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 بسمه تعالي
 

 

 

 

 دانشكده مهندسي مواد
 دانشگاه صنعتي اصفهان 

 
 تدوين پايان نامه كارشناسي نامه شيوه 

 
يوه نامه در تنظيم و تايپ پايان نامه ضروري ين شكار بستن دقيق اهباتوجه به اهميت مراعات اصول و قواعد يكسان در تدوين پايان نامه ها، ب

 است.

 ترتيب و موارد صفحات  –الف 

 مشاور يا ديگر افراد در اين صفحه مجاز نيست. استاد. ذكر نام 1پيوست شماره با فرم مطابق اولين برگ :  -1
 2پيوست شماره فرم تصويب نامه با امضاي استاد)ان( راهنما و معاون آموزشي مطابق با دومين برگ :  -2

  وسط صفحه( بسم ا... الرحمن الرحيم )درسومين برگ:  -3

  3واگذاري حقوق مطابق با فرم پيوست شماره برگ:  چهارمين -5
 .گردد، جداول و نمادها در صفحات مجزا درج ميل هادر ادامه فهرست شك .4پيوست شماره با برگ: فهرست مطالب مطابق  پنجمين -6

به عنوان يك صفحه، از صفحه مربوط به فهرست مطالب شروع  پنجمهاي اول تا حتساب هر يك از برگاشماره گذاري صفحات، با  :1تبصره 

 و ....( نوشته مي شود. هفت، شش) فصفحه با حروپايين از لبه  cm1 شود و تا قبل از متن اصلي در وسط به فاصله مي
 متن اصلي پايان نامه مطابق با ساختار ارائه شده در بند ب  -7

از لبه سمت چپ  cm5/2 از لبه باال و  cm 2ت چپ باالي صفحه )به فاصله و ... در سم 3و 2و  1ي با اعداد صفحات متن اصل :2تبصره 

 .حساب مي آيده توجه شود كه روي صفحه اول هر فصل، شماره صفحه ذكر نمي شود، ليكن بشود. كاغذ( شماره گذاري مي
 پيوست ها  -8

 (5-مراجع )طبق الگوي بند ج -9

 تابع ضوابط شماره گذاري متن اصلي است.  نيز 9 و 8شماره گذاري صفحات قسمتهاي  تذكر :
 و تنظيم از حاشيه پائين صفحه(. singleو به فاصله خطوط  Times New Roman 12انگليسي )با فونت چكيده برگ آخر:  -10

 نوشته شود. Times New Roman 13( Italic) كليه فرمولها با  :3تبصره 

 استفاده نشود.يه بندي در صفحات پايان نامه از هيچگونه حاش تذكر:
 ترتيب و ساختار متن اصلي پايان نامه  –ب 

 : ه شود )حداكثر يك صفحه و بدون ذكر فرمول ئدر اين قسمت كارهاي انجام شده و نتايج بدست آمده در تحقيق بطور مختصر ارا چكيده

 .، شكل و مرجع (
 : فصل اول  

 شامل مطالب زير است: "عمدتامقدمه 

 تاريخچه كارهاي انجام شده  -
 ارتباط موضوع تحقيق با كارهاي قبلي  -

 اهميت موضوع و هدف آن  -

 :فصل دوم  

  مروري بر منابع )موضوع تحقيق و مفاهيم علمي مرتبط با موضوع(

 : فصل سوم 

 هاي انجام كارروش
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  فصل چهارم 

 نتايج بدست آمده و تجزيه و تحليل آنها 

  نتيجه گيري(: پنجم فصل(  
 مي تواند شامل موارد زير باشد:

 ارزيابي روش و يا كار انجام شده نسبت به روش يا كار ساير محققين و جمع بندي كلي نتايج  -

  مراجع 

 5مطابق با فرمت ارائه شده در پيوست شماره 

   نحوه تايپ -ج

باشد )بنحوي كه آخرين  cm7/0 و با فاصله خطوط حدود    Bzar 11 (Regular)متن چكيده بايستي روي يك صفحه و با قلم مشابه  -1

 سطر متن در حاشيه پايين صفحه قرار گيرد(.

