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 با توجه به اهمیت یکسان بودن تدوین پایان نامه ها دانشجویان ملـزم بـه رعایـت دقیـق دسـتورالعمل زیـر بـراي       

  .تایپ و تنظیم پایان نامه خود می باشند

  و موارد صفحات  ـ ترتیب  الف

  سفید:  بـرگ  ـ اولیـن1

  )در وسط صفحه(  الرحیم  الرحمن... ا  بسم:  برگ  ـ دومین2

ذکـر نـام اسـتادان    ). باشد  فرم  این  جلد نیز مشابه  روي  :توجه( 1  شـماره   پیوست  مطابق: برگ  ـ سومین3
  .گر افراد در این صفحه مجاز نیستمشاور یا دی

   ممتحنبا امضاء استاد راهنما و   نامـه  تصویب:  برگ  ـ چهارمین4

  )   اختیاري(   تشکر و قدردانی: برگ  ـ پنجمیـن5

  )  اختیاري( اثر   تقدیم: برگ  میـنششـ 6

ونمادها   ، نمودارهاال، جداولاشک  فهرست  درادامهو  3  شماره  پیوست  مطابق  مطالب  فهرست: برگ  تمینفـ ه7
   .گردد  درصفحات مجزا درج

بـه عنـوان یـک    ) در صـورت وجـود  (، با احتساب هـر یـک از برگهـاي اول تـا هفـتم      گـذاري صفحات  شماره
از  cm 1  فاصـله   شود و تا قبل از متن اصـلی در وسـط بـه    شروع می  مطالب  فهرست  مربوط به  از صفحهصفحه، 
   .شود می  نوشته...) هشت، نه،(  با حروفصفحه   لبه پایین

   بدر بند   شده  با ساختار ارائه  مطابق  نامه  پایان  اصلی  ـ متن8

 cm5/2از لبـۀ بـاال و    cm2  فاصـله   بـه (  صفحه  باالي  چپ  در سمت... و 3و  2و  1اصلی با اعداد   متن  صفحات
  صـفحه   ، شـماره  هـر فصـل    اول  صـفحۀ   بر روي  شود که  توجه. شود می  گذاري  شماره) کاغذ  چپ  از لبه سمت
  .آید می  بحساب  شود، لیکن ذکرنمی

  )در صورت وجود(ها   ـ پیوست9

  سفید: ـ برگ آخر10

  .نشود  استفاده  نامه  پایان  در صفحات  بندي حاشیه  از هیچگونه :تذکر
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   نامه  انـ ترتيب و ساختار متن اصلي پاي ب 

شـود    بطــور مختصـر ارائـه     در تحقیـق   آمــده   بدسـت   و نتـایج   شـده   انجـام   کارهـاي   قسـمت   در ایــن  : چكيده  
  .متن از آخر صفحه مرتب شود ).و مرجع  ، شکل ذکر فرمول  حداکثـر یک صفحه و بدون (

  :عمدتاً شامل مطالب زیر است  مقدمه: فصل اول

   شده  انجام  کارهاي  تاریخچه  - 

   قبلی  با کارهاي  قیقتح  ارتباط موضوع   -

   آن  و هدف  موضوع  اهمیت    -

   بعدي  هاي  فصل  محتواي -

  :زیر باشد  مطالب  تواند شامل می :دوم به بعد  هاي  فصل 

    تحقیق  مرتبط با موضوع  علمی  و مفاهیم  موضوعات - 

  کار   انجام  هاي روش  -

     آنها  و تحلیل  و تجزیه  آمده  بدست  نتایج  -

  :موارد زیر باشد  تواند شامل می : )گيري  نتيجه(فصل آخر     

    نتایج  کلی  بندي جمع - 

    یا کار سایر محققین  روش  به  نسبت  شده  و یا کار انجام  روش  ارزیابی  -

  پیشنهادات  -
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    تايپ   ـ نحوه ج 

