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پايان نامه دوره [مقطع را اينجا بنويسيد] کامپيوتر
گرايش [گرايش را اينجا بنويسيد]

موضوع:
[موضوع را اينجا بنويسيد]

استاد راهنما:
مهندس [نام و نام خانوادگی استاد راهنما را اينجا بنويسيد]

نام دانشجو(دانشجويان):
[نام و نام خانوادگی دانشجويان را اينجا بنويسيد]

[ماه و سال را اينجا بنويسيد]

((روي جلد))

قواعد تنظيم پايان نامه


در عطف پايان نامه فقط عنوان پروژه و نام دانشجو(يان) و سال آن با حروف کوچك زرکوو گوردد .اگور عنووان پوروژه
روی عطف جا نمیگيرد ،میتوانيد همه عنوان را روی عطف ننويسيد.

 برروی کاغذ  A4و به صورت يکرو تايپ شود.
 صفحههای فرعی فقط بر اساس حروف الفبای فارسی شماره گذاری میشود (آ- -پ-ت-ث-ج.)000 -
 متن پايان نامه با فونت  12يا  14و تعداد سطرها در هر صفحه بين  20تا  28سطر باشد.
 استفاده از فونت نازنين برای اعداد توصيه میشود.
 فونت استفاده شده در تمامی متن پايان نامه بايد يکسوان باشود .دانشوجويان میتواننود بوه دلاوواه خوود يکوی از فونتهوای
معمولی ،مانند زر ،لوتوس ،ميترا ،نازنين و يا کامپست را انتاا کنند.
 توالی مطالب در يك پايان نامه:
توالی صفحات اصلی پاياننامه را میتوان بر اساس طرح پيشنهادی زير تنظيم کرد .بديهی است با توجه به عنوان پروژه
و شيوه نگارش ،میتوانيد فصل بندی مناسب را با سليقه خود يا صالحديد استاد راهنما انتاا کنيد .در هر صوورت ،بايود
نظر استاد راهنما در فصل بندی رعايت شود .الزم بوه توذکر اسوت کوه وجوود مقدموه ،و فصول نتيجوهگيری و پيشونهادها و
همچنين مراجع و منابع در هر پايان نامه ،ضروری است.
 -1مقدمه :مقدمه میبايست شامل بيان واضح و کامل مسئله مورد بررسی يوا هودف مطالعوه ،بيوان داليول اهميوت موضووع و
ارزشيابی آن و مرور کلی اجزا و باشهای پروژه باشد.
 -2فصل اول؛ مروری بر گذشته :شامل بيان ماتصر تارياچه کارها و تحقيقوات ببلوی انجوام شوده روی موضووع و وضوعيت
فعلی آن میباشد.
 -3فصل دوم؛ روش تحقيق يا عمل و لوازم و نيازهای پروژه :شامل شرحی دربواره شويوه کوار دانشوجو و توضويح روشوها يوا
وسايل يا نرمافزارهايی که در حين انجام پروژه مورد استفاده بوده ،میباشد.
 -4فصل سوم؛ اجرا و نتايج پروژه :در اين بسمت شيوه اجرای گام به گام مراحل تا رسيدن به هدف نهايی پروژه کامالً شرح
داده میشود .همچنين نتايج حاصل در پروژه به طور کامل و مشروح بيان میشود.
 -5فصل چهارم؛ بحث ،نتيجهگيری ،پيشنهادات :در اين بسمت نتايج حاصل در پروژه مرور شده و درباره عملکرد يا کارايی
بحث میشود .در اين باش بايد مزايا و معايب پروژه ذکر شده و در حد امکان درباره داليل نتايج بهدست آمده استدالل
شود .در ادامه پيشنهادات مؤلف در مورد کار ارايه میگردد.
 -6پيوستها :مطالبی در پيوست برار میگيرد که در عين حاليکه به وجود آنها نياز است ،براردادن آنها در متن اصلی باعوث
از بين رفتن انسجام و پيوستگی مطلب میگردد .هر پيوست به يك موضوع اختصاص میيابد .معموالً مطالبی که در يك
پيوست میآيد ،شامل موارد زير است:
 منحنیهايی که به کمك نرم افزارهای مورد استفاده تهيه شده است(در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد).
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 جداولی که به آنها استناد شده است (در صورتيکه تعداد آنها زياد باشد).
 اثبات بضايا.
 دستورالعمل استفاده از برنامه کامپيوتری تهيه شده.


ليست برنامه کامپيوتری در صورتيکه فهم مطلب بدون آن امکان پذير نباشد.

 نمونه خروجی برنامه.
 نقشههای تهيه شده.
 -7مراجع و منابع :منابع به ترتيب از شماره  1شماره گذاری میشوند .ترتيب نوشتن منابع به ترتيب حوروف الفبوا باشود .ابتودا
منابع فارسی سپس منابع التين و در انتها منابع و سايتهای اينترنتی نوشته شوند .نوشتن منابع کاغذی بايود بور اسواس باعوده
زير باشد:
 -1نام خانوادگی نويسنده -2نام نويسنده (در صورت وجود چند نويسونده ،نامهوا بوا «و» از يکوديگر جودا شووند)  -3نوام
خانوادگی مترجم  -4نام مترجم (در صورت ترجمه بودن) -5عنوان کتا يا مقاله (به صوورت ايتاليوك)  -6نوام ناشور يوا
مجلهای که مقاله چاپ شده است  -7سال انتشار کتا يا سال انتشار و شماره مجله -8صفحاتی که مطلوب موورد نظور از
آن استاراج شده است.
برای هر منبع ،تمامی اطالعات فوق بايد با يك کاما از يکديگر جدا شده و همگی پشت سر هم در يك خوط نوشوته
شوند .در صورتيکه جای کافی در يك خط نباشد ،اطالعات میتوانند در خط بعدی هم نوشته شوند.
برای منابع الکترونيکی ،آدرس کامل سايتی که اطالعات فوق را در خود جای داده است ،در يك خط مستقل و از
سمت چپ آورده میشود .چون ممکن است منابع اينترنتی تغيير کنند ،سعی شود از سايتهای معتبر استفاده شود.

