8-4

      اشر نویسنده چند مرج ، یکسان ولی سال نشر آنها متفاوت باشد، فعرط النم اسرت کره سرال

 ان هم جدا شوند 6"،"نشر آنها با 

 مثال:

 

Locke (1986, 1992) showed that… 

or 

It has been shown that.… (Locke, 1986, 1992). 

 

                                                           
 در متن ها  انگلیسی "et al"معادل 5
 ان هم جدا می شوند ","برا  متن انگلیسی با 6
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        اشر نویسنده چند مرج  و سال نشر آنها یکسان باشد، باید پرس ان سرال بررا  اولرین مرجر

و به همین  در متن انگلیسی( "b") "ب"، برا  دومین مرج  در متن انگلیسی( "a") "الف"

 ترتیب برا  سایر مراج  اضافه شود. به همین ترتیب هم در فهرست مراج  ذکر شوند.

 ل:مثا

Real-time systems introduce additional technical issues due to the application time 

constraints that should be met (Stankovic, 1988a, 1988b; Stankovic et al., 1999). 

 

 ارجاع به مرجع همراه با شماره صفحه 8-5

ارجاع داده شرود، اغلرب اضرافه کرردن اطالعرات      اشر النم باشد به بخش خاصی ان یا مرج  

در  ".p,") "ص.،"تکمیلی مناسب است. شماره صفحه را می توان پس ان سال در متن با یا 

 ذکر کرد  متن انگلیسی(

 مثال:

با توجه به ارتباط تحلیلی و علت و معلولی بین بهره ور  سرمایه و نیرو  کار )خو  الحران،  

 شرفت که ...  ( می توان نتییه63، ص.1383

Until quite recently the idea of simplicity has been used uncritically, as though it were 

quite obvious what simplicity is, and why it should be valuable (Popper, 1992, p. 136). 

 

 مراجع بدون نويسنده 8-6

رد  که سانمان یا شرکتی ناشر باشد، به جا  نام اشر مرجعی نویسنده نداشته باشد، مانند موا

 .نویسنده باید نام سانمان یا شرکت بیاید
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 ارجاع به سايت های اينترنتی8-7

برا  ارجاع به وب سایت ها  اینترنتی، کافی است که آدرس سرایت در پرانویس ذکرر شرود.     

 آدرس سایت ها در فهرست مراج  ذکر نمی شوند. 

 مثال:

Sun’s site
7
 represents one of the most complete sites for describing Java in various 

aspects. 

 

  

                                                           
7
http://www.sun.com/ 
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 پیوست الف

 

 نامه کارشناسی ارشد ی پاياننمونه فرم ها
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 (رو  جلد نرکوبصفحه فرم نمونه )

 

 عنوان پايان نامه

 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو
 

 

 استاد راهنما:

 (و نام خانوادگینام دکتر  )

 

 نامه برای دريافت مدرك کارشناسی ارشد پايان

 .... گرايش ..... رشته

 

 ماه و سال
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 جلد(داخل حه فرم )نمونه صف

 

 عنوان پايان نامه

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو
 

 

 :استاد راهنما

 (نام و نام خانوادگیدکتر  )

 ()در صورت وجود:مشاوراستاد 

 (گینام و نام خانواددکتر )

 

 نامه برای دريافت مدرك کارشناسی ارشد پايان

 .... گرايش ..... رشته

 

 ماه و سال
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 1307تاسیس 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی

 

 تأيیديه هیأت داوران
 شماره:

 :تاريخ 

 تهیه شده تحت عنوان : پایان نامه نامه و شرکت در جلسه دفاع ان هیأت داوران پس ان م العه پایان

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

، صحت و کفایت تحعیق انیام شده را برا  اخذ درجه  ........................................................توسط آقا  / خانم 

 13......... /......... /........در تاریخ  ...............................شرایش  .................................ررشته کارشناسی ارشد د

 صفحه تأیید داوران(فرم نمونه)دهند. مورد تأیید قرار می

 امضاء ..........................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  استاد راهنما -1

 امضاء ..........................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  استاد مشاور -2

 امضاء ..........................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  ممتحن داخلی -3

 امضاء ..........................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  ممتحن خارجی -4

معاونت آموزشی و  -5

تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده

 امضاء ..........................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر 

  
29/10/1387-4216  
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29/10/1387-4217  

 

 

 1307تاسیس 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی

 اظهارنامه دانشجو
 شماره:

 :يختار 

 

................... اینیانب ........................................................ دانشیو  کارشناسی ارشد رشته .................................

شواهی  شرایش ........................................... دانشکده مهندسی صنای  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 نامه با عنوان نمایم که تحعیعات ارائه شده در پایان می

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................، توسط شخص با راهنمایی استاد محترم جناب آقا  / سرکار خانم دکتر ..

باشد، و در مورد  نامه مورد تأیید می اینیانب انیام شده و صحت واصالت م الب نگار  شده در این پایان

م که م الب مندرج نمای استفاده ان کار دیگر محععان به مرج  مورد استفاده اشاره شده است. بعالوه شواهی می

در پایان نامه تا کنون برا  دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیان  توسط اینیانب یا فرد دیگر  در هیچ جا ارائه 

را ب ور کامل رعایت دانشکده مهندسی صنای  نامه چارچوب )فرمت( مصوب  نشده است و در تدوین متن پایان

ام مشاهده شردد خود را ان آثار حعیعی و حعوقی ناشی ان  ودهچنانچه در هر نمان خالف آنچه شواهی نمام.  کرده

 دانم و هیچگونه ادعائی نخواهم داشت. محروم می کارشناسی ارشددریافت مدرک 

 

 امضاء دانشیو:

 تاریخ:

 و(ی)نمونه فرم تایید پایان نامه دانش
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 1307تاسیس 

 صیرالدين طوسیدانشگاه صنعتی خواجه ن

 حق طبع و نشر و مالکیت نتايج
 شماره:

 :تاريخ 

 

 )نمونه فرم(

باشد. هرگونه کپی برداری بصورت کل  نامه متعلق به نويسنده آن می حق چاپ و تکثیر اين پايان -1

نامه يا بخشی از آن تنها با موافقت نويسنده يا کتابخانه دانشکده مهندسی صنايع  پايان

 باشد. واجه نصیرالدين طوسی مجاز میدانشگاه صنعتی خ

 ضمناً متن اين صفحه نیز بايد در نسخه تکثیر شده وجود داشته باشد.