حواشي صفحات  شده وتايپ  cm9/0 و با فاصله خطوط حدود   Bzar 13 (Regular)با قلم A4متن اصلي پايان نامه بايد روي كاغذ  -2
 مطابق نمونه زير رعايت گردد.

شماره  3شماره بخش و عدد  2شماره فصل، عدد  4شود كه عدد مشخص مي 3-2-4يا  2-4هاي مختلف هر فصل با اعدادي نظير قسمت -3
-2-4تر ديگر از شماره استفاده نشود. بعنوان مثال نمي توان زير بندي شكل قسمت است )در صورت تقسيم يك قسمت به عناوين كوچك

 نوشت(. 1-3

 و زير  Bzar 12 (Bold)مختلف فصول بخش هاي  ،Bzar 13 (Bold)شماره و عنوان هر فصل با  :4تبصره 
 تايپ شود )توجه: شماره فصل با حروف نوشته شود(. Bzar 11 (Bold)بخش ها با 

ها در سمت عطف پايان نامه واقع شود. همچنين شوند، بايد طوري قرار گيرند كه متن باالي آنراستاي طولي كاغذ تنظيم مي جداولي كه در -4

 اشكالي كه در راستاي طولي كاغذ تنظيم مي شوند، بايد طوري قرار گيرند كه متن پايين آن در سمت لبه پايان نامه قرار گيرد.
 ترين فاصله ممكن بعد از محلي كه ذكر شده، آورده شوند.و جداول حتي المقدور داخل متن و در نزديك ها شكل: 5تبصره 

مشخص شده و در انتهاي پايان نامه به ترتيب شماره و بصورت زير بيان مي  []مراجع به ترتيب ظهور در متن با شماره در داخل كروشه  -5

ها به نحو كامل تبعيت ها توجه شده و از مثالفرانسشريات ادواري و مجموعه مقاالت كنن ، نامو گزارش يك بودن عنوان كتاببه ايتال)شوند 
 گردد(.

 مقاالت مندرج در نشريات ادواري -1-5

و شماره نشريه، صفحات از  هنام نشريه ادواري، نام ناشر )در صورت وجود(، شماره مجل "عنوان مقاله  "نام و نام خانوادگي، حروف اول نام )هاي( مؤلف، 

 ... تا ...، سال انتشار.
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 مثال:

 ،5، استقالل، دانشگاه صنعتي اصفهان، شماره "اغتشاش در سيستم هاي مخابراتياثر "عالمي، ح، ]38[
 .1361 ،34-27ص 

[39] Jonas, J.J., “Simulation of hot strip rolling”, ISIJ Int., Vol. 1, No. 4, pp. 34-42, 1994.     

 كتب  -2-5

 رف اول نام مولف/ مترجم )ين(، نام كتاب، شماره ويرايش، ناشر و محل نشر، تاريخ انتشار.نام و نام خانوادگي، ح

 مثال:

[40] Ash, R., Information theory, John Wiley, New York, 1985. 

 .1375م، مكانيك سياالت، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،  احدي، ]41[

 ها )گزارشات علمي(نامه پايان -3-5

 نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف )مؤلفين(، عنوان پايان نامه )گزارش(، دانشكده، دانشگاه )ناشر(، سال انتشار.
 مثال :

  منصوري، س، بررسي خوردگي در محيطهاي پوشيده، دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان، گزارش ]42[

 .1364، 33علمي، ش          

 مجموعه مقاالت در كنفرانس ها  -4-5

 ، نام كنفرانس، شماره مجله، صفحات از ... تا...، "عنوان مقاله" نام خانوادگي، حرف اول نام مؤلف )مؤلفين(،

 محل، سال كنفرانس.
 مثال:

 المللي مهندسي، مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس بين "پايداري صفحات ..." كاظمي، م و احمدي، م م، ]43[

 .1374، تهران 37-20عمران، ص ص          
[44] Hodges, J. L. and Lehmann, E.L., “Some applications of the Cramer-Rao Statistics inequality”, 

Proceeding of 2 nd Berkely Symposium on Mathematics, and Probability, Vol. l, pp.13-22, 1951. 
( در كباررود به صورت زير نويس )فقط براي يكار ميهانگليسي لغات يا اصطالحات فارسي و عالئم اختصاري كه براي اولين بار بمعادل  -6

صفحه مربوطه درج مي شود )حتي المقدور در متن پايان نامه از بكار بردن لغت انگليسي احتراز شود(. زير نويس ها زير يك خط پر كه به 

نياز رسم مي شود، نوشته مي شوند )در هر صورت  مورد لاز لبه پاييني و به طو cm 3از لبه سمت چپ كاغذ و حداقل  cm 5/2فاصله 

... فارسي درگوشه باالي آخرين  ،2، 1شماره دن رحاشبه پايين صفحه رعايت شود(. زير نويس ها در هر صفحه با گذا cm 5/2 الزم است
و حتي  زير نويس ها فقط معادل انگليسي لغات يا اصطالحات فارسي و يا عالئم اختصاري نوشته شودكلمه در متن مشخص مي شوند )در 

 المقدور از توضيحات ديگر اجتناب گردد(.

 تدوين زير نويس ها تا سر حد امكان به صورت افقي انجام شود.
 آورده مي شود، ها و نمودارها در پايينشماره و عناوين جداول در باالي آنها و عناوين شكل -7

 جعي نقل شده باشد، الزم است مرجع آن در زير شكل آورده شود. ر. اگر شكل يا نموداري از م Bzar11 regular))قلم 

 
  باشد. همراه با يك عدد سي دي به صورت فنر زده با روكش شفاف جهت ارائه به استاد نحوه صحافي پايان نامه 
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  1پيوست شماره 

 

 

 

 (Bzar 10 Bold)دانشگاه صنعتي اصفهان 

 (Bzar 14 Regular) دانشكده مهندسي مواد

 

 

 

 

  (Bzar 16 Bold) عنــــــــــوان فارسي پايان نــــامـــــه

  

 

 

 (Bzar 16 Regular) پايان نامه كارشناسي مهندسي مواد

 

 

 (BZar 12 Bold) دانشجو نام و نام خانوادگي

 

 

 (Bzar 14 Regular) استاد راهنما 

 

  (BZar 12 Bold)  ..... دكتر

 

 

1377 

(BZar 10 Bold) 



5 

 

 2پيوست شماره 

 

 

 

 (Bzar 10 Bold)دانشگاه صنعتي اصفهان 

 (Bzar 14 Regular) دانشكده مهندسي مواد

 

 

 

 مهندسي مواد  پايان نامه كارشناسي رشته

 

 (Bzar 16 Regular)دانشجو نام و نام خانوادگي

 

 

 تحت عنوان 

 .... (Bzar 14 Regular) 

 

 (Zar 14 Bold)  عناصر بين نشيني......................... اثر

 

 

 )اسامي تايپ شوند( توسط كميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهائي قرار گرفت.                   در تاريخ 

 
 دكتر ..........      استاد راهنماي پايان نامه  -1

 دكتر ..........                                                                                 استاد داور -2

 دكتر ..........                    معاون آموزشي دانشكده 
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  3پيوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كليه حقوق مادي مترتب بر نتايج مطالعات،

 موضوعنوآوريهاي ناشي از تحقيق  ابتكارات و

 اين پايان نامه متعلق به دانشگاه صنعتي اصفهان است.
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 4پيوست شماره 

 

 (Zar 12 Bold) فهرست مطالب

 صفحه           ) Bold 10Zar( عنوان

 پنج......................................................................................................................................  (Zar 12 Regular)فهرست مطالب 

چكيده 

........................................................................................................................................................1 

 (Zar 10 Bold)فصل اول : مقدمه 

1-1      ...........................................................................................................................................2 

2-1      .......................................................................................................................................... 6 

3-1      .......................................................................................................................................... 9  

 (Zar 10 Bold) فصل دوم :

1-2      .......................................................................................................................................... 

2-2      .......................................................................................................................................... 
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 5پيوست شماره 
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Thesis title (Times New Roman 16 Bold) 
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Student name (Times New Roman 12 Bold) 
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