نکات تکميلي در نگارش پايان نامه
در ادامه ،به توضيحاتی میپردازيم که بايد در تمام پايان نامه به آنها توجه شود.
 -1نحوه صحيح جملهبندی فارسی ،آيين نگارش و بواعد نقطهگذاری فارسی را در تمام پايانناموه رعايوت کنيود .تعودادی از
بواعد که مورد استفاده بيشتری دارد به اين صورت است:
 نقطه [ ،].ويرگول [ ،]،نقطهويرگول [؛] ،دونقطه [ ]:و عالمت سوال و تعجب [؟ !] هميشه به کلمه ببل از خوود میچسوبند،
اما با کلمه بعد از خود دبيقاً يك جای خالی فاصله دارند.
 بين متن داخل پرانتز () ،کروشه [] ،گيومه «» و آکوالد{} و خود آنها هيچ فاصلهای نيست ،اما کلمات خارج آنها (منظور
همان پرانتز و غيره است) از دو طرف يك جای خالی فاصله دارند.
 برای آگاهی بيشتر از بواعد نگارش فارسی ،به مراجع [ ]1و [ ]2مراجعه کنيد.
 -2سعی کنيد در صورتيکه جمله يا عبارت يا پارگرافی را عيناً از يك کتا نقل میکنيد ،آنرا داخل «گيومه» برار داده و پس
از آن ،به کمك يك جفت [کروشه] شماره منبعی که مطلب از آن استاراج شده است را برار دهيد .در هر صورت بورای
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رجوع به يك مرجع ،بايد شماره مرجع را در يك جفت کروشه برار دهيد .منظور از شماره مرجع ،شماره ترتيبی است که
به آن در مراجع اختصاص داده ايد.
 -3از نگارش کلمات التين در متن پروژه خودداری نماييد .معادل التين ،پس از گذاردن شمارهای که باالی معادل فارسی آن
کلمه تايپ میشود ،در زيرنويس 1پايين صفحه آورده شود .در هر صفحه ،شوماره زيور نوويس از يوك آغواز و بوهترتيوب
افزايش میيابد .الزم به توضيح است که اگر پيدا کردن معادل فارسی برای کلمهای خاص بسويار مشوکل باشود ،مویتووان
تلفظ التين 2کلمه را با حروف فارسی نوشته و در زيرنويس اصل کلمه را به التين نوشت .حروف مافف انگليسی از ايون
باعده مستثنی هستند.
 -4در صورتيکه پروژه شامل پيادهسازی نرم افزار باشد CD ،يا  DVDپروژه در انتهای پروژه ضميمه گردد (به کموك بورار
دادن يك پوشش مناسب و بابل استفاده برای آن).
 -5تمامی معادلهها و فرمولهايی که در پايان نامه آمده است ،بايد شماره داشته باشد .شماره فرمول در داخل پرانتز و در مقابول
آن آورده میشود .شماره فرمول حاصل ترکيب (از سمت راست به چپ) شماره فصل وشماره ترتيب فرمول اسوت کوه بوا
يك خط تيره از هم جدا شدهاند .مکان شماره فرمول ،حاشيه سمت راست خوط فرموول مویباشود کوه درصوورتيکه سوطر
فرمول دارای جای کافی نباشد ،از سطر بعدی استفاده میشود .شماره فرمولها در ابتدای هر فصل از  1شروع میشود.
 -6همانند فرمولها ،همه منحنيها وتصاوير و اشکال و نمودارها و جداول نيز بايد شماره داشته باشند .شمارهگوذاری جودولها و
شمارهگذاری اشکال به صورت جداگانه انجام میپذيرد .تمامی منحنيها ،نمودارها ،تصوويرها ،ترسويمها و غيوره تحوت نوام
«شکل» شمارهگذاری میشوند .باعده شمارهگذاری جدول و شکل مانند فرمولهاست ،يعنی از سمت راسوت ابتودا شوماره
فصل ،يك خط فاصله و سپس شماره شکل يا جدول که در آغاز هر فصل از  1شروع میشود.
 -7هر شکل درون يك کادر بسته برار گرفته ،طرف باالی آنها میبايست بهطرف باالی کاغذ و يا در صورت لزوم در سمت
چپ کاغذ برار داده شود.
« -8شکل»ها و «جدول»ها ،عالوه بر شماره ،عنوان نيز دارند .شماره و عنوان «شکل» در يك خط و در وسط صفحه در پايين
شکل برار میگيرد و شماره و عنوان «جدول» در يك خط و در وسط صوفحه در ب االي جودول بورار میگيورد .عنواوين
اشکال و جداول به همراه شماره آنها در فهرست اشکال و جداول به طور مستقل آورده میشود.
 -9شماره و عنوان شکلها و جدولها ،با فونت نازنين  10سياه و متن داخل آنها با فونت  10يا  12نوشته شود.
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