باشـد   cm 7/0خــطوط حــدود     و بـا فاصـله   12  زر نـازك  فونتو با   صفحه  یک  روي  ایستیب  چکیده  ـ متـن1
   .استفاده ننمایید: در تیترها به هیچ وجه از . )قرار گیرد  صفحه  پایین  در حاشیه  سطر متن  آخرین  که  بنحوي(

 cm 9/0خطـوط حـدود     و بـا فاصـله   14  زر نـازك   فونـت بـا   A4کاغـذ    بایـد روي   نامـه   پایـان   اصـلی   ـ مـتن 2
شماره کمتـر نسـبت بـه     2و تمامی متن انگلیسی با  گردد  زیر رعایت  نمونه  مطابق  صفحات  و حواشی  شده تایپ

  :تیتر فصل ها نیز تایپ شود فصل زیر هردر . متن فارسی تایپ شوند

  

  .شود  نوشته Times New Roman 12فونتفرمولها با   کلیه:تذکر

فصـل، عـدد     شـماره  6عدد   شود که می  مشخص 2ـ   4ـ  6یا  4ـ   6نظیر   با اعدادي  هر فصل  مختلف  ـ قسمتهاي3
  کوچکتردیگر از شـماره   عناوین  به  قسمت  یک  تقسیم  درصورت(  است  قسمت  شماره 2و عدد   بخش  شماره 4

  ).  نوشت 3ـ2ـ4ـ6  بشکل  زیر بندي  توان نمی  مثال  نشود، بعنوان  استفاده

 هـا بـا   و زیـر بخـش   12  زر سیاهفونت با   فصول  مختلف  هاي ، بخش14  هزر سیا فونت با  هر فصل  و عنوان  شماره
  ).شود  نوشته  با حروف  فصل  شمارة:  توجه(شود   تایپ 10  زر سیاه فونت

شود،  می  آورده  ها و نمودارها در پایین شکل  و عناوین  آنها و شماره  در باالي  جداول  و عناوین  ـ شماره4
 در عنوان آنها  آن  مرجع  است  باشد، الزم  شده  نقل  از مرجعی  یا نموداري  اگر شکل. )12  زرنازك  فونت(

  .شود مشخص
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  آنهـا در سـمت    بـاالي   مـتن   قرار گیرنـد کـه    میشوند، باید طوري  کاغذ تنظیم  طولی  در راستاي  که  ـ جداولی5  

قـرار    شـوند، بایـد طـوري    مـی   کاغـذ تنظـیم    طـولی   در راستاي  که  اشکالی  همچنین. شود  واقع  نامه  پایان  عطف
و در   مـتن   المقـدور داخـل    حتـی   هـا و جـداول    شکل .قرار گیرد  نامه  پایان  لبه  در سمت  آن  پایین  متن  گیرند که
  .شوند  ذکر شده، آورده  که  ممکن بعد از محلی  فاصله  نزدیکترین

  منابع و مآخذـ   

  ترتیـب   بـه   نامـه   پایـان   و درانتهـاي   شـده   مشـخص [ ]   کروشه  در داخل  با شماره در متن کاربرد  ترتیب  به مراجع
به ایتالیک بودن عنوان کتاب و گـزارش، نـام نشـریات ادواري و مجموعـه     (شوند  می  زیربیان  و بصورت  شماره

  ).مقاالت کنفرانسها توجه شده و از مثالها به نحو کامل تبعیت گردد

    ادواري  در نشريات  درجمن  مقاالت •

، )وجود  در صورت(ناشر   ، نامادواري  نشریه  نام،  مقاله  ، عنوان مؤلف) هاي(  نام  اول  ، حروف خانوادگی  نام
  .انتشار  ، سال...تا... از  ، صفحات نشریه  مجلد و شماره  شماره

   مثال

   ، ص5  ، شـماره  اصـفهان   صـنعتی   ، دانشـگاه  سـتقالل ا،  مخـابراتی   هـاي   در سیسـتم   ، اثـر اغتشـاش   ، ح عالمی] 38[
  .1361، 34ـ  27

