به نام خدا

دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره)

شیوه نامه تدوین پایان نامههای کارشناسی ارشد
با توجه به اهميت يکسان بودن تدوين پايان نامه ها و به منظور آشنايي و آگاهي دانشجويان با نحوه ی نگارش ،ضروری است دانشججويان نکجا زيجر را
هنگام تنظيم پاياننامه رعايت کنند .دانشگاه از قبول پايان نامههای غير منطبق بر اين ضوابط خودداری خواهد کرد.
الف – چگونگی ترتیب صفحات
 .1روی جلد (مطابق با پيوست شماره )1
 .2اولين برگ :سفيد
 .3دومين برگ :بسم ا ...الرحمن الرحيم (در وسط صفحه)
 .4سومين برگ :مطابق پيوست شماره ( 1توجه :روی جلد نيز بايد مشابه اين فرم باشد)
 .5صورتجلسه دفاع
 .6برگ تقديم اثر (اختياری).
 .7برگ واگذاری حقوق ،مطابق پيوست شماره .2
 .8برگ تشکر و قدرداني (اختياری).
 .9چکيده  :شامل موضوع  ،هدف  ،روش و نتايج به دست آمده از تحقيق به طور مختصر می باشد و بايد حداقل  022و حداکثر  022کلمه
بدون ذکر فرمول ،شکل و منابع باشد .در پايان آن واژگان کليدی بر اساس حروف الفبا شامل  5 -0کلمه می آيد .
 . 11فهرست مطالب مطابق پيوست شماره  .3در ادامه فهرست اشکال ،جداول و نمادها درج ميگردد.
توجه :شماره گذاری صفحا  (،با احتساب هر يک از برگهای اول تا نهم (در صور وجود) به عنوان يک صفحه) ،از صجفحه مربجوب بجه فهرسجت
مطالب شروع مي شود و تا قبل از متن اصلي در وسط و به فاصله یک سانتی متر از لبه پائين صفحه با حروف ( ابجد يا ده .یازده .هازده …).
نوشته مي شود.
 .11فصل بندی پايان نامه و عناوين هر فصل بر اساس نظر گروه و استاد راهنما به انجام مي رسد.
تبصره :شماره گذاری صفحا از فصل اول با اعداد  1و  2و  3و  ...در وسط پايين صفحه (به فاصله  2سانتي متر از لبه پايين و  2/5سجانتي متجر
از لبه سمت چپ کاغذ) شماره گذاری مي شود .توجه شود که بر روی صفحه اول هر فصل ،شماره صفحه ذکر نمي شود ،ليکن به حساب مي آيد.
 .12پيوستها (در صور نياز)
 .13مراجع (طبق الگوی بند ج .) 5 -
 .14دو برگ ما قبل آخر :چکيده انگليسي ( با فونت ) Times New Roman 12
 .15برگ آخر :سفيد.

 .16پشت جلد به انگليسي (مطابق با پيوست شماره )5
توجه :هیچگونه حاشیه بندی در صفحات پایان نامه استفاده نشود.
ب – نحوه تایپ
 .1نرم افزار مورد استفاده برای تايپ پايان نامه  Microsoft Wordمي باشد.
تبصره  :در پایان نامه های گروه ریاضیات ؛ نرم افزار تایپ پایان نامه با پیشنهاد شورای گروه و تصویب شورای پژوهش دانشگاه مشخص و ابالغ
خواهد شد

 .2متن چکيده با قلم  Bnazanin 12و کلمه "چکيده" در اولين خط بجا قلجم  Bnazanin 12 Boldدر اول سجطر درج شجود .نوشجتن
"واژگان کليدی" يا "کليد واژه ها" يا "کلما کليدی" الزامي است.
 .3متن چکيده انگليسي ( )Abstractبا قلم  Times New Roman 12و کلمه " " Abstractدر اولين خط با قلم Times New
 Roman 12 Boldدر اول سطر درج شود .نوشتن " "Key Wordsالزامي است.
 .4متن پيشگفتار با قلم  Bnazanin 13و کلمه "پيشگفتار" در اولين خط با قلم  Bnazanin 12 Boldدر اول سطر درج شود.
 .5مججتن اصججلي پايججان نامججه بايججد روی يججک طججرف کاغججذ  A4بججا قلججم  Bnazanin 13و بججا فاصججله خطججوب يججک و نججيم سججانتيمتر
( )Line Spacing | Multiple 1.2و حاشيه های صفحا مطابق نمونه ی زير رعايت گردد.
 .6کلیه فرمول ها با فونت  Times New Roman 12نوشته شوند.
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صفحه اول هر فصل