باشد و بدون  کلیه حقوق معنوی اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی می -2

 اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

 باشد. ات و نتايج موجود در پايان نامه بدون ذکر مراجع مجاز نمیهمچنین استفاده از اطالع

 

 

 

 

 * توجه: 

4214-29/10/1387 بایست پس ان تکمیل، در نسخ تکثیر شده قرار داده شود. این فرم می  
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K. N. Toosi University of Technology 

Department of Industrial Engineering 

 )نمونه صفحه فرم انگلیسی رو  جلد نرکوب(

 

Title 

 

 

 

Student Full Name 

 

 

Supervisor: 

Dr.  (Full Name) 

 

 

 

A Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Degree of Master of Science in …….. 

 

Month    Year 
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 بپیوست 

 

 ی رساله دکترافرم هانمونه 
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45 

 

 

 (رو  جلد نرکوبصفحه فرم نمونه )

 

 عنوان رساله
 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو
 

 

 استاد راهنما:

 دکتر  )نام و نام خانوادگی(
 

 

 دکترابرای دريافت مدرك  رساله

 .... گرايش ..... رشته

 

 ماه و سال
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 جلد(داخل حه فرم )نمونه صف

 

 هعنوان رسال
 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو
 

 

 استاد راهنما:

 دکتر  )نام و نام خانوادگی(

 :)اساتید(مشاوراستاد 

 دکتر )نام و نام خانوادگی(

 دکتر )نام و نام خانوادگی(

 

 دکترابرای دريافت مدرك  رساله

 .... گرايش ..... رشته

 ماه و سال
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 1307تاسیس 

 نشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسیدا

 

 تأيیديه هیأت داوران
 شماره:

 :تاريخ 

 هیأت داوران پس ان م العه رساله و شرکت در جلسه دفاع ان رساله تهیه شده تحت عنوان : 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

، صحت و کفایت تحعیق انیام شده را برا  اخذ درجه  ........................................................توسط آقا  / خانم 

مورد  13......... /......... /........در تاریخ  .................................شرایش  ......................................دکترا در رشته 

 صفحه تأیید داوران(نمونه فرم )دهند.   تأیید قرار می

 امضاء .............................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  استاد راهنما -1

 امضاء .............................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  استاد مشاور -2

 امضاء .............................................خانم دکتر جناب آقا  / سرکار  ممتحن داخلی -3

 امضاء .............................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  ممتحن داخلی -4

 امضاء .............................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  ممتحن خارجی -5

 امضاء .............................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر  ممتحن خارجی -6

معاونت آموزشی و  -7

تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده

 امضاء .............................................جناب آقا  / سرکار خانم دکتر 

  
29/10/1387-4216  
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29/10/1387-4217  

 

 

 1307تاسیس 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی

 اظهارنامه دانشجو
 شماره:

 :تاريخ 

 

 

رایش اینیانب ..................................................... دانشیو  دکترا  رشته ......................................... ش

نمایم  انشکده مهندسی صنای  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شواهی می........................................... د

 که تحعیعات ارائه شده در رساله با عنوان

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ص هنمایی استاد محترم جناب آقا  / سرکار خانم دکتر .....................................................................، توسط شخبا را

باشد، و در مورد استفاده  اینیانب انیام شده و صحت واصالت م الب نگار  شده در این رساله مورد تأیید می

نمایم که م الب مندرج در رساله  استفاده اشاره شده است. بعالوه شواهی می ان کار دیگر محععان به مرج  مورد

تا کنون برا  دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیان  توسط اینیانب یا فرد دیگر  در هیچ جا ارائه نشده است و در 

انچه در چنام.  را ب ور کامل رعایت کردهدانشکده مهندسی صنای  تدوین متن رساله چارچوب )فرمت( مصوب 

ام مشاهده شردد خود را ان آثار حعیعی و حعوقی ناشی ان دریافت مدرک  هر نمان خالف آنچه شواهی نموده

 دانم و هیچگونه ادعائی نخواهم داشت. محروم می دکترا

 

 امضاء دانشیو:

 تاریخ:

 و(ی)نمونه فرم تایید رساله دانش
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 1307تاسیس 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی

 حق طبع و نشر و مالکیت نتايج
 شماره:

 :تاريخ 

 

 )نمونه فرم(

 

باشد. هرگونه کپی برداری بصورت کل  حق چاپ و تکثیر اين رساله متعلق به نويسنده آن می -1

شگاه رساله يا بخشی از آن تنها با موافقت نويسنده يا کتابخانه دانشکده مهندسی صنايع دان

 باشد. صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی مجاز می

 ضمناً متن اين صفحه نیز بايد در نسخه تکثیر شده وجود داشته باشد.

باشد و بدون  کلیه حقوق معنوی اين اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی می -2

 اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

 باشد. اده از اطالعات و نتايج موجود در رساله بدون ذکر مراجع مجاز نمیهمچنین استف

 

 

 

 * توجه: 

4214-29/10/1387 بایست پس ان تکمیل، در نسخ تکثیر شده قرار داده شود. این فرم می  
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