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

    كتب •

  .انتشار  اریخنشر، ت  ویرایش، ناشر و محل  ، شمارهکتاب  ، نام)ین(مترجم / مؤلف   نام  اول  ، حرف خانوادگی  نام

  مثال

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

  .1375،  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  ، انتشارات سیاالت  مکانیک،  ، م احدي] 41[

  ) علمي  گزارشات(ها  نامه پايان •

  ، سـال )ناشـر (  ، دانشـکده، دانشـگاه  )گـزارش (  نامـه   پایـان   عنوان، )مؤلفین(  مؤلف  نام  اول  ، حرف خانوادگی  نام
  .انتشار
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  مثال 

  صنعتــی   مــواد، دانشگــاه    مهندســی   ، دانشـکده  پوشیـده  در محیطهاي  خوردگـی  بـررسی،  ، س منصوري] 42[
  .1364، 33  ، ش علمی  ، گزارش اصفهان

  ها  در كنفرانس  مقاالت  مجموعه •

، ...تا... از  مجله، صفحات  ، شمارهکنفرانس  ناممقاله،   ، عنوان)مؤلفین(  مؤلف  نام  اول  ، حرف خانوادگی  نام
  .  کنفرانس  محل، سال

  مثال 

  المللـی   بـین   کنفـرانس   چهارمیــن   مــقاالت   مجموعـه ، ...  صـفحات   ، پایـداري م  ، م و احمـدي  ، م کاظمی] 43[
  . 1374  ، تهران37ـ20  ص  ، صعمران  مهندسی

[44] Hodges, J. L. and Lehmann, E. L., Some applications of the Cramer-Rao 
inequality, Proceeding of 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics, 

and Probability, Vol. 1,pp. 13-22, 1951.  

  انگلیسی  معادل. باشندبه صورت فارسی ... کلیه مطالب پایان نامه اعم از متن اصلی، جداول، شکل ها و ـ 
فقط (  زیرنویس  صـورت  رود به بار بکار می  اولیـن  بـراي  که  اختصاري  و عالئم  فارسـی  یا اصطالحات  لغات
). شود احتراز  انگلیسی  لغت  از بکار بـردن  نامه  پایان  متـندر (شود  می  درج  مربوطه  در صفحه) یکبار  براي

  و به  پایینی  از لبه cm 3  کاغذ و حداقل  چپ  سمت  از لبه cm 5/2  فاصله  به  پر که خط  ها زیر یک زیرنویس
  رعایت  صفحه پایین  حاشیهcm5/2است   الزم  در هر صورت(شوند  می  شود، نوشته می  مورد نیاز رسم  طول
  در متـن  کلمه  آخـرین  اليبا  در گوشه  فارسی... ،2، 1  شماره  با گذاردن  ها در هر صفحه زیر نویس). شود

  اختصاري  و یا عالئم  فارسی  یا اصطالحات  لغـات  انگلیسی  ها فـقط معـادل در زیـرنویس. (شوند می  مشخص
  ). شود و حتی المقدور از توضیحات دیگر اجتناب گردد  نوشته

  سـال   آن  و در عطـف   بـرگ   سـومین   مثـل جلـد    روي.  زیر اسـت   نمونه  مطابق  یا رساله  نامه  پایان  صحافی  ـ نحوه
  .شود می  زرکوبی  مؤلف  انتشار عنوان و نام
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  .شدها ترجیحا سرمه اي با نامه  جلد پایان  ـ رنگ 

  ـ ساير موارد د

    صـفحه  100بـراي گـروه دو نفـري     صـفحه و  70نامه براي گـروه تـک نفـري     حداقل حجم صفحات پایان -1
  .می باشد

  . منابع مورد استفاده در پایان نامه همراه دانشجو باشد تا در صورت نیاز به استاد راهنما و گروه ارائه شود -2

که الزم نیست در متن پایان نامه باشد، به صـورت پیوسـت در انتهـاي     جداول و نمودارهاي اصلی مورد نیاز -3
  .پایان نامه آورده شود