صفحا بعدی

 .7قسمت های مختلف هر فصل با اعدادی نظير  4-6يا  2-4-6مشخص مي شود که عدد  6شماره ی فصل ،عدد  4شماره ی بخش و عدد 2

شماره ی قسمت است .شماره و عنوان هر فصل با قلم  ،Bnazanin 22 Boldبخش های مختلف فصل ها با قلم Bnazanin 16 Bold
و قسمت ها با قلم  Bnazanin 14 Boldتايپ شود( .توجه :شماره ی فصل با حروف نوشته شود)

 .8تمامي شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند .مثالً برای جدول های فصل  ،2ججدول  ،1-2ججدول  2-2و
 ...برای جدول های فصل  ،3جدول  ،1-3جدول  2-3و  ...عنوان جدول ها در باالی آنها و عنوان شکل ها در زير آنهجا ذکجر مجي گجردد( .قلجم
 )Bnazanin 12 Boldاگر شکلي از مرجعي نقل شده باشد ،الزم است مرجع آن در زير شکل آورده شود.
 .9جدول هايي که در ر استای طولي کاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوری قرار گيرند که متن باالی آنها در سمت عطجف پايجان نامجه واقجع شجود و
همچنين شکل هايي که در راستای طولي کاغذ تنظيم مي شوند ،بايد طوری قرار گيرند که متن پايين آنها در سمت لبه ی پايجان نامجه قجرار
گيرد .شکل ها و جدول ها حتي المقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله به محلي که ذکر شده ،آورده شوند.
تبصره :شکلها و جداول حتي المقدور داخل متن و در نزديکترين فاصله ممکن بعد از محلي که ذکر شدهاند آورده شوند.
 .11فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي که ظاهر مي شوند مانند جدول ها و شکل ها شماره گذاری گردد.
 .11معادل انگليسي لغا يا اصطالحا فارسجي کجه بجرای اولجين بجار بجه کجار مجي رود بجه صجور زيرنجوي

(فقجط بجرای يجک بجار) بجا فونجت

 Times New Roman 9در صفحه ی مربوب درج شود( .حتي المقدور در متن پايان نامه از به کار بردن واژه های بجا الفبجای انگليسجي
احتراز شود) .زيرنوي

ها زير يک خط که به فاصله ی  2/5cmاز لبه ی چپ کاغذ و حداقل  3cmاز لبه ی پاييني و به طول موردنياز رسجم

مي شود ،نوشته مي شوند( .در هر صور الزم است  2/5cmحاشيه ی پايين صفحه رعايت شود) .زيرنجوي
شماره ی  2 ،1و  ...فارسي در گوشه ی باالی آخرين کلمه در متن مشخص مي شوند .در زيرنوي

هجا در هجر صجفحه بجا گجذاردن

ها فقجط معجادل زبجان خجارجي لغجا يجا

اصطالحا فارسي نوشته شود .در صور وجود توضيحا بيشتر بايد در قسمت پي نوشت ها آورده شود.
 -5ذکر مراجع به روش زير انجام ميگردد:
الف ) مراجع به شيوه ( APAشيوه مرسوم در انجمن روانشناسان امريکا) انجام گيرد يعني در نقل قولهای مستقيم  ،متن داخل گيومه
آورده مي شود و بعد از اتمام متن  ،داخل پرانتز نام مولف .سال انتشار و شماره صفحه آورده میشود .و اگر متن طوالني بود کجل
متن از نوشتار معمولي به طرف سمت چپ حرکت ميکند.
....................................................................................... ..................................
.........................................................................................................................
در پايان متن داخل پرانتز نام مولف ،سال انتشار و شماره صفحه آورده شود.
در بيان غير مستقيم (برداشت پژوهشگر) از گیومه استفاده نمی گردد (حجم محدودیت ندارد) در ذکر منبع داخل پرانتزز نگزار
مولف و سال انتشار کافی است .
 در مورد منبعي که نويسنده آ ن مشخص نيست به جای نام نويسنده در منبع فارسجي از کلمجا

بجي نجام و در مراججع خجارجي از

 anonymousاستفاده ميشود با وجود اين ميتوان نام موسسه يا گروه نويسنده نيز استفاده کرد .
 در انتهای پایاننامه لیست مراجع به ترتیب کتب  ،مقاالت  ،نشریات ادواری و مجموعه مقاالت کنفرانس و پایاننامه ها هزرکدام به ترتیب حروف الفبا آورده میشود .

