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 ( کارشناسی –کاردانی  مقاطع )در پایان نامه  نگارشآیین نامه 

 

 یمشخصات ظاهر( الف

 

 .شود ینیو حروفچ پیتا Word با برنامه ستیبایرساله م ای نامهانیمطالب و مندرجات پا هیكل 

 .باشدA4 (21× 29/7)   ابعاد كاغذ مورد استفاده 

 .كوب چاپ شودنقرهجلد كارآموزی و آن بصورت زركوب  یرجات روانتخاب و مند نگوریاز نوع گال نامهانیجلد پا 

و و كارشناسی مهندسی پزشککی سکفید  طوسی برق الکترونیک و تکنولوژی الکترونیک كارشناسینامه  انیرنگ جلد پا 

 می باشد.كاردانی الکترونیک عمومی سورمه ای 

 

 

 جلد یشرح رو( ب

 

مشخصکات ععنکوان  ریسکا نیمربوطه و همچن شیو گرا یلی، رشته تحصیلیبا توجه به مقطع تحص ستیبایم انیدانشجو

 ایک نامکهانیجلکد پا ی[ صکفحه رویلیاستادان راهنما ، نام نگارنده )دانشجو( و سال تحص اینام استاد  نامه،انیپا ایرساله 

 .ندیكوب نمانقره ایطالكوب طبق قوانین باال یا جلد آن  یو بر رو میتنظرساله خود را 

 

آن از باال و  ییكه فاصله لبه ابتدا یبطور ردیجلد قرار گباالی   قسمت وسطدر  cm 3 و عرض cm 4 دانشگاه به طول آرم

 .باشد cm 1/5 سمت چپ جلد

 كامالً در وسط قرار گرفته باشد.  دیجلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن با یتمام مندرجات رو

 

 

 (یی)صفحات ابتدا یصفحات فرع( ج

 

 حروف ابجد ای یفارس یبا حروف الفبا یصفحات فرع یگذاررهنحوه شما 

« الکف» یباشد و بکا شکماره صکفحه فرعک میاهلل الرحمن الرح)آستر بدرقه( بسم دیصفحه پس از جلد و صفحه سف نیاول 

 .شود یگذارشماره

 .ردیگ قرار« ب»جلد در صفحه  یرو یهافونت ها و فاصله ب،یجلد، با همان ترت یمندرجات رو هیكل 

 .شود میصفحه تنظ کیحداكثر در  یاختصاص دارد. متن سپاسگزار هایبه سپاسگزار« ج»صفحه  

 .صفحه تجاوز كند کیاز  دیقسمت نبا نی. مطالب اباشدیم« به میتقد»مربوط به « د»صفحه 

و عنکوان  هکامقدمه، بخش ده،یبه فهرست مطالب )فهرست مندرجات( اختصاص دارد. فهرست شامل چک یصفحات بعد 

. الزم اسکت شکماره باشکدی( و فهرست منابع مکازی)در صورت ن هاربخشیز نیها و همچنها و عنوان فصلها، فصلبخش

 .شود دیفهرست مطالب ق نیاز عناو کیصفحه در مقابل هر
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 یصفحات اصل( د

 

 دهیکرساله است. مکتن چک ای نامهانیپا یخالصه فارس ای دهیچک شودیمشخص م 1كه با شماره صفحه  یصفحه اصل نیاول

 گردد.  میتنظ ستیبایصفحه م یکحداكثر در 

 :باشدیم ریرساله به صورت ز ای نامهانیفصول پا یبرا یشنهادیپ بیو ترت یتوال ده،یبعد از اتمام چک 

 

 ها،هیضکسؤاالت و فر اهداف پژوهش، ق،یمسئله، ضرورت انجام تحق انی)شامل مقدمه، طرح موضوع، ب اتیكل –اول  فصل

 )دست نیاز ا یها و مواردواژه فیتعار

 .قیتحق نهیشیسابقه و پ ،یها و مبانو مستندات، چارچوب اتیادب –دوم  فصل

 .قیتحق یروش اجرا ای قیتحق یشناسروش ایها مواد و روش –سوم  فصل

 .قیحاصل از تحق جینتا انیو ب لیو تحل هیتجز –چهارم  فصل

 یبندو جمع یریگجهیتو ن ریبحث و تفس –پنجم  فصل

 

 ) یفارس ریو سپس غ یمنابع )ابتدا فارس -   

 دست نیاز ا ینمودارها و موارد ها،وستیپ -   

 

 

 :مهم تذكرات

 

 طول هر سطر یشود. در صفحات اصل پیسرصفحه تا ایبصورت ساده و بدون استفاده از كادر و  ستیبایم یصفحات اصل

16 cm  1 گریکدیو فاصله سطرها از cm  لوتوس نازك و تعکداد سکطرها در هکر  11 فونتدر نظر گرفته شود. متن آن با

باشد. فاصله  cm 2 و از سمت چپ cm 3 سطر باشد فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ 77و حداقل  72صفحه حداكثر 

بصورت اعکداد  یباشد. شماره صفحات اصل cm 3 صفحه نییسطر از پا نیو فاصله آخر  cm 3 صفحه یسطر از باال نیاول

 .ردیدر وسط صفحه قرار گ و كامالً cm 1/5 صفحه نییشده فاصله آن تا پا پیتا یفارس

 cm 3 و از سمت چپ آن cm 2 فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ شود،یم پیتا یخارج یكه به زبانها ییهامتن یبرا

و كکامالً در وسکط  نیصفحه بصورت الت نییاز پا cm 1/5 فاصله تیبا رعا یدر نظر گرفته شود. ضمناً شماره صفحات اصل

 .شود پیصفحه تا

 :عمل شود ریو فرمولها بصورت ز هاوستیها، پشکل ها،موضوع یگذارشماره یبرا

 انگری. عدد سمت راست بگرددیاند مشخص مجدا شده گریکدیاز  رهیهر فصل با دو شماره كه با خط ت یهااز بخش کیهر

باشد، شماره هکر  ربخشیز یهر بخش دارا کهیبخش موردنظر است. در صورت بیچپ شماره ترت شماره فصل و عدد سمت

 3-1-7ربخش سکوم از بخکش چهکارمص فصکل دوم بصکورت یک. مثالً زردیگیدر سمت چپ شماره مذكور قرار م ربخشیز

 .شودیم یگذارشماره
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شکل در فصکل سکوم بصکورت  نی. مثالً دهمباشدیمبصورت فوق  زیها نها، نمودارها و نقشهها، جدولشکل یگذارشماره

 .شودی( نوشته م11-3)شکل 

 

( 3-بصورت )جدول ب« ب» وستیجدول در پ نی. و بعنوان مثال سومشودیم ینامگذار یفارس یبا حروف الفبا هاوستیپ

 .شودینوشته م

 

دد سمت چکپ شکماره رابطکه مکوردنظر شماره فصل و ع انگریعدد سمت راست ب زیروابط و فرمولها ن یگذارشماره یبرا 

 .شودی( نوشته م1-3رابطه در فصل سوم بصورت ) نیاست. مثالً چهارم

  :توجه شود ریهنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل ز

   .باشد یفارس ینوشتن منابع بر حسب حروف الفبا بیترت –الف 

  .نوشته شود یفارس ریو سپس منابع غ یابتدا منابع فارس –ب 

  :باشد رینوشتن مشخصات هر منبع بصورت ز بیترت –ج 

 یعلوم انسکان یهااز رشته یبرخ ی. سال انتشار )برا1 سندهی. نام كوچک نو3 سندهینو ی. نام خانوادگ7 فیشماره و رد .1

 ایک ناری. نکام ناشکر، مجلکه، سکم6رسکاله  ای نامهانی. عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پا5( شودیسال انتشار در آخر آورده م

است )شماره و سال مجلکه  دهیدر آنجا ارائه گرد نامهانیكه پا یا نام دانشگاهیكه مقاله در آن چاپ شده و  یموسسه علم

 .كه مطلب موردنظر از آن استخراج شده است ی. شماره صفحات2شود(  دیق

معاونت پژوهشی و استاد راهنمکا ده به ش یرساله مجلد صحاف ای نامهانینسخه پا 7در مرحله بعد از دفاع الزم است تعداد 

 .ارائه شود

 