تحویـل   اسـتاد و ممـتحن مربوطـه   بـه  ) بدون صحافی و پس از تایپ و آمـاده سـازي  (نسخه اصلی پایان نامه  -4
همـراه   "پایان نامـه تدوین  شیوه نامه" داده می شود تا بررسی هاي الزم صورت گرفته و در صورت مطابقت با 

  .داده می شودنسخه اصلی پایان نامه، جهت تکثیر و صحافی به دانشجو 

  .شود می  داده دانشجو عودت   ، بهنواقص رفـع  بـرايوجود نقص،   در صورت :تذكر 

 ،ریـا بـاالت    Word  2007  بـا  کاملحاوي پایان نامه  CD شده و  صحافی  نسخه سه  حـداقل  نامه از هر پایان -5
  .گرددتحویـل  مکانیکگروه و  آموزشکده  تادراهنما، کتابخانهاسبه توسـط دانشجو 
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پروژه کارشناسیو ارائه  مقررات ثبت نام     

  .براي گذراندن درس پروژه انتخاب واحد آن ضروري می باشد - 1
صورتی که دانشجو در مهلت در . هر ترم توسط آموزش ابالغ می گرددتاریخ تحویل و دفاع از پروژه  - 2

تعیین شده نتواند از پروژه خود دفاع کند، نمره مردودي براي دانشجو در نظر گرفته میشود و دفاع 
 .موکول خواهد شد بعدي وي به بازه زمانی بعد

 
میبایست حداقل یک هفته  "شیوه نامه تدوین پایان نامه"نسخه تایپ شده پایان نامه و مطابقت آن با  - 3

 . فاع به تایید استاد راهنماي پروژه برسدقبل از د

و  PowerPointدقیقه آن جهت ارائه با  15دقیقه خواهد بود که  20زمان جلسه دفاع پروژه دانشجو  - 4
 .دقیقه آخر جهت پرسش و پاسخ خواهد بود 5
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  1پیوست شماره  

  
  دانشکده فنی و حرفه ای شماره  يک تبريز

 ) Bzar 10 Bold (  
  گروه ساخت وتولید

) Bzar 14 (  
 

  
  اصول طراحی فیکسچرهاي مدوالر 

  )CAMFD(به کمک کامپیوتر 
) Bzar 16 Bold (  

 
 

    اخذ درجه کارشناسی جهتپایان نامه 
) Bzar 16 (  

 
  مهدي راه رو خطیبی
  حسن محمدي زنجیره

) Bzar 12 Bold (  
 

 
  اد راهنماتاس

) Bzar 14 (  
 

 مهندس ابراهیم شجاعی
) Bzar 12 Bold (  

 
1385  

) Bzar 10 Bold (  
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  2پیوست شماره  

  
  دانشکده فنی و حرفه ای شماره  يک تبريز

 ) Bzar 10 Bold (  
  گروه ساخت وتولید

) Bzar 14 (  
 
 

تحت  مهدي راه رو خطیبی و حسن محمديقاي آکارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید پایان نامه 
  عنوان

) Bzar 16 (  
 

  
  )CAMFD(یکسچرهاي مدوالر به کمک کامپیوتر اصول طراحی ف

) Bzar 14 Bold (  
 
 

و به حروف              به عدد      پایان نامهو نمره  قرار گرفت مورد تایید و تصویب                در تاریخ
  .اعالم میگردد

) Bzar 14 ( 

 
  مهندس ابراهیم شجاعی                                               پایان نامه                          ي استاد راهنما

) Bzar 14 (  
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  ۳شماره  پيوست
 

  
  
  
  
  
  

  
  منابع و مآخذ                  

 1379فروردین  –مجموعه مقررات و آیین نامه هاي دانشگاه صنعتی اصفهان   - 1                        

  1384آبان -دانشگاه صنعتی شریف -نگارش پایان نامه دستورالعمل نحوه  -2                      