توجه :عنوان کتاب و گزارش ،نام نشريا ادواری و مجموعه مقاال کنفران ها به صجور ایتالیک نوشجته شجوند .از مثجالهجا دقيقجا"
تبعيت شود.
مقاالت مندرج در نشریات ادواری
نام خانوادگي ،حرف اول نام مولف ،عنوان مقاله ،نام نشريه ادواری ،نام ناشر (در صجور وججود) شجماره مجلجد و شجماره نشجريه ،صجفحا از
...........تا  ،.............سال انتشار.
مثال:
عالمي ،ح ،اثر اغتشاش در سيستم های مخابراتي ،استقالل ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،شماره  ،5ص 1361 ،34-22
Jonas, J.J., Simulation of hot strip rolling, ISIJ Int., Vol.1, No. 4, pp. 34-42, 1994.
کتب
نام خانوادگي ،حرف اول نام مولف (ين)  /مترجم (ين) ،عنوان کتاب ،شماره ويرايش ،ناشر و محل نشر ،تاريخ انتشار.
مثال:
Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 1925.
حائری ،ع ،ايران و جهان اسالم ،چاپ اول ،انتشارا آستان قدس رضوی. 1362 ،
مقاله مربوط به همایش ها
نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان ،عنوان مقاله ،نام همايش  ،شجماره مجلجه (در صجور وججود) صجفحا از  ....تجا  ،....محجل
برگزاری ،سال همايش.
مثال:

احمدی ،گ ،مدل سازی کامپيوتری جريانهای اليهای ،مجموعه مقاال پنجمين کنفران

ساالنه مهندسي مکجانيک ،ص  ،257-235تبريز،

. 1326
Hodges, J. L. & Lehmann, E. L., Some applications of the Cramer-Rao inequality, Proceeding
of the 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics and Probability, Vol. 1, pp. 13-22, 1951.
پایاننامه ها (گزار های علمی)
نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان ،عنوان پايان نامه يا گزارش ،مقطع تحصيلي پايان نامه ،دانشجکده ،دانشجگاه (ناشجر) ،سجال
انتشار.
مثال:
مجيدی فيض آبادی ، ،بررسي پترولوژی و ژئوشيمي تودههای نفوذی غرب سامن (جنوب غربي مالير -همدان) ،پايان نامه کارشناسي ارشد.
دانشکده علوم طبيعي ،دانشگاه تبريز. 1325 ،

در مورد منبعي که نويسنده آن مشخص نيست به جای نام خانوادگي و نام نويسنده ،در منبع فارسي از کلمه " بي نام" و در مراججع خجارجي
از " "Anonymousاستفاده مجي شجود .بجا وججود ايجن مجي تجوان نجام موسسجه يجا گجروه نويسجنده منبجع را نيجز بجه ججای " بجي نجام" يجا
" "Anonymousذکر کرد.
مثال:
Anonymous, Maize in human nutrition, FAO Food and Nutrition Series, No. 25, FAO,
Rome, Italy, 1992.
CIP, Workshop on germ-plasm exploration and taxonomy of potatoes: I, CIP, Peru, 1923.
 -6شماره و عناوین جداول در باالی آنها و شماره و عناوین شکلها  ،تصاویر و نمودارها در پائین آورده می شود (قلجم نجازنين
نازک  .)12عنوان جداول تا حد ممکن به صور مختصر و گويا ارتباب عوامل مورد بحث در شکل يا جدول را بيان نمايجد .اگر شکل
یا نموداری از مرجعی گرفته شده باشد ،الزم است مرجع آن در ذیزل شزکل آورده شزود .و گرنجه توضجيد داده شجود کجه
پژوهشگر چگونه به آن دست يافته است( .منبع و مرجع حتما معرفي شود)
 -7نحوه صحافي پايان نامه مطابق نمونه ذيل است .روی جلد مثل سومين برگ بوده و در (عطف پايان نامه عنوان ،نام خانوادگي و حجرف
اول نام پژوهشگر و سال انتشار زرکوب مي شود).
الف) روی جلد :عنوان اصلي (مطابق پيوست شماره )1
ب) عطف:

عنوان پايان نامه

 -8رنگ جلد پایان نامهها به ترتیب :
دانشکده فنی و مهندسی ( سورمه ای تیره ساده )
دانشکده علوم پایه ( آبی تیره ساده )
دانشکده انسانی ( سبز یشمی ساده )

نام خانوادگي و نام

سال

پيوست شماره 1

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره)
دانشکده ( .................نازنين نازک )14
گروه ( .................نازنين نازک )14

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسي ارشد
رشته ........
(نازنين نازک )12

عنوان
(نازنين سياه )12

استاد راهنما
(نازنين نازک )14
..........................
(نازنین سیاه )12

استاد مشاور
(نازنين نازک )14
..........................
(نازنین سیاه )12

دانشجو
(نازنين )14
.........................
(نازنین سیاه )12
ماه و سال دفاع
( معیار تاریخ دفاع است و ماه بصورت حروف نوشته شود )
(نازنین سیاه )12

پيوست شماره 2

تعهد نامه
عنوان پايان نامه:
اینجانب  ............................................................................دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته

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

دانشکده  ...........................................................دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجزردی (ره) تحزت راهنمزایی

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

متعهد می شوم:
 نتايج ارائه شده در اين پايان نامه حاصل مطالعا علمي و عملي اينجانب بوده ،مسئوليت صحت و اصالت مطالب مندرج را بجه
طور کامل بر عهده مي گيرم.
 در خصوص استفاده از نتايج پژوهشهای محققان ديگر به مرجع مورد نظر استناد شده است.
 مطالب مندرج در اين پايان نامه را اينجانب يا فرد ديگری به منظور اخذ هيچ نوع مدرک يا امتيازی تاکنون بجه هجيچ مرجعجي
تسليم نکرده است.
 کليه حقوق معنوی اين اثر به دانشگاه آيت ا ...العظمي بروجردی (ره) تعلق دارد .مقاال مسجتخرج از پايجان نامجه ،ذيجل نجام
دانشگاه آيت ا ...العظمي بروجردی (ره) به چاپ خواهد رسيد.
 حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتايج اصلي پايان نامه تجاثير گجذار بجوده انجد در مقجاال مسجتخرج از رسجاله
رعايت خواهد شد.

تاريخ
نام و امضاء دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر
 کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن (مقاالت مستخرج ،برنامه های رایانه ای ،نرر ازاارهرا و هیزیراات
ساخته شده) به دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره) هعلق دارد و بدون اخذ اجازه کتبری از دانشرگاه اابر
واگذاری به شخص ثالث نیست.
 استفاده از اطالعات و نتایج این پایان نامه بدون ذکر مرجع میاز نیست.

پيوست شماره 3
فهرست مطالب (نازنين سياه )14
عنوان
چکيده
فهرست مطالب
فصل اول :کليا تحقيق
1-1
2-1
3-1
فصل دوم :پيشينه
1-2
2-2
فصل سوم:
.
.
.
نتيجه گيری و پيشنهادا :
پيوستها
مراجع

صفحه

1

پيوست شماره 4

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره)

صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  /خانم  /آقای _______________ در رشته
_______________گرایش_____________تحت عنوان _________________________________________
که در تاریخ __________ در جلسه شورای تحصیالت تکمیلی به تائید رسیده است با حضور استاد ( استادان) راهنما،
مشاور و هیات داوران در دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره) در تاریخ  / /تشکیل گردید .در این جلسه ،پایان نامه
فوق با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت .نامبرده نمره به عدد_________ ،به حروف__________ و امتیاز ____ را دریافت
نمود.
استاد (استادان) راهنما

-1

امضاء

-2

امضاء

استاد (استادان) مشاور

-1
-2

امضاء
امضاء

هیات داوران
-1
-2

امضاء
امضاء

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

5 پيوست شماره

University of Ayatollah Alozma Boroujerdi
Times New Roman Bold (14)

Faculty of ……...
Times New Roman (14